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Gipuzkoako ahaldun nagusi gisa hirugarren legealdia betetzen ari da Markel Olano, bigarrena
jarraian, eta COVID-19aren pandemiak erabat baldintzatu du aldundiaren azken urtebeteko lana b4-5

«Dagoeneko pasatu
da errauste planta
martxan ez jartzeko
oztopoen fasea»
Markel Olano bGipuzkoako ahaldun nagusia
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Lan gatazka

«Ez zaio balio bera ematen
baldosak garbitzeari eta
galtzadak garbitzeari»
Eraikinetako garbitzaileek bi eguneko greba egingo dute, kale garbitzaileek baino
%28 gutxiago irabazten dutela salatzekobLangileen %80 emakumezkoak dira

Emakume bat, garbiketa lanetan, Donostian. Gipuzkoan, 5.000 langile aritzen dira eraikinak eta lokalak garbitzen. GORKA RUBIO / FOKU

Miren Garate 

Esparru zabala hartzen du garbi-
ketak, eta hainbat lan hitzarme-
nek arautzen dituzte jarduera ho-
rretan aritzen diren langileen lan
baldintzak: epaitegi eta ertzain
etxeetako ituna dago, aldundi-
koa, kale garbiketakoa, hezkun-
tza zentroetakoa... Tartean, erai-
kinetako eta lokaletako garbike-
takoa ere bai. Huraxe da, hain
zuzen, jende gehien biltzen due-
na, eta baldintzarik okerrenak di-
tuena. Ezkaratzak, supermerka-
tuak, banketxeak, liburutegiak,
industria enpresak, bulegoak, ki-
roldegiak eta bestelako espazioak
garbitzen dituzten langileei apli-
katzen zaie itun hori. Gipuzkoan,
5.000 laguni baino gehiagori. 
Pandemia betean, agintariek

funtsezko jardueratzat izendatu
zuten beren lana, eta balkoietako
txaloen bidez eskertu zitzaien
egiten zutena; haiek, ordea, lan
baldintzetan ikusi nahi dute ai-
tortza, eta patronalak orain arte
mahai gainean jarritako proposa-
menetan ez dute halakorik naba-
ri. Hala, grebara jotzekotan dira
urtarrilaren 21ean eta 22an, ELA
(%54ko ordezkaritza dauka nego-
ziazio mahaian), LAB (%17),
CCOO (%15) eta UGT (%8) sindi-
katuek deituta —ESK (%5) ere ba-
dago negoziazio mahaian, baina
ez du bat egin deialdiarekin—. Au-
rrez, gaur goizean, beste bilera bat
izango dute Aspel patronalare-
kin, egoera onbideratzen saiatze-
ko.
Kale garbitzaileekiko duten

soldata arrakala murriztea da lan-
gileen eskaera nagusietako bat.
Sindikatuek emandako datuen
arabera, %28ko aldea dago ba-
tzuen eta besteen artean. Azken
lan hitzarmenen arabera, 17.500
eurokoa da gutxieneko soldata
gordina eraikinen eta lokalen
garbiketan; kale garbiketan, be-
rriz, kategoria baxuenekoek
23.000 euro inguru irabazten di-
tuzte, kalean lan egiteagatik du-
ten plusa kontuan hartu gabe.
Hau da, plus hori alde batera utzi-
ta ere, urtean 5.500 euro inguru
gutxiago irabazten dituzte eraikin
eta lokaletako garbitzaileek. 
Badago alde esanguratsu bat

bateko langileen eta bestekoen
artean: kale garbiketan, %80 gi-
zonak dira, eta eraikin eta lokale-
tan, emakumeek osatzen dute
ehuneko hori. Langileen ordez-
kariek uste dute ez dela kasualita-
tea soldatetan dagoen aldea.
«Ekonomikoki ez zaio balio bera
ematen baldosak garbitzeari eta
galtzadak garbitzeari», esan du
Haizea Solagurenbeaskoa LABe-
ko federazio pribatuko kideak.
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Lan gatazka

Haren esanetan, negoziazioan,

«gaia sozializatu» nahi dute.

«Instituzioei eta administrazioei

ahoa betetzen zaie soldata arra-

kala gainditu behar dela esanez,

eta kasu honetan errealitate bati

buruz ari gara, emakumezko gar-

bitzaileen aurpegia duen erreali-

tate bati buruz». 

Patronalak berak errealitate

hori ukatu egiten duela nabar-

mendu du Ane Alberdik, ELAko

Donostiako garbiketako ardura-

dunak. «Esaten digute ez dagoela

arrakalarik, tresna ezberdinak

erabiltzen ditugunez, lanak ez di-

relako berdinak». Azaldu du kale

garbitzaileek badituztela plus ba-

tzuk tresna horiek erabiltzeaga-

tik. «Eta gu ez gara plusak eska-

tzen ari orain, garbitzeagatik da-

goen aldea murrizteko eskatzen

dugu. Denok lan bera egiten

dugu: garbitu. Guk eremu priba-

tuan, eta haiek publikoan». 

Horri lotuta, azaldu dute pan-

demiak pixka bat lagundu duela

garbiketaren garrantzia bistara-

tzen. Alabaina, oro har, «ikusten

ez den lan bat» da eraikinetakoa

eta lokaletakoa. Txukun-txukun

egon ohi dira espazioak, baina

gutxitan topa daiteke garbitzaile

bat lanean. «Garbitzeari uzten

zaionean konturatzen gara garbi-

ketaren garrantziaz; bitartean,

balio txikia ematen zaio, normal-

tzat-edo jotzen da dena garbi ego-

tea, bakarrik egingo balitz beza-

la», esan du LABeko ordezkariak.

Kontratu partzialak
Lanaldi osoko kontratuak bultza-

tzea da langileen beste eskaera

nagusia. Kale garbiketarekin al-

deratuta, proportzio berberak

agertzen dira berriz ere: eraikin

eta lokalen garbiketan, %80k

kontratu partzialak dituzte; kale

garbiketan, lanaldi osoko kontra-

tuena da tasa hori. «Ordu erdiko

kontratuak eta halakoak ohikoak

dira eraikin eta lokaletan. Lanaldi

oso bat lortzeko, askotan, emaku-

me batek hamalau ordu pasatu

behar izaten ditu etxetik kanpo:

05:00etan banketxe bat garbitu,

handik ateratzean denda bat,

gero ezkaratz bat, gero ordu ba-

tzuetan ezer ez, eta azkenengo

lana, akaso, 20:00etan», dio Al-

berdik. Enpresa bereko lanak iza-

nez gero, joan-etorrietan eginda-

ko denbora kontuan hartzen da,

baina ohikoena da langileek en-

presa batean baino gehiagotan

izatea kontratuak.

Gisa horretako kontratuek

emakumeen bizi baldintzetan

duten eragina aipatu du Solagu-

renbeaskoak, lanaldi txikiagoak

soldata ere proportzionalki txi-

kiagoa izatea ekartzen duenez,

ekonomikoki mendekotasun

egoeran geratzen direlako. Ema-

kumeei «gizarteak edo sistemak

ezartzen dizkien lan kargak» ere

ezin direla ahaztu nabarmendu

du, horien eraginez, are lanaldi

txikiagoak eta soldata txikiagoak

eduki behar izaten dituztelako as-

kotan. «Soldata duintzeak bizi-

tzako beste aspektu batzuk duin-

tzen ere laguntzen du. Pribatiza-

tutako lan bat da garbiketa, eta

LABen oso argi dugu egoera bes-

telakoa izango litzatekeela lan

horiek publikoak balira eta beste-

lako aitortza bat balute». 

Negoziazio mahaian, hiruga-

rren eskaera bat ere badute sindi-

katuek: berdintasun planak lege-

ak agindu baino hobeak izatea.

Legearen arabera, gaur egun, 150

langiletik gorako enpresak daude

behartuta berdintasun planak

egitera, eta martxotik aurrera,

ehunetik gorakoek izango dute

betekizun hori. Plana langile ba-

tzordearekin kontsultatu behar

izaten dute enpresek, baina inda-

rrean jarri ahal izateko, ez da

ezinbestekoa akordio bat egotea.

«Guk esaten duguna da berdin-

tasun plan horiek langile batzor-

dearekin negoziatu behar direla,

lan hitzarmenak bezala», esan du

Alberdik. 

Orain arteko bileretan, berdin-

tasun planetan legeak agintzen

duena baino harago joateko as-

morik ez duela esan die patrona-

lak, eta soldata arrakalari eta la-

naldi partzialei lotutako puntue-

tan ere urrun daude jarrerak. «Ez

diogu ikusten negoziatzeko bate-

re borondaterik, dena da gauzak

atzera botatzea, mehatxuak, tonu

desafiatzailea...». ELAko nahiz 

LABeko ordezkariek diote «pa-

tronalaren blokeoa» ikusita mo-

bilizatu beste aukerarik ez dauka-

tela.

Orain arteko bidea
2018koa da azkeneko lan hitzar-

mena. ELAk, CCOOk, UGTk eta

ESK-k sinatu zuten, urtebetera-

ko. Negoziatzen aritu ziren arren,

akordiorik gabe joan zen 2019a,

eta iaz, pandemia medio, bertan

behera geratu ziren hartu-ema-

nak. Urrian hasi ziren berriro ne-

goziatzen. «Gure funtsezkotasu-

na onartzen du patronalak, baina

hara non proposatzen digun

%0ko igoera 2019rako eta

2020rako. Urtekoa ez bada sina-

tzen, urte hori desagertu egiten

dela esaten du, eta hori onartezi-

na da». Sindikatuen esanetan,

enpresek ez dute aparteko galera-

rik izan COVID-19agatik; are

gehiago, ugaritu ere egin zaie

lana, garbiketa zerbitzua indartu

egin dutelako bezeroek. «Norbe-

ra babesteko ekipamenduetan

diru asko inbertitu dutela esaten

digute, eta hori adarjotze bat da».

Alberdik gogoratu du salaketa

ugari jarri behar izan dituztela

Lan Ikuskaritzan musukorik ere

ez zietelako ematen langileei. 

Orain arteko azkeneko bilera

abenduaren amaieran egin zuten,

eta ordurako pixka bat aldatu

zuen proposamena Aspelek.

%0,1eko igoera proposatu zuen

2019rako, %1ekoa 2020rako eta

%1ekoa urte honetarako. «Noski,

urrun dago guk eskatzen dugun

eta sektoreak merezi duen horre-

tatik», nabarmendu du Solagu-

renbeaskoak.

Hasieran, zazpi urterako lan hi-

tzarmena proposatu zuten sindi-

katuek, KPI+%28ko soldata igoe-

ra biltzen zuena, soldata arrakala

desagertzeko. Alberdik azaldu

duenez, akordioa lortu nahian,

mugimenduak egin dituzte langi-

leen ordezkariek, eta, gaur-gaur-

koz, KPI+%14 eskatzen dute, zazpi

urtera; hau da, urtero KPI+%2ko

igoera zazpi urtean. «Patronalak

esaten du KPIaren erreferentzia

ez duela inoiz sinatuko, ehuneko-

ak bakarrik planteatuko dituela.

Guk beti egiten ditugu proposa-

menak KPIari lotuta, baina hori

entzunda, oraingoan bestelako

proposamen bat ere egitea eraba-

ki genuen». KPI gabe, %21eko

igoera eskatu dute, urtean %3koa.

Langileek badute beste beldur

bat ere. Aurreko krisi ekonomi-

koan ikusi zuten garbiketa dela

aurrena murrizten den zerbitzue-

tako bat. Osasun arloko krisi bat

izanik, uste dute balitekeela

oraingoan ez hala izatea, baina

badaezpada ere eskaera bat egin

diote patronalari: lanaldi txikie-

nak dituzten langileei are gehiago

gutxituz gero lanorduak, kalte-

ordain bat emateko konpromisoa

hartzea enpresek. «Gure helbu-

rua ez da kalte-ordainak lortzea,

baizik eta enpresek murrizketa-

rik ez egitea. Nafarroako hitzar-

menean jasota dago neurri hori,

eta patronala berbera da, baina

guri ezetz esaten digu. Dena da ez

hemen», adierazi du Alberdik.

Eraikin eta lokaletako langileek 2019an Donostian egindako protesta bat. ELA

Garbitzeariuzten
zaionean konturatzen
gara garbiketaren
garrantziaz; bitartean,
balio txikia ematen zaio»
Haizea Solagurenbeaskoa
LABeko federazio pribatuko kidea

«Norbera babesteko
ekipamenduetan diru
asko inbertitu dutela
esaten digute, eta
adarjotze bat da hori»
Ane Alberdi
ELAko Donostiako garbiketa
arduraduna

‘‘
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Unai Zubeldia Donostia

Hirugarren legealdia. Hamar ur-
te. Markel Olanok (Beasain, 1965)
aitortu du «oso gogorra» izan ze-
la 42 urterekin Gipuzkoako ahal-
dun nagusi kargura iritsi zeneko
lau urtekoa, baina ez da samurra-
goa COVID-19aren pandemiak
gaur egun sortutako krisi egoera.
«Lurraldearen proiektu estrate-
gikoetan» kontrako etengabeko
jarreran ez tematzeko eskatu dio
oposizioari, eta krisitik ateratzeko
«konfiantza» gizarteari.
Urte aldaketarekin egoera alda-

tzea espero zuten askok, baina

neurriak gogortu ditu Labik.

Gaur-gaurkoz, zein da egoera?

Urrian, kasu asko izan zen Gipuz-
koan; Araban eta Bizkaian baino
gehiago, eta ez geunden ohituta
horretara, lehen olatuarekin ez
zelako gertatu halakorik. Lurral-
de gisa kolpe latza hartu genuen.
Pixkanaka, datuak hobetzea lortu
genuen, baina Eguberrietako
jaien ondoren berriz ere datuak
okertzen ari dira. Kezka handiko
unea da; pandemiak argi utzi digu
kontaktu sozialak areagotzean
aprobetxatu egiten duela.
Iazko martxotik zahar etxeena

izan da Gipuzkoako kezka iturri

nagusietako bat. Zertan ez da

asmatu ia urtebete honetan?

Lehen olatu horretan, oso intzi-
dentzia tasa larria izan genuen za-
harren egoitzetan. Hutsune na-
barmenak izan ziren orduan:
EPIen inguruko gabeziak, proto-
koloenak... Ez genekien gaixota-
sunak zehazki nola eragiten zuen
eta zein neurri hartu behar geni-
tuen. Baina bigarren olatuan, on-
do funtzionatu dute neurriek,

nahiz eta pertsona bakarra gaixo-
tzen edo hiltzen denean jada larria
den egoera. Bigarren olatuan ere-
dugarria izan da zaharren egoi-
tzetako langileek eta arlo soziosa-
nitarioak izan duten portaera. 
Protesta giroan jarraitzen dute

zahar etxeetako langileek, eta

aldundiari bitartekaritza lana es-

katu diote sarritan. Ezinezkoa al

da egoera hori desblokeatzea?

Argi dago greba bat inorentzat ez
dela desiragarria; oso luze doa,
gainera. Guretzat egoiliarrak dira
bereziki garrantzitsuak, haiek di-
relako ahulenak. Elkarrizketa
prozesu bat martxan dago, eta gu
ahalegintzen ari gara elkarrizketa
horiek bide onetik joan daitezen.
Baina hor amaitzen da gure egite-
koa; sindikatuena eta enpresena
da ardura. Tamalez, ez dugu ikus-
ten konponbidea gertu dagoenik.
Oiartzungo Aiton-Etxe eguneko

zentroan uko egin zioten egoi-

liarrei txertoa bertan jartzeari.

Senideekin bilera egin berri du-

zue. Zertan da egoera?

Ikuspegi praktikotik, ez da gerta-
tu adierazgarria den ezer. Komu-
nikazio bat egon da, baina familiei
eta arduradunei argi esan diegu
[Eusko Jaurlaritzako] Osasun Sai-
laren protokoloak aplikatuko di-
rela eguneko zentro guztietan. Ez
dugu onartuko salbuespenik.
Oposizioak sarritan esan du zer-

bitzuak pribatizatzearen ondo-

rio direla jarrera horiek.

Lehen ere aipatu dut bigarren ola-
tuan Gipuzkoako gizarte politi-
ken sistemak ondo erantzun due-
la, besteak beste irabazi asmorik
gabeko elkarteek osatzen duten
hirugarren sektore bat dagoelako
atzean. Hori pribatutzat jotzea 

sistema eta egoera bera desitxura-
tzea da, injustizia handi bat, oso
ikuspegi atzerakoia. Inork ez du
eskatzen, adibidez, ikastola guz-
tiak publiko egiteko edo euskara-
ren normalizazioaren sistema
guztia publiko bihurtzeko. Herri-
gintza bat dago, herritik datorren
antolakuntza bat, eta errealitate
hori bereziki interesgarria eta 
garrantzitsua da Gipuzkoan.
Euskara aipatu duzu, eta pande-

miak nola eragin dio euskararen

normalizazioari?

Pandemiaren eragina oso argi
ikusi dugu, adibidez, Euskaral-
diarekin. Arduradunek esan du-
ten oso positiboa izan dela, baina
emaitzan eragina izan duela. Hez-
kuntza sisteman bertan ere eragin
du pandemiak; gizarteak euska-
raren normalizaziorako behar du
hezkuntza sistema, haur askok
eskolan bakarrik daukatelako ha-
rremana euskararekin. Oso kalte-
garria da hori galtzea, eta euska-
raren normalizazioaren bidean
indarberritu egin behar dugu gu-
re estrategia. Euskaraldiaren bi-
garren saioak ekarri ditu argi be-
rriak; ariguneen esperientzia,
esaterako. Hor daukagu euskara-
ren normalizaziorako sortu ge-
nuen laborategia ere. Hurrengo
hiruzpalau hilabeteetan egituratu
beharra daukagu laborategi hori,
euskalgintzarekin batera.
Ekainean iritsiko zarete zure hi-

rugarren agintaldiaren erdira.

«Kalitatezko enplegua eta etor-

kizun ekonomiko lehiakorra»

sustatzea zen erronketako bat.

Iaztik, ordea, %13,6 egin du gora

langabeziak.

Gordina da une honetako egoera,
eta urtebete beharko da, gainera,

pixkanaka zulotik ateratzen has-
teko. Osasun arlokoa da zuloa,
baina ondorio latzak ekarriko ditu
ikuspegi sozialean eta ekonomi-
koan ere. Argi daukagu sektore
ekonomikoa babestu behar du-
gula, baina ekonomiaren etorki-
zuna ere kontuan izan behar du-
gu. Zenbait proiektu estrategiko
abian dauzkagu kalitatezko en-
plegua eta lehiakortasuna berma-
tzeko, eta horiek bultzatzea ere
bada gure helburua. Ez dugu
ahaztu behar, gainera, aurten
Next Generation EU diru lagun-
tzak edo funts garrantzitsu horrek
aukerak zabalduko dizkigula.
Bitartean, ordea, laguntza eska-

tu dute ostalariek, langile auto-

nomoek, kultur arloak... Denei

laguntzerik badago?

Diru laguntzak eman ditugu, eta,
hasieran, garrantzitsuena ostala-
ritzari eta merkataritzari bidera-
tutakoa izan zela uste dut. Baina
uda ondoren, arlo fiskalean apli-

katu ditugu laguntza gehienak,
curry backdelakoarekin [jardue-
ra ekonomikoetan izandako gale-
rak konpentsatzeko kenkaria].
2021era begirako aurrekontuetan
ere planteamendu berezia izango
du arlo ekonomikoak, eta baita
kultur arloak ere.
Gizarte bazterkeriak gora egin

dezakeen beldurrik baduzue?

Ez da susmoa, datua da: gizarte
bazterkeriak gora egin du. Carita-
sek berak ere duela gutxi jakina-
razi du mila familia ingururi 
laguntzen ari dela pandemiaren
ondorioz. Duela bizpahiru urte 
jarri genuen martxan Elkar-Ekin
programa, eta bazterkeriari aurre
egiteko tresnarik onena enplegu
duina dela uste dugu. Pertsona eta
kolektibo horiei bide hori eskain-
tzeko estrategia sendo bat dauka-
gu lurraldean, eta hurrengo astee-
tan gauzatuko da.
Krisi egoera betean, oraindik

ezinbestekotzat duzu AHTa?

«Ez da susmoa,
datua da: gizarte
bazterkeriak 
gora egin du»
Markel Olano b Gipuzkoako ahaldun nagusia

2007an izendatu zuten, lehenengoz, Gipuzkoako ahaldun nagusi,
eta, 2011tik 2015era oposizioan egon ondoren, hamargarren urtea
betetzen ari da karguan. Markel Olano arduratuta dago egungo
egoerarekin, baina sinetsita dago bide onean ari direla lanean.



5
GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2021eko urtarrilaren 15a Elkarrizketa 

Lehiakortasunaren bidean fun-

tsezkoak dira azpiegiturak. En-

presekin hitz eginda, adibidez, ar-

gi daukagu Pasaiako portua fun-

tsezkoa dela; Hondarribiko aire-

portua ere bai, bere txikian; eta

gainontzeko euskal lurraldeekin,

Espainiako Estatuarekin eta Eu-

ropa osoarekin komunikazioa

hobetzeko oso aurrerapauso ga-

rrantzitsua litzateke abiadura

handiko trena. Badakit gizartea-

ren zati garrantzitsu bat ez dagoe-

la ados, baina oso aurreratuta da-

go prozesu hori, eta garai berri

hauetan funtsezkoa da garraiobi-

de garbien aldeko apustua egitea.

Nola daude harremanak EH Bil-

durekin? Duela bospasei urte

zenioen zubi asko apurtu zirela

eta denbora beharko zenutela.

Oposizioarekin harremanak sa-

kontzeko tresna berriak dauzka-

gu, eta kualitatiboki garrantzitsua

da harremanak lantzea, nahiz eta

oraindik ez diren behar bezalako-

ak, iraganeko gatazkek eragin

handia daukatelako konfiantzan.

Talka handiak dauzkagu orain-

dik, baina argi daukat alderdi po-

litiko guztiekin —ezker abertzale-

arekin eta EH Bildurekin ere bai—

oinarrizko adostasunak lortzeko

beharra daukagula eta herriak

hori eskatzen digula. Inork ez luke

onartuko, adibidez, geure burua

euskaltzaletzat daukagun alder-

diok euskararen inguruan moko-

ka ibiltzea. Oinarrizko adostasun

horiek landu beharra dauzkagu.

EAJ eroso al dago PSE-EE bazki-

de gisa hartuta?

Urte dezentetan luzatzen ari da

PSE-EErekin dugun harremana.

Oinarrizko adostasun bat lortu

dugu proiektu estrategikoak au-

rrera ateratzeko. Gobernu pro-

grametan lehentasunak zehazten

dira beti, eta adostasun horrek as-

ko errazten du harremana. Bada-

kigu gauza garrantzitsu batzue-

tan ez gaudela ados, baina kudea-

ketaren ikuspegitik planteamen-

du bateratua daukagu.

2007an hautatu zintuzten lehen

aldiz ahaldun nagusi, eta hamar-

garren urtea duzu jada karguan.

Noraino luza liteke bide hori?

Esana daukat jada ahaldun nagusi

gisa hau izango dela nire azken le-

gealdia. 2007an hasi, eta oposizio-

ra joan nintzen 2011n; lau urtez

egon nintzen Gipuzkoako Batzar

Nagusietan, eta 2015etik aurrera

tokatu zait berriz ere hemen ego-

tea. Bi legealdi jarraian egitea aski

dela uste dut, baina egia da tartean

oposizioan egon nintzela. Kudea-

ketan jarraitutasun edo egonkor-

tasun bat ematen du denborak,

baina funtsezkoa da berrikuntza.

Etxeko egoera nabarmen aldatu

zaizu: hiru urte ditu Peru seme-

ak. Nola uztartzen da ahaldun

nagusi lana eta aita lana?

Gizonezkoentzat, zorionez, gero

eta zailagoa bihurtu da arlo hori.

Ni ez naiz batere gaztea, baina

etxeko ardurak hartzea tokatu

zait orain, eta gizonezkoentzat

garrantzitsua da ardura horiek

gero eta partekatuagoak izatea.

Oso harreman polita eta estua

daukat haurrarekin, eta guraso

guztiok argi izaten dugu haurrak

datozenean aldatu egiten direla

lehentasunak. Nik ere ikusi dut

aldatu egin dela bizitza pertsona-

laren eta lanaren arteko oreka.

Zubieta inguruan oso arduratu-

ta daude herritarrak, horietako

asko haur txikien gurasoak.

Ulertzen duzu errauste plantak

eragiten duen ezinegona?

Ulergarria da erreparoa izatea,

baina perspektiba pixka bat behar

da. Batzuetan neurriz kanpo in-

dartu da erreparo hori; kasu ba-

tzuetan, apropos. Ez da ahaztu be-

har Europa eta mundu mailan

proiekturik aurreratuenetakoa

dela gurea, baita isurien eta ho-

rien kontrolaren ikuspegitik ere.

Martxan dago erraustegia eta 

inguruko azpiegitura guztia, eta

beti zirkulu baten inguruan buel-

taka ez ibiltzeko eskatuko nioke

jendeari, ez tematzeko.

GuraSOSek abendu hasieran ja-

kinarazi zituen Jaurlaritzaren

zenbait agiri, errauste planta la-

nean baimenik gabe ari zela dio-

tenak. Zer diozu horri buruz?

Oposizio politiko eta sozial bat

dago, eta zilegi da hori. Baina,

ikuspegi demokratikotik, batzar

nagusietan babes osoa dauka

proiektuak, eta herri babes egon-

korra eskaintzen du horrek. Gu-

txiengoen eskubideak defendatu

eta errespetatu behar dira, baina

gehiengoak erabakitzen duena

aplikatu behar da. Dagoeneko 

pasatu da azpiegitura martxan ez

jartzeko oztopoen fasea.

Irailean matxura bat izan zen

errauste plantan, eta aste hone-

tan sute bat izan da berriz ere

[astearte arratsaldean dago

eginda elkarrizketa].

Azpiegitura guztietan gertatzen

dira arazo teknikoak, baina ho-

rren inplikazioa zer da, azpiegitu-

ra hori bertan behera uztea? Be-

rriz diot: fase berri batean gaude,

eta fase horrek edukiko ditu gora-

beherak, baina beste jokaleku 

batean gaude. Arazoak sortzen

direnean, konpondu egin behar

dira, eta kito. Hondakinen kude-

aketarako sistema integral bat

martxan daukagu jada, eta lasai-

tasuna ematen dit horrek.

Zubietan bertan, aurten dira egi-

ten hastekoak kartzela berria.

Zaballa (Araba), Basauri (Biz-

kaia) eta Iruñeko espetxeak

kontuan hartuta, beste espetxe

bat egiteko beharrik badago?

Ez da nire ardura. Eskuduntza al-

detik, ez dakit zein behar dauden

horretarako. Nolanahi ere, nik 

argi daukat lege sistema batek 

behar duela kartzelaren tresna. Ez

dakit zein tamainatakoa eta non,

baina ez dut uste azpiegitura 

horiek beste lurralde batzuetara

bidaltzea denik biderik egokiena.

Beste gauza bat da esatea guk gure

beharretara egokitutako

azpiegitura bat beharko

genukeela.

2019ko urrian Guztion

Alardea sortu zuen Hon-

darribiko gazte talde

batek. Jaizkibel konpai-

niak salatu du, ordea,

irailetik geldirik dagoe-

la prozesu hori. Zer ari

da gertatzen?

Erakunde gisa egin du-

gun ahalegin nagusia

izan da ikuspegi desber-

dinak elkarrizketara biltzea. Uda-

lak ere ahalegin hori egin du. Pan-

demiak geldialdi bat eragin du

prozesu horretan, baina berdin

jarraituko dugu guk, tentsioa ba-

retzen saiatzeko.

Donostiako metroa ere zeresa-

na ematen ari da. Azaroan beste

zulo bat agertu zen Zubieta kale-

an. Zentzurik badu egoera ho-

rretan lanei eusteak?

Arazoak sortzen direnean, kon-

pondu egin behar dira, baina hori

ez da nahastu behar azpiegitura-

ren analisiarekin. Teknikoki, zail-

du egin da proiektua, baina sekula

baino beharrezkoagoa da azpiegi-

tura hori. Bertan bizi direnak eta

azpiegitura hori behar ez dutenak

dira proiektua zalantzan jartzen

dutenetako asko, eta nahiko ikus-

pegi berekoia izatea da hori. Baina

Donostiako langile auzoen eta Gi-

puzkoako hainbat herriren arte-

ko harremana bermatzeko ezin-

besteko azpiegitura da metroa.

Garai zail hauetan, zein mezu bi-

daliko zenieke herritarrei?

Konfiantza edukitzeko eskatuko

nieke. Gipuzkoarrok hiperkriti-

koak izateko joera dugu askotan,

eta ona da kritikoak izatea, baina

hiperkritikoak izatea, ez. Kon-

fiantza eduki behar dugu gure gi-

zarte eragileengan eta enpresen-

gan. Lurralde indartsu, antolatu

eta aurreratua daukagu.

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Gordina da une honetako
egoera, eta urtebete beharko
da, gainera, pixkanaka 
zulotik ateratzen hasteko»

«Martxan dago erraustegia,
eta beti zirkulu baten inguruan
bueltaka ez ibiltzeko eskatuko
nioke jendeari, ez tematzeko»

‘‘
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Leire Narbaiza

Kantu afariko
begiluzeak gara

Z
apatu gaua da. Gau
pandemikoa, etxera-
tze agindua daukana
autonomia erkidego-

an. Gainera, elur promesa dabil
airean, Filomenaekaitzak gogor
jotzen diharduelako. Agian elu-
rrik ez du lagako, baina hotz itze-
la egiten du, azken egunotan 
bezala. Sofan, mantaz tapatuta
eta telebistari begira egoteko
gaugiroa. Egongelan baino goxo-
ago, non?
Plataforma digitalik ez dauka-

gunok telebista konbentzionala
ikusten dugu. Egia esatera, eus-
kara entzuteko modu bakarra ere
bada. Gaurkoan, kate jeneralista
guztiek Telemadrid dirudite,
hango irudi eta arazoak baino ez
dituzte ematen eta. Beti izan dira

nahiko Telemadrid kanal horiek,
baina oraingoan akabua da. ETB-
ko informatiboek ere hori dirudi-
te: Espainiako hiriburuko telebis-
ta autonomikoaren sukurtsala. 
Mantapeko bunkerretik pan-

tailara begira, zapping azkarra
egiten gabiltza, baina dena etsi-
garria da, Filomena-ren gaineko
saio bereziak baino ez daudelako.
Bitartean, hemen, Debabarrene-
an, malutarik ere ez da ikusten.
Arratsaldean egin du gurean, Bi-
dea Gara mobilizazioa izan dene-
an, zuritu ez duen arren. Goizal-
dean, beharbada, etorriko zaigu
elurra? Hori da zaleon esperantza
bakarra.
Telebisten panorama negarga-

rri horretan, erpuruak ETB1eko
botoia sakatu du. Errutina auto-

matiko baten ondorioz iritsi gara
euskarazko kate publiko baka-
rrera. 
Aurretiko itxura negargarria

izatetik tamalgarria izatera pasa-
tu da, mingarria ez esateagatik.
Euskal Telebistako lehenengo
kanalean kantu afari bat ematen
dihardute. Kantu afari bat! 
Kontu erridikuluagorik ez dut

inoiz ikusi: kantu afari bat graba-
tu eta eman. Afari horiek ez dira
ikusteko, bertara joan, afaldu eta
kantatzeko diseinatuta daude.
Horrela disfrutatzen dira, ez
etxetik ikusita, kuxkuxeroen an-
tzera, zulotik begira espiatzen,
gonbidatu ez bagintuzte lez. Ez
da parte onekoa, horratik.
Seguru nago baten batek aur-

pegiratuko didala kategoriako

kantariak zeudela. Konforme.
Pantxoa Ospital, Pantxoa eta Peio
bikotekoa (bai, ikasi dut desber-
dintzen, baxuena da), eta Aire
ahizpak (gutxienez bi, osorik iku-
si barik, ez dakit hirurak ote zeu-
den). Abeslari bikainak, bai. Bai-
na, entzun nahi izanez gero, kon-
tzertuan entzun nahi ditut,
ederki disfrutatzeko, ez beste he-
rritar batzuen artean afalostean. 
Ikusi nuen zatian, etengabe fo-

katzen zuten Ospital, baina Aire
ahizpak, ia ez. Egia esatera, kos-
tatu zitzaidan jakitea Aire ahiz-
pak zeudela bertan. Tira, emaku-
meak presente zirela ahotsagatik
jakin nuen, ia ez zirelako irudie-

tan agertu, morroskoak azaltzen
zirelako pantailan. 7-8 andre zi-
ren, denak elkarrekin. Eta Lete-
ren sehaska kanta (Amaren bu-

larra) kantatu zutenean, laga zie-
ten ohorea, andrazkoen bozak
izan ziren bakarrak. Ufa! Bakoi-
tzak bere lekuan behar du. Esan
zidaten emaztekiek zabaldu zu-
tela emankizuna, eurak bakarrik
kantuan sartu zirelako. Hori ez
nuen ikusi.
Prime time-an kantu afari bat,

inongo herri telebistak emango
ez lukeena. Diru gehien duen
euskal katea euskaldunoi gutxi
irizten. Betegarri lanak egiten
ikusleak aintzat ez hartzen. Nahi-
ta egiten dute, tontotzat gauzka-
te, edo berdin zaie? Ez dakit au-
kera guztien artean zein den oke-
rrena.
Jon Maiak (bertsolariak, ez

dantzariak) Kantu bat garaalda-
rrikatu zuen. ETB1eko progra-
matzaileengatik kantu afari bate-
ko begiluzeak garela esan behar-
ko dugu. Tristea, oso tristea!

‘Prime time’-an
kantu afari bat,

inongo herri
telebistak emango ez

lukeena

Irudiab Zumaia

Itxituraren barruko itxitura estuagoak
Igaro dira Gabonak, eta, 2021. urtea hastearekin batera, nabarmen gora egin du COVID-19ak kutsatutakoen

kopuruak. Labik aste hasieran jakinarazi zuen gogortu egingo dituela Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako neurriak,

eta, erabaki horien artean, Gipuzkoatik ez ateratzeari herritik bertatik ez ateratzea gehituko diete 100.000 biz-

tanleko bostehun positibotik gora dauzkaten herrietan. Atzoko datuak aintzat hartuta, Gipuzkoan, gaur-gaur-

koz, Andoain, Beasain, Villabona-Amasa eta Zumaia —irudian— daude eremu gorrian; herenegun atera zen

hortik Lazkao. Astelehenean jakinaraziko dute berriz ere herrien egoera. ANDONI CANELLADA / FOKU

Hirugarren gradua emanda, aske
geldituko da Antton Troitiño presoa

DONOSTIA b Gaixotasun larri eta sendaezin bat du Antton Troitiño
preso donostiarrak, eta hirugarren gradua eman dio Jose Luis Castro
Espainiako Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako epaileak. 1987an
atxilotu zuten lehenengoz, eta 30 urte baino gehiago egin ditu preso.

«Erregeek opari utopiko bat
ekarri didate, agian, baina
Felipe Gonzalezek badaki
lehenago edo geroago egia
horretara iritsiko garela»

Pili Zabala
Joxi Zabala zenaren arreba eta GALen biktima

4.000
CARITAS ELKARTEAK ZENBAT FAMILIARI EMAN ZIEN 

LAGUNTZA IAZKO MARTXOTIK AZARORA

3.969 familiak eta 5.641 pertsonak jaso zuten iazko martxotik azarora Ca-

ritas elkartearen laguntza. Hala jakinarazi du elkarteak berak, txosten ba-

tean. Mila herritar inguruk lehen aldiz jaso zuten nolabaiteko laguntza.

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karakte-

re 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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Kaleratutako lau sorosleei kalte-ordaina
eman beharko die BPXport enpresak

DONOSTIA bDonostiako hondartzetako sorosleak aldikako finkoak
direla eta subrogazio eskubidea dutela ebatzi du Donostiako Epaite-
giak. Ondorioz, BPXport enpresak kalteordaina eman beharko die iaz
kaleratu zituen lau sorosleei, eta berriz onartu beharko ditu.



B
easaingo An-
d r am e n d i
Ikastola Eus-
kal Herriko
Ikastolen El-
karteko gura-
so kooperati-

ba bat da. Eta Herri onurako koo-
peratiba da. Beasain herriko
erdigunean kokatuta dago eta 0-
16 bitarteko irakaskuntzan ari da.
Gaur egun, 2020-2021eko ikas-
turtean 381 ikasle ditu matrikula-
tuta eta bertan 40 langile ari dira
lanean. Langile gehienak Goierri
eskualdekoak eta Beasaingoak
dira.
Andramendi Ikastola anitza eta

zabala da, kulturartekotasuna
errotutako praktika bat da.
«Ikaslea dago gure hezkuntza
proiektuaren erdian, baina ez da
isolatuta bizi eta hezi daitekeen
norbanakoa», dio Tere Irastortza
zuzendariak. Beasaingo Ikasto-
lak, pertsona arteko harremanak
zainduz, norbere nortasuna bul-
tzatzeko helburua du. 
Aurten kulturartekotasun pla-

nean txertatuko da Andramendi
Ikastolak UNED-CUID unibertsi-
tatearekin sinatu berri duen hi-
tzarmena. Horri esker, Beasaingo
Ikastolako bazkideek, langileek,
familiek eta ikasleek 16 hizkun-
tzatan bere jakintza-maila akre-
ditatu ahal izango dute. 
Modu horretan ere, Beasaingo

Ikastolak ekarpena egin nahi die
euskara ama-hizkuntza ez duten
familiak ere beraien jatorrizko
hizkuntzetan errekonozitu eta

Beasaingo Andramendi Ikastola

ANIZTASUNA, ABERASTASUNA
Beasaingo Andramendi Ikastolak 0-16 urte arteko haur eta gazteentzako hezkuntza proiektua
eskaintzen du. Aniztasuna aberastasun gisara onartzen eta lantzen du bere jardueran.

ludoteka eta ohiko jangela ekolo-
gikoa eta bertakoa eskaini ahal
izatea. Osasuna, elikadura eta
hezkuntza proiektu berean man-
tentzen dira.

NEURRIAK NEURRIAN
Sorkunde Arbilla juntakideak
dioenez, «hainbat erabaki bizkor
eta tentuz hartu ziren eta 2020ko
irailerako Ikastola sartzeko 18
gune antolatu zen, ikasle gehien-
gehienak ataritik zuzenean sar-
tzen direlarik bere geletara. Eta
ikasleen artean gutxienez bi me-
troko espazioa bermatzen da eta
aireztatzeaz gain, gelaz kanpo
ahalik eta ekintza gehien egiteko
antolaketa burutu da». 

Neurri egokiak izan dira. «As-
matu egin dugu, neurriei neurria
hartzen. Espazioa ondo antolatuz
pilaketak ekidin eta jangela eta lu-
doteketarako espazioak berran-
tolatu ahal izan ditugu, gurasoen
beharrizanei erantzuteko. Horre-
tarako, ezinbestekoak izan dira
bai gurasoekin partekatutako in-
kesten emaitzak aintzat hartzea
eta baita Juntak eta zuzendaritzak
ikastolako gurasoekin antolatu-
tako Osasun taldea», Irantzu
Anuntzibai juntakidearen hitze-
tan. «Osasun taldean ikastolako
medikuek, erizainek eta ESI era-
kundeko arduradunek ere argibi-
de garrantzitsuak eman dizkigu-
te, eta edozein erabaki definitibo-
tzat jo aurretik entzun egin du-
gu». 

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.beasaingoikastola
.eus

@

bat». Kooperatibak bereziki esti-
matu du langileen prestutasuna,
eta gurasoak eta ikasleak pozik,
gustura eta lasai hasi dira ikasto-
lan aurtengo ikasturtean.
Zerikusia izan dute horretan

Euskal Herriko Ikastolen antola-
ketan ikasleen eta ikastolen
eskura jarritako baliabideek ere
(Ikastola komunitaterako forma-
kuntza, IKTetako gailuen kudea-
keta). 
Era berean, bideragarri izan da

Beasaingo Ikastolak beti bezala

Ikaslea dago Beasaingo Andramendi Ikastolaren hezkuntza proiektuaren erdian. ANDRAMENDI IKASTOLA
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euskal mundura gerturatzeko.
Izan ere, Beasaingo Ikastolak
aniztasuna aberastasun gisara
onartzen eta lantzen du bere jar-
dueran.

ERALDAKETAN PARTE
HARTZEKO PRESTATUA
Mundua eraldatzekotan, eralda-
ketan parte hartzeko prestatua
dagoen ikastola da. «Gurasoen
parte hartzea ezinbestekoa da Be-
asaingo Ikastolan, elkarlanean
eta erabakietan», Ainhoa Garin

Andramendi kooperatibako le-
hendakariak dion bezala. «Eta
konfinamendu egoerak sendotu
egin ditu gurasoen eta irakasleen
arteko harremanak», Garinek
azpimarratu duenez. «Ostegun
batean eman ziguten 2020an
konfinatzeko abisua. Ostiralean
gure seme-alabek egun berezia
pasa zuten etxean baina igande
gauerako guraso guztiek bagene-
kien astelehenetik bertatik, gure
ikastolako irakasleek egunero ja-
rraituko zutela lan dinamika

«Gurasoen parte hartzea
ezinbestekoa da
Beasaingo ikastolan,
elkarlanean 
eta erabakietan»
AINHOA GARIN
Andramendi kooperatibako
lehendakaria



8 Sahara

Asier Imaz-Rebeka Calvo

Ikaztegieta

A
zaroan piztu
ziren gerra
hotsak Men-
debaldeko Sa-
haran, eta ez
dira isildu. Ez

da gatazka berria; 160.000 saha-
rar daude Aljeriako Tindufeko
errefuxiatuen kanpalekuetan
duela 45 urtetik —saharar ihesla-
rien kanpalekua da Tinduf—.
Mendebaldeko Saharan giza es-

kubideen urraketa «sistemati-
koa» dela dio Fatimetu Zenanek,
Ikaztegietan bizi den errefuxia-
tuak (Tinduf, 1999). Saharako
errefuxiatuen kanpaleku batean
jaio zen, eta haurra zela iritsi zen
Euskal Herrira; Bermeora lehe-
nik, eta Ikaztegietara gero. Gogo-
ratu du «oso latza» dela Tindufen
errefuxiatu gisa bizi diren sahara-
rren egoera. «1975etik daude
han, baldintza ankerretan eta
jaioterrira itzuli ezinik». Zenanek
berak ez du ezagutzen bere herria:
«Ez dut inoiz zapaldu Mendebal-
deko Sahara. Ez dut han egoteko
eskubiderik, eta hor daudenak
zapalduta daude... Marokotik
Mendebaldeko Saharara sartze-
ko, muga bat dago, check point
moduko bat, eta marokoarrak ez

direnak ezin dira pasatu bertatik.
Ez dugu horretarako eskubide-
rik». Han sartuz gero «oinarrizko
giza eskubideen zapalkuntza»
ikusteko aukera izango luketela
dio. «Eta, beraz, Marokok ez digu
uzten pasatzen». 

Bake akordioa
Marokok eta Fronte Polisarioak
1991n sinatu zuten bake akordioa,
hamasei urteko gerrari amaiera
emanez, baina egoera ez zen alda-
tu: bi aldeek erreferenduma egite-
ko konpromisoa adostu zuten,
baina ez da gauzatu. Joan den aza-
roan, Fronte Polisarioak hautsi-
tzat jo zuen 1991ko su-etena, eta
gerra egoera ezarri zuen. «Gerra
armatua ez da hasi Marokok su-
etena hautsi zuen arte. Maroko
militarki sartu zen Saharako zibi-
len aurka, eta Gergerateko ere-
muan modu baketsuan manifes-
tazioa egiten ari ziren Saharako
zibilen kontra egin zuen». Zena-
nek adierazi du Fronte Polisarioak
erantzun bat eman ziola horri.
«Erantzun egin beharra zeukan,
zibil horiek defendatzeko, eta
Fronte Polisarioak orduan ezarri
zuen gerra egoera». Zenanek argi
utzi du militarren arteko gerra
egiten ari direla eta Gergeraten
zeuden zibilak errefuxiatuen
kanpalekuetara bueltatu zirela

gerra piztu zen egunean bertan.
Egun, gerra ez da amaitu, eta
Fronte Polisarioak gerra parteak
ematen segitzen du.
«Su-etena bortxatzeagatik» jo

zuen gerrara Fronte Polisarioak,
baina ez da lehen aldia Marokok
su-etena bortxatzen duela:
«1991ko akordioak dio Marokok
ez duela subiranotasunik Mende-
baldeko Saharan. Izan ere, desko-
lonizatzeke dagoen lurralde ez-
autonomo bat da. Are gehiago, 

argi eta garbi dio ezin dituela us-
tiatu gure baliabide naturalak,
baina ez du betetzen hitza». 

Nazioartera begira
Urteak dira, beraz, Marokok sa-
harar herriarekin hitzartutakoa
ez duela betetzen, baina nazioar-
tean egoera behin ere ez dela auzi-
tan jarri salatu du Zenanek. «Na-
zioarteak ez du ezer esan orain ar-
te, gerra piztu den arte, tamalez.
Hasieran gerra ukatu ere egin

zuen, egoera Fronte Polisarioak
sortu zuela esanda». 
29 urtez ez dituztela armak

hartu esan du Zenanek, «isildu»
egin direla eta nazioarteko he-
rrialdeen laguntza jaso zain egon
direla. Nazio Batuen Erakundea-
ren ebazpenak errespetatuko zi-
rela uste zuten sahararrek, baina
ez dute babesik jaso, eta, bake
planaren alde badaude ere, ar-
mak hartu beharrean izan direla
gaineratu du. «Autodetermina-
zio erreferenduma egiteko nego-

Gerra piztu da Mendebaldeko Saharan. «Ezjakintasun handia dago: gure
herritarrak oso egoera latza ari dira bizitzen, eta kezka eta beldurra dira nagusi»,
esan du Fatimetu Zenanek, Ikaztegietan bizi den errefuxiatu sahararrak. «45 urte
pasatu dira gatazka hasi zenetik, eta nazioarteko herrialdeek ez dute ezer egin».

«Erantzun politiko 
bat behar dugu»

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2021eko urtarrilaren 15a

Fatimetu Zenan, 2018ko udan, lehengusuekin batera, kanpalekuetan. ATARIA
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ziazioak hasten badira, prest azal-
duko gara, noski; Fronte Polisa-
rioak horretan sinesten du». Bai-
na armak hartu behar izan dituz-
tela zehaztu du. «Eta, tristea bada
ere, eskerrak armei, gure gataz-
kari oihartzuna eman baitiote na-
zioartean; bestela ez ginatekeen
lerroburu izango. Maroko ere bel-
durtu da; pentsa, [Donald] Trum-
pen txio bidezko babesa jaso be-
har izan du». AEBetako presi-
denteak idatzitako mezu bati
buruz ari da Zenan. Txio horre-

tan, AEBek Marokoren subirano-
tasuna onartzen zuten Mendebal-
deko Saharan. Baina zer helburu-
rekin? «Marokok Israel jarri du
mahai gainean, monarkiaren ba-
beserako ondo datorkiolako. Bar-
ne gatazka asko daude Marokon;
Rif dago iparraldean, hegoaldean
ere tentsioa dago, pobrezia han-
dia dago..., eta horri gehitu behar
zaio Israelgo auzia». 
Marokok berak Palestinaren

aldeko hainbat akordio sinatu di-
tuela adierazi du Zenanek. «Eta

erregea da Palestinaren aldeko
hainbat elkarteren lehendakaria.
Kaosa sortzen ari da; barne gataz-
ka asko ditu. Potentzien arteko
liskarra dago: herria bost axola
zaie eurei». 
Maroko eta Israelen arteko jo-

koak Aljeria presionatzeko hel-
burua ere baduela dio. «Akordio
horrekin, mahai gainean jartzen
duzu Afrika iparralde guztia, Isra-
el Marokon sartzen bada arlo guz-
tietan sartuko baita, eta Aljeriak
ez baitu onartuko Israel Afrika

iparraldean sartzea». Horrek 
gatazka bortitz samarrak sor di-
tzakeela dio. «Israel herrialde ba-
tean sartzen denean, txikitu egi-
ten du dena, eta horrela egin nahi
du Afrika iparraldeko herrialdee-
kin ere».

Saharar Gazte Aktiboak
Bertara joaterik ez duen arren,
Fatimetu Zenanek Euskal Herri-
tik Sahara Mendebaldea lagun-
tzen jarraitzeko asmoa du, eta,
bide horretan, udan Saharar Gaz-

te Aktiboak taldea sortzen lagun-
du zuen, oso argi baitu taldean lan
egin beharra daukatela eragiteko.
«Udan sortu genuen taldea, dias-
poran gauden gazteok behar bat
eta hutsune bat dagoela ikusten
dugulako. Euskal Herrian hasi
genuen borroka hau, baina Espai-
niako komunitateko kide asko
batu zaizkigu jada». Talde horre-
tako kideek argi utzi nahi dute Sa-
harako gazteen eginkizuna. «Eta
sentsibilizazio borroka horretan

ari gara. Ekintzak antolatzen di-
tugu, hitzaldiak... Ezin gara gera-
tu; betebehar hori dugu gazte
gisa. Gure guraso eta aitona-amo-
nek hasitako borrokari eutsi be-
har diogu». Eurek lekukoa hartu
dutela azpimarratu du Zenanek.
«Eta borrokan jarraitzen dugu.
Gazte saharar gehienak diaspo-
ran ari dira lanean, edo frontean
daude bestela, lehen lerroan.
Gazte asko armadan sartu dira
euren errealitatea ikusita. Borro-
karako jaio gara, eta presioa egi-
ten jarraitu nahi dugu: ezin dugu
utzi gatazka hau ahazten». 
Erabat sinetsita daude herria

sentsibilizatzen badute politikoki
zerbait lortuko dutela, «herriak
bozkatzen baitu. Baditugu behar
humanitarioak, bai, baina gurea
ez da gatazka humanitario bat,
gatazka politiko bat baizik, eta,
horregatik, erantzun politiko bat
behar dugu».

Fatimetu Zenan, iazko azaroan, gerra

piztu zenean, Tolosan egindako mani-

festazioan. ASIER IMAZ / TOLOSALDEKO ATARIA

Marokok Israel jarri du
mahai gainean,
monarkiaren
babeserako ondo
datorkiolako»

«Gure guraso eta 
aitona-amonek hasitako
borrokari eutsi behar
diogu. Lekukoa 
hartu dugu guk»
Fatimetu Zenan
Errefuxiatu sahararra
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Kerman Garralda Zubimendi

Beasain

Infinituaren sinboloari esaten

zaio lemniskata. Zortzi etzan ba-

ten itxura du, eta amaierarik ez

duela irudikatzen du. Amaitu or-

duko, berriz hasten da. Goierriko

zientzia sarea ere, Lemniskata,

urtea amaitu orduko hasten da

hurrengoa prestatzen, urte osoan

antolatzen baititu ekintzak. Urta-

rrila, matematikaren bilazikloa-

rekin ekiten diote urteari. Mate-

matikaren inguruko hitzaldiak

eskaintzen dituzte bertan, eta

gaur izango da lehendabizikoa,

Marta Macho EHU Euskal Herriko

Unibertsitateko irakaslearen es-

kutik. Datozen bi ostiraletan ere

izango dira hitzaldiak Beasainen,

Igartzako jauregian guztiak,

19:00etan hasita. Matematika Ar-

gazki Lehiaketako sari banaketa-

rekin eta erakusketaren irekiera-

rekin itxiko dute zikloa, urtarrila-

ren 29an.

Lemniskata sarea 2012an hasi

zen lanean: «Zientziaren dibul-

gazioa eta hausnarketa bultzatu

nahi genuen: jakinduriarena, ale-

gia», azaldu du Jose Luis Etxeza-

rreta elkarteko kideak. «Ikusten

genuen gizartean gero eta tekno-

logia eta zientzia gehiago erabil-

tzen dela, baina gero eta gutxiago

dakigula. Dibulgazioak bere le-

kua behar zuela iruditzen zitzai-

gun». Etxezarretak azaldu du ga-

rai batean bazirudiela zientzia

AEBetan bakarrik egiten zela,

«Urruti. Baina bertatik bertara

ari gara. Ordizian Lortek dugu;

Donostian zenbat laborategi eta

ikerketa zentro ditugu? Zientzia

gure artean dago, eta hori dena

zabaldu egin behar dugu». Etxe-

zarretak uste du gizarteak dibul-

gatzaile horien beharra duela.

«Baina dibulgatzaileek ere behar

dute gizartea. Zer lan egiten ari

dira? Zer egoeratan? Hori guztia

jakin egin behar du jendeak».

Euskal Herriko zientzialariei

oholtzara igotzeko aukera es-

kaintzen die Lemniskatak. «Ur-

teak daramatzagu hiruzpalau hi-

tzaldi eskaintzen. Ez genuen es-

pero horrenbeste jende egongo

zenik gure inguruan; jende asko

dago, baina gertatzen dena da ez

dutela izan erakusleihorik».

Orain arte, hasiberriak zein izen

handiko zientzialariak aritu dira

hizlari lanetan. «Erraztasun han-

diak eman dizkigute denek. Zien-

tzialariek ahalegin handia egiten

dute dibulgazioaren mesede-

tan». Euskara eta parekidetasuna

bermatzeko saiakera ere egiten

dute antolatzaileek.

Sare zabala daukate sortuta
Laurogei bazkide inguru ditu

Lemniskata sareak, nahiz eta an-

tolaketa lanetan hamar bat ari-

tzen diren. «Gustura egiten dugu

lan hau, eta, badakizu, gustura

egiten dena errazago egiten da.

Momentu batzuetan bada neke-

tsua, lana ez delako txantxeta-

koa». Baina Etxezarretak uste du

egindako lanarekin taldeak bere

lekua lortu duela herritarren kul-

tur eskaintzan, eta ohiko bilakatu

dela. «Gaiaren arabera, aretoa

gehiago edo gutxiago betetzen da.

Hitzaldietan beti elkartzen dira

40-50 lagun, baina berrehun en-

tzule baino gehiago ere izan ditu-

gu». Eurena «talde txikia» dela

azpimarratu du Lemniskatako ki-

deak: «Xumeak gara, eta hala iza-

ten jarraitu nahi dugu. Gure xu-

metasun horrekin ahalik eta gau-

zarik handienak egin nahi ditu-

gu».

Sareko kide egin nahi duenak

Lemniskataren sare sozialen bi-

dez egin dezake, edo hitzaldiren

batera joanda. «Besoak zabalik

hartuko ditugu guztiak. Askotari-

koak gara: unibertsitate arloko

jendea dago, langile soilak... Ja-

kin-minak bultzatzen gaitu guz-

tiok». Etxezarretak azpimarratu

du zientziarekiko interesa zuten

askok elkar ezagutu dutela Lem-

niskatari esker. «Lehen ere egon-

go zen zientziarekiko interesa

izan eta mugitzen zen jendea, bai-

na ez genuen elkar ezagutzen».

Sarea osatu, eta eskualdean

zientziaren kultura zabaldu dute;

Etxezarretaren ustez, zientziaren

makulua beharrezkoa delako ga-

ratzen jarraitzeko.

Dibulgazioak bere
tokia du Goierrin
Lemniskata eskualdeko zientzia sareak bederatzigarren ekitaldiari
ekingo dio gaur, ‘Urtarrila, matematikaren bila’ zikloarekin
b Dibulgazioa du oinarri sareak zientzialarien lana ezagutarazteko

Jose Luis Etxezarreta Lemniskata sareko kidea, aste honetan, Beasainen. KERMAN GARRALDA

Garai batean,
bazirudien zientzia
AEBetan bakarrik
egiten zela, urruti.
Baina bertatik
bertara ari gara»

«Ez genuen espero
horrenbeste jende
egongo zenik gure
inguruan. Gertatzen
dena da ez dutela
erakusleihorik izan»
Jose Luis Etxezarreta
Lemniskata sareko kidea

‘‘
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Lemniskata sareak urte osoan

antolatzen ditu ekintzak.

‘Urtarrila, matematikaren

bila’ zikloa

Gaur. Cuentas y cuentos: 

matemáticas y literatura. Mar-

ta Macho. Beasainen, Igartza-

ko jauregian, 19:00etan. 

Urtarrilak 22. Las matemáti-

cas en tus manos. Raul Ibañez.

Igartzan, 19:00etan. 

Urtarrilak 29. Matematika

posta-zigilutan. Alexander

Aginagalde. Igartzan,

19:00etan. Matematika Argaz-

ki Lehiaketako sari banaketa

egin (19:00), eta erakusketa

zabalduko dute, Igartzan ber-

tan, otsailaren 14ra arte.

Urtean osoan

Martxoa. Made in Goierrihi-

tzaldia eta erakusketa, Beasai-

nen.

Irailea. Lazkao zientzia zikloa.

Urria. Ordizia zientzia zikloa.

Azaroa. Azaroa zientziaroa zi-

kloa. Kaierak bildumako lan

bat aurkezten dute, eta horren

inguruko erakusketa antolatu.

Herriz herri, urte osoan.

Bailarako elkarteak.Ekitaldi

bereziak, hainbat alorretako

elkarteekin: Asmube Beasain-

go emakumeen elkartearekin,

musika elkarteekin, gastrono-

mia kofradiekin, kirol taldee-

kin...



Beñat Alberdi 

H
ainbat erantzun jaso-
tzen ditu beti «heldu-
tan, zer izan nahi du-
zu?» galderak. Azken

hamarkadetan ohiko erantzunei
—«musikaria» edo «aktorea»,
kasurako— gehitu beharko zaiz-
kie «youtuberra»eta antzekoak.
«Zientzialaria» ez da aukeren ar-
tean izaten, normalean, are gu-
txiago emakumeen kasuan, eta,
horri erantzuteko, Otsailaren 11
erakusleihoak egitasmoa jarri du
abian Elhuyar fundazioak, Bizila-
be Euskal Herriko gazteentzako
ikerketa zentroen sarearen ba-
rruan —Emakume eta Neska Zien-
tzialarien Nazioarteko Eguna da
otsailaren 11—. Emakume zien-
tzialarien lana ezagutaraziko dute
dendetako erakusleihoen bidez;
Gipuzkoan, Elgoibarren, Soralu-
zen, Tolosan eta Villabona-Ama-
san; eta Bizkaian, Bilbon eta Er-
muan. Gazteek erreferentziak
izatea da helburua; emakume
gazteek, bereziki.
Otsailaren 8tik 21era hartuko

dute euren lekua emakume zien-

tzialariek. Hala ere, Elhuyarren
zientzia sustatzeko lana ez da ho-
rretara mugatzen. Izan ere, Bizila-
beren eskutik, Elhuyarrek Gipuz-
koan eskolaz kanpoko jarduerak
eskaintzen dizkie Soraluze, Elgoi-
bar eta Tolosaldeko gaztetxoei. 
«Helburua da gazteak zientzia

eta teknologia arloetan aritu dai-
tezen sare bat sortzea», azaldu du
Leire Ferro Elhuyar fundazioko
kideak. Esperimentuak gauza-
tzen dituzte, noski, baina aukera
izaten dute ikertzaileak ezagutze-

ko ere. Kasu horrek balio izaten
die emakume ikerlari horiei zein
ikasketa egin dituzten eta lanean
zertan ari diren ezagutarazteko.
Erakusleihoetako emakumeez
gaindi, badituztelako beste erre-
ferentzia batzuk ere eskura. Gai-
nera, herri horietako enpresen la-
na erakusten dute, eta urteko aur-
kikuntzak ere aurkezten dituzte.
Ferrok nabarmendu du ikaske-

tak aukeratzeko orduan, gazteek
nekez egiten dutela zientzia eta
teknologia arloaren alde; are gu-

txiago emakumeek. «Oso txikia
da zientzia ikasketak egiten di-
tuzten emakumeen batezbeste-
koa. Zergatik? Ereduak falta di-
tuztelako, adibidez». Elhuyar
fundazioko kideak gaineratu du
ez dituztela aukeratzen ingeniari-
tza edo arkitektura gisako ikaske-
tak, euren burua ez dutelako gai
ikusten ikasketa horiei aurre egi-
teko. «Inork ez die esaten ‘zuk
hau egin zenezake’».
Errealitate horiei aurre egiteko

antolatu dute, bigarren urtez,
Otsailaren 11 erakusleihoak. Ha-
mabi emakume zientzialariri bu-
ruzko informazioa eta posterrak
prestatu dituzte, Mary Somerville
eskoziarrarena (1780-1872), esa-
terako. Matematikan eta astrono-
mian aditua zen Somerville, eta
bere kabuz ikasi zuen zientziari
buruz zekiena.

Erakusleihoak prestatzen
Aste honetan bertan bukatu da
dendek izena emateko zeukaten
epea, Tolosaldean izan ezik. Han,
astebete luzatu dute epea. Elhu-
yarrek zientzialari bat egokitu dio
denda bakoitzari, eta horiek ar-
duratuko dira orain erakusleihoa
dagokion gaiarekin lotzeaz.
Iaz, erakusleihoak atontzeaz

gain, hainbat esperimentu egin
zituzten dendetan, kanpoan zein
barruan. Aurten, ordea, pande-
mia dela eta, ez da posible izango
halakorik egiterik. Beste bide ba-
tzuk aurkitu dituzte, hala ere.
Ikasle talde bakoitzak egokitu
zaion zientzialariari buruzko bi-
deo bat prestatuko du, eta Inter-
neten jarriko. Bere lana aurkeztu-
ko du talde bakoitzak, eta aukera-
tutako zientzialariarekin lotura
duen esperimentu bat egingo du.
Bestalde, webgunean mapa bat

ere jarriko dute parte hartuko du-
ten dendak nabarmenduta. Ba-
koitzean klik eginda, erakus-
leihoko argazkia ikusi ahal izango
da; emakumeari lotutako bideoa
ikusi edo informazio gehiago es-
kuratu nahi izanez gero, berriz,
esteka bat egongo da eskuragarri.

Emakume Zientzialarien Nazioarteko Eguna izan da otsailaren 11, eta, Elhuyarren ekimenez,
dibulgazio lana egingo dute Elgoibar, Soraluze, Tolosa eta Villabona-Amasako hainbat dendatan.

Emakumeen erakusleihoak

Soraluzen iaz prestatu zuten denda baten erakusleihoa; aurten ere zientzialari bat egokituko zaio denda bakoitzari. ELHUYAR FUNDAZIOA
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Oso txikia da zientzia
ikasketak egiten
dituzten emakumeen
batezbestekoa. 
Ereduak falta dituzte»
Leire Ferro
Elhuyar Fundazioko kidea
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Erik Gartzia Egaña Oiartzun

I
nterneten bila eta bila ari-
tu ginen, baina ez genuen
erreferentziarik aurkitu.
Umiltasun osoz esan de-
zakegu formatu honetan

publikatu den lehen poesia sorta
dela gurea». Azken uneko oke-
rrik ezean, Ana Mendiola donos-
tiarrak Besarkadarako olerkiak
izeneko poema sorta argitaratuko
du, hilabete honetan bertan. Gaz-
telerazko Poemas para el abrazo-
ren euskarazko edizioa izango da.
Kartek tarotekoen tamaina dute
—nahiz eta ez duen zerikusirik gai
horrekin—, eta alde batean ageri
da Mendiolak idatzitako poema.
Beste aldean, berriz, Angela Ca-

rrascok egindako ilustrazioak
ikus daitezke. Zaragozakoa da
irudigilea (Espainia), eta Guada-
lajaran (Espainia) bizi da egun;
Mendiolaren semeetako batekin
ikastaro bat egin zuen Artelekun,
Donostian, eta han ezagutu zuten
elkar. «Transzendentala» eta
«minimalista» bezala definitu
ditu Carrascoren ilustrazioak.
«Haren lanak-eta ikusi genituen,
eta, ilustrazioak aztertuta, nire
poesia estiloarekin bat zetozela
ikusi genuen», gaineratu du.
Mendiolak urteak daramatza

gazteleraz poesia idazten. Orain
arte ez du ezer publikatu, baina
lan asko ditu gordeta etxeko tira-
deran. Joxe Arregi Olaizola teolo-
go eta Deustuko Unibertsitateko
irakasleak eman zion lana euska-
ratzeko bultzada, duela urte ba-
tzuk. Patxi Ezkiaga zenaren (Le-
gorreta, 1948-2018) kontaktua
eman zion Arregik, «duela zortzi
bat urte». Ezkiaga euskarazko
poetarik emankorrenetakoa izan
da: hemezortzi poesia lan utzi zi-
tuen legorretarrak, literatur ge-
neroko beste hainbat lanen arte-
an.
Mendiolak esker oneko hitzak

ditu Ezkiaga zenarentzat: «Hark
itzuli zituen nire poemak. Osasu-
nez ez zegoen oso ondo, baina bu-
ruz, bai; ederra izan zen ikustea
gizon batek, bere bizitzako azken
urteetan zegoenean, euskarare-
kiko zuen sentimendua». Idazle
legorretarraren omenezko lana
dela ziurtatu du donostiarrak.
«Asko eman zidan trukean, ezer

eskatu gabe», zehaztu du. Horrez
gain, Ezkiagarekin «beti» euska-
raz aritzen zela nabarmendu du,
«terapia moduan». Izan ere, eus-
karaz ikasi zuen arren, urte asko
eman zituen kanpoan, eta hiz-
kuntza horretan aritzeko gaitasu-
na apaldu egin zitzaion.
Mendiolak bere poemak euska-

ratzeko beste arrazoi bat ere eman
du: seme zaharrena soroslea da
Donostiako Egia auzoko kirolde-
gian, eta euskaltegiko irakasle bat
joan zitzaion behin, gaztelerazko
poemadun karta horiek euskaraz
argitaratuz gero, ikasleentzako
material bezala erabiliko zituela
esanez. 
Mendiola dantza irakaslea da

aspalditik, eta harentzat dantza
ez da espresio bide soil bat: «Dan-
tza beti ikusi izan dut sentimen-
duarekin lotuta, eta ez teknika
soil moduan bakarrik. Poesia
idazteak osatzen du alde hori.
Bihotzaren dantza elkartea sortu

nuen, gorputz adierazpidea eta
kontzientzia emozionala nahas-
ten dituena». Mendiolarentzat
«adierazpide erritmiko bat» da
poesia, «dantzaren antzekoa.
Dantzatzen ari naiz idazten ari
naizen aldiro», zehaztu du.
44 kartetan bildutako poemek

jorratzen dituzten gaiak zerren-
datu ditu egileak: amodioa, desa-
modioa, gai sozialak, nostalgia,
natura... «Oiartzunen idatzi ditut
poema asko, han bizi izan naize-
lako. Hango paisaia, etxe inguru-
ko erreka... Naturaren edertasu-
naren oihartzuna da beste kana-
letako bat», gaineratu du. Esan
duenez, ez da poesia estilo bitxi
bat, nabarmena izateko joera
daukana, baizik eta «barrutik»
atera zaion zerbait. Jakinarazi
duenez, inoiz ez du eduki idazle
izateko bokaziorik. «Barrutik
atera zaidan poesia hau ez nekien
nire gaitasunen artean zegoela
ere».

Besarkadarako olerkiak poe-
ma sortaren formatua «berritzai-
le» bezala definitu du Mendiolak.
«Dinamikoagoa da formatu hau:
karta bat har dezakezu, bikoteki-
deari pasa diezaiokezu eta poema
irakurri, truke hori egin... Poesia
hobeto irits daiteke horrela». 

Hil bukaerarako, prest
Ideia gauzatuta, argitaletxe baten
ateak jo zituztela azaldu du Men-
diolak, eta uko egin ziotela lan
hura publikatzeari. «Ez zela ko-
mertziala esan ziguten», gogora-
tu du. Egileak defendatu du ohiko
poemek baino «aukera gehiago»
ematen dituela poema ilustra-
tuak dituen karta jokoak; jolase-
rako, esaterako. «Adibidez, 1etik
44ra bitarteko zenbaki bat esan,
eta poema hori irakurtzea da au-
kera bat. Poemak eraman ditza-
kezu zure esperientziaren mo-
mentu batera. Zure burua azter
dezakezu, eta, agian, bizi izanda-
ko zerbaitekin lotura egin».
Gaztelaniazko edizioa «Donos-

tiako hainbat liburu dendatan»
aurki daitekeela azaldu du Men-
diolak. Euskarazko bertsioa, be-
rriz, Leitzaran Grafikak inprima-
tegiko labetik atera zain dago
jada. Ehun aleko tiraldia egingo
dute, eta, egileak berak zehaztu
duenez, Donostiako hainbat den-
datan jarriko dituzte salgai.

Ana Mendiola donostiarrak ‘Besarkadarako olerkiak’ poema sortaren euskarazko
bertsioa kaleratuko du laster. Modu berritzaile batean jaso ditu poemak: kartetan.

Poesia, era dinamikoagoan

Ana Mendiolaren Besarkadarako olerkiak poemekin egindako karta batzuk. Angela Carrascoren ilustrazioak jaso dituzte. OLAIA GERENDIAIN

Adierazpide erritmiko
bat da poesia, dantzaren
antzekoa. Dantzatzen 
ari naiz idazten 
ari naizen aldiro»

«Inoiz ez dut eduki idazle
izateko bokaziorik.  Ez
nekien barruko poesia
hau nire gaitasunen
artean zegoenik ere»
Ana Mendiola
‘Besarkadarako olerkiak’ lanaren egilea

‘‘
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Atziber Arzallus Azpeitia

Azpeitiko festarik parte hartzaile-
ena izatearen ospea du San Sebas-
tian egunak. Datuek ere halaxe
diote: 15.000 lagun pasatxo bizi
diren herri batean, 1.500ek baino
gehiagok parte hartzen dute San
Sebastian bezperako helduen
danborradan, eta beste bostehun

bat haur ateratzen dira San Sebas-
tian egunekoan. Bada zerbait.
«Gaur egun helduenean erdiak
hortxe-hortxe emakumeak iza-
ten dira, eta oso normaltzat dau-
kagu emakumeak danborra jo-
tzen ikustea». Hala azaldu du Mi-
kel Odriozola Azpeitiko Udaleko
Festa batzordeburuak. «Baina
hori ez da beti horrela izan». Hain

zuzen ere, aurten 40 urte beteko
dira Azpeitiko helduen danborra-
dan lehendabiziko aldiz emaku-
meak danborra jotzen atera zirela.
Urteurren horretatik abiatuta, eta
danborradaren historia jasotzeko
eta horretan parte hartu duten
andreei aitortza egiteko asmoare-
kin, Amamaren danborradoku-
mentala argitaratu du Azpeitiko

Udalak. Datorren astearte arra-
tsaldean, San Sebastian bezperan
estreinatuko dute, Soreasu antzo-
kian, ekitaldi batean (19:00). 
«Iazko danborrada antolatze-

ko lehen bileran bota genuen pro-
posamena, eta danborradan parte
hartzen duten elkarteetako or-
dezkariei ideia polita iruditu zi-
tzaien; beraz, aurrera egitea era-
baki genuen», esan du Odriozola
zinegotziak. Paola Moto zinema-
gile azpeitiarrarekin harremane-
tan jarri ziren orduan. «Asko gus-
tatu zitzaion gure proposamena,
eta berehala hasi zen lanean, pre-
sa pixka bat bagenuelako. Izan
ere, irudi zaharrak lortzeko mo-
dua bageneukan, baina funtsez-
koa zen 2020ko danborradan gra-
baketak egitea guk nahi genituen
irudi horiek lortzeko». Moto eta
zinemagileak berak osatutako
taldetxo bat aritu ziren horretan.
Behin San Sebastian eguna pa-

satuta, ikus-entzunezkoari itxura
ematen hasi ziren Moto eta lana-
ren zuzendari Alaitz Olaizola az-
peitiarra. Gidoia egin, irudiak bil-
du, nor elkarrizketatuko zuten
erabaki, grabaketak egin... «Ur-
tebeteko lana» izan dela esan du
Odriozolak. Iazko danborradako
irudiekin, Kaito Telebistak urtee-
tan hartutakoekin eta Kulturaz
kooperatibako kideen laguntzari
esker grabatu dituzten 22 herrita-
rren testigantzekin osatu dute or-
dubete irauten duen dokumenta-
la. Emakume gehiago elkarrizke-
tatu dituzten arren, gizonek ere
parte hartu dute. «Oso testigan-
tza interesgarriak eman dituzte
guztiek ere. Emakume batzuek
oso modu naturalean egin zuten
danborra jotzen hasteko urratsa,
baina beste batzuek borroka gisa
bizi izan zuten. Kontatzen dute
nolakoak izan ziren lehendabizi-
ko urte haiek, eta nola joan diren
ondorengoak». 
Odriozolak ikusia du doku-

mentala, eta «bikaina» iruditu
zaio. Ikusteko gonbidapena egin
die herritarrei, «merezi duela-
ko». Asteartean Soreasun eman-
go dute lehen aldiz, «sorpresaz
beteriko ekitaldi batean». Edu-
kiera mugak direla eta, jende gu-
txik izango du antzokira sartzeko
aukera, baina Azpeitiko Udalaren
eta Uztarriaren webguneen bidez
ekitaldia eta dokumentala zuze-
nean ikusi ahal izango dituzte ha-
la nahi dutenek. Dena dela, Ama-

maren danborrapantaila han-
dian ikustea nahiago dutenek,
aukera gehiago ere izango dituzte
hurrengo egunetan. Emanaldi
guztiak doakoak izango dira, bai-
na beharrezkoa izango da aurrez
gonbidapena eskuratzea
www.azpeitia.eusatarian. Inter-

netera sarbiderik ez duten herri-
tarrek udaletxean lortu ahal izan-
go dute gonbidapena.

Zuzeneko telebista saioa
Aurtengo San Sebastian egunera-
ko ez dute kaleko ekintzarik anto-
latu Azpeitian, pandemiak ez
duelako ematen horretarako au-
kerarik, baina herritarrek modua
izango dute San Sebastian bezpe-
rari jai kutsua emateko. Izan ere,
danborrada egin egingo dute,
leihoetan eta balkoietan bada ere.
«Herritarrei eskatu nahi diegu

balkoiak apaintzeko eta ganbaran
dituzten danborrak ateratzeko,
eta, gauerdian, bozgorailuetatik
musika jartzen dugunean, dan-
borrada egingo dugu». Hilaren
19an, 22:45ean, zuzeneko telebis-
ta saioa egingo dute udaletxetik,
San Sebastian egunean protago-
nista izan ohi diren gonbidatue-
kin. Udalaren eta Uztarriaren
webguneetan, Erlo Telebistan,
Youtuben eta Urola Kostako Hi-
tza-ren webgunean ikusi ahal
izango da saioa.

Bidea hasi zuten andre
danborjoleen omenez
40 urte dira Azpeitiko helduen danborradan emakumeak lehen
aldiz danborra jotzen atera zirela b Udalak ‘Amamaren danborra’
dokumentala argitaratu du, eta asteartean izango da estreinaldia 

Azpeitiko udal ordezkari eta herritar batzuk, asteartean, udaletxean, sansebastianetako ekitaldiak aurkezten. UZTARRIA
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San Sebastian eguna

Donostiarrek etxe
giroan ospatuko 
dituzte  jaiak

R
Donostiako Udalaren

Txistulari taldeak etzi,

igandea, San Sebastian eguna

iragartzeko kontzertu berezia

emango du Koruko Andre Ma-

riaren basilikan, 12:30etik aurre-

ra; baina San Sebastian bezpera

eta eguna etxe giroan ospatu

beharko dituzte donostiarrek,

udalak ez baitu antolatu kaleko

ekitaldirik. Hori bai, elkarteekin

elkarlanean, bandera igoerara-

ko ekitaldi berezi bat prestatu

du, eta San Sebastian bezperan

udalaren webgunean streaming

bidez ikusi ahalko da. Horrez

gain, udalak donostiarrei eska-

tu die leihoak eta balkoiak

apaintzeko.

Gaur egun, Azpeitiko
helduen danborradan
parte hartzen dutenen
erdiak hortxe-hortxe
emakumeak izaten dira»

«Batzuek naturalki 
egin zuten danborra
jotzen hasteko urratsa; 
beste batzuek borroka
gisa bizi izan zuten»
Mikel Odriozola
Azpeitiko Udaleko Festa batzordeburua

‘‘



MUSIKA

ARETXABALETAOlatz Salvador.

bOstegunean, 19:00etan, 

Arkupe kultur etxean.

BERGARASutan dantzan. Julen

Alonso & Oinkari dantza taldea.

bBihar, 19:00etan, Seminarixoan.

BERGARARuper Ordorika.

bOstegunean, 19:00etan,

Seminarixoan.

DONOSTIAAire nordikoa. 

Euskadiko Orkestra.

bGaur, 17:30ean, Kursaalean.

Bigarren saioa, 19:30ean.

DONOSTIAMiramongo 

Matinéea: Miramon Ensemble.

bBihar, 11:00etan, Euskadiko

Orkestra Sinfonikoaren egoitzan.

DONOSTIAMelenas.

bBihar, 19:00etan, Dabadaban.

DONOSTIADonostiako Txistulari

taldea. San Sebastian aurreko

kontzertua.

b Igandean, 12:30ean, 

Koruko Andra Mariaren basilikan.

DONOSTIAUrko. Ezezagunak.

b Igandean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIABrahms. 

Orfeoi Donostiarra.

b Igandean, 19:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIA Iker Lauroba.

bAsteazkenean, 18:00etan, Doka

kafe antzokian.

DONOSTIAAire nordikoa. 

Euskadiko Orkestra.

bOstegunean, 17:30ean,

Kursaalean. Bigarrena, 19:30ean.

DONOSTIAGillen Mungia 

(tenorra) + Josu Okiñena (pianoa).

Batura zikloa.

bOstegunean, 19:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

ARRASATETrabajos de interior.

Behibi’s Teatro taldea.

bGaur, 19:00etan, 

Arkupe kultur etxean.

ARRASATEPorno vs Afrodita 

(edo I Love #GorkaUrbizu). 

Benetan be.

b Igandean, 19:00etan, 

Amaia antzokian.

AZPEITIA Julietas (Romeo circo).

Markeliñe.

bBihar, 19:00etan, 

Soreasu antzokian.

DONOSTIAPara Elisa.

bGaur, larunbatean eta 

igandean, 18:00etan, 18:30ean,

19:00etan eta 19:30ean, La

Farandula Microteatron (Egia).

DONOSTIAKonpromisoa. 

Txalo Produkzioak.

bGaur eta bihar, 19:00etan,

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIANoches de hotel. 

Doble Sentido Produkzioak.

bBihar, 19:00etan, 

Lugaritz kultur etxean.

EIBARGo!azen 7.0.

bBihar, 12:00etan, Coliseo

antzokian. 15:00etan eta

17:00etan ere bai.

ELGOIBARKutsidazu bidea, 

Ixabel (Musikala). 

Demode Quartet.

bGaur, 19:00etan, 

Herriko Antzokian.

HERNANILaika. Xirriquiteula 

teatre. Haurrentzat.

bBihar, 12:00etan, 

Biteri kultur etxean.

HONDARRIBIAErradikalak ginen.

Bertsolaria: Ane Labaka Maioz.

Protagonista: Beatriz Egizabal.

b Igandean, 19:00etan, 

Itsas Etxean.

IRUN Intocables. Ados Teatroa.

bBihar, 19:00etan, Amaia KZn.

OIARTZUNTomiris. Atx Teatroa.

b Igandean, 19:00etan, 

udal aretoan.

URNIETAErradikalak ginen. 

Bertsolaria: Ane Labaka Maioz.

Protagonista: Beatriz Egizabal.

b Igandean, 19:00etan, 

Sarobe antzokian.

BERTSOLARITZA

ANTZUOLABertso saioa. 

Beñat Gaztelumendi, Unai Agirre, 

Uxue Alberdi eta Alaia Martin.

bBihar, 18:00etan, Torresoroan.

GETARIABertso siaoa. 

Unai Agirre Goia, Oihana Bartra, 

Andoni Egaña, Oihana Iguaran,

Aner Peritz Euzkitze, Ane 

Zuazubiskar Iñarra.

bGaur, 18:00etan, 

Balentziaga museoan.

TOLOSAAtariabertso jaialdia.

Oihana Iguaran, Maialen Lujanbio,

Amets Arzallus, Andoni Egaña,

Ane Labaka eta Sustrai Colina.

bBihar, 18:00etan, Leidorren.

DANTZA

DONOSTIAOlga Pericet. 

Curro Velazquez-Gaztelu.

bGaur, 19:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAUn cuerpo infinito.

Olga Pericet.

bBihar, 19:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.
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Tolosa b ‘Tolosaldeko Ataria’-ren aldeko bertso saioa

Bertso artean zirikan ibiltzeko egunik aproposena
Ezinbesteko saio horietako bat bihurtzen ari da Tolosaldeko Ataria-ren aldeko bertso saioa. Urtero, urtarrilan antolatzen dute emanaldia, eta, zailta-

sunak zailtasun, aurten ere pausoa ematea erabaki dute: bihar izango da, 18:00etan, Tolosako Leidor antzokian. Amets Arzallus, Sustrai 

Colina, Andoni Egaña, Oihana Iguaran, Ane Labaka eta Maialen Lujanbio ariko dira bertsotan, eta, ohi bezala, Amaia Agirre izango da gai jartzailea.

COVID-19aren pandemiari aurre egiteko segurtasun neurriak tarteko, laurehun lagunentzako tokia izango da gehienez. ITZEA URKIZU / TOLOSALDEKO ATARIA

DONOSTIAEnsemble Sinkro. 

Musikagileak 2020-2021.

bOstegunean, 20:00etan, 

Kutxa Kultur klubean.

ELGOIBARAinara Ortega 

eta Angel Unzu.

b Igandean, 12:30ean, 

herriko antzokian.

IRUNKamerata Oiasso 

& Mikel Zunzundegi Narbarte.

b Igandean, 19:00etan, 

Amaia KZn.

ANTZERKIA

ARETXABALETAMari eta gaileta

fabrika. Eidabe taldea.

b Igandean, 17:00etan, 

Arkupe kultur etxean.



ERAKUSKETAK

ANDOAINLeire Salaberria 
ilustratzailea.

bOtsailaren 4ra arte, 

Bastero kulturgunean.

DONOSTIAZin Ex. 

Abstrakziotik algoritmora.

bHilaren 31ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIA Ilustratzailearen 
txokoa: Miren Asiain Lora.

bHilaren 24ra arte, 

Aiete kultur etxean.

DONOSTIAGalerna.

bMartxoaren 14ra arte, 

Kutxa kultur artegunean.

DONOSTIAHostoz hosto erantzi.

Aran Santamaria artista. Liburu 

zaharrak oinarri hartuta, pop up

teknika erabiliz, liburu berriak.

bHilaren 30era arte, 

Okendo kultur etxean.

DONOSTIAZaharberritutako 
10 kanoi.

bMartxoaren 20ra arte, 

San Telmo museoko 

klaustroan.

DONOSTIAPlatina. 

Nagore Amenabarro.

bOtsailaren 7ra arte, 

San Telmo museoan.

DONOSTIANorusta. 

Erlea Maneros Zabala.

bHilaren 31ra arte, 

San Telmo museoan.

DONOSTIAUsoa Zumeta 

elkarlanean.

bHilaren 31ra arte, 

Aiete kultur etxean.

DONOSTIAAbere ba. Palindromo

ilustratuen piztegia. 

Itziar Aranburu eta 

Jon Ander Garcia.

bMartxoaren 13ra arte, 

Ernest Lluch kultur etxean.

DONOSTIAGipuzkoako Ateneoa,

150 urteko historia.

bBihar arte, 

Koldo Mitxelena kulturunean.

IRUNAntzinako pandemiak.

bHilaren 31ra arte, 

Oiasso Erromatar museoan.

LEGAZPIArgizaiola lehiaketako
lanen erakusketa.

bHilaren 29ra arte, 

kultur etxean.

HITZALDIAK

BERGARAPobrezia eta askatasun

eza pandemia garaian.

bGaur, 17:00etan, 

Zubitxako eskolan.

BERGARABerdintasunez gure

egunerokoan. Silvia Muriel.

bAsteartean eta asteazkenean,

18:00etan, online.

DONOSTIALos últimos 

románticos liburua. 

Txani Rodriguez.

bGaur, 18:30ean, 

Okendo kultur etxean.

OÑATIKonstituzio nafarra: 

Foruak - Zuzenbide piriniarra. 

Roldan Jimeno.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Zinema aretoan.

IKASTAROAK

ARRASATE Ipuin kontaketa 
tailerra. Saroa Bikandi.

bBihar, 10:00etan, liburutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

AZPEITIAAmamaren danborra.

Dokumentalaren estreinaldia, 

Azpeitiko danborradako 

emakumeen parte hartzeaz.

bAsteartean, 19:00etan, 

Soreasu antzokian.

BERGARABertakoa iratzartzen.

Dokumentala.

bGaur, 18:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIASonata de otoño. 

Zuzendaria: Ingmar Bergmann.

1978.

bGaur, 18:45ean, 

Aiete kultur etxean.

IRUNBi urte lau hilabete 

eta egun bat. Dokumentala.

bGaur, 19:00etan, 

Amaia Kzn.

LEGAZPIOtelloopera.

bAsteazkenean, 18:30ean, 

kultur etxean.

BESTELAKOAK

ARRASATE Ipuin kontaketa. 
Ane Gebara.

bOstegunean, 18:00etan,

Kulturaten.

ASTIGARRAGALiluragarria. 

Ene Kantak. Haurrentzat.

b Igandean, 17:00etan, 

Erribera kulturgunean.

ORDIZIA Ipuin kontaketa. 
Mertxe Aizpurua.

bAsteartean, 17:15ean, Barrenan.

VILLABONA-AMASALaika. 

Xirriquiteula Teatre. Haurrentzat.

b Igandean, 17:00etan, 

Gurea antzokian.

ZARAUTZ Il Circo Italiano.

bGaur (18:00etan), larunbatean

(16:30 eta 18:45ean) eta igandean

(12:00 eta 18:00etan), 

Itxasmendi auzoan.

Donostia b Euskadiko Orkestra

Moldaketak moldaketa, klasiko baten itzulera
«Aldaketak egin behar izan ditugu», abisatu du Euskadiko Orkestrak —irudian, taldeko argazkia—. Behzod Abduraimov piano jotzailea zen parte

hartzekoa Aire nordikoa zikloan, baina azken orduan aldatu egin behar izan dute programaren lehen zatia: Mozarten 36. eta 41. sinfoniekin osatuko

dute zati hori. COVID-19aren eraginez, zalantzaren bat edo beste izan da, baina Euskadiko Orkestrak gaur eskainiko ditu Aire nordikoa zikloaren le-

hen bi kontzertuak, Donostiako Kursaal jauregian, 17:30ean (lehen programa) eta 19:30ean (bigarren programa). EUSKADIKO ORKESTRA

INGENIARITZA
ARRASATE URTARRILAK 28 

OTSAILAK 6

BILBO URTARRILAK 27

GOIERRI URTARRILAK 28

ORONA IDEO OTSAILAK 6

EKINTZAILETZA 
BILBO URTARRILAK 21

BIDASOA URTARRILAK 23

OÑATI URTARRILAK 28

ENPRESA KUDEAKETA
BILBO URTARRILAK 30

OTSAILAK 6

OÑATI OTSAILAK 6

BIDASOA OTSAILAK 20 

HEZKUNTZA
ESKORIATZA URTARRILAK 23

BILBO OTSAILAK 27

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA URTARRILAK 23 

HUMANITATEAK
BILBO URTARRILAK 23

GASTRONOMIA   
Basque Culinary Center

DONOSTIA URTARRILAK 30

ATE  
IREKIAK
UNIBERTSITATE  
GRADUAK

Izena eman:

www.mondragon.edu/ate-irekiak

Zalantzarik baduzu

Tel.: 943 71 21 85
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Miren Garate 

Urtebete pasatu da Azora inber-
tsio funtsak Vascongada etxe
agentziaren Donostiako 320 etxe
erosi zituenetik. Azora Inquilinos
elkartean bildu dira etxe horieta-
ko maizterrak. Kezkatuta daude;
izan ere, Iñaki Setien elkarteko le-
hendakariaren esanetan, jabe be-
rriak ez dio eusten aurrekoaren
jokabideari. Hark azaldu duenez,
Vascongadak, 120 urtean, kon-
tratuak berehala berritzen zituen
epemugara iritsitakoan, arrazoiz-
ko igoerekin. Hutsik geratzen 
ziren etxeak, berriz, berriro alo-
katzen zituen. Azorak, aldiz, isil-
bidezko luzapenak aplikatu diz-
kie kontratua epemugara iritsi
zaienei, eta edonoiz kalean gera-
tzeko beldur dira.
Hasieratik esan zenuten kezka-

tuta zeundetela, Azorak beste

toki batzuetan izandako portae-

ra ikusita okertu egin zitekeela-

ko inbertsio funts horrek erosi-

tako etxeetako maizterron ego-

era. Zer gertatu da azkeneko

urtebetean?

Hasiera batean, lau bizilaguni bu-
rofax bat bidali zieten, esanez
kontratua amaitu egingo zitzaie-
la, ondore guztietara, eta automa-
tikoki isilbidezko luzapena apli-
katuko zitzaiela. Horrelakoak
eragozteko, [Eneko Goia] alkatea-
rekin hitz egin genuen, eta Azora-
rekin hitz egiteko konpromisoa
hartu zuen. Bada, urtebeteren
buruan, lau ez, hamabi daude isil-
bidezko luzapenean. Eta datorren
urtean dezente gehiago izango
gara, kontratu gehiago iritsiko 
direlako epemugara. 
Azorak esan zuen Vascongada-

ren politikari eutsiko ziola. Ez da

hala izan?

Inondik inora, ez. Lasai egoteko
esan ziguten, baina Azorak kasu
bakar batean ere ez du aplikatu
Hiri Errentamenduen Legea. Dei-
tzen diogu kontratua amaitzear
dugula jakinarazteko, eta kopeta
dute esateko lasai egoteko, legez
beste urtebete egoteko aukera
dugula. Isilbidezko luzapena apli-
katzen digute, eta hilabetez hila-
bete goaz. Horrek esan nahi du
guk alde egitea nahi dutenean,
burofax bat bidaliko digutela eta
kalera goazela.
Diozuenez, isilbidezko luzape-

narekin, Azorak edonoiz eraba-

ki dezake kontratuak bertan 

behera uztea edo baldintza guz-

tiz ezberdinak proposatzea. Hiri

Errendamenduen Legea aplika-

tzeko eskatzen duzue zuek. Zer-

gatik?

Hori da. Hiri Errendamenduen
Legeak agintzen duen bezala,

zazpi urteko kontratuetara eta
hiru urteko luzapenera itzultzea
eskatzen dugu, eta, noski, prezio-
ak erregulatzea ere nahi dugu,
hau da, KPIaren araberakoak iza-
tea prezio igoerak. Isilbidezko lu-
zapena kode zibilean ageri den
artikulu bat da, eta esaten du
araurik ezean kode zibila aplika-
tuko dela, baina Hiri Errenda-
menduen Legeak baditu arauak:
zazpi urteko kontratua eta hiruko
luzapena. Maizterrari edo jabeari
kontratua berritzea ahaztu zaie-
nerako da, adibidez, kode zibila.
Lege iruzurra da isilbidezko luza-
pena sistematikoki aplikatzea. 
Kaleratzeko burofaxik jaso al

duzue orain arte?

Kontratua amaituko zitzaiela ja-
kinarazteko ziren hasierako bu-
rofax haiek, ez kaleratzeak agin-
tzeko. Orain zera egiten dute: ez

jakinarazi ezer; zuzenean aplika-
tzen dute isilbidezko luzapena.
Ordainagiria bidaltzen edo kon-
tutik kobratzen jarraitzen dute,

eta, logikaz, horrek esan nahi du
isilbidezko luzapena aplikatu
zaiela. Noiz arte? Iruditzen zaien
arte. Baina guk esaten dugu maiz-

terrak jakin egin behar
duela noiz amaitzen
zaion kontratua. Ziurga-
betasun hori ikaragarria
da, eta jende bat egoera
delikatuan dago: hau-
rrak dituzten familiak,
adinekoak, minbiziare-
kin daudenak...
Ezegonkortasun horren

eraginez, jendeak utzi al

ditu alokairuan zituen etxeak?

Burofaxa jaso zuten lau haietatik

hiruk jada alde egin dute, ez zeki-

telako zer gertatuko zen. Badakigu

beste batzuk ere joatekotan direla,

eta geratzeko animatu nahian ari

gara. Guk ez dakigula ere alde

egingo zuen jende gehiagok. 

Zer gertatu da hutsik geratu di-

ren etxeekin?

Guk dakigula, hamasei etxe dau-
de hutsik, eta, ez badira etxe ho-
riek alokatzen ari, seguru asko
izango da kontratuak laster amai-
tuko zaizkigunok ere isilbidezko
luzapenean sartzeko eta bidea li-
bre izateko. Dena xurgatu, erre-
forma bat egin eta etxeekin espe-
kulatu nahiko dute, ez duelako
zentzurik orain arte bezala etxeak
urtebete baino gehiago itxita, zi-
gilatuta eta alarmekin edukitze-
ak. Horrez gain, aipatzekoa da
etxeetan ez dutela mantentze la-
nik egiten: Ategorrieta kalean,
etxe aurreko landare-hesietan
arratoiak eta zomorroak daude;
Osasuniturri kalean, etxe batean
gasaren kontsumo handia zegoe-
la ikusi zuten, eta teknikariari
deitu ziotenean konturatu ziren
gas-ihes bat zegoela, eta, beraz,
pentsa zer gerta zitekeen...
Eta jendea bizi den etxeetan

zein da egoera?

Batzuok diru asko gastatu dugu
gure etxeetan. Nik neuk, adibi-
dez; emaztearen izeba bat bizi zen
aurrena, ondoren haren guraso-
ak, eta orain gu. Hor biziko ginela
pentsatuz, leihoak, ateak, lurra
eta abar aldatu ditugu. Beste ba-
tzuek ez dute ezer egin, eta itogi-
nak eta abar dituzte, baina, hala
ere, dirutza ari dira ordaintzen
alokairuan.
Gutxi gorabehera, zenbateko

alokairuak ordaintzen dituzue

Azoraren etxeen maizterrok?

Grosen 650-900 euro artean, eta
Amaran 650-700 euro artean [bi
auzo horietan daude Azoraren
etxeak]. Eusko Jaurlaritzaren da-
tuen arabera, Grosen 800 euro 
inguruan daude etxeak, baina ba-
tez besteko hori metroak eta etxe-
aren egoera kontuan hartu gabe
ateratakoa da, prezio horretan ez
dago ezer. Gure ustez, lotsagarria
da alokairuaren eta, oro har, etxe-
bizitza merkatuaren egoera Do-
nostian. 
Udalera jo duzue laguntza eske.

Zer eskatzen diozue?

Hurrengo osoko bilkuran udalari
interpelazio bat egitea nahi dugu,
berriro Azorarekin hitz egin de-
zan eta guztia arautu dezala eska
diezaion, eta tramitera onartu
dute gure eskaera. [Mario] Yoldi
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza
zuzendariarekin ere hitz egin ge-
nuen azaroan, eta esan zigun ez
daukala Azoraren kontuan ezer
egiteko asmorik, merkatu libreko
etxeak direlako.

«Guk alde egitea nahi
dutenean, burofax bat
bidali, eta kalera goaz»

Iñaki Setien b Inquilinos Azora elkarteko lehendakaria

Azora inbertsio funtsaren esku geratutako etxeetako maizterrek salatu
dute isilbidezko luzapenak egiten ari dela jabe berria. Elkarteko kideek
zazpi urterako kontratuak nahi dituzte, Vascongadarekin egin bezala. 
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«Orain zera egiten du Azorak
gurekin: ez jakinarazi ezer;
zuzenean aplikatzen dute
isilbidezko luzapena»

«Ez du zentzurik orain arte
bezala etxeak urtebete baino
gehiago itxita, zigilatuta 
eta alarmekin edukitzeak»
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