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Txertoak jarriko diren gunera eraman aurretik, Hernaniko Bexen Medical Oiarsok gordetzen ditu
Pfizerren dosiak, ultraizozkailuetan, eta enpresa arduratzen da desizozteaz ere. Kontrol zorrotza
eskatzen du prozesuak; era berean, ezinbestekoa da une oro tenperatura egokiari eustea b Miren Garate

Txertaketaren aurreko urratsak

1
Astelehena da, 10:00ak pasatxo. As-

telehenero bezala, UPS mezularitza

enpresaren furgoneta bat iritsi da

Hernaniko Bexen Medical Oiarso enpresa-

ra, ertzainek babestuta. Pfizer enpresaren

txertoak dakartza, Gasteiztik. Belgikatik he-

gazkinez iristen dira hara, eta Osakidetzak

txerto horiek behar dituela jakinarazi arte

egoten dira han. Duela 40 urte sortu zuten

Bexen Medical enpresa, eta osasun arloan

aritzen da. COVID-19aren pandemiarekin,

lehengo jarduerei eusteaz gain, lan arlo be-

rriei ere ekin die: besteak beste, txertoak

gordetzen eta maskarak egiten hasi da.  

2
Lau kaxa etorri dira aste honetan

—bezeroarenak direnez, enpresako

iturriek nahiago dute ez esatea zen-

bat txerto diren—. Itxura batera, kartoizko

kaxa arruntak dirudite, eta ez dira oso han-

diak. Txerto dosiak daude barruan, eta

haien gainean eta azpian, izotz lehorra, Pfi-

zerren txertoak tenperatura oso baxuan

mantendu behar baitira: -80 gradu ingu-

ruan. Txertoekin bateratsu iritsi dira bi ikus-

katzaile ere: Eusko Jaurlaritzakoa eta Espai-

niako Osasun Ministeriokoa. Jasotako ko-

purua, sorten zenbakia eta abar begiratzen

dituzte, espero zirenak direla egiaztatzeko. 

3
Deskarga egin den lekutik metro gu-

txira dago ultraizozkailuen sala Be-

xen Medical Oiarson. Hamar daude

gaur egun, eta iristear daude beste hogei.

Stirling markakoak dira, eta haien berezita-

suna da tenperatura egokitzeko aukera

ematen dutela. Ultraizozkailu bakoitzean

Pfizerren 300.000 dosi sartzen dira. Guztie-

kin, hamar milioi bakuna dosi gordetzeko

aukera izango du enpresak. Baina ultraizoz-

kailu guztiak ez dira txertoekin erabiltzen.

Duela sei urtetik, lagin biologikoak ere gor-

detzen ditu Bexen Medicalek —odola, he-

zurrak, kornea...—. Ikerlarien, laborategien,

farmazia enpresen eta abarren laginak iza-

ten dira, badaezpada gorde beharrekoak. 

4
Data logger bat ere izaten du kaxa

bakoitzak, Pfizerrena: unean uneko

egoera kontrolatzen duen gailu txiki

bat da. Ondo egoteko, argiak berdez dituela

etorri behar du. Kaxa irekitakoan itzali egi-

ten dute gailua, eta txertoak iritsi direla jaki-

ten du Pfizerrek. Bexen Medicalekoek na-

barmendu dute ez direla txertoen eta lagi-

nen biltegi soil bat: «Eskaintzen dugun zer-

bitzua ez da mantentzea bakarrik. Trazabili-

tate kontrol osoa egiten dugu: hau da, gure

bezeroek une oro jakin dezakete nola dau-

den beren txertoak eta laginak, zer tenpera-

turatan, egun batetik bestera zer gorabehe-

ra izan dituzten... Software propio batzuk eta

abar ditugu horretarako».
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Lehenbailehen sartu behar dira

dosiak izozkailuan. Aurrena, berro-

geialdia izeneko ultraizozkailura era-

maten dituzte, beste urrats bat egiteko

kontrolean. Ikuskatzaileek ez ezik, Pfizerrek

ere egiaztatu egin behar izaten du bidali

duena eta iritsi dena bat datozela. Besteak

bezalakoa da berrogeialdirako izozkailua,

baina egiaztatu artean ez dituzte nahasten

dosiak. Egun berean jaso ohi dute Pfize-

rren oniritzia. Behin ultraizozkailuan sartuta-

koan ere kontrolatuta izaten dute sorta

bakoitza non dagoen, eta zer tenperatura-

tan; horretarako, zunda moduko bat du

ultraizozkailu bakoitzak. Bestelako segurta-

sun neurriak ere ugari dira: adibidez, sute

bat izanez gero ere, itzalgailura konektatuta

dago izozkailu bakoitza, eta lapurretarik ez

izateko neurriak eta gaueko segurtasun

zerbitzua ere badituzte.

6
Desizoztea izaten da hurrengo

fasea. Bakunen kasuan, Osakidetza

da Bexen Medicalen bezeroa; hark

esaten die zenbat dosi behar dituen eta

noizko. 4 eta 6 gradu artean desizozten

dira, hozkailuetan, eta, gutxienez, hiru ordu

behar izaten dira horretarako. Desisoztuta-

koan hasten da iraungitze dataren atzera

kontaketa: bost egun. Eskatutako kopuru

zehatza prestatzen dute Bexen Medicalen:

hau da, ez dituzte kaxa osoak bidaltzen,

kopuru zehatzak baizik. Adibidez, zahar

etxe baterako, 50 dosi; ospitale baterako,

250... Nora doazen zehazten duen doku-

mentazioarekin jartzen dituzte desizozten.

Banaketa egiteko ere kaxa berezietan sar-

tzen dituzte, tenperatura egokian manten-

tzeko. Desizozteko erabiltzen diren hozkai-

lu horietan, AstraZenecaren txertoak ere

gordetzen ditu Bexen Medicalek. Distribui-

dora Farmaceutica de Gipuzkoak egiten du

banaketa. Goizean goiz iritsi ohi dira haren

ibilgailuak Hernanira, eta handik eramaten

dituzte txertaketa egingo den guneetara. 
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M. Garate Hernani

T
xertoak biltegiratzeko aukerak
beste lan ildo bat ekarri dio Her-
naniko Bexen Medical enpresa-
ri, eta ultraizozkailu gehiago

erosi behar izan ditu; baina aurrez ere 
bazituen halako gailuak, eta jarduera berri
horrek ez dio aparteko aldaketarik ekarri.
Bestelakoa da maskaren kasua: osasun 
arloko produktuak egiten eskarmentua
izan arren, orain arte ez zuten halakorik
egiten. Merkatuan behar handia zegoela
ikusita, apirilean hasi ziren. Mondragon
taldeko kooperatiba bat da Bexen Medical,
eta, enpresako ordezkariek
azaldu dutenez, hiru fakto-
re elkartu ziren: Bexen Me-
dicalek bazeukan know
how edo ezagutza; Mon-
dragon Assemblyk gaitasu-
na zeukan maskarak ekoiz-
teko makinak egiteko, eta
Cikautxok sala zuriak zi-
tuen Hernanin, uzteko moduan. Sei aste
aski izan zituzten ekoizten hasteko. Au-
rrena, Etxebarrin (Bizkaia) hasi ziren lane-
an, baina abenduan Hernanira ekarri zi-
tuzten makinak.
24 orduz lan egiten dute, hiru txanda-

tan, asteburuak barne, eta bost talde di-
tuzte lan karga horri aurre egiteko. Egune-
an 560.000 maskara kirurgiko egiteko
gaitasuna dute, eta erabat automatizatuta
dago prozesua. Hirurehun bilkari jartzen

dituzte makinaren lehen zatian: spun-
bond ehunak dira horietako bi, zabalera
ezberdinekoak, azalaren kontra eta mas-
kararen kanpoko aldean joango direnak;
eta meltblownehuna da hirugarrena, ira-
gazkia, erdian joaten dena. Aurrena, ehun
horiek moztu, elkarren gainean kokatu,
eta sudur parteko eta izkinetako soldadu-
rak egiten ditu makinak, ultrasoinuekin,
bai eta tolesturak ere. Behin hori eginda-
koan, bi aldetara banatzen dira maskarak,
eta alde bakoitzean dagoen tresna batek
sokak itsasten dizkie. Zinta batean atera-
tzen dira, eta hurrengo urratsa maskarak
kaxatan sartzea izaten da; normalean, 50

unitateka. Gaur egun, lan-
gileek egiten dute hori, bai-
na automatizatzea da hel-
burua, ekoizpena handitu
ahal izateko. 
Sei makina daude Herna-

niko lantegian, eta orduero
berrikusten da haietako ba-
koitza. Ausaz, maskara ba-

tzuk hartzen dituzte langileek, eta haien
gogortasuna, neurria eta abar ikuskatzen
dituzte. Laborategira ere bidaltzen dituzte
batzuk, aztertzeko. Gaur-gaurkoz, osasun
arloko enpresei saltzen dizkiete maska-
rak, baina badituzte zenbait erronka bu-
ruan: farmazietan ere saltzen hastea, es-
portatzea... 70 langile zituen lehen Bexen
Medicalek, eta maskaren ekoizpenarekin,
bikoiztu egin dute lantaldea: 140 
inguru ditu gaur egun. 

Merkatuko egoera ikusita hasi zen Bexen Medical maskara
kirurgikoak egiten estreinakoz. Aurrena, Bizkaian, 
baina abenduan Hernanira ekarri zituzten makinak.
Eguneko 24 orduetan egiten dute lan, egunero-egunero.

Egunean 560.000
maskara egiteko gai

Bexen Medicalen maskarak ekoizteko tailerra, Hernanin. ANDONI CANELLADA / FOKU

Maskarak ekoizten
hasi zenetik, 
Bexen Medical
enpresak bikoiztu
egin du langile
kopurua: 140 ditu
gaur egun
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Unai Zubeldia Hernani

Mina eta ezinegona nabari zaizkio
begiradan. Iazko urriaren 29tik
Hernanin dago Angel Olaran mi-
siolaria (Hernani, 1938), baina
Wukron dauka burua, Etiopian.
Azaroaren 4an Abiy Ahmed he-
rrialdeko lehen ministroak iraga-
rri zuen operazio militar bati
ekingo ziotela iparraldeko Tigray
eskualdean gobernatzen duen
TPLF Tigray Askatzeko Herri
Frontearen aurka, eta gerra giro-
an murgilduta dabiltza ordutik.
Olaranek ezjakintasunez eta
amorruz bizi du egoera. Herna-
niarrak hogei urte egin zituen
Tanzanian, eta 28 daramatza Wu-
kron. «Gizatasunik gabeko ge-
rrari aurre egiteko» laguntza es-
katu dio gizarteari. 
«Angel Olaran etxean dago».

Abisu hori eman zuten zure seni-

deek joan den astean. Baina non

sentitzen zara zu etxean: Euskal

Herrian edo Etiopian?

Etiopian dago nire etxea, eta nire
familiak ere badaki hori; hangoa-
ren baitan egiten dut hemen egi-
ten dudan guztia. Hori bai, oso
gustura nago Hernanin, nire
arrebarekin, ilobekin... Ez naiz
aspertzen. Hemen daude nire
sustraiak, baina bi txerto sendo
jarrita dauzkat han; bata, Tanza-
nian, hogei urte igaro bainituen
bertan, eta bestea, Wukron, 28
urte baitaramatzat han. Wukron
dago nire hilerria, nahiz eta ez da-
kidan onartuko nauten edo ez.
82 urte dituzu. Zer moduz zaude

osasunez eta animoz?

Ondo nago. Asko laguntzen dida-
te hango klimak, janariak eta
konpainiak. Egunerokoan per-

tsona gazte asko izaten dut ingu-
ruan; nire lana ez da bulegokoa,
kanpoan ibiltzen naiz gehienean,
eta horrek asko laguntzen dit iza-
era gazte horri eusten. Hemen os-
pitale geriatriko batean egon izan
banintz, bat gehiago izango nin-
tzatekeen, giroak asko eragiten
baitu norberaren garapenean.
Pandemia betean, beldurrik ba-

diozu koronabirusari?

Urrian, Euskal Herrira etortzekoa
nintzenean, ingurukoek esaten
zidaten ez etortzeko, koronabirus
kasu asko zeudela Europan eta
kontuz ibiltzeko. Eta gaur egun
ere, Wukron daudenekin hitz
egiten dudanean, haiek ahaztuta

daukate koronabirusa; ez da ara-
zoaren parte. Eurite urrien eragi-
nez izan duten uzta txar-txarra
eta otiaren izurria, horiek dira
Wukroko bi arazo nagusiak. Ba-
serritarrak dira Tigray eskualde-
ko herritarren %85, eta familia
bakoitzak hektarea bat lur dauka,
gutxi gorabehera; oso gutxi. Kan-
potik iristen den janariaren men-
de igarotzen dute urte erdia. 
Nola bizi dute heriotza Etiopian?

Han ez zara jabetzen gaixotasu-
naz, baina norbait hiltzen denean

ehun lagun elkartzen dira bat-ba-
tean etxeko atarian. Ez dakit nola
egiten duten, baina heriotzarik ez
da pasatzen inor ohartu gabe.
Euskal Herrian desberdina da 
dena: askotan ohartu ere ez gara
egiten norbait hil dela.
COVID-19aren aurkako txertoak

sortzen ari dira, baina ba al dago

gerraren aurkako txertorik?

Ez, ez; ahaztu horrekin. Kazetari
bati entzun diot duela gutxi, txer-
toari buruz hizketan ari zela, ezin
garela ahaztu Afrikarekin. «Zein
ondo!», pentsatu nuen hasieran
neurekiko. Baina ondorengoa ai-
patu zuen segidan: «Kongotik da-
tor koltana, eta koltanik gabe ezin

dugu lortu txertorik. Be-
raz, Kongorekin ondo
moldatzea komeni zaigu,
guk koltana eduki ahal
izateko, hil egingo baika-
ra bestela». Pentsa nola
gauden! Beldurgarria da.
Izan ere, hiru milioi haur
euripean esklabo gisa ari
dira lanean koltana lor-
tzeko, egunean 0,70 euro
kobratuz, eta aberasta-
sun hori hona ekartzen
dugu gero. Lehengaiei

dagokienez, Afrika da kontinen-
terik aberatsena, baina hemen
aberastasuna eta han miseria sor-
tzen ari gara. Guk daukagu irten-
bidea.
Urriaren 29an etorri zinen zu Wu-

krotik Hernanira, eta azaroaren

4an lehertu zen gerra Tigrayn.

Zer ari da gertatzen Etiopian?

Komunikatzeko aukera dauka-
gunean, egunean sei-zazpi per-
tsonarekin hitz egiten dut, eta in-
formazio pixka bat lortzen dugu,
behintzat. Arreba hil berri zait,

eta, gerran zer gertatzen ari zen
galdetuz deitzen nienean, ni eta
nire arreba, besterik ez zuten ai-
patzen. «Gu hemen oso ondo,
baina zuek hor zer moduz?», gal-
detzen zidaten beti. Ahaztu egiten
zaie inguruan zer gertatzen ari
den, baina zentzugabea da gerta-
tzen ari dena. 
1991n, ia 30 urteko gerra amaitu

berritan iritsi zinen Mekelle hiri-

ra, Etiopiara, eta, ia oharkabean,

gerratik ihesi etorri zara orain, ia

30 urte geroago.

Baina gerra ofiziala zen ordukoa,
kakotx artean: humanoa, solda-
duen artekoa. Gerra bat izan zen
Wukron, baina muino batekoak
bestekoen kontra aritu ziren or-
duan; herriak ez zuen sufritu.
Bonbardatze bakarra izan zen
Wukron, janaria banatzera ziho-
azela zabaldu zenean; umeen es-
kola bat bonbardatu zuten, eta 92
haur hil zituzten. Hausien he-

rrian, berriz, Euskal Herriko Ger-
nikan, nolabait esatearren, bon-
bardaketak izan ziren azoka egun
batean, eta 2.000 lagun baino
gehiago hil zituzten. 1988a zen.
Gaur egungo gerra desberdina

da; nolabait esatearren, bi gazte
talde daude aurrez aurre. Alde ba-
tekoei kanoi eta fusil bana jarri
diete eskuetan, eta dena txikitze-
ko agindu diete. Etxeetara joaten
ari dira, lapurtzen ari dira, jendea
bortxatzen —baita neska gazteak
eta mojak ere—, gauza guztiak
erretzen... Izan daitekeen gerrarik
ankerrena bizitzen ari dira Tigray
eskualdean. Pertsona bat hiltzeko
dirutza behar dute: kamioiak, au-
toak, hegazkinak, tankeak... dau-
de hilketa bakoitzaren atzean.
Beste gazte taldea, berriz, pertso-
nako 0,75 euro eskatzen ari zaigu
egun osoko elikadura bermatze-
ko. Gosez ez, baina elikadura fal-
tagatik gaixotuta ari dira hiltzen

«Ikusten ez dugun
horrek ez digu
eragiten inolako
erreakziorik»
Angel Olaran b Misiolaria

Euskal Herria, Tanzania eta Etiopia. Hiru punta ageri dira 
Angel Olaranen bizitzaren mapan. 28 urte daramatza Wukron,
baina Euskal Herrian dago iazko urritik, Tigray eskualdean
lehertu den gerraren eraginez. Kolera arriskuaz ohartarazi du.

Etiopian dago nire etxea;
hangoaren baitan egiten dut
hemen egiten dudan guztia:
Wukron dago nire hilerria»

«Egunero 150.000 lagun behar
baino lehen hiltzea ez al da
eutanasia aplikatzea? Horien
heriotzak aurreratzen ari gara»

‘‘
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asko. Askoz garestiagoa da per-
tsona bat hiltzea hura elikatzea
baino, baina...
Egoera horren jakitun, nola la-

gundu daiteke Gipuzkoatik,

Euskal Herritik?

Tarteka irekitzen dute muga eta
iristen dira elikagai batzuk; oso
garesti, baina iristen dira. Euren
lursailetan ureztatze sistema dau-
katenek elikagai pixka bat gehia-
go lortzen dute, baina behar go-
rria daukate. Dirua biltzen haste-
ko, ezin gara egon mugak ireki-
tzeko zain; orain bildu behar dugu
dirua, demagun 50.000 euro dire-
la. Herrialdearen mugan egon be-
har du jada diru horrek, irekitzen
dutenean berehala iristeko.
Mugak irekitzean, zertara bide-

ratuko duzue diru hori?

Metrailadoreekin dena txikitzen
ari dira gazte batzuk, eta fusilei
aurre egiten ari den gazte talde bat
antolatu egin da garbiketa kon-

tuetarako, bertan behera utzita
daudelako udaleko zerbitzu guz-
tiak. 3.000 euro eskatzen ari zaiz-
kigu soldatetarako eta zaborra ga-
rraiatzeko auto, kamioi edo karro
batzuk alokatzeko; ura etxez etxe
eramateko ere eskatu digute 
dirua, kamioi zisterna bat aloka-
tzeko; eta, era berean, pertsonako
eta hileko hamabost kilo ale —ga-
ria, garagarra...—, hiru kilo zereal
—dilistak, babarrunak...— eta olio
litro erdi bat eskatzen ari zaizkigu;
17 euroko kostua du horrek.
Orain, gosea da arazo nagusia;
gehitu horri ur gabezia eta higiene
arazoak, eta kolera arrisku handia
dagoela ondorioztatuko dugu.
1985ean milaka lagun hil ziren
koleraren eraginez.
Euskal Herrira etorrita, sei anai-

arrebatan bosgarrena zara zu.

36ko gerra betean jaio zinen, ga-

rai zailean, 1938an. Nolakoa izan

zen zure ume garaia?

Aitak lana galdu zuen gerraren
eraginez, eta kontuz ibili beharre-
ko urteak izan ziren; ezin genuen
gehiegi erakutsi euskaldunak gi-
nela. Ezkutuan bezala bizi ginen.
Ez geunden jazarrita, baina, fami-
lia EAJkoa zenez orduan, oposi-
zioan bezala geunden. Ez ginen
gu, eta marka uzten du horrek.
Gainerakoan, oso haurtzaro poli-
ta izan nuen; oroitzapen onak
besterik ez dauzkat.
Oso familia katolikoa zen zuena.

Bai. Aita igandean joaten zen eli-
zara, garai hartan ia derrigorrez-
koa baitzen mezetara joatea. Ni ai-
tarekin joaten nintzen elizara, eta
«gizonentzat gordetako lekua»
irakurtzen nuen han. «Baina ni ez
naiz gizona!», pentsatzen nuen
neurekiko; sakristaua dirua eska-
tuz pasatzen zenean, handik bo-
tako ote ninduen kezkatuta ego-
ten nintzen. Arreba zaharrena er-
lijiosoa da; 95 urte dauzka, eta

biok bakarrik geratzen gara etxe-
an. Uztailean hil zen arreba gazte-
ena, Begoña, 80 urterekin; eta
duela bi aste, Maite, 86 urterekin.
Noiz erabaki zenuen misiolari la-

netan hastea? Eta zergatik?

Ez dakit. Ez dut uste aurrez pen-
tsatutako zerbait izan zenik, bai-
na egunero mezetara joaten nin-
tzen ni, bulkada hori sentitzen
nuen, baita goizeko zortzietan la-
nera joaten nintzenean ere. Ez zen
arau bat, etxean ez ninduten be-
hartzen, baina gustura joaten nin-
tzen. Gure gaztaroan, artean, ez
zegoen gobernuz kanpoko era-
kunderik, baina bai euskal misio-
ak. Misiolarien mugimendu han-
dia zegoen orduan Euskal He-
rrian, eta lagun batzuk misioetara
joan ziren bi urterako. Umetan,
gainera, film bat ikusi nuen ama-
rekin, La mies es mucha (Uzta bi-
kaina da), misioei buruzkoa, eta
ez dakit horregatik izan zen, baina

Afrikarekiko interesa piztu zitzai-
dan pixkanaka. 18-19 urte neuz-
kan, eta, ia oharkabean, zerbait
ukitu nuela sentitu nuen. Aita hil
zitzaidan, kuadrilla desegiten hasi
zen... Afrikako misiolariekin topo
egin nuen, eta horrela ekin nion
bideari.
Munduak ahaztuta al dauka Afri-

ka?

Ekonomikoki, ez. Eutanasia «ofi-
zial bihurtu den krimen bat» dela
ere esan dute batzuek, baina
munduan egunero 150.000 lagun
hiltzen dira oinarrizkoena falta
dutelako. Gure sistema ekonomi-
koarekin laguntzen dugu eutana-
sia deitzen ez diogun heriotzak
gerta daitezen; herritar horien
heriotzak aurreratzen ari gara, ez
daukatelako babarrun plater bat
parean. Egunero 150.000 lagun
behar baino lehen hiltzea ez al da
eutanasia aplikatzea? Eta antzeko
zerbait gertatzen da abortuaren
gaiarekin ere. Afrikan emakume
gehienek ez dute abortatu nahi
izaten, baina abortatu egin behar
izaten dute, oinarrizkoena falta
zaielako: janaria, energia. Aborta-
tzera behartzen ari gara emaku-
me horiek; guk kontrolatzen du-
gun abortua da hori.
Horrek guztiak min handia eta

amorrua eragingo dizkizu, ezta?

Adjektiboak sobera daude jada.
Hemen ume bat negarrez hasten
denean, hunkitu egiten da jen-
dea; edo bizilagunak, pandemia-
ren eraginez, janaria behar due-
nean, eraman egiten diogu. Oso
sentimendu politak dira horiek.
Baina ikusten ez dugun horrek ez
digu eragiten inolako erreakzio-
rik; bestelako dimentsio hori falta
zaigu.

ANDONI CANELLADA / FOKU

MOTZEAN

Etiopia?Eskema guztiak

apurtu zaizkit. Orain arte, har-

monia, edertasuna... Orain,

ziurtasunik eza.

Tanzania?Baretasuna.

Euskal Herria?Tira... Nire

sustraiak hor daude, baina

hortik aurrera... Euskal Herria

Euskal Herriarentzat bizi da.

«Munduko onenak gara» esa-

nez bizi gara, baina beste di-

mentsio bat falta zaigu.

Gosea?Gizakiaren produktu

bat.

Zer eramango zenuke Eus-

kal Herritik Etiopiara?Kon-

promisoa.

Eta Etiopiatik Euskal Herri-

ra?Harrera.

Zerk ematen dizu min?Axo-

lagabetasunak.

Zer eskatuko zenioke gizar-

teari?Begiak irekitzeko.

Hizkuntza bat?Bihotzarena.

Zer falta zaizu egiteko?

Dena. Gaur hasten da nire bi-

zitza; atzokoa iragana da.

Aholku bat?Onak izan, 

ez galdu ontasunik.
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Azalutsak

A
zal gosea dabil bazte-

rrotan. Aspaldi gabil-

tza esaten izurrite sa-

soi honetan azala

ukatzen zaigula. Inoren azala,

gurea baino ez daukagulako.

Gehienok gogo itzela dugu beste

batzuk besarkatzeko, laztantze-

ko eta ferekatzeko. Baina egoerak

ukatu egiten digu keinua, eta ha-

maikatxo estutze, musu eta ukitu

kolkoan gorde dugu, sasoi ez-

pandemikoetarako, besarkada

eutsiezinezkoren batzuk eman

baditugu ere. Horrek guztiorrek

azaleratu digu azal hutsa garela,

haragi baino gehiago.

Besteen azalaren antsiak, bai-

na, azaleratu digu azalekoak ga-

rela, ez batzuk azal eta hezur

daudelako, azal-azalean geratu

garelako baizik. Azalutsak garela,

alegia. Eskaparatismoa praktika-

tzen dugulako ia gehienetan. Ze-

lofan-gizartean bizi garelako, la-

gun batek dioen moduan. Kan-

pokoak baino ez duelako inporta

sarriegi. Opari itxuroso horieta-

koen antzera: pakete ondo batua,

paper polita duena, zinta ederdu-

na, lazo, begizta, erroseta eta guz-

ti. Zabaldu, eta txinatar bazarre-

ko euro bateko plastikozko ob-

jektu bat, imitaziokoa, gainera!

Itxurakeria.

BERRIAegunkariaren sasoi ba-

teko leloa Azala eta mamiazen.

BERRIAk azala eta mamia badu,

baina gizartean mamia desager-

tzen dabil, azal ederragoa lortze-

ko asmotan, beharbada. Azala,

kanpoa delako saltzen duena,

irudi fiktizioa eman, ez garena

azaltzeko postureohutseko jar-

dueretan, atsegiteenbila saree-

tan. Plantak baino ez.

Uste genuenean zenbait ideia

eta ikuspuntu mamiraino sartuta

zeudela, sexismoa eta genero

berdintasuna, besteak beste.

Konturatu gara polemiken bidez,

ideal horiek azalean baino ez di-

rela geratu. Atzazalarekin azka

eginda azalean, kla-kla-kla, eta

ui, zer dago hemen? Betikoa: ma-

txismorik zaharminduena, zahi-

tsuena, erreakzionarioena azale-

ratu da. Gizon moderno, euskal-

dun eta ezkertiarren ahotan eta

teklatuetan entzunda, gainera.

Batzuk, gazteak; besteak, zaha-

rrak. Matxismoa eta sexismoa

iraultzarako tresna! To eta no!

Barkatu, to! besterik ez.

Emakumeak azal eta mamia

gara: azal, hezur, haragi. Gure

gorputzek balio diete hainbati

barre egiteko, iraintzeko, erabil-

tzeko. Objektu hutsak bilakatu

gaituzte. Baina nazkatu gara, hi-

guinduta gaude. 

Aliatutzat geneuzkanek de-

fraudatu egin gaituzte, eta bene-

tan azaleratu dute zer diren,

ematen zuten mezua azalekoa

zela, mamira ez zirela iritsi. Kan-

poan krak egin, eta Kaliforniako

intxaurren moduan erraz 

kraskatu da euren ustezko kon-

promisoa, eta oskol hutsa zen

zeukatena. Konturatu gara ba-

rrukoa lehengoa dela, mami eral-

daturik ez, arima betikoa hondo-

hondoan. 

Gizonezko horietako askok

esan digute ez dugula ulertu, ur-

azalean geratu garela, mamira ez

dugula jo. Azala behar da, gero,

halakoak botatzeko. Betikoa, be-

tiko moduan. Azal tatuatua,

usain zaharra. Histerismoa aita-

tzea baino ez da falta izan.

Orduan orain artekoa azalke-

ria hutsa zen? Hipokrisia? Fribo-

litatea? Engainua? Ondo geldi-

tzeko egiten zena? Haize-bola-

dak norakoa markatzen zuena

aldarrikatzen zuten: eguzkiak

nora, zapiak hara. Orduan uste

baino azalekoagoak dira, faltsua-

goak. Dezepzioa infinitua izan

da, barruraino iritsi zaiguna, ba-

tzuoi behintzat.

Baina zer gura dugu sasoi liki-

do hauetan? Zahagiak, azal hu-

tsez eginda daude eta.

Emakumeak azal eta
mamia gara: azal,
hezur, haragi. Gure

gorputzek balio diete
hainbati barre

egiteko, iraintzeko,
erabiltzeko. Objektu

hutsak bilakatu
gaituzte. Baina
nazkatu gara,

higuinduta gaude

Irudiab Irun

Udaberrian neurtuko dituzte kalteak
«Azken hamarkadako suterik larrienak» laurehun hektarea inguru erre zituen, asteburuan, Gipuzkoan, Endarla-

tsan, Nafarroa eta Lapurdirekin muga egiten duen eremuan, eta Irunera ere gerturatu zen sua hainbat momen-

tutan. Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak astelehenean adierazi zuenez, «nahita» era-

gindako suteak izan diren susmoa daukate. «Oso azkar hedatu zen sua, eta litekeena da zuhaitzen sustraiak 

ez hondatu izana. Baina udaberriko kimu berriak aztertzean ikusiko dugu kalteak zenbatekoak izan diren». 

Erakundeen eta langileen «profesionaltasuna eta koordinazio bikaina» goratu ditu, aste honetan, aldundiko

bozeramaileak. Irudian, asteburuko sutearen une bat. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Eibarko alkatetza utzi du Miguel de los
Toyosek, eta Jon Iraolak ordezkatuko du

EIBAR b Eibarko alkate izateari utzi, eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Antolaketarako sailburuorde kargua hartu du Miguel de los Toyos so-

zialistak. Jon Iraola PSE-EEko zinegotziak ordezkatuko du alkatetzan.

De los Toyosek hamahiru urte egin ditu Eibarko alkate karguan.

«Elkarte gastronomikoetako
ordezkariekin bilduko gara,
euren eskaerak entzuteko;
badakigu zaila dela egoera,
baina itxaropentsu gaude»

Eneko Goia
Donostiako alkatea

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

%

Segurtasun eremuetan basurde uxaldiak
baimendu nahi dituztela salatu du Eguzkik

DONOSTIA b«Aldundia foru agindu bat tramitatzen ari da eremu ba-

bestuetan basurde uxaldiak baimentzeko». Hala salatu du Eguzki tal-

de ekologistak. Gogoratu du segurtasun eremuan daudela Andoain,

Astigarraga, Donostia, Hondarribia, Idiazabal, Irun, Pasaia eta Zerain.

Adifek 2022ko lehen erdialdean hasi nahi
ditu Irungo tren geltoki berria egiteko lanak

IRUN bAdif Espainiako trenbide azpiegituren administratzaileak ze-

haztu du jada Irungo tren geltoki berria egiteko lanei ekiteko data:

2022ko lehen partea. Adifek «laster» lizitatu nahi ditu lanak. Jose An-

tonio Santano Irungo alkateak «pozarren» jaso du albistea.



Olaia Gerendiain Pasaia

Koronabirusak eragindako krisi

sozialak gizartearen lehentasu-

nak moldatu, eta agerian utzi ditu

ordura arte ezkutuan zeuden ga-

bezia batzuk. Politika publikoek

edo haien aldarrikapenek indar

handiagoa hartu dute. Ildo horre-

tan, jazotakoa aztertu ahal izate-

ko eta beste batzuek hortik ikasi

ahal izateko, Pasaiako Udalak

ezinbestekotzat jo du bizipenak

euskarri fisiko batean ukigarri

bihurtzea eta biltzea. Ideia horri

segika sortu dute liburuxka bat,

Pasaiako lau barrutietako ema-

kumezkoek azkeneko urte luze

honetan bizi, sufritu eta ikasi du-

tena komunean jarriz eta «etor-

kizun justuago baten oinarria»

ukigarri bilakatuz.

Krisialdiak «are kalteberago»

bihurtu ditu aurretik ere bereziki

zaurgarri zirenak: besteak beste,

emakumeak. Bekoz Beko elkarte

feministako eta Pasaiako Udaleko

Berdintasun Mahaiko kide Clara

Barbierrek aitortu du COVID-

19ak eragindako pandemiak bizi-

tza «erabat» aldatu diela; hari ez

ezik, baita bidaide dituen emaku-

meei ere.

Orokortutako errealitate ho-

rren jakitun, Berdintasun Ma-

haiak argi ikusi zuen birusak

emakumeen bizimoduan, elkar-

bizitzan, ohituretan, harreman-

tzeko moduan, lanean eta ekono-

mian izan duen eragina partekatu

baino zerbait gehiago egin behar

zutela. «Osasun emozional eta

afektiboak» izan behar zuen ar-

datz, bizipen horiek guztiak jaso

eta erronka berriak identifikatze-

ko. Pasaiako Udaleko Berdinta-

sun teknikari Saioa Iraolak «kon-

takizun kolektiboa» izan du hiz-

pide emakumeek historikoki izan

duten «ahanzturari» galga jar-

tzeko giltza moduan.

Tristura, kezka...
«Gutxitan aipatzen dugu besar-

kadarik, musurik eta gizartean

parte hartzeko gunerik gabe gau-

dela», esanez jarraitu du Gizarte

Ekintzako zinegotzi Loreto Osak.

Haren ustetan, «COVID-19a bera

baino kaltegarriagoak diren beste

hainbat birus» hedatu ditu ho-

rrek; hala nola tristura eta kezka,

eta horiek, «txertatzeko zailak»

izateaz gain, «prebenitzeko as-

koz ere zailagoak dira».

Birusek mahai gainean jarri di-

tuzte gizartearen ezkutuko zi-

menduak: osasuna, zaintza, sare

afektibo-soziala... Eta, gehiene-

tan, emakumeak dira horien sos-

tengu; emakumeen gain eraikita-

ko babes sareak dira.

Neurri handi batean, itxialdiak

eguneroko egitekoak euren gain

hartu ohi dituztenak erasan ditu

bortitzen; baita bakarrik bizi di-

ren adinekoak, baliabide ekono-

miko gutxien dituztenak, lan eze-

gonkorra zutenak, zaintzan

dihardutenak, merkataritzan eta

garbiketan ari direnak eta baita

etxean euren erasotzaileekin gil-

tzapetuta gelditu direnak ere. 

Horietako gehienak emakumeak

dira.

«Kasuak ez dira bakanak», ai-

tortu du Pasaiako emakume el-

karteko kide Barbierrek. «Gure

bizipenak banan-banan komu-

nean jarrita, antzeko

egoerak identifikatu ge-

nituen». Horien artean

aipatu ditu, besteak bes-

te, bakardadea —sare so-

zialen beharra—, beldu-

rra, gabezia ekonomiko-

ak —askok eta askok lana

galdu dute—, indarkeria

matxista...

Azkeneko urtean ger-

tatutakoaren aurrean es-

trategia berriak garatze-

ko, bizipen horien ondo-

rioak aztertzea eta

partekatzea da bidea,

Iraolaren arabera. «Izan

ere, irtenbide moduan martxan

jarritako proposamen, neurri eta

politika publikoek errealitate 

 horiek guztiak bildu beharko li-

tuzkete».

Ezinbesteko egitekoak
Pasaiako Udaleko Berdintasun

Arloak, premisa horretatik abia-

tuta, herriko hainbat emakume-

rekin lan saioak eta elkarrizketak

eginez osatu du liburuxka; hu-

rrengo astean dira aurkeztekoak.

Dokumentu horretan balioan 

jarri dute orain artean nagusiki

emakumeen egitekoak izan diren

lanetako batzuk funtsezkoak 

direla —zaintza, hezkuntza, garbi-

keta...—: «Ikusezinak eta gaizki

baloratuak izan badira ere, argi

gelditu da zein beharrezkoak di-

ren eguneroko bizimoduari eus-

teko».

Idatziak nolabaiteko aitortza

izatea du xede, norberak bere bai-

tan eta bere kabuz egindako pro-

zesu eta borroka pertsonalaren

froga eta ikasbidea: «Pasaiako ia

emakume guztiek izan duten bi-

zipenaren testigantza izango da

idatziz jaso duguna», esan du,

hunkituta, Barbierrek. 

Gertatu dena eta gertatzen ari

dena dokumentatuta, eta ahotsak

eta memoria euskarri berean uz-

tartuta, errelato kolektiboa osatu

dute Pasaiako emakumeek, «za-

harkitutako egiturak ezbaian jarri

eta eraldaketarako bidea irekiz».

Berdintasun teknikariak azaldu

du liburuxka bera «gizarte ber-

dinzaleago bat» lortzeko ahalegi-

na dela. «Eta erronka eta desafio

berriak identifikatzeko ezinbes-

tekoa da bizitzen ari garen dimen-

tsio askoko krisi hau genero ikus-

pegitik aztertzea eta lantzea».

Zahartutako egituren
zimendu berriak
Pasaiako Udaleko Berdintasun arloak liburuxka bat osatu du,
herriko emakumeekin lan saioak eginda b Birusaren paradigma
berriaren barruan, emakumeen borrokaren testigantza izango da

Clara Barbier Bekoz Beko elkarteko kidea, aste honetan, Pasaian; Berdintasun Mahaiko kideetako bat da. O. GERENDIAIN

Pasaiako ia emakume guztiek
izan duten bizipenaren
testigantza izango da 
idatziz jaso duguna»
Clara Barbier
Bekoz Beko elkarteko kidea

«Ezinbestekoa da bizitzen 
ari garen dimentsio askoko
krisi hau genero ikuspegitik
aztertzea eta lantzea»
Saioa Iraola
Pasaiako Udaleko Berdintasun teknikaria

‘‘
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Beñat Alberdi Arrasate

Punkaren erreferentea izan zen

herriko gazteek ez ei dakite zer

izan zen 1980ko eta 1990eko ha-

markadan jazotakoa: drogak,

hiesa, punk kultura... Adibide bat

besterik ez da hori; ez da hutsune

bakarra. Horri helduta, Arrasate-

ko Arizmendi ikastolan, Gaztelu-

pe eta Almen guneetan, Kanta-

tzen duen herri bat proiektua ja-

rri dute martxan, historia garai

berrietara egokitzeko. Kontua ez

da historia aulkian eserita soilik

irakastea, ikasleentzat erakarga-

rri egitea baizik. Abestiak molda-

tuta, euskara, historia eta musika

landuko dituzte. Eta ez da izango

ikasturte honetan prestatuko du-

ten proiektu bakarra.

Proiektua ez da ohikoa, ezta

egitasmoaren hasiera ere. Ariz-

mendi ikastolako irakasleak La

casa de papel telesaileko aktore

gisa jantzi ziren, eta ikasleak

bahitu egin zituzten. «Euskal

kantagintza askea lortzea» zen

haien aldarrikapena. Bella ciao

kantua ezagun egin du telesailak,

eta kantu hori hartu zuten oinarri

gisa. Hor sortu zen ikasleentzat

lehen lana: abestiaren jatorria eta

arrazoiak ezagutzea.

«Aldarrikapen abesti bat da»,

nabarmendu du Aitor Ziardegik,

proiektuaren koordinatzaileak.

«Euskal Herrian badauzkagu

hainbat kantu aldarrikapenerako

edo gaiak ezagutarazteko balio

izan dutenak». Ikasleei euskal

abestien zerrenda bat eskaintzea

izan zen hurrengo pausoa. Lau-

naka jarri, talde bakoitzak abesti

bat aukeratu, aztertu eta moldatu

egin behar zuen. Ziardegik azaldu

duenez, gaitasunak gaitasun,

«bakoitzak bere moldaketak egi-

tea» zen ariketa horren gakoa.

Adibide gisa balio dute Irati Pi-

neda, Aratz Etxebarria eta Amaiur

Gallastegi DBH Derrigorrezko Bi-

garren Hezkuntzako 1. mailako

ikasleen lanek. Huntzaren Harro

gaude abestia hartu zuen Pineda-

ren taldeak, plazetan jardun du-

ten emakumeak goraipatzen di-

tuen abestia. Amaiera moldatu

zuten, esanguratsuak iruditu zi-

tzaizkien zatiak errepikatuta.

Etxebarria eta Gallastegiren

kasuan, berriz, Mikel Urdangari-

nen Badira hiru aste hautatu zu-

ten. Trikitia jotzen du Gallastegik,

eta taldeak bazuen musikarako

gaitasuna. Zortzi trikiti pieza har-

tu, eta doinu horiekin osatu zuten

abestia, Urdangarinen letrarekin.

Moldaketak batean, moldake-

tak bestean... Baina, ariketa ho-

rrekin, nola lantzen dira historia

eta euskara? «Tokatu zitzaien

kantua ikertu egin behar zuten

ikasleek», esan du Ziardegik.

Noiz konposatu zuten, zeri buruz

mintzo den, zergatik... Hori guz-

tia ikertu beharra zeukaten ikas-

leek. «Testuliburuetatik kanpo

jardun dira. Horrela, ziurrenik,

buruan geldituko zaie kantua

moldatzeko ikasi duten hori».

1990eko hamarkadako abestiek

balio izan diete ikasleei Arrasate-

ko gertaerak ikasteko. Urte horie-

tan herrian zer jazo zen

ikertuta, ikaskideei azal-

du behar izan diete gero.

Euskara, berriz, «kan-

tuetako letrak aztertu-

ta» landu dute, erabil-

tzen dituzten baliabide-

ak ikertuz.

Batuproiektuaren ba-

rruan dago Kantatzen

duen herri bat egitas-

moa. Lehen Hezkuntzako 5. eta

6. mailak eta DBHko 1. eta 2. mai-

lak elkartu nahi dituzte ziklo ba-

karrean. «Ikasturte bukaeran

izan beharko lituzketen konpe-

tentziak edo gaitasunak hartzen

ditugu, eta proiektuen bidez nola

landu ditzakegun aztertzen

dugu», azaldu du koordinatzaile-

ak.

Proiektuen amalgama
Beste bi proiektu ere garatu dituz-

te ikasturte honetan: batetik, Ba-

tzen, kirolari buruzkoa. Osasuna-

ri kalterik egin gabe kirolean nola

aritu aztertu zuten ikasleek. Bes-

tetik, estralurtarrek Lurrari buruz

zer dokumental prestatuko luke-

ten aztertu zuten, ingurumena

eta astronomia lantzeko. EkoHe-

rria lantzen ari dira orain, jasan-

garritasunari buruzkoa, eta beste

hiru ere gauzatuko dituzte.

Lehen urtea dute proiektuare-

kin —LH 5ean eta DBH 1ean lan-

tzen ari dira—, eta hurrengo urte-

an osatuko dute zikloa.

Euskal kantak,
historiaren ate
Euskal abestien bidez, euskara, musika eta
historia landuko dituzte Arrasateko Arizmendi
ikastolan b Zenbait gaitasun lantzea da erronka

Aitor Ziardegi, herenegun, Arrasateko Arizmendi ikastolan, proiektuan dauden hiru ikaslerekin. ANDONI CANELLADA / FOKU

8 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2021eko otsailaren 26aHezkuntza

Testuliburuetatik kanpo
jardun dute ikasleek. Ziurrenik,
buruan geldituko zaie kantua
moldatzeko ikasi duten hori»
Aitor Ziardegi
Arizmendi ikastolako proiektuaren koordinatzailea

‘‘





Iñigo Gaiton Orio

Azken urteotako kezkak elkarre-

kin trukatu eta gero, Gipuzkoako

eta Bizkaiko angulariak elkartu

egin ziren, eta Euskadiko Angule-

ro Elkartea sortu zuten urtarrile-

an. Helburu berak bildu ditu arroa

desberdinetako arrantzaleak: bo-

rroka egin nahi dute, tradizioari

eutsi eta arrantzan urte luzez ja-

rraitu ahal izateko.

Angulariek azaldu dute arran-

tzarako aukerak murriztuz joan

zaizkiela-eta aspaldian «ziurga-

betasun egoeran» bizi izan direla.

«Eta hartzen dituzten erabakie-

tan ahotsa izateko helburuarekin

batu gara», adierazi du Unai Eiza-

girrek, Euskadiko Angulero El-

karteko presidenteak.

Sortu berri duten elkartean Gi-

puzkoako 140 angulari daude ize-

na emanda, eta horiek Oria, Urola

eta Deba ibaietan jarduten dute

anguletan. Arroa guztietako or-

dezkariak ditu urtarrilean sortu

zuten taldeak. «Bi bozeramaile

dauzka ibai bakoitzak, eta bi

gehiago arrantza txaluparekin

egiten den tokietan; alegia, leho-

rreko bi eta ontzitik jarduten 

duten beste bi», zehaztu du Eiza-

girrek.

Etorkizun «zaila»
Angulen arrantza tradizio handi-

ko jarduera da Gipuzkoan, eta,

belaunaldiz belaunaldi, modu na-

turalean transmititu izan da fami-

lietan eta lagun artean. Presiden-

tearen iritziz, gaur egungo baldin-

tzen ondorioz etorkizunak ez

dauka itxura onik kolektiboaren-

tzat: «Elkarteko kiderik gaztee-

nak 40 urte inguru izango ditu;

hortik atera kontuak. Anguleta-

rako aurreneko lizentzien bana-

keta 2003an egin zuten, eta ordu-

tik ez dira berritu baimenak». Ei-

zagirrek dio jendea «arrantza

utziz» joaten dela adinean aurre-

ra egin ahala. «Eta gazteei ez zaie 

aukerarik ematen anguletan has-

teko. Erreleborik ezean, ez dauka-

gu etorkizun onik».

Lizentzien gaiaz gain, arrantza-

rako duten egun kopurua ere

kezka iturri da angularientzat.

Izurriteak geldirik egotera behar-

tu ditu azken hilabeteotan, baina,

pandemiarik egongo ez balitz,

neguan bi hilabete eta erdi izango

lituzkete anguletara ateratzeko.

Denbora tarte horretan «beneta-

ko egunak» zenbat diren argitu

du Eizagirrek: «Anguletara ate-

ratzeko oso baldintza zehatzak

behar izaten dira —mareak, esate-

rako—, eta, horiek kontuan iza-

nik, lehorretik jarduten dutenek

neguan hogei egun izango lituz-

kete arrantzarako, eta txalupare-

kin ibiltzen garenok, hamar. Oso

gutxi da».

Eizagirre kritiko agertu da era-

kundeen jokabidearekin. «Gu

saiatu izan gara elkarlanerako zu-

biak eraikitzen, baina gutxi jaso

dugu bueltan». Euskadiko Angu-

lero Elkarteko presidenteak 

zehaztu du «hamabost urte baino

gehiago» direla Azti ikerketa

zentroarekin elkarlanean hasi 

zirela. «Eta ikerketak egin arren,

inoiz ez digute eman emaitzen in-

guruko informaziorik».

Presidenteak salatu du aginta-

rien erabakiak onartu beste erre-

mediorik ez dutela izaten; euren

iritzia ez dutela kontuan hartzen:

«Gure kolektiboak ezagutza

handia du, ibaietan ordu asko eta

asko pasatzen ditugulako. Horrek

zerbaitetarako balio beharko du,

ezta?».

Angulen iraupena kolokan

egon zitekeela ikusi eta gero, Eu-

ropako Batasunak egitasmo bat

abiatu zuen 2010ean, helburu na-

gusi batekin: espeziea lehenera-

tzea eta haren iraupena berma-

tzea. Horretan oinarrituta, angu-

larien jarduna mugatzea izan zen

hartutako neurrietako bat.

Biodibertsitatean, galera
Eizagirreren iritziz, beste hainbat

faktorek ere eragina dute espezie-

aren iraupenean, baina salatu du

ez dutela jaso horien gaineko in-

formaziorik: «Ikertu al da ibaien

bokaletan egin diren hormigoiz-

ko murruek eta antzerako obra

handiek angulei nola eragiten

dieten? Oria ibaiaren kasuan,

zientzialariek diote uraren kalita-

tea sekula baino hobea dela, baina

biodibertsitatea galdu egin dela

ikusi dugu guk, argi: izkirak, ka-

rramarroak, algak, arrain txi-

kiak... Horiek guztiak falta dira». 

Presidenteak baieztatu du az-

ken denboraldietan angulak ikusi

dituztela, eta, haren iritziz,

«gehiegizkoak» dira indarrean

dauden neurriak. «Argi gera da-

dila: gure kolektiboari interesa-

tzen zaio gehien espezieak irau-

tea. Angularik ez bada, akabo

arrantza eta akabo tradizioa».

Euskadiko Angulero
Elkartea sortu dute
Gipuzkoako 140 angulazalek eman dute izena jada elkarte sortu
berrian b Bat eginda, erakundeek euren ahotsa entzutea dute
helburu, azken urteotako «ziurgabetasun egoera» bukatzeko

Anguletarako erabiltzen diren txalupak, aste honetan, Orion, Oria ibaiaren ertzean lotuta. IÑIGO GAITON

Angulak
harrapatzeko 
374 lizentzia
daude Gipuzkoan

R
Gipuzkoan, hiru 

ibaitan dago araututa

angulak arrantzatzea:

Orian, Urolan eta Deban.

188, 35 eta 151 lizentzia dau-

de emanda ibai bakoitzean,

hurrenez hurren. Lizentzia

horiek pertsona bakoitzare-

nak dira. Arrantza txalupa-

tik egiten dutenen kasuan,

lizentziaren jabeak derrigor

egon behar du ontzian an-

gulak harrapatzera atera

ahal izateko.

«Anguletara
ateratzeko oso
baldintza zehatzak
behar izaten dira, 
eta oso egun gutxi
ditugu arrantzarako»

«Gure kolektiboari
interesatzen zaio
gehien espezieak
irautea; angularik 
ez bada, akabo
arrantza»
Unai Eizagirre
Angulero elkarteko presidentea

‘‘
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Imanol Garcia Landa 

T
eknologiak gero eta
garrantzi handia-
goa du futbolean,
eta horren adibide
da Futboltek enpre-

sa. 2015ean jarri zuten martxan,
Xabier Sarriegiren ekimenez. Ha-
la dio enpresako kudeatzaile Josu
Arregi tolosarrak: «Xabier futbo-
leko entrenatzailea izan da beti-
danik. Ikusi zuen teknologia jakin
bat aplikatzen ari zirela golfean:
sentsore batzuen bitartez hainbat
datu neurtzen zituzten. Entrena-
tzailearen ikuspuntutik, teknolo-
gia hori futbolean ere aplika zite-
keela jabetu zen». 
Prototipo batekin hasi zen lane-

an Sarriegi, Joseba Zubeldia inge-
niariak lagunduta, eta egun zazpi
kide dira enpresan. Origin izene-
ko produktua eskaintzen ari dira
gaur egun; hilabete honetan pla-
zaratu dute. «Erraz ulertzeko,

sentsoreak dauzkaten panel hari-
gabeak dira, eta launaka edo sei-
naka eskaintzen ditugu», azaldu
du Arregik. «Horri esker, futbol
zelai batean nahi ditugun mo-
duan jar ditzakegu panel horiek,
eta nahi ditugun ariketa guztiak
plantea ditzakegu, entrenatzaile
bakoitzaren sormenaren arabe-
ra». Futbolariak panelak jotzen
ditu baloiarekin, eta hainbat datu
jasotzen dira sentsoreen bidez:

abiadura, prezisioa, erreakzio
denbora... «Jokalari bakoitzaren
saioa aztertzen dugu horri esker,
eta entrenatzaileek jasotzen dute
informazio hori guztia». Arregik
zehaztu du teknikariek horren
araberako erabakiak har ditzake-
tela ondoren. «Besteak beste, jo-
kalari bakoitzak zertan hobetu
dezakeen ikusteko. Azken finean,
datuen mundua da hau, eta gero
eta garrantzitsuagoa da». 

Merkatuari begira
Atera berri duten Origin produk-
tua «guztientzat» sortu dute.
Orain arte zuten produktua, FTP
Pro 6 izenekoa, «beste maila ba-
tekoa» da, maila altuko bezeroei
zuzendua bereziki. «Origin pro-
duktuarekin, berriz, beste mer-
katu batera iristea da helburua:
akademia eta teknifikazio zentro-
etara, edota gimnasioetara», ze-
haztu du Arregik. 
Entrenamenduetan, orain arte

erabilitako metodologia-
tik —hau da, ariketak ko-
noen bitartez-eta egite-
tik— aldentzen da pro-
duktu berria. «Askoz di-
bertigarriagoa da panel
argidun batzuekin arike-
tak egitea», esan du
Arregik. «Estimulu bat
sortzen zaio jokalariari,
estimulu erakargarria-
goa». Bestalde, entrena-
tzaileentzako datu bilke-
ta «objektiboa» dela gai-
neratu du, «ez du engai-
natzen», eta jokalarien

hobekuntzan «aurrera egiteko
erreminta bat» dela gaineratu du.
«Guk ez ditugu aldatu nahi entre-
namenduak; erreminta bat eskai-
ni nahi dugu entrenamenduak
hobetzeko: sortzen den datu mul-
tzo horrek eragin positiboa izan
dezan nahi dugu». 
Arregik dio metodo tradiziona-

lak erabiltzen dituzten entrena-
tzaileek, agian, erreminta mo-
duan ez dutela beharrezkotzat

joko. «Baina oso garrantzitsua da
datuen mundu hori, eta gero eta
teknologia gehiago dago bai fut-
bolean eta bai gainerako kirole-
tan». Alde horretatik, Arregik
adierazi du gero eta interes han-
diagoa dagoela jokalari bakoitza
hobeto ezagutzeko. «Guri dago-
kigunez, jokalari bakoitzaren
teknika lantzen dugu, eta hainbat
baremo hartzen dira kontuan.
Gure produktuak, beraz, osatu
egiten du talde baten prestake-
ta».
Gaur egun, futbol partida bate-

an, mugimendu bakoitza neur-
tzen da, gero hortik datuak atera

ahal izateko. Futboltek enpresak
«beste gauza bat» egiten duela
azpimarratu du Arregik: «Klub
askok erosi egiten dituzte hainbat
jokalariren datuak, baina, gure
kasuan, guk sortutakoak dira
gure produktuen bitartez lortzen
ditugun datu guztiak».

Txilen eta Argentinan
Realarekin «duela hiru bat urte»
hasi ziren lanean, eta esperientzia
hori, nolabait, Futboltek enpresa-
ren I+G departamentua bezala-
koa izan dela esan du Arregik.
«Hasieratik izan dugu feedback
hori: asko lagundu digute, eta ge-

roko salmentarako ondo etorri
zaigu esperientzia hori. Gure kide
gisa ikusten ditugu». Arregik
azaldu du orain, koronabirusa
dela eta, ez dagoela mugimendu
handirik Zubietan, Realaren ins-
talazioetan, baina gaineratu du
«harreman ona» dutela harekin.
Beste klub eta zentro batzuekin
ere tratuan ari dira —tartean, Sevi-
llarekin (Espainia)—, eta «mundu
guztira» zabaltzeko asmoa dute:
«Gehienbat, kanpoan ari gara
lantzen. Txilen, adibidez, akordio
bat lortu dugu, eta Argentinan ere
bai; eta Dubaiko talde batekin ere
hizketan ari gara».

Panelen bidez futbol jokalari bakoitzaren
datuak jasotzeko sistema bat garatu du
Futboltek enpresak. Duela hiru urte hasi
ziren lanean Realarekin, eta «mundu
osora» zabaltzeko erronka daukate orain.

Perfekzioaren
teknologia

Futboltek enpresaren produktu berria promozionatzeko egindako argazki saioa. FUTBOLTEK

Jokalariak baloiarekin panelak jotzen ditu, eta horrela lortzen dira datuak. FUTBOLTEK
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Guk ez ditugu aldatu nahi
entrenamenduak; erreminta
bat eskaini nahi dugu
entrenamenduak hobetzeko»

«Klub askok erosi egiten
dituzte datuak, baina, gure
kasuan, guk sortutakoak dira
lortzen ditugun datu guztiak»
Josu Arregi
Futboltek enpresako kudeatzailea

‘‘



Josune Zarandona Urretxu

G
oierriko sortzaileei
babesa emateko,
euren arteko inda-
rrak batzeko eta
sortzaileak sare-

tzeko helburuarekin sortutako
proiektua da Arteria Fabrika.
Otsailaren hasieran egin zuten le-
henengo Arterialdia jardunaldia,
Legorretako herri antzokian. Hiru
proiektu diruz lagunduko dituz-
te, eta horietako bat da Josu Maro-
to marrazkilari urretxuarraren
Masala Soul Project egitasmoa.
2019an Pakistanera egindako bi-
daia du oinarri, baina hori baino
gehiago da, atzean Maroto eta
Muhammad Umair Omar anaien

historia baitago ezkutatuta. Bi-
daia horretan ateratako argazkiak
marrazki bihurtuta, maiatzean
jarriko du erakusketa, Urretxuko
Juan de Lizarazu aretoan.
Omarrek eta Marotok 2015ean

ezagutu zuten elkar. Ordurako,
Marotoren anaia gazteena, Jon,
gaixorik zegoen. «Urretxuko gi-
zarte zerbitzuekin harremanetan
jarri ginen, anaia zaintzeko nor-
bait behar genuelako», esan du
du Josu Marotok. Haren familiak
egindako lan kontratuari esker,
Omarrek bere egoera legeztatze-
ko paperak lortu zituen; 2010ean
hasitako bide malkartsuaren er-
dian, gogoan duen garai gozoene-
tariko bat da hura. 
Omar 1989an jaio zen, Kepran-

walan (Gujarat, Pakistan), eta
haurra zela pilotu izatearekin egi-
ten zuen amets. Aita enpresabu-
rua zen, eta bizimodu «erosoa»
zutela oroitzen du, baina Oma-
rrek «18 bat urte» zituela, enpre-
san gauzak okertzen hasi, eta ai-
tak negozioa itxi behar izan zuen.
Bere bizitzako «garairik zaile-
nak» izan zirela dio. Artean ez ze-
kien, baina mugarri izango zuen
gertaera hura: ikasketak utzi eta
jaioterria uztea erabaki zuen
2010ean, familiari laguntzeko.
Zazpi urte igaro ziren Pakista-

nera berriz itzuli zenerako. Hain-
bat lanbidetan aritu eta beste
hainbeste lekutan bizimodua egi-
ten saiatu eta gero, Urretxun fin-
katuta zegoen ordurako. 2016ko
uztailean zendu zen Jon Maroto.
Ordurako, Jonekin ez ezik, haren

familia guztiarekin ere «harre-
man berezia» sortua zuen Oma-
rrek. «Familiako beste bat da gu-
retzako», dio Josu Marotok. 

Ezkontzeko garaia
Jaioterria utzi zuenetik, Omar
2017an itzuli zen lehen aldiz Pa-
kistanera. Bidaia hartan, guraso-
ek, ezkontzeko sasoia omen zue-
la-eta, bi neska proposatu zizkio-
ten andregaitzat. «Pakistanen
ohikoa da ezkontzak gurasoek
antolatzea. Haiek proposamena
egiten dute, baina azken hitza ez-
kongaiena izaten da beti». Hasie-
ran zalantzan egon zen arren, bat
aukeratu, eta ezkontza hitzartu
zuten. Ez aurretik Urretxuko fa-
miliaren iritzia jakin gabe. «Josu
anaiarieta Josune koinatariKal-
som Arsaden [emaztegaia] argaz-
ki bat bidali nien Pakistandik, era-
bakia hartu aurretik», kontatu
du. Urretxuko familia ezkontzan
egotea oso garrantzitsua zen
Omarrentzat, eta, horregatik,

haien oporraldira egokitu zuen
ezkontzako data. Hala, 2019ko
abenduan ezkondu zen, Pakista-
nen. 
Artista den aldetik, ezkontzara

joan aurretik bidaia horrekin zer
edo zer egin behar zuela erabaki
zuen Marotok. «Marrazkia da
nire espresio bidea, eta, horrega-
tik, argi nuen esperientzia hura
marraztu nahi nuela». Horrela,
Urretxuko kultur etxean erakus-
keta bat antolatzeko lekua eska-
tuta utzi zuen aurretik. «Nire bu-
rua behartzeko zen».
Bidaiarako poltsa batean sartu

zituen betiko marrazki koader-
noa eta arkatzak. Argazkiak sake-
lakoarekin atera zituen, «artean
begirada bitartekoak baino ga-
rrantzitsuagoa delako». Turis-
morako Pakistan herrialde «zai-
la» den arren, «argazki ugari»
atera zuen. «Paisaiak, kaleak...
baina, batez ere, erretratuak».
Etxera itzulita, ateratako argaz-

ki guztien artean bere arreta piztu

zutenak aukeratu, eta marraztea-
ri ekin zion Marotok. «Zuri-bel-
tzeko marrazkiekin hasi nintzen,
Bic boligrafoak erabilita». Geroa-
go, kolorea gehitu zien inpresoren
teknika berbera erabilita: «Kolo-
re urdina, gorria, horia eta beltza
nahastuz». Beste serie bat egin
zuen ondoren, akuarelarekin. 30
bat marrazki ditu guztira; «gehie-
nak, erretratuak». Arteria Fakto-
riaren bekaren berri izan zuene-
an, «ia dena prest» zuen erakus-
ketarako, baina proiektua koa-
derno formatuan gordeta eduki-
tzea ideia polita iruditu zitzaion.
«Azkeneko orduan aurkeztu
nuen lana», azaldu du.

Legeak bananduta
Bien bitartean, Omar Urretxura
itzuli zen. Bakarrik. Haren emazte
Kalsom Umair Euskal Herrira
ekartzea zen hasierako ideia, bai-
na Pakistango legeak ez du bai-
mentzen hori. «Gutxienez hamar
hilabeteko lan kontratu bat behar
dut emaztea Pakistandik ekarri
ahal izateko», azaldu du Oma-
rrek. Baikor dago, dena den: «Gu-
re erlijioak dio ezin dela itxarope-
na galdu, nork bere burua hiltzea
bezala delako hori». Marotok, be-
re aldetik, «egoera salatzeko» ba-
liatu nahi du bere lana. Maiatzean
jarriko du erakusketa, Urretxun;
Arteriarekin, berriz, liburu aur-
kezpenak egingo ditu udaberrian.

Muhammad Umair ‘Omar’-ek eta Josu Maroto urretxuarrak 2015ean ezagutu zuten
elkar. Pakistango irudiekin, Marotok erakusketa bat jarriko du maiatzean, Urretxun.

Hain gertu eta hain urrun

Muhammad Umair Omar-en eta Kalsom Umairren arteko ezkontzaren ilustrazioa, Josu Marotok iaz akuarelaz marraztua. JOSU MAROTO
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«Marrazkia da nire
espresio bidea;
horregatik, argi nuen
Pakistango bidaia
marraztu nahi nuela»
Josu Maroto
Artista

«Gutxienez hamar
hilabeteko lan kontratu
bat behar dut 
emaztea Pakistandik
ekarri ahal izateko»
Muhammad Umair ‘Omar’
Urretxun bizi den pakistandar bat



Unai Zubeldia 

Ez da berdina izango. Ez da izango
denentzat tokirik. Eta arau zorro-
tzak errespetatu beharko dituzte.
Baina egin egingo dute Donostia-
ko XIX. Heavy Jaia, bihar, Larra-
txo kultur etxean. 17:45ean ireki-
ko dituzte ateak, DJ Morok girotu-
ta; 18:15ean hasiko da Grendel tal-
dearen kontzertua; eta 19:10ean
Zenobia taldearena; Playback
lehiaketa eta ohiko gitarraren
zozketa eginda, 21:00etan amai-
tuko da jaia. «Arraroa gertatzen
ari da aurtengo ekitaldiaren pres-
taketa. Desberdina izango da, txi-
kiagoa, baina ea dena ondo atera-
tzen den», esan du Jesus Navarro
Heavy Jaiaren antolatzaileak.
COVID-19aren pandemiak

eraginda, antolatzaileek «gora-
behera asko» izan dituzte azken
asteotan. «Baina ohiko forma-
tuari eusten saiatu gara», zehaztu
du Navarrok. «Gurea ez da ohiko
jaialdi bat, festa bat da, kontzertu
bat, eta izaera horri eutsiko diogu
aurten ere». Jan-edanik gabe eta
aulkitik altxatu gabe. «Baina 
heavy musikaren festa handia
izango dugu beste behin ere».
Aldaketen artean, playback

lehiaketa ez da izango urterokoa.
«Maskararekin, muga askore-

kin... Ezin genuen egin betikoa,
eta erakusketa moduko bat anto-
latuko dugu azkenean, hiruzpa-
lau talde edo familiarekin, jende-
ak barre pixka bat egin dezan aur-
ten ere». Navarrok ziurtatu du
playback saioa «oso polita» iza-
ten dela urtero. «Eta oso prezia-
tua izaten da txapela. Pentsa, ba-
tzuek hamar urte daramatzate
lehiaketa hori irabazi nahian».
Navarrok jakinarazi du «na-

zioarteko talde ezagun-ezagun
bat» kontratatuta zeukatela jada.
«Baina ezingo zirela etorri esan
ziguten azkenean. Bidaia, aire-
portuetako kontrolak... arrisku-
tsua zen apustua, eta horregatik

erabaki genuen gertuagoko bi tal-
de kontratatzea». Gasteiztarrak
dira Grendel taldeko kideak, eta
Logroñokoa (Espainia) da Zeno-
bia taldea. «Bi taldeek ulertu dute
urte berezia dela eta dirurik ez
daukagula. Aurretik egonda dau-
de Heavy Jaian, eta ez dute jarri
inolako oztoporik».
Antolatzaileak esan duenez,

bere txikian «sona handia lortzen
ari den ekitaldia» da Donostia-
koa. Eta horren erakusgarri,
2011n, esaterako, Larratxo kultur
etxean izan zen Freedom Call Ale-
maniako taldea. «Lehen mailako
taldea da Europan, asko gustatu
zitzaien gure proposamena, eta

grabaketak ere egin zituzten, Sui-
tzan grabatu zuten zuzeneko ba-
tean B alde gisa sartzeko. Ederra
da auzoko ekitaldi bat Europan
ezaguna izatea».

Sarrerekin, gorabeherak
Iaz, otsailaren 29an antolatu 
zuten XVIII. Heavy Jaia. «Eta bi
aste eskas geroago iritsi zen itxial-
dia. Zortea izan genuen». Aurten
egin egingo dute azkenean, baina
«zalantza asko» izan dute hila-
bete batzuetan. «Uda ondoren,
hobera egin zuen egoerak, eta
formatu txikiagoan baina egitea
erabaki genuen, tartean Gabonak
zeudela jakinda ere». 
Sarrerekin «arazo txiki ba-

tzuk» izan dituzte, Navarrok ze-
haztu duenez, Bartzelona, Valen-
tzia (Herrialde Katalanak), Zamo-
ra (Espainia) eta beste hainbat
tokitako heavyzaleek ere erosita
zeuzkatelako sarrerak. «Baina ez
da izan arazorik horiek itzultzeko
eta berriz salgai jartzeko. Orain-
dik gutxi batzuk gelditzen direla
uste dut». 120 lagunentzat tokia
egongo da aretoan, eta ezinbeste-
koa izango da maskara jartzea.
«Tximaluzeak izan arren eta

beti susmopean egon arren, fida-
tzeko modukoak gara, nahiko
serioak gara», adierazi du Nava-
rrok, broma giroan. «Baina bai,
arauak zorrotz betetzeko eska-
tzen diegu bertan izango diren
guztiei, horrela bakarrik lortuko
dugulako arazorik ez izatea». «Ia
nahigabe, Euskal Herritik kanpo-
ko kontzertu batetik bueltan»
sortutako proiektuak hogei urte-
ko bidea egin du jada. «Lehen,
[Donostiako] belodromoan goza-
tzen genuen nazioarteko talderik
onenen emanaldiekin, baina
bukatu zen hori, eta ezer gabe
gelditu ginen».
Egoera hori irauli beharra zeu-

katela iritzita, inoren zain egon
gabe pausoa eurek ematea eraba-
ki zuten azkenerako, eta desio 
bakarra dauka orain Navarrok:
«Hurrengo urtean betiko Heavy
Jaia berreskuratzea».

Tximaluzeen paradisuan
Grendel eta Zenobia taldeak ariko dira, bihar, Donostiako XIX. Heavy Jaian, Larratxo kultur etxean

Logroñoko (Espainia) Zenobia taldea, artxiboko irudi batean. HEAVY JAIA
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Gurea ez da ohiko 
jaialdi bat, festa bat da,
kontzertu bat, eta 
izaera horri eutsiko
diogu aurten ere»

«Tximaluzeak izan arren
eta beti susmopean
egon arren, fidatzeko
modukoak gara, 
nahiko serioak gara»
Jesus Navarro
Donostiako Heavy Jaiaren antolatzailea

‘‘



MUSIKA

AZPEITIAHuntza.
bBihar, 19:00etan, 

Soreasu antzokian.

DONOSTIAScherzo.
bGaur, 19:00etan, 

Aiete kultur etxean.

DONOSTIARukula.
bGaur 19:00etan eta bihar

12:30ean, Doka kafe antzokian.

DONOSTIAAttaca laukotea. 
Miramongo Matineea.

bBihar, 11:00etan, Euskadiko

Orkestra Sinfonikoaren egoitzan.

DONOSTIAZenobia + Grendel.
bBihar, 18:00etan, 

Larratxo kultur etxean.

DONOSTIASara Zozaya.
bBihar, 19:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA+Dmana.
bBihar, 21:00etan, 

Doka kafe antzokian.

DONOSTIADonostiako Udalaren
Txistulari Taldea.

b Igandean, 12:30ean, 

Koruko Andra Mariaren basilikan.

DONOSTIAOrfeoiak Rossini

abesten du. Donostiako Orfeoia.

b Igandean, 19:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIALiana Gourdjia 
(biolina) eta Josu Okiñena 

(pianoa).

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAEneritz Furyak. 
Emadan.

bOstegunean, 19:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIA India Martinez.
bOstegunean, 20:30ean,

Kursaalean.

HERNANISkakeitan.
bGaur, 19:30ean, 

kiroldegian eta online.

HERNANIBrigade Loco.
bBihar, 13:00etan, 

kirolegian eta online.

HERNANIDes-Kontrol.
bBihar, 19:30ean, 

kiroldegian eta online.

HERNANIZea Mays.
b Igandean, 19:30ean, 

kiroldegian eta online.

IRUNOlatz Salvador. Aho uhal.

b Igandean, 19:00etan, Amaia Kzn.

OIARTZUNTxistua Oiartzunen.

Arozenatarrak.

bBihar, 17:00etan, 

Doneztebe elizan.

OÑATIAmeba.
b Igandean, 12:00etan,

gaztetxean.

TOLOSALeihotikan.
bBihar, 19:00etan, Bonberenean.

ANTZERKIA

ARETXABALETATrabajos 

de interior. Behibi’s.

b Igandean, 19:00etan, 

Areria aretoan.

AZKOITIAK-Baretantzerki 

musikala.

bBihar, 12:00etan, Baztartxon.

BEASAINAmeriketako bidaia.

Tanttaka Teatroa.

bGaur, 19:00etan, Usurben.

DONOSTIAAntigone edo 

ezetzaren beharra. Horman Poster.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Principal antzokian.

EIBARAmeriketako bidaia. 

Tanttaka Teatroa.

bAsteartean, 19:00etan, 

Coliseo antzokian.

EIBARLloviendo ranas. 

Ados Teatroa.

bOstegunean, 19:00etan, 

Coliseo antzokian.

HONDARRIBIAGreenpiss, 

un desmadre eco-ilógico. 

Yllana.

bBihar, 19:00etan, 

Itsas Etxean.

HONDARRIBIACelestina, 

La Tragiclownmedia.

b Igandean, 19:00etan, 

Itsas Etxean.

LEZODo Re Ni Family. 

Xabier Lizaso aktorea 

eta Olatz Oribe dantzaria.

bGaur, 17:15ean, 

Gezala auditoriuman.

LEZOLosers (Galtzaileak). 

Aitziber Garmendia, Jon Plazaola.

b Igandean, 17:00etan, 

Gezala auditoriumean.

TOLOSAEz dok ero. 

Tartean Teatroa.

bGaur, 19:00etan, Leidor zineman.

VILLABONA-AMASAGo!azen 7.0.

Pausoka.

b Igandean, 19:00etan, 

Gurea antzokian.

BERTSOLARITZA

VILLABONA-AMASAUhinak

bertso saioa. Bertsolariak: 

Maialen Lujanbio, Oihana Iguaran,

Amets Arrallus eta Julio Soto. 

Gai-jartzailea: Imanol Artola Felix.

bGaur, 19:00etan, Gure antzokian.

DANTZA

ZARAUTZGorria. Miren Amuriza

eta Askoa Etxebarrieta.

bGaur, 19:00etan, 

Modelo aretoan.

ERAKUSKETAK

ARRASATE 1970-2020 Burgoseko

prozesua. Frankismoari epaiketa.

bMartxoaren 6ra arte, 

Kulturateko klaustroan.

DONOSTIAGalerna.

bMartxoaren 14ra arte, 

Kutxa kultur artegunean.

DONOSTIAAbere ba. Palindromo

ilustratuen piztegia. Itziar Aranburu

eta Jon Ander Garcia.

bMartxoaren 13ra arte, 

Ernest Lluch kultur etxean.

DONOSTIAPaul Caballero 
Barturen. Ilustratzaileen txokoa.

bMaiatzera arte, 

Aiete kultur etxean.

DONOSTIASeeing Auschwitz. 

Argazkiak.

bUztailera arte, 

Koldo Mitxelena kulturunean.

DONOSTIALeopoldina Rosa:

gaur egungo istorio bat. 

Euskal Herriaren XIX. eta XXI. 

mendeetako migrazioak.

bEkainera arte, 

Euskal Itsas museoan.

DONOSTIAKearen eta lanbroaren

artean. Sigfrido Koch Bengoetxea

(argazkilaria).

bMaiatzera arte, San Telmon.

Hernani bKontzertuak

Atzerapenarekin bada ere, lau emanaldi handi
Pandemiak eraginda, urtarrilean atzeratu egin behar izan zuten Naiz Kontzertuak egitasmoa, Hernanin, baina prestatuta zeukaten horri eustea eraba-

ki zuten antolatzaileek, eta zehaztu zuten data berria ere. Gaur, bihar eta etzi lau kontzertu izango dira Hernaniko kiroldegian. Skakeitan ariko da gaur,

19:30ean —irudian—, Brigade Loco (13:00) eta Des-kontrol (19:30) taldeen txanda izango da bihar, eta Zea Maysen emanaldia izango da igandean,

19:30ean. Bertara azaltzerik izango ez dutenentzat streamingbidez ere eskainiko dituzte kontzertuak. JULEN BARRAGUES / GOIERRIKO HITZA
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EIBAR2 begirada. Aitor Etxeberria
(eskultura) eta Aitor Sarasketa

(pintura).

bMartxoaren 7ra arte, 

Portalean.

ERRENTERIAEgunsentia: 

Torrekuatik diseinatzen. 

Ehungintza.

bEtzira arte, Jantziaren zentroan.

ESKORIATZACVCEPHOTO

argazki erakusketa. Mendiko 

jardueren nazioarteko argazki

lehiaketaren seigarren edizioko

irudi irabazleak.

bEtzira arte, 

Zaldibar antzokian.

LEGAZPI Javi Gonzalezen 
pinturak.

bMartxoaren 18ra arte, 

kultur etxean.

TOLOSAGizonak, emakumeak

eta txotxongiloak: UNIMA: 

txotxongiloarentzat etorkizuna 

sortzen eta sortzen.

bMaiatzera arte, Topicen.

ZARAUTZDenboraren 

kaleidoskopia. 

Maria Jesus Cueto.

bMartxoaren 31ra arte, 

kultur etxean.

ZUMAIAZenbat jende kabitzen da

bihotz batean?. 

Aran Santamaria.

bEtzira arte, kultur etxean.

HITZALDIAK

ANTZUOLAGorda aktibismoa 

eta lodifobia. Mijo Lizarburu.

bBihar, 11:00etan, Torresoroan.

AZPEITIAOkupazioaren kontrako

ofentsiba.

bGaur, 18:30ean, 

gaztetxean.

AZPEITIAEuskal Matxinada

liburuaz. Andoni Olariaga. 

Nekane Zinkunegik gidatuta.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Sanagustin kulturgunean.

BEASAINLortek: Teknologia 

etorkizunera begira. 

Egoitz Aldanondo.

bGaur, 19:00etan, 

Igartzako jauregian.

TOLOSADementzia bizitzen. Asier

Arrizabalaga (fisioterapeuta) eta

Igone Etxeberria (Psikologia 

irakaslea).

bOstegunean, 18:00etan,

Inmakula Lanbide ikastolan.

ZARAUTZSugarren mende

komikia. Asisko Urmeneta.
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Villabona-Amasa b Bertso saioa

Uhinen magiatik oholtza gainera
Martxoaren 3an 200. saioa egingo du Ataria Irratiko (H)ari Naizela irratsaioak, eta, ospakizun giroan, Tolosal-

deko Ataria-k eta Harituz Tolosaldeko bertsozaleen topaguneak Uhinakbertso saio berezia antolatu dute

gaurko, Villabona-Amasako Gurea zineman (19:00). Oihana Iguaran, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Ju-

lio Soto ariko dira bertsotan, eta Imanol Artola Felix izango da gai jartzailea. Irudian, Amets Arzallus eta Maialen

Lujanbio, iazko ekainaren 5ean Villabona-Amasan eskainitako saioan. GORKA RUBIO / FOKU

bOstegunean, 19:00etan, 

Modelo aretoan.

ZUMAIAEuskaratik feminismora

eta feminismotik euskarara. 

Idurre Eskisabel eta Lorea Agirre.

bAsteazkenean, 18:30ean, 

Oxford aretoan.

IKASTAROAK

BEASAINLau urrats eta kitto! 

(II eta III)dantza tailerra. Claude 

Iruretagoiena eta Jon Olazkuaga.

bBihar, 10:00etan, Antzizar

kiroldegian. Bigarren saioa,

martxoaren 13an.

HONDARRIBIAKolonaurreko

Amerika: Artea, Historia eta 

Arkeologia.

bMaiatzera arte, 18:00etan, 

online.

HONDARRIBIA Idazketa tailerra:

Pertsonaiak - Narratzaileak.

bBihar, 11:00etan, 

Zuloaga etxean.

TOLOSAEmakume migratuentzat

talde tailerrak.

bEkainera arte, asteazkenetan,

16:00etan, kultur etxean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ELGETABi urte, lau hilabete eta

egun bat. Lander Garro.

b Igandean, 18:00etan, 

Espaloia kafe antzokian.

ESKORIATZAMendi Tour 2021.

bGaur eta etzi, 19:00etan, 

Zaldibar antzokian.

LASARTE-ORIACiaboga-

Ziabogadokumentala. 

Iñaki Pinedo.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

BESTELAKOAK

ALBIZTURLur Usabiaga ipuin
kontalaria.

bAstelehenean, 14:30ean, eskolan.

BERGARAEkain Txou pailazoa.

bBihar, 18:00etan, 

Seminarixoan.

DONOSTIAZu eta ni, sudurluze bi.

Zirtaka. Haurrentzat.

bBihar, 17:00etan, 

Ernest Lluch kultur etxean.

DONOSTIAAmarru. Tor Magoa.

bBihar, 17:30ean, 

Larrotxene kultur etxean.

DONOSTIAErreka Mari. 

Txotxongilo taldea. Haurrentzat.

b Igandean, 12:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

EIBARAlpha. Ganso&Cia. 

Haurrentzat.

bBihar, 17:00etan, Coliseon.

EIBARGanbarako ipuinak. 

Odei Arregi. Haurrentzat.

bBihar, 18:00etan, Portalean.

ELGETA Ipuin erotikoak. 

Ixabel Agirresarobe.

bGaur, 19:30ean, liburutegian.

IDIAZABALAmaren intxaurrak.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots 

pailazoak.

bGaur, 17:30ean, 

Igarondo frontoian.

LAZKAOZoriontsuak izateko jaio

gara. Miru sorgin ipuin kontalaria.

bGaur, 19:00etan, liburutegian.

LEZOErik eta Win. Unai Muñoa 

eta Ander Lizarralde.

bBihar, 19:30ean, 

Gezala auditoriumean.

MUTRIKUAmaren intxaurrak. 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots 

pailazoak.

bBihar, 16:00etan, kiroldegian.

Bigarren saioa, 18:30ean.

OÑATILa vida es cuento. 
Soledad Felloza ipuin kontalaria.

bGaur, 18:30ean, 

liburutegian.

TOLOSASoledad Felloza ipuin

kontalaria.

bBihar, 19:00etan, 

Amarozko auzo etxean.

TOLOSALur Usabiaga ipuin 

kontalaria.

bAstelehenean, 17:30ean,

Amarozko auzo etxean.

TOLOSAAhozkotasunaren gala

nagusia.

bAsteazkenean, 10:00etan, 

Leidor zineman.

TOLOSANicolas Buenaventura

kontalaria.

bOstegunean, 19:00etan,

Berazubiko auzo elkartean.

URNIETAEzinezkoaren logika.

Hodei magoa.

b Igandean, 17:30ean, 

Sarobe gunean.

ZARAUTZOilar bat dago zure 

teilatuan. Titiriguiri Teatroa. 

Haurrentzat.

b Igandean, 16:45ean, 

Modelo aretoan.



Karmele Uribesalgo 

Duela 25 urte jarri zuen martxan
Eusko Jaurlaritzak familia bitar-
tekaritza zerbitzua. Senideen ar-
teko gatazkak konpontzea du hel-
buru. Gaur egun, publikoa zein
pribatua izan daiteke laguntza
hori. Silvia Garrues abokatuak
(Tolosa, 1972), esate baterako, 
Tolosan dauka bulegoa, eta asko-
tariko harremanak lantzen ditu
bertan.
Zer da familia bitartekaritza?

Familia zuzenbidea dago familia
bitartekaritzaren atzean, eta fa-
milia barruan gertatzen diren ga-
tazkak lantzen ditugu horren bi-
tartez. Oinordetzak, esaterako,
familia zuzenbidearen barruan
daude. Hala ere, batez ere, banan-
tzeetan eta dibortzioetan zentratu
ohi gara gu, eta, ondorioz, kusto-
dia edo zaintzetan. Bikote bat ba-
nantzera doanean, kontu pila bat
aztertu behar dira; besteak beste,
arlo ekonomikoa, etxebizitza edo
zaintza. Horien inguruko xeheta-
sunak aztertzeko aukera ematen
du familia bitartekaritzak. 
Nori zuzenduta dago?

Printzipioz, senideekin gatazkak
dituztenei. Gure bulegora asko-
tan etortzen dira adostasunezko
banantze bat egin nahi duten bi-
koteak, eta gustatzen zaie trami-
teak egiteko orduan guk pixka
bat gidatzea. Bitartekari gisa, ha-
sieratik saiatzen gara laguntzen.
Zer behar dituzten aztertzen
dugu, ondorioak atera ahal izate-
ko. Banantzeen kasuan, oso ohi-
koa izaten da bikoteak haserre
ateratzea epaitegitik, baina kon-
tuan izan behar da umeak edukiz
gero harremana ez dela bukatu;
bikote hori banantzen den mo-
mentuan beste harreman mota
bat hasten da, eta askok ez dute
jakiten horri nola aurre egin. Hori
kontuan hartuta, oso garrantzi-
tsua da harremana lantzea. 
Bikote harremanetan bai, baina

aipatu duzu beste kasu batzue-

tan ere behar izaten dela bitarte-

karitza.

Anai-arreben arteko gatazkak
ere lantzen ditugu. Batzuetan,
ondasunak banatzeko orduan,
arazoak izaten dira, eta adosta-
sun bat lortzen laguntzen diegu.
Izan ere, badaude kasuak non
hainbat konpromiso dauden
familia barruan, baina ez dagoen
inon idatzita. Enpresa arloa ere
lantzen dugu. Familiako enpre-
sak direnean eta lantegiaren
ardura bigarren edo hirugarren
belaunaldiari iristen zaionean,
ohikoak izaten dira iskanbilak.
Gainera, hainbat belaunalditako
kideak elkartzen dira batzuetan,

eta horiek ez dute izaten ikus-
puntu bera. Horrela, gure lana da
enpresa horrek aurrera egin
dezan laguntzea, desager ez
dadin. Horretarako, guztiek
dituzten gauza komunetan jarri
behar dugu arreta, desberdinta-
sunak baino gehiago izaten baiti-
ra. Emozioak ere asko lantzen
ditugu. Izan ere, senideen artean
emozioak airean egoten dira, eta
emozio horiek landu egin behar
dira. Sistema tradizionalean, bide
judiziala hartuta, hori ez da lan-
tzen. Horrez gain, nik uste dut
epaile batek edo hirugarren per-
tsona batek ezin duela egin baten

edo bestearen alde; ni bitarteka-
ria naiz, baina ez ditut erabakiak
hartzen, haiena da azkeneko
hitza. Modu horretara, ezer inpo-
satu gabe, askoz errazagoa da
akordioa betetzea.
Zein da bitartekaritzaren helbu-

rua?

Familiako kideen arteko harre-
manak eraldatzea eta zuzentzea,
baina ez behin-behinean, betira-
ko baizik. Bikote harreman bat
kutsatuta egonez gero, komuni-
kazioa hobetzen saiatzen gara,
bide onetik eramaten. Gainera,
horrelako kasuetan posible da bi
aldeek irabaztea. Pentsatu izan

dugu alde batek irabazten zuela
eta besteak galdu, baina gure as-
moa da denek irabaztea.
AEBetan ikasitakoa zara. Bitar-

tekaritzari dagokionez, badago

desberdintasunik hango eta he-

mengo egoeraren artean?

Kulturak zeresan handia dauka.
AEBetan familia bitartekaritzara
jotzean, arratsalde batean egiten
da lanketa, lau edo bost ordutan;
gehienez ere, bi egunetan. He-
men, berriz, ezinezkoa da hori.
Jendeak askoz denbora gehiago
behar du gauzak prozesatzeko.
Gure pentsatzeko modua erabat
ezberdina da estatubatuarrekin

alderatuta, eta hemen ez da posi-
ble AEBetako erritmoan egitea bi-
tartekaritza. Hori dela eta, infor-
mazioa ematen dugu, entzun egi-
ten dugu, eta baita proposamenak
egin ere. Hemen, saio bat egin eta

hurrengo astean elkartzen gara
berriz ere. Horrela, lasai har deza-
kete prozesua eta pentsatzeko
denbora izaten dute. Gutxi gora-
behera, lau saio behar izaten ditu-
gu jendea gustura gelditzeko. Ho-
rrez gain, AEBetan bitartekaritza
oso zentratuta dago negoziazioan.
Emozioak lantzen badituzte ere,
ez dituzte izaten hemen bezain
presente. Nik uste dut horrek ere
baldintzatzen duela bitartekari-
tzaren iraupena. 
Ezaguna da zuen zerbitzua? He-

rritarrek badakite aukera hori

dagoela?

Gero eta jende gehiago etortzen
da guregana. Batzuk nahastuta
egoten dira, ez dute guztiz argi
izaten zer den bitartekaritza. Hala
ere, kontzeptu positibo gisa har-
tzen dute, eta jendeak lasaiago
hartzen du kontua gurera etorri-
ta. Esango nuke gero eta ezaguna-
goa dela zerbitzua.
Agian, uste baino jende gehia-

gori etor dakioke ondo bitarte-

karitza, ezta?

Noski. Baina jende askori, agian,
bururatu ere ez zaio egingo zerbi-
tzu horretara jotzea. Guregana
etortzen direnak galduta etortzen
dira askotan; entzun dute zerbait,
badakite positiboa dela, baina ez
dute guztiz argi zer den. Ez dute
haserretu nahi elkarrekin, eta 
harreman on bat izateko asmotan
etortzen dira. 
Pandemiak are beharrezkoagoa

egin du zerbitzua?

Harreman batzuk hobetu egin
dira, baina badaude okertu diren
erlazioak ere. Guk nabaritu dugu
pandemia hasi zenetik lan gehia-
go daukagula. Izan ere, denbora
asko ari gara pasatzen etxean, eta,
ondorioz, liskar asko izaten da.
Bitartekaritza laguntzen ari da
arazo horiek konpontzen. Oso
positiboa izan daiteke bitartekari
batengana jotzea. Blokeoak ego-
ten dira askotan, eta merezi du
hori aldatzea.

«Senideen arteko
gatazketan emozioak
landu behar dira»

Silvia Garrues b Familia bitartekaria

Gero eta ezagunagoa da familia bitartekaritza zerbitzua, eta indartu egin da,
gainera, pandemia garaian. Besteak beste, bikote baten banantze prozesuan
lagun dezakete bitartekariek, eta baita oinordetza baten banaketan ere.
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«Ni bitartekaria naiz,
baina ez ditut erabakiak
hartzen. Ezer inposatu
gabe, askoz errazagoa
da akordioa betetzea»

«Pandemia hasi zenetik
lan gehiago daukagu.
Denbora asko pasatzen
dugu etxean, eta 
liskar asko izaten da»


