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Koronabirusa

Miren Garate 

Zergatik ari da COVID-19a hain-

besteko eragina izaten Goierrin?

Behin baino gehiagotan egin dio-

te galdera hori Leire Artola Bea-

saingo alkateari. «Eta udalean

geuk ere egin diogu geure burua-

ri, baina ez daukagu erantzunik.

Nahiko genuke hipotesiren bat

izatea, horrek aukera emango li-

gukeelako neurri zuzentzaileren

batzuk jartzeko, baina ez dauka-

gu halakorik». Uste du herrita-

rrek, oro har, babes eta distantzia

neurriak errespetatzen dituztela,

ez direla gauzak beste herrietan

baino okerrago egiten ari. «Gai-

xotasun honek begiz jo-edo egin

gaitu», dio, erdi txantxetan. Gau-

za bat argi du alkateak: behin ere-

mu gorrian sartutakoan, handik

ateratzea «oso zaila» izaten da.

Beasainen, urriaren 11tik gaur

arte, 50 egunetan bakarrik izan

dute 100.000 biztanleko 400etik

beherako intzidentzia tasa: hau

da, sei hilabetean, hilabete eta

erdi pasatxoan, otsailean izanda-

ko barealdiari esker. Orain arte

1.480 positibo izan dira, eta, biz-

tanleriarekin konparaketa eginez

gero, horrek esan nahi du %10,5

inguru gaixotu direla. Gipuzko-

an, Andoain eta Bergara dira Bea-

sainen parekoenak tamainan, eta

haietan %7,4 eta %9,4 inguru gai-

xotu dira orain arte. 

Aurreko astean Goierriko alka-

teek bilera bat izan zuten Jaurlari-

tzako Osasun Saileko ordezkarie-

kin, eta haiek esan zieten ez 

dutela koronabirusaren foku ja-

kinik ikusten. «Familia eremue-

tan gaixotu da jendea gehienbat.

Enpresetan ere egon dira kasuak,

eta horrek senideak gaixotzea era-

giten du gero. Aldaketa gisa, azke-

neko kasuetan ikusi da jende gaz-

teagoa ari dela kutsatzen orain, 18

urtetik beherako gehiago». 

Intzidentzia tasa 400dik gora

dagoenez, asteartetik itxita dago

Gipuzkoa, eta Goierrin, Beasain

ez ezik, herri hauek ere bai: Itsa-

sondo, Legorreta, Olaberria, Laz-

kao, Legazpi, Ordizia, Urretxu,

Zaldibia, Zegama eta Zumarraga

—aurreko astean itxita egon oste-

an, asteartean ireki zituzten Idia-

zabal, Ormaiztegi eta Segura—.

7.000tik gorako tasa
Baretzen ari dela ematen duen

arren, egoera bereziki kezkaga-

rria izan da Zaldibian, 7.000tik

gorako intzidentzia tasa izan bai-

tute. Atzoko datuetan 3.980ko

tasa ageri zen, eta horrek esan

nahi du azken bi asteetan 70 posi-

tibo baino gehiago izan direla 

—1.650 biztanle ditu herriak—.

Udaleko ordezkariak haserre

agertu dira Osasun Sailak izanda-

ko jarrerarekin, eta beharrezko

neurriak ez hartzea egotzi diote.

Positibo kopurua handitzen ari

zela ikusita, herrian baheketa bat

egitea proposatu zioten udaleko

ordezkariek Osasun Sailari, ar-

gazki orokor bat izateko, baina

hark ez zuen egoki ikusi. Eztitxu

Mujika alkateak dioenez, bahe-

ketak «egin berriak» zituzten

Lazkaon, Ataunen eta Legorre-

tan, eta ez omen zuten emaitzarik

ematen. «Atzerako aztarnaren

bidea erabiltzea erabaki zuten». 

Haren esanetan, Aste Santuko

oporrak hartzeko pare bat egun

falta zirenean ikusi zuten egoera

larritzen ari zela. «Eskolak proto-

kolo bat du, eta eskerrak horri;

bestela, auskalo zenbat kasu izan-

go ziren». Protokolo horren ara-

bera, Haur Hezkuntzan kasuren

bat egonez gero, konfinatu egiten

dute gela osoa, eta probak egiten

dizkiete haurrei; zaharragokoe-

tan ere probak egiten dizkiete ku-

tsatu denaren ingurukoei. «Ho-

rrelako herri txiki batean eskolan

hainbeste kasu izanda, ikusten

genuen herrian ere izugarri pila

izango zirela kasuak. Hasieratik

esan genuen egoera larria zela». 

Eremu
gorrian
kateatuta
COVID-19ak gogor jo ditu Beasain 
eta, oro har, Goierri guztia bLeire Artola
Beasaingo alkateak dio ez dakitela
zergatik daukaten hain intzidentzia tasa
handia bZaldibian egoera hobetzen 
ari da pixkanaka, baina herritar asko
etxean konfinatuta daude oraindik ere 

ITURRIA:  EUSKO JAURLARITZA, BERRIAK LANDUA

KORONABIRUSA

Positiboen intzidentzia tasa
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Baheketarik egin ez zutenez,

Mujikak azaldu du herritarrak

beraiek izan direla hein batean

aztarnariak, herri txikietan gutxi

gorabehera jakiten dutelako zein

dauden gaixorik. Arin pasatu

dute gaitza batzuek, baina dozena

erdi lagun inguru ospitalean egon

dira. Beste bi astean gutxienez he-

rria itxita egongo delakoan dago,

eta udalak ere bertan behera utzi

ditu egunotarako antolatutako

ekitaldi guztiak. Bien bitartean,

aurrena gaixotu zirenak hasi dira

kalera ateratzen, baina asko eta

asko konfinatuta daude oraindik

euren etxeetan.

Beasaingo alkateak bezala, Zal-

dibiakoak ere ez daki zergatik

dauden hainbeste kasu Goierrin,

baina birusaren kutsagarritasuna

nabarmendu du, eta esan du

behin etxean sartzen denean, ba-

kartuta egoten saiatu arren, zaila

izaten dela ez gaixotzea. «Azken

solairuko bi etxetako bizilagunen

kasuan, igogailua erabili izana da

gaixotzeko identifikatu den azal-

pen bakarra. Gainera, igogailua

ez zuten beste batzuekin batera

erabili. Etxetik lanera eta lanetik

etxera joaten den jendea da, edo

baratzetik etxera, eta gaixotu egin

dira, halere». 

Sintomarik txikiena izanez

gero edo positiboren batekin

kontaktua izan dutela jakinez

gero, ahalik eta azkarren osasun

zerbitzuekin harremanetan jar-

tzeko eskatu die Zaldibiako alka-

teak herritarrei. 

Aldaketa gisa, 
azkeneko kasuetan
ikusi da jende
gazteagoa ari dela
kutsatzen orain»
Leire Artola
Beasaingo alkatea

«Eskolak protokolo 
bat du, eta eskerrak
horri; bestela, 
auskalo zenbat kasu 
izango ziren»
Eztitxu Mujika
Zaldibiako alkatea

‘‘

M. Garate 

L
uze doa kontua, eta

«nekea» da herritarrek

gero eta gehiago aipa-

tzen duten kontuetako

bat. Felix Huizi tabernaria da, Be-

asaingo Plazape tabernakoa, eta

azaldu du pandemia hasi zenetik

bost hilabetean izan dituztela ta-

bernak itxita herrian. Iazko uda-

berriko konfinamenduan izan

zuten lehen eten luzea, guztiek

bezala. Gero, azaroaren 6tik urta-

rrilaren 26ra bitartean, hiru egu-

nean bakarrik izan zuten ireki-

tzeko aukera, herriko egoeraga-

tik: abenduaren 12an, 13an eta

14an. Azken neurrien arabera,

06:30etik 09:30era eta 13:00eta-

tik 16:30era bakarrik har dezake-

te jendea barruan. «Erremate

moduko zerbait izan da hori». 

Terraza badutenez, Huizik dio

Plazapen «hainbestean» ari dire-

la egoerari eusten, baina nabar-

mendu du herriko ostalari batzuk

«oso larri» daudela. «Hiru bat ta-

berna itxi dituzte dagoeneko, eta

ez dakigu berriro irekiko dituz-

ten». Gainerako arlo batzuetan

ere ikusten da egoera ekonomi-

koa okertzen ari dela. Goieki 

eskualdeko garapen agentziak

emandako datuen arabera, iazko

urtarrilean langabezia tasa

%7,41ekoa zen eskualdean, eta ur-

tea amaitzerako %8,37ra igo zen.  

Orain arte ostalaritzari bidera-

tutako laguntzak «barregarriak»

direla iruditzen zaio Huiziri, eta

argi du tabernak ez direla egoera-

ren errudunak. Esan du Beasain

bera dela adibidea, hainbat astez

itxita egon arren birusaren ka-

suek gora eta gora egin zutelako.

Ilusiorik gabe ikusten ditu zen-

bait tabernari, eta herritarrak ere

bai, elkar animatzen saiatzen ba-

dira ere: «Zerbait egiteko gogoa

izanda ere, gero zerbait gertatze-

ko beldurra ere egoten da, eta az-

kenean nazkatu egiten da jendea.

Tabernok ere 20:00etan itxi be-

har dugu, eta, oso eguraldi ona

egin arren, etxera joatea ekartzen

du horrek». 

Isidro Benitez Lagunkiro bo-

luntarioen elkarteko presidente-

ak, berriz, adinekoen egoeraz

ohartarazi du: «Bakartuta eta

triste daude. Beldurrez ikusten

ditut; beldurra diote pandemiari

eta haren ondorioei. Oso gutxi

dira ateratzera ausartzen direnak;

etxe atarira eguzki pixka bat har-

tzera ere ez dira joaten asko». Ai-

sialdiko tarteak partekatzeak

duen garrantzia aipatu du; esate

baterako, Goazen Ordizia egitas-

moa izaten zuten lehen ostegune-

tan, pasiera egiteko: «Ehun lagun

inguru elkartzen ginen; salda

hartzen genuen eta abar, edo jen-

dea lagunekin elkartzen zen bin-

gorako edo karta jokorako. Hori

guztia amaitu da, eta gaizki ikus-

ten ditut adinekoak». 

Boluntario gisa ere ezin dituzte

lehen egiten zituzten gauza guz-

tiak egin. Janari banaketari, irten

ezin direnei etxeetara errezetak

emateari eta halako oinarrizko

zereginei bakarrik eusten diete.

«Baina bakardadea da muineta-

ko bat». Beharrezko ikusten du

herriko adinekoen erradiografia

moduko bat egitea, jakiteko jen-

dea zein egoeratan dagoen. Esan

du gaur-gaurkoz txertoak ere ez

duela argi izpi handirik eragiten:

«Ematen ari diren informazio

nahasiarekin, beldurra areagotu

baino ez dute egiten». 

Eutsi, baina noiz arte?
Jendeak neke sentsazio hori iza-

tea «erabat normala eta ulerga-

rria» iruditzen zaio Saioa Otegi

Ordiziako Saiatuz psikologia zen-

troko psikologoari: «Sentsazio

hori sortzen da gauza bat denbo-

ran luzatzen denean, batez ere

ohituak ez gauden bizimodu ba-

tean». Uste du araudi bat bete 

behar izateak, hau da, kontsen-

tsuatua izan ez den kontsentsu

bat bete behar izateak baduela ze-

rikusia: «Hasieran denok geun-

den kolaboratzeko prest, baina

kolaborazio hori ez denez izan

kontsentsuatua, nekea eragiten

du». Eta esan du neurriak hain

aldakorrak izateak ere ez duela

laguntzen, esfortzu handia eska-

tzen duelako araudia etengabe

betetzeak eta aldakortasun ho-

rretan malguak izateak: «Denok

ez dugu egokitzeko trebetasun

bera, eta trebetasun hori falta zai-

gunean, nekea etortzen da».

Neke horri noiz arte eutsi ahal

izango zaion galdetuta, esan du

ezin dela orokortu, ezin dela hila-

bete kopuru jakin batez hitz egin.

«Konturatu gaitezke neke hori

gainezka daukagula geure bu-

ruak egoera pixka bat larriagoa

sentitzen duenean, antsietatea

sentitzen dugunean, etorkizunari

begira jarri eta ziurgabetasuna

gainjartzen denean...». Nabar-

mendu du gorputza ere neke ho-

rren isla bilaka daitekeela:«So-

matizazio ugari gertatzen ari dira.

Buruak kudeatu ezin dituen ho-

riek gorputzetik askatzen saia-

tzen gara. Azkenean, gorputzak

erakusten digu muga, gorputza

burua barne duela ulertuta».

Urtebete joan da pandemia hasi zenetik, 
eta, egoera ekonomikoak, pertsonalak eta
abarrek eraginda, akituta sentitzen dira asko. 
Saioa Otegi psikologoak dio «ulergarria» dela.

Nekearen zama

Bezero bat Beasaingo taberna bateko terrazan, aste honetan. JON URBE / FOKU
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Unai Zubeldia Donostia

Zientziaz hizketan hasi, eta «kul-
tura» aipatu du berehala. Kimika
organikoan doktorea da Idoia
Mugika (Donostia, 1979), eta, Eu-
reka zientzia museoan aritu on-
doren, lau urte daramatza Donos-
tiako Materialen Fisika Zentroan
komunikazio eta dibulgazio ar-
duradun gisa lanean. EHU Euskal
Herriko Unibertsitatearen eta
CSIC Espainiako Zientzia Ikerke-
ten Kontseilu Nagusiaren arteko
zentro mistoa da Materialen Fisi-
ka Zentroa. Mugikak erabateko
garrantzia eman dio zientziala-
rien eta herritarren arteko zubi
lanari, eta emakumezkoek zien-
tziaren munduan egiten duten
ezkutuko lana goratu du.
Idoia Mugika. Mendiola ere bai.

Donostiarra. Kimikaria. Bi ume-

ren ama. Zientziaren dibulgazio-

an ari dena... Zer gehiago zara?

Feminista naiz, eta komunika-
tzailea ere bai, dibulgazioa eta ko-
munikazioa bi gauza desberdin
direlako. Garrantzitsua da beste-
ek egiten duten lana gizartean
txertatzea, ikerlarien eta gizartea-
ren arteko zubiak lantzea. Norbe-
rak bere bakardadean lan egin
gabe, sare bat sortu behar dugu,
eta, nolabait esatearren, sare hori
mugitzea da nire lana. Horregatik
diot nire lana gertuago dagoela
kulturatik zientziatik baino. Az-
ken urteotan ikerketa zentroetan
ezinbesteko bihurtzen ari dira ni-
rearen gisako lanpostuak.
Umea zinela, zer izan nahi ze-

nuen handitan?

Lotsagarri samarra da, baina trafi-
koko polizia izan nahi nuen, txili-

bituarekin dena antolatzeko. Ge-
rora konturatu nintzen hobe
izango zela epailea izatea. Eta ar-
keologoa izan nahi nuen garaia
ere eduki nuen. Zientziahitza ez
zen aipatzen orduan. Lanketa
handia egin dugu, ordea, alor ho-
rretan, eta gaur egungo umeak ja-
betzen dira zientzialari izatea zer-
bait izatea dela. Azken batean,
ume guztiak dira zientzialariak,
ikertzaileak eta galdera egileak,
nahiz eta gero batzuei joan egiten
zaien interes hori. Askok uste du-
te zientziak erantzunak ematen
dituela, baina justu kontrakoa da:
galderak egiten ditugu guk. Oso

arraroa da zientzialari batek eran-
tzun zehatz bat ematea, oso alda-
korra delako mundu hau.
Ni matematikekin maitemindu

nintzen umetan. Erronkak gusta-
tu izan zaizkit betidanik, eta nire-
tzat jolasa zen hura. Eta bitxia da,
baina antzeko zerbait sentitzen
nuen latinarekin ere; pila bat gus-
tatzen zitzaidan, erronka bat bai-
tzen hura ere, logikaren jolasa.
Zientziak edo letrak: bikotasun

hori apurtzen saiatzen zara zu

beti...

Bai... Oso arriskutsua da banake-
ta hori. Betidanik esan izan da oso
argia bazinen zientzietara jo be-
harra zeneukala, eta gai ez zenak
edo erdipurdikoak letretara jo be-
harra zeukala. Baina, banaketa
horretan, non gelditzen da kultu-
raren edo letren mundua? Nire
helburuen artean dago muga ho-
riek nahastea. Ni, adibidez, oso
gustura nabil erdibide horretan.
Kultura zientifikoa aldarrikatu
nahi dugu guk, badirudielako
zientzia ez dela kulturaren parte,
eta bada.
Supereroaletasuna, efektu foto-

voltaikoak, nanofotonika, argia-

ren eremu elektromag-

netikoa... Nola egin dai-

tezke ulergarri askoren-

tzat ulergaitzak diren

zientziaren esparru ho-

riek?

Ikerlariengana joatea da
onena. Ahalegin handia
egiten ari gara ikerlari
horiek egiten ari direna
azaltzen, eta ikerlariak
eurak ere jabetzen ari
dira ezinbestekoa dela
ahalegin hori egitea.

Den-dena ezingo dugu ulertu,
baina historia gaiekin ere antzeko
zerbait gerta daiteke. Oso aldiz-
kari jakinetan publikatzen dituz-
te gure artikuluak, eta zientziala-
riei eurei zuzenduta dago horko
hizkuntza. Baina ikerlariekin eu-
rekin lanketa berezi bat egiten
dugu gai batzuekin, herritarrei
gai horiek beste hitz batzuekin
azaltzeko. Oso garrantzitsua da
hartu-eman hori.
Nolabait esatearren, garai bate-

ko euskara-ingelesa, ingelesa-

euskara hiztegi berriak zarete

zuek, ezta? Zientzia-gizartea, 

gizartea-zientzia.

[Barrez] Bai... Ni Eureka zientzia
museoan lanean aritu nintzen ur-
teetan, hezitzaileak, askotan, ez
ziren izaten zientzia arlokoak; tre-
betasun handia zeukaten taldeak
girotzen, baina askotan galdetzen
ziguten gauza bat edo bestea nola
esplikatuko zuten. Lasai egoteko
esaten genien guk, zientziaz hitz
egiteko ez delako zientzialaria
izan behar; adibide gisa, musika-
rekin gozatzeko ere ez dago musi-
karia izan beharrik. Eureka zien-
tzia museora joaten zirenak zien-
tzia arloko kontzepturen batekin
maitemintzea izaten zen nire
erronka, norberak parean zeuka-
na ulertzeko hitzak aurkitzen la-
guntzea. Garrantzitsuena ez da le-
ge edo kontzeptu bat buruz ikas-

tea, ideia orokorra ulertzea eta
barneratzen hastea baizik.
Gaur-gaurkoz, zenbat ikerketa

lan garatzen ari zarete Donostia-

ko Materialen Fisika Zentroan?

187 ikertzaile ari dira lanean
oraintxe bertan, hemezortzi iker-
keta taldetan; punta-puntako
ikertzaileak izaten ditugu gurean,
eta 217 artikulu publikatu ditugu
jada oso inpaktu handiko aldiz-
karietan. Punta-puntako zientzia
egiten ari gara Donostian bertan.
187 ikertzaile horietatik zenbat

dira emakumezkoak?

Europa guztian antzekoak dira
datuak fisikaren gisako arloetan:
%70 dira gizonezkoak, eta %30
emakumezkoak. Erabateko po-
rrota da hori. Zientzia arloan, gai-
nera, orokorrean, unibertsitateko
ikasketetan aurrera egin ahala
emakumezkoak desagertzen joa-

«Zientzialaria zuria,
heteroa, geniala,
gizonezkoa... dela
uste dugu oraindik»
Idoia Mugika b Donostiako Materialen Fisika Zentroko

komunikazio eta dibulgazio arduraduna 

COVID-19aren pandemiak agerian utzi du zientzia arloko
ikerketaren garrantzia. Hain zuzen ere, mundua «garai
historiko bat» bizitzen ari dela azpimarratu du Idoia Mugikak.

Oso arraroa da zientzialari
batek erantzun zehatz bat
ematea, oso aldakorra 
delako mundu hau»

«Lortuko dugu, ziur. Baina 
ez dezagun ahaztu: txertoak
emango dio bukaera honi, 
eta ikerketak bermatu du hori»

‘‘
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ten dira, eta kristalezko sabaia
apurtu egin behar dugu behin-
goz. Guk lau urte daramatzagu
jada berdintasun plan bat gara-
tzen; aniztasun plan bat ere sartu
dugu hor, harrotasunaren gaia
ere sartu dugulako zaku horretan
bertan. Funtsean, berdintasuna
eta aniztasuna eredu diren lan es-
parru eroso bat sortzen saiatzen
ari gara. Askotan uste izaten dugu
berdintasun planen helburua gi-
zonezkoen eta emakumezkoen
kopuruak berdintzea dela, baina
dena ez dago gure esku. Gizartea-
ren, sistemaren arazo bat dago
atzean; gizarte matxista batean
bizi gara, eta era askotan landu
behar da berdintasuna.
Guk 44 ekintza dauzkagu gure

berdintasun planean, eta horieta-
ko bakar batean ere ez da zehaz-
ten aurrerantzean emakumezko-

ak bakarrik kontratatuko dituz-
tenik. Askoz zabalagoa da lanke-
ta. Inguru egokia, lasaia, ez hain
lehiakorra, estereotipoak hautsi-
ko dituena... sortzea da erronka.
Baina zientzialaria zuria, heteroa,
geniala, gizonezkoa... dela uste
dugu oraindik, eta ez da hala. Hori
da gure lana: gatazkak gatazka,
errealitate berria islatzea, eta giro
on hori eta eredu berriak sortzea.
Bide horretan sortutakoak dira

Emakumeakzientzian.eusweb-

gunea, harrotasunaren lanketa,

Amonas Power helduentzako

ekimena...

Hala da, bai. Nanogune, DIPC
[Donostia International Physics
Center] eta gu geu 2018an hasi gi-
nen Emakumeakzientzian.eus

webgunea lantzen. Gaur egun,
jada 11 ikerketa zentro gaude
proiektu horren barruan, eta pro-

grama oso bat eskaini dugu jada.
Hirurogei boluntario baino
gehiago ari dira lanean alor ho-
rretan, eta gero eta oihartzun
handiagoa lortzen ari gara.
Unibertsitateko ikasketak, iker-

keta lana, tesia eta nazioartera

joan-etorriak. Oraindik ere bide

hori exijitzen du ikerketaren

munduak?

Tamalez, bai. Arazo handi bat
daukagu sisteman bertan. Dokto-
re pila bat produzitzen ditugu,
baina sistema bera, akademia, ez
da gai horiei guztiei erantzuteko.
Askorentzat ulertezina da hain-
beste urtean espezializatu ondo-
ren, halako batean, bat-batean, ia
ezerezetik hasi behar izatea. Bai-
na doktoretza ez da ikerlari ga-
rrantzitsu bihurtzeko bide bat ba-
karrik; trebetasunak edo gaitasu-
nak ematen ditu ikerketa lanak,

eta ate asko irekitzen ditu. Denak
ez dira izango katedradunak eta
ikerketa talde baten jabeak.
Gazteen eta ez hain gazteen ar-

tean zientzialari baten izena es-

katuta, noizbait eman al dizute

emakumeren baten izena?

Ez; ez daude. Einstein, Newton,
Arkimedes... Horrelakoak esaten
dizkigute. Emakumeak histori-
koki guztiz ezkutuan egon izan
dira, eta oraindik ere oso zaila da
hezkuntza liburuetan emaku-
mezko ereduak aurkitzea, nahiz
eta EHUren Kultura Zientifikoko
Katedra lanketa handia egiten ari
den alor horretan. Nire burbui-
lan, bai, noski; horiek ematen diz-
kidate emakumezkoen izenak,
badakitelako nik hori entzun
nahi dudala. Hori bai, Marie Curie
aipatzen dute denek; ez ditugu
ezagutzen egunerokoan lanean
ari diren emakumezko zientzia-
lariak, eta asko daude, pila bat.
Materialen Fisika Zentroan

badakizue noiz amaituko den 

COVID-19aren pandemia?

Ez... Ezinezkoa da hori jakitea.
Egoera berri baten aurrean gau-
de, eta ia ezinezkoa da ezer au-
rreikustea. Txertoarengan jarrita
daukagu itxaropen guztia, talde
immunitatearekin gauzak aldatu
egingo direlako. Baina, neurri ba-
tean, pandemia hau ez da inoiz
bukatuko: pandemiak aldatu
egin gaitu gizarte gisa; horrek
iraun egingo du, eta ez dauka zer-
tan txarra izan. Alertan bizi gara,
beldur pixka batekin, baina gizar-
te gisa ohartu gara ados jartzen
garenean zer egiteko gai garen.
Horregatik, txalo egin nahi diet
gizarteari, sendagileei...
Txalo bai, baina aste honetan

eremu gorrian sartu da Gipuz-

koa. Zer gertatzen ari da?

Gizakiak gara, eta nekatuta gau-
de. Ez da erraza erabakiak har-
tzea, baina ez du laguntzen orain
gauza bat eta gero beste bat entzu-
teak, bakoitzak nahi duena egiten
duelako azkenerako, benetan ez
dakigulako une bakoitzean gau-
zak ondo egiten ari garen edo ez.
Beste herrialde batzuetan txerto-
arekin iritsi da lasaitasuna, baina
hemen, zoritxarrez, oraindik ez
gaude lasaitzeko egoera horretan.
Ikerketa lanaren garrantziaren

erakusgarri izan da txertoa lor-

tzeko lasterketa?

Zalantzarik gabe. Pena ematen dit
jendea ez konturatzeak zein garai
historiko bizitzen ari garen. Izu-
garrizko ahalegina egin dute txer-
toak lortzeko bidean; iraultza bat
egon da, eta ikerketak bermatu du
hori. Txinak hasieratik partekatu
zituen birusaren kode guztiak,
munduko laborategi guztiek edu-
ki zitzaten. Txertoekin hasieratik
egon da inbertsio, konpromiso eta
ahalegin handia. Naturak horda-
go ikaragarria bota zigun, eta gai
izan gara hilabete gutxian eran-
tzuteko; segurtasunez, gainera.
Oso ondo egin dituzte gauzak, eta
harro eta lasai egon gaitezke en-
tsegu eta txerto guztiekin.
Independentea da ikerketaren

mundua?

Ikerketa lana ez da librea: intere-
sak daude; presioak daude; pa-
tenteak daude; burokrazia asko
dago... Hori hala da, eta edozein
ikerlarik denbora asko behar du
bere ikerketa txiki hori garatzeko.
Oso polita da ikerketaren mun-
dua, izaera erromantiko hori
daukalako, izaera sortzaile hori.
Baina oso lehiakorra da, nahiz eta
hori ere aldatzen ari den.
Ulertzen dituzu txertoa ukatzen

duten herritarrak?

Ulertu, bai. Txikitatik erakutsi zi-
daten dena errespetatzen, baina
pertsona horiekin hitz egiteko go-
goa sentitzen dut horrelakoetan.
Gauza bat da norberak iritzi bat
edukitzea eta bere inguruan za-
baltzea, eta beste bat, ezjakinta-
sunean oinarrituta, horrekin mu-
gimendu bat sortzea.
Pandemiak eragindako ilunta-

sun giro honetan, zientziaren

mundutik badago motiborik ar-

gitasun pixka bat zabaltzeko?

Noski! Gertu dago bukaera. Zien-
tziaren mundutik etorriko da
amaiera, baina baita gizartearen
ahaleginetik ere. Asko eskatzen
ari zaizkigu, baina asko egiteko
gai garela erakutsi dugu. Lortuko
dugu, ziur. Baina ez dezagun
ahaztu: txertoak emango dio bu-
kaera honi, eta ikerketak bermatu
du hori. Aukera bikaina daukagu
zientziaren irudia garbitzeko eta
zientzialarien lana goratzeko.

MAIALEN ANDRES / FOKU

MOTZEAN 

Zer da zientzia? Jakin-mina

asetzeko esperientziaz eta te-

oriaz lantzen dugun guztia.

Zientzialari bat?Caroline

Herschel.

Zer da ikerketa?Zerbaiti

erantzuna emateko egin be-

har diren saiakera guztiak.

Markatu zaituen zientziako

aurkikuntza bat?Arkimede-

sen printzipioa [fluido batean

sartutako objektu orok gor-

putz horrek desplazatutako

fluidoaren pisu bereko indar

bertikala jasango du gorantz].

Izugarria da, eta toki guztietan

dagoela iruditzen zait.

Ezagutu nahiko zenukeen

aurkikuntza bat?Supereroa-

letasuna giro tenperaturan.

COVID-19a?Drama eta alda-

keta.

Txertoa?Erantzuna.

Zeri diozu beldurra? Ilunta-

sunari.

Aholku bat?Ez epaitu ondo-

koa.
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IRITZIA
Juan Luis Zabala

Futbolaz

R
ealzalea izanik, ospa-

tuko huen Realaren

kopako garaipena,

ezta? —galdetu zidan—.

Familia giroan, lagunartean edo

etxeko balkoira irtenda besterik

ez bada ere...

—Ez ba. Ez naun oso ospaki-

zunzalea eta are gutxiago futbo-

larekin. Ez naun batere holigana.

Realzaletasuna ezkutuan erama-

ten dinat.

—Lotsaz?

—Ez zeukanat lotsarik Realza-

lea naizela aitortzeko, baina ez

zaidan gustatzen horren alardea

edo aldarrikapena egitea, meritu

bat izatetik urrun, akats bat iru-

ditzen zaidalako.

—Aitortzeko? Akats bat? Harro

asko zeudek ba asko eta asko be-

ren Realzaletasunaz! Zergatik

iruditzen zaik akatsa?

—Neurri batetik gorako Realza-

letasuna, eta nirea halakoxea

dun, neure borondate arraziona-

laren kontra bada ere, neurriz

kanpokoa, Realzaletasun sutsu

eta itsuegia, are gehiago horri

Athleticfobia izeneko gaitz pro-

bintziakeria gehitzen zaionean,

ez dun batere arrazoizkoa, eta

bizi garen mundu honetan, hain-

beste arazo ditugunean, pertso-

nalak zein kolektiboak, lotsaga-

rria ere iruditzen zaidan, bidega-

bekeria, errespetu falta... Premia

larriak dituen gizarte batean

hainbesteko dirutza mugitzen

duen klub edo erakunde bat txa-

lotzea, gaur egungo futbolaren

testuinguru ustelduan gainera...

—Arrazoiaren gainetik zegok,

ordea, Realzaletasunaren senti-

mendua.

—Bai, txikitatik jasotako senti-

mendu tribal hori, gero inguruak

eta hedabideek indartua... Kopa

honen atarikoak zentzugabeke-

riaren mutur arriskutsuetaraino

iritsi ditun kasu askotan. Eta ho-

rrekin sakonean, neure barruan,

bat egiten dudala sentitzeak lo-

tsarazi egiten nain.

—Baina bat egiten duk. Heure

barruan. Heuk esan duk orain-

txe.

—Erdi ezkutuan. Realzalea nai-

zela esanez baina aldarrikatu

gabe, suhartasun itsurik gabe.

Esan ere ez ninan egiten garai ba-

tean, baina gero pentsatu ninan

esateak sendatzen lagunduko zi-

dala.

—Sendatzen?

—Nire Realzaletasuna neurri

zentzuzko batera murrizten.

—Ez hago burutik sano.

—Horixe esaten ari naun.

—Ba nik, psikologoa banintz,

Realak partida daukanean Reala-

ren elastikoa jantzita kaleratzea

gomendatuko nikek. Gomenda-

tu ez, errezetatu. Eta partidak,

orain estadioan ezin denez, zale-

en artean ikustea tabernetan,

epailea madarikatzen Realaren

aurkako erabakiak hartzen di-

tuenean.

—Holigan bat izatea?

—Holigana bahaiz dagoeneko.

Egin behar duana duk holigan

hori askatu, atera dadila hire ba-

rru uzkurtu horretatik eta egin

dezala oihu lau haizeetara.

—Imanol Alguacilek bezala?

—Horixe bera. Egin oihu nire-

kin —oihuka—: Erreala ale...! Ira-

bazi arte...!

—Erotu egin al haiz?! Ixo, me-

sedez!

—Bestela ez haiz sendatuko,

motel!

—Holigan oihulari bat izateari

sendatzea deitzen dion? Holigan

oihulariak izurritea ditun, pikor-

ta bat gizartearen ipurdian.

—Disimuluak gaixotu eta gaiz-

totu baino ez dik egiten holiga-

nismoa.

—Akaso arrazoi daukan...

—Probatu, probatu...

—Probatu... zer?

—Imanolek bezala oihukatzea.

—Orain? Hemen?

—Bai ba. Aurrera!

—Ados —zalantzakor—. Erreala

ale... Irabazi arte...!

—Fuerteago, motel! Askatu

hadi, eta askatu barruko holiga-

na!

—Erreala ale...! Irabazi arte...!

Beti egongo gara zurekin...! —le-

hen baino indar pixka bat gehia-

goz.

—Fuerteago...!

—Erreala ale...! Irabazi arte...!

Beti egongo gara zurekin...! —

fuerteago, gero eta fuerteago—:

Erreala ale...! Irabazi arte...! Beti

egongo gara zurekin...! Erreala

ale...! Irabazi arte...! Beti egongo

gara zurekin...!

Holigan oihulari bat
izateari sendatzea

deitzen dion?
Holigan oihulariak

izurritea ditun,
pikorta bat

gizartearen ipurdian

Irudiab Donostia

Autonomia handiagoa duen autobusa
Donostiako Dbus autobus konpainiak «erabat elektrikoa den eta gaur egungoek baino autonomia handia-

goa» daukan MAN Lion’s City E autobusa probatuko du hurrengo hamar egunetan, bi lineatan. Hamabi metro

dauzka asteartean Donostiako Alderdi Ederren aurkeztu zuten autobus berriak —irudian—, eta «egunean 

250 kilometro baino gehiago» egiteko autonomia dauka, Dbuseko arduradunek eurek emandako datuen ara-

bera. Gauez kargatzen da, hiru ordutan, «orain artekoak baino azkarrago». DBUS

Azkenean aurrera egingo du CAFek
Parisen 146 tren egiteko kontratuak

BEASAIN bCAF Beasaingo enpresak eta Bombardierrek urtarrilaren

14an irabazi zuten RATPk —Parisko garraio publikoaren kudeatzailea—

eta SNCFk deitutako lehiaketa, Parisen 2025erako 146 aldiriko tren

egiteko. Egun gutxi geroago, Frantziako Alstom konpainiak erretiratu

egin zuen eskaintza —Alstomek erosi zuen Bombardierren garraio ata-

la—, baina berreskuratu egingo dutela jakinarazi du aste honetan.

2.560 milioi eurokoa da kontratua.

«Aurten ere Jazzaldiari,
Zinemaldiari eta Musika
Hamabostaldiari eutsi nahi
diegu, baina ez da izango Aste
Nagusiko ekitaldi handirik»

Eneko Goia
Donostiako alkatea

808,2
MARTXORA ARTE OGASUNAK BILDUTAKO MILIOI EUROAK

Gipuzkoako Foru Ogasunak 808,2 milioi euro bildu ditu urteko lehen hiru

hilabeteetan, iaz epe berean baino 32,3 milioi euro gutxiago —%3,8koa

da jaitsiera—. Foru Aldundiak emandako datuen arabera, PFEZ pertso-

na fisikoen errenta zergari dagokionez, 476,7 milioi euro bildu dituzte 

urtarriletik martxora —martxoaren 10era artekoa da datua—, iaz epe be-

rean baino 5,2 milioi euro gutxiago —%1,1ekoa da jaitsiera—.

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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askoz errazagoa egin-
go dizutela bizitza».
Lizarraldek adierazi
nahi du espirituen
mundua «maitasu-
nezko mundu bat»
dela, «zineman edo
telebistan irudikatu
dutenaz harago». 
Jakin badaki gaiak

jendartean sentipen
kontrajarri asko sor-
tzen dituela; «ezja-
kintasun handia da-
go, baina beldurra ere
bai». Sarri telebistan
agertzen diren «txo-
rimaloek zirku bat»
egin dutela uste du,
eta horrek lanbideari
«min handia» egin
diola. Sinesmenetik
harago, mediumek

«frogak eta ebidentziak» ematen
dituztela esan du. Horrez gain,
gaur egun bizitzaz harago zerbait
badagoela dioten ikerketa asko
ere badaudela azaldu du, «fisika
kuantikoan edo medikuntzaren
esparruan, adibidez». Ondorioz,
beste mundu bat badagoela sinis-
ten ez duenak edo etsi-etsian
ezetz dioenak «errealitate hori
ikusi nahi ez duelako» egiten
duela uste du. «Zientzia amaitzen
den unean espirituen mundua
hasten da».

Heriotza ere, noski, Un nuevo
mensaje liburuan oso presente
dagoen gai bat da. Lizarralderen
ustez, «gizarteak egun daukan
ikasgai handietako bat» da herio-
tzari aurrez aurre begiratzea eta
onartzea. Gai sakon horren ingu-
ruko ezjakintasunak «beldurra»
sortzen duela dio mediumak.
«Jendeak ez daki zer gertatzen
den, ez daki nora goazen, ez daki
benetan hau ez dela hemen buka-
tzen eta jarraitu egiten duela».
Sinesgaitzei esan nahi die «sa-

noa» dela guztia ez sinistea. «Sa-
noa da mesfidantza pixka bat iza-
tea, baina, irekiz gero, sorpresa
handia har dezakegu».

Josune Zarandona

B
a al dago bizitzarik
heriotza eta gero?
Sen i t a r t ekoek
lagun dezakete
beste mundutik?

Nola jar daiteke harremanetan
haiekin? Galdera horiei eta beste
batzuei erantzuna emateko idatzi

du Mikel Lizarralde medium, ira-
garle eta psikologoak (Urretxu,
1978) bere lehenengo liburua: Un
nuevo mensaje (Mezu berri bat).
Otsailean argitaratu zuen, eta, lan
autobiografikoa ez den arren,
asko du haren bizipenetatik; izan
ere, liburua haren bizi esperien-
tziaren kronika bat dela esan dai-
teke.

Lizarraldek haurra zenetik izan
du «espirituak sentitzeko, entzu-
teko eta haiekin komunikatze-
ko» gaitasuna. «Etorkizuneko
gertaerei erreferentzia» egin izan
dioten espirituen «seinaleak,
mezuak eta abisuak» jaso izan
ditu. Espirituak, haien konpainia
eta haiekiko komunikazioa
«etengabekoa» izan da haren bi-

zitzan. Hala zehaztu
du urretxuarrak. Bai-
na harreman hori ez
da beti erraza izan. 10
bat urte zituela hain-
bat gertaera iragarri
zituen, tartean fami-
liako kide baten he-
riotza. Esperientzia
«traumatikoa» izan
zen harentzat. «Nik
ez nuen ulertzen ira-
gartzen ari nintzena;
errealitate hori nik
sortu nuela uste
nuen», azaldu du.
Ordu hartan «errua,
damua eta haserrea»
bezalako sentipenak
kolpatu zitzaizkion
barruan, eta «gaiz-
ki» pasatu zuela oroi-
tu du. Dohain hura
«itzaltzen, ukatzen» saiatu zen
gero. «Normala izaten saiatu nin-
tzen»; baina ez zuen lortu.

Tarota ikasteko pausoa
Beldurrei aurre egin, eta espiri-
tuen mundura berriro irekitzen
hasi zen geroago, tarotaren itzale-
an. «15-16 urterekin ikasi nuen
tarota erabiltzen, jendeak hobeto
onartuko ninduelakoan, eta, gau-
za txarren bat gertatzen bazen, ta-
rotak sortutakoa zela sinetsi
nuen, ez zela nire ardura», konta-
tu du. Gaztaroan, Marilyn Ross-
ner medium ospetsua ezagutu
zuen hitzaldi batean, eta Rossne-
rrek berekin Kanadara joateko
gonbita egin zion Lizarralderi.
«Mundua ireki zitzaidan or-
duan», dio. Bi urte eta erdi eman
zituen Kanadan, eta mediumgin-
tzan sakontzeko aukera izan
zuen. «Zerbait handiagoa, ga-
rrantzitsuagoa» bazuelako senti-
pena zuen, eta horretaz ohartzeko
bidea erakutsi zion Rossnerrek.
Beste munduko espirituekin

harremanak izatea dohain bat da
Lizarralderen ustetan. «Oso serio
hartu beharrekoa da, ardura han-
dia baitaukagu honetan aritzen
garenok». Dohaina izateaz gain,
«lanketa pertsonal sakona» es-
katzen du medium izateak.
«Etengabe berritu beharra dau-
kagu, gainontzeko lanbideetan
egiten den bezala, edo are gehiago
gure kasuan». Etengabe berritze-
ko ahalegin horretan, hain zuzen,
Psikologia gradua atera berri du
Lizarraldek.
Liburuaren bitartez, besteak

beste, «espirituen mundua
egiazkoa dela» erakutsi nahi dio
gizarteari. «Ez dela uste bat edo
nahi bat esan nahi diet. Espiri-
tuen mundura irekitzen bazara
eta zerbait eskatzen badiezu,
askotan lagun zaitzaketela, eta

Mikel Lizarraldek haurra zenetik izan du harreman estua
espirituekin. Marilyn Rossner medium ezagunarekin sakondu
zuen mediumgintzan. ‘Un nuevo mensaje’ liburua argitaratu
berri du, espirituen mundua gizarteari gerturatzeko asmoz.

Mezu berri bat
espirituen mundutik

Mikel Lizarralde, 2017an, Montrealen (Kanada) egin zuen argazki saio batean. OLIVIER GOBEL
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Izenburua.Un nuevo

mensaje (Mezu berri

bat).

Egilea.Mikel Lizarral-

de.

Argitaletxea.Pen-

guin Random House.

Urtea.2021.

Orri kopurua.278.

Espirituen mundura
irekitzen bazara eta
zerbait eskatzen 
badiezu, askotan 
lagun zaitzakete»

«Beste mundu bat
badagoela sinisten ez
duenak edo etsi-etsian
ezetz dioenak ikusi nahi
ez duelako egiten du hori»

Mikel Lizarralde
Mediuma, iragarlea eta psikologoa

‘‘



Beñat Alberdi Oñati

A
ste Santuak ezohi-

ko irudiak utzi zi-

tuen Gipuzkoan.

Izan ere, lepo bete

ziren lehen jende

pilaketa handiegirik izaten ez zu-

ten hainbat gune. Eta zer esanik ez

autokarabanentzako guneak ai-

patuta. Oñatin, adibideetako bi

dira Arantzazuko santutegia eta

Araotz auzoa. Masifikazioak ara-

zoak sortu dizkie auzokideei, eta,

horren jakitun, turismoa erregu-

latzeko neurriak hartu ditu Oña-

tiko Udalak. Xabier Igartua Turis-

mo zinegotziak argitu duenez,

kontua ez da bisitariei hara joate-

ko debekua ezartzea, «elkarbizi-

tzarako gutxienekoak zehaztea

baizik. Zentzuzko turismoak ez

dezala eragin auzokideengan».

Arantzazuk badauka erakar-

pen indar bat, izan erlijiosoa —are

gehiago Aste Santuan—, edo izan

naturzalea, Oñatiko mendi ingu-

ruak bisitatzeko gune nagusia

baita. Urte osoan izaten ditu bisi-

tariak, baina azkenaldian mugak

gainditzen ari ziren zantzuak

zeuzkaten udaleko arduradunek:

«Zegama-Aizkorri mendi mara-

toia jokatu izan dutenetan edo

elurra egin izan duenean, argi

ikusi izan dugu autokarabanaz

edo furgonetaz bete izan dela

dena», azaldu du Igartuak. Aran-

tzazuri Araotz auzoa ere gehitu

behar zaio turisten interes ze-

rrendan. Eskalatzaileen ohiko to-

pagunea izaten da, baina inguru

horretara bisitari eskerga eraman

dute, esaterako, Aitzulok eta Or-

katzategik, Araotzetik gertu dau-

den bi gunek.

Aste Santuan okertu egin zen,

gainera, egoera. Turistek hartu

zituzten errepideak, aparkale-

kuak eta aparkalekuak ez zire-

nak, eta ilara handiak sortu ziren

mendira bidean. Batetik, autoka-

rabanekin bete ziren aparkaleku

guztiak, kasu batzuetan lau bat

auto sartuko liratekeen tokia har-

tuz. Bestetik, bisitan zihoazenek

ahal izan zuten tokian utzi zuten

autoa, berez horretarako aukera-

rik izan ez arren. Auzokideengan

arazoak sortu zituen bisitarien

erabaki horrek, eta euren autoa

atera ezinik gelditu ziren horieta-

ko batzuk. Arriskua ere esan nahi

du autoen pilaketak; besteak

beste, anbulantziak pasatu ezinik

geldituko liratekeelako larrialdi

egoera batean. Eta, azkenik,

autokarabana eta auto pilaketez

gain, auto ilara luzeak sortu ziren

errepidean.

Turismo zinegotziak argi utzi

nahi izan du, jazotakoak jazota,

egoera «erregulatu» nahi izan

duela udalak. Arantzazun, esate-

rako, bost metroko luzera baino

gehiago duten autoentzako 26

aparkaleku prestatu dituzte, eta

debekatuta dago autokarabanak

gune horretatik kanpo uztea.

Araotzen, berriz, aparkatzerik ez

dagoen tokiak markatu dituzte.

Horrez gain, azken asteotan,

data seinalatuetan, langileak jarri

dituzte errepidean, aparkalekuak

beteta daudela denei jakinarazte-

ko eta berriz ere Oñatira bidera-

tzeko. Izan ere, autokarabanen-

tzako gunea dauka Oñatik eta

beste hainbat aparkaleku ere bai

autoentzako. Autoa edo autoka-

rabana herrian aparkatzeko eta

autobusez igotzeko aukera ere es-

kaini zuten; autobus zerbitzua in-

dartu zuten horretarako.

«Proba pilotua» izan da trafi-

koa erregulatzea, eta «balorazio

positiboa» egin du Igartua Oñati-

ko zinegotziak: «Turismoak onu-

rak ekartzen ditu, baina beste he-

rritar batzuei arazoak sortzen ba-

dizkie, ez da ona herriarentzat».

Neurriekin, emaitza onak
Zinegotziak helburuen arabera

baloratu ditu hartutako neurriak.

Haren hitzetan, lehena zen «au-

zotarren segurtasuna berma-

tzea»; hau da, larrialdirik balitz,

anbulantziak, adibidez, arazorik

gabe heldu ahal izatea. «Aste San-

tu aurretik aztertu genuen egoe-

ra, eta bagenekien neurririk hartu

ezean errepikatu egingo zela».

Horregatik, pozik dago hartutako

neurriekin. «Arazoa konpondu

daitekeela ikusi dugu».

Beste helburu bat zen pilaketak

ekiditea. Mugatu egin zuten apar-

kalekuen edukiera, eta horrek

komertzioetan ez duela eragin

txarrik izan ikusi dute. «Aurreko

urteetako Aste Santu batzuetan

beste lan izan dute», zehaztu du

Igartuak. Bestalde, jendea herrira

bideratuta, beste oporraldi ba-

tzuetan baino lan gehiago izan

dute turismo bulegoko langileek

eta ostalariek. «Balorazioa ona

da. Debekurik gabe lortu dugu tu-

ristak beste toki batzuetara bide-

ratzea».

Aurrera begira, ikusiko dute

zer neurri hartuko dituzten, «ez

delako gauza bera mugikortasu-

na lurralde historikora edo herri-

ra mugatuta egotea».

Oñatiko Udalak neurriak hartu ditu Arantzazun eta Araotzen ez daitezen azkenaldian
bezala autokarabanak eta autoak pilatu, eta auzokideek ez dezaten arazo gehiago izan.

Turismoari zentzua jartzen

Ezkerrean, Arantzazuko aparkaleku bat, eta eskuinean, herriko autokarabanentzako gunea; Aste Santu aurreko argazkiak dira biak. HITZA

Oñatiko Araotz auzoko errepidea, Aste Santu aurreko asteburuan. HITZA
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Turismoak onurak
ekartzen ditu, baina
beste batzuei arazoak
sortzen badizkie, ez da
ona herriarentzat»

«Aste Santu aurretik
aztertu genuen egoera,
eta bagenekien
neurririk hartu ezean
errepikatu egingo zela»
Xabier Igartua
Oñatiko Turismo zinegotzia
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Aitziber Arzallus 

Zestoako herritar talde batek Sas-

tarraingo harrobiko eskalatzeko

gunea txukundu eta egokitu du.

Juantxo Zabala eskalatzailea izan

da horretan aritu direnetako bat,

eta esan du «hilabeteetako lana»

izan dela: «Zaharkitutako mate-

riala berritu dugu; harri arteetan

zeuden belarrak eta adarrak gar-

bitu ditugu, eta baita haien azpian

zeuden bideak egokitu ere».

Egindako lana «edonoren esku-

ra» jartzeko asmoz, eskalada bi-

deen krokis bat ere prestatu dute.

Orain, lanak bukatuta, «gozatze-

ko» garaia dela dio, eta herrita-

rrei harrobira joateko gonbidape-

na egin die, «hasiberrientzat eta

familian joateko leku aproposa

delako».

Zabalak duela 25 bat urte ekin

zion eskalatzeari, eta makina bat

ordu pasatutakoa da Sastarraingo

harrobiko hormetatik zintzilik.

«Ni eskalatzen hasi baino lehen

prestatu zuten harrobia, 1990eko

hamarkadan. Badakit pare bat la-

gun izan zirela, eta kanpokoak zi-

rela, zestoarrak ez behintzat, bai-

na ez dakit zehazki nortzuk izan

ziren». Bi lagun haiek «enpresa-

ren bat jartzeko asmoz-edo» hasi

ziren horretan, «eta presak eta

anklajeak jarri zituzten».

Denborak ez du barkatzen, or-

dea. «Eta zer gertatu da? Orduz

geroztik ez dutela ezer egin, egin-

dako gutxi hori geuk egindakoa

dela, eta zahartuz eta hondatuz

joan direla orduan jarritakoak».

Ondorioz, azken urteotan jende-

ak hainbat bide ez zituen eskala-

tzen. «Pena ematen zidan ho-

rrek: herrian horrelako lekua izan

eta galtzen ari zela ikusteak», eta,

horri irtenbidea emate aldera, gu-

nea pixkanaka-pixkanaka egoki-

tzen hastea erabaki zuen. 

Taldean egindako lana
Bakarrik hasi zen, baina laster

batu zitzaizkion beste hiru lagun.

Azkenean, lauren artean egin di-

tuzte lanak: «Han nenbilela ikusi

zutenean, laguntzeko prest azal-

du ziren, eta eskerrak, bazegoen

eta zer egina». Zabalak eta haren

lagunek euren kontura egin di-

tuzte Sastarraingo gunearen ego-

kitzapenak. «Uste dut Gipuzkoa-

ko Eskalada Federazioan eskaera

eginez gero, egiten dituztela ho-

rrelako lanak, baina ez dakidana

da zenbat denbora pasatzen den

eskaera egiten duzunetik lanak

egiten dituzten arte. Guk federa-

zioari ez diogu ezer eskatu». Ho-

rrek esan nahi du eurek lortu be-

har izan dituztela baliabide guz-

tiak. «Neure patrikatik jarri dut

zati bat, eta gainontzekoa Azpei-

tiko Sokaitz eskalada taldetik eto-

rri da», zehaztu du. 

Sokaitzen laguntza «ezinbes-

tekoa» izan dela adierazi du zes-

toarrak: «Azpeitiko eskalada tal-

dea sortu genuenean, kideok 

hilero diru kopuru bat jartzea era-

baki genuen, gero horrelako gau-

zetara bideratzeko». Esan du Az-

peitiko harrobia horri esker txu-

kundu zutela, eta Zestoakoa ere

halaxe egin dutela. «Azpeitikoa

ere batzuen borondate onari eta

ahaleginari esker txukundu zu-

ten, eta sekula baino jende gehia-

go dabil orain». Zestoakoan ere

gauza bera gertatzea nahi luke.

«Lanak bukatu eta gero, bat bai-

no gehiago etorri zait esanez uda-

lari edo mendi taldeari laguntza

eskatu behar geniola, baina bada-

kigu horrelakoetan zer gertatzen

den: bizkarra ematen dizute, edo

gauzak asko luzatzen dira».

Joan-etorri handia
Zabala eta haren kideak «oso po-

zik» daude egin duten lanarekin,

eta baita herritarren aldetik jaso-

tzen ari diren erantzunarekin ere.

«Harrobia egokitzen ari ginen

berria zabaltzen hasi zenean; jen-

dea etortzen hasi zen Azpeititik

eta inguruko beste zenbait herri-

tatik». Dena txukundu dutene-

tik, are gehiago. «Urteetan ia

inork eskalatu ez dituen bideetan

dabil jendea, eta egundoko poza

ematen dit horrek, egin dugun

guztiak zerbaiterako balio izan

duela sentitzen dudalako». 

Zabalaren hitzetan, Zestoako

harrobia ez da eskaladarako izu-

garrizko lekua: «Agian, ez da

punta-puntako eskalatzaileen-

tzako gunea, baina hasiberrien-

tzako oso leku ona da, eta familian

eta umeekin eskalatzera joateko,

primerakoa». Eskalatzen lehen

urratsak egin nahi dituzten horiei

beti aholkatu izan die Sastarrai-

nera joateko, «teknika ikastera,

eta ez gradua neurtzera». 

Harrobiak eskalatzeko eskain-

tzen dituen aukerak herritar oro-

ren eskura jartzeko helburuare-

kin prestatu dute eskalada bide

guztiak jasotzen dituen krokisa:

«Kanpotik datozenentzat balia-

garria izan daiteke bideei buruzko

informazio hori».

Sastarraingo
hormak,
egokituta
Zestoan, lau lagunen ekimenez, Sastarraingo
harrobia berritu dute, Sokaitz taldearen
laguntzarekin, «seguru eta eroso» eskalatzeko

Zestoako harrobiko horma gaur egun. Orain egokitu duten gunea 1990eko urteetan prestatu zuten eskaladarako. J. ZABALA
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Urteetan ia inork
eskalatu ez dituen
bideetan dabil jendea,
eta egundoko poza
ematen dit horrek»

«Ez da eskaladarako
izugarrizko lekua, 
baina hasiberrientzat
eta familian joateko 
oso leku ona da»
Juantxo Zabala
Eskalatzailea
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Josu Artutxa Dorronsoro Tolosa

B
i punturen artean
eta lurzorutik hur-
bil jartzen den soka
baten gainean ore-
ka mantentzean

datza slackline-a. Sokaren gaine-
an aurrera-atzera ibiliz, jardune-
an zehar teknika eta jauziak ho-
betzea izaten da kirol hori prakti-
katzen dutenen helburua. Tolosa-
ko Oreka taldeko kideetako bat da
Ibai Artsuaga. Lagunekin kirola
praktikatzen hasi, eta 2018ko
udan hiru jaialditara joan zen.
«Bertan, tolosarrak ginela esan,
eta guztiek lotzen gintuzten
2014tik 2016ra Oria ibaiaren gai-
nean egin zuten Riverline jaial-
diarekin; jaialdi hori berreskuratu
beharra geneukala esaten zigu-
ten». Errealitate hori «motibazio
gehigarri bat» izan zen Artsuaga-
ren hitzetan. «Eta, jaialdia antola-
tu ahal izateko, beharrezkoa izan
zen taldea sortzea».
Lehen urte haietan, Espainiako

Estatutik, Italiatik, Alemaniatik
eta Hego Ameriketatik iritsi ziren
ibiltariak Tolosara. «2019ko udan
berriz antolatu genuen, eta arra-
kasta izugarria izan zuen», gogo-
ratu du Artsuagak. Iaz, ordea, ber-
tan behera utzi behar izan zuten,
azken unean. «Ospe handiko eki-
taldia da, waterlinemodalitatean
Espainiako Estatuan egiten den
jaialdi ofizial bakarra». Aurtengo
udan ere jaialdia antolatzeko as-
motan dabiltza. «Tolosako posta-
la den txoko horrek erakargarri-
tasun handia du, eta bertaratzen
diren ibiltariak harrituta geratzen
dira. Gainera, luzera ezberdineta-
ko hamar bat soka jartzeko auke-
ra ematen du».
2019ko jaialdia egin aurretik

hasi zen Artsuaga taldean. Eskala-
da praktikatzen zuen, eta, oreka
entrenatzeko, soka gainean ari-
tzen zen tarteka. «Hain justu,
1990eko hamarkadan, eskalatzai-
le batzuek Yosemiteko ibarrean
[Kalifornia, AEB] sortu zuten mo-
dalitate hau, oreka mantentzeko
entrenamendu gisa. Jendea eza-
gutu, taldea osatu, eta, han eta 
hemen, altuera eta luzera ezberdi-
netako sokekin hasi ginen prakti-
katzen». Artsuagak bi kirolak uz-
tartzen zituen lehen, baina orain
erabat aritzen da slackline-an.

Telebistako iragarki baten bi-
dez sortu zitzaion grina Jon Euse-
bi Hidalgo Oreka taldeko kideari.
«Lagunekin nengoen lokalean,
eta praktikatzea oso ederra izan-
go dela pentsatu genuen», azaldu
du. Guztien artean soka bat erosi,
eta herriko hainbat txokotan hasi
ziren probatzen, zaletasun mo-
dura. «Hamabost lagun ginen
hasieran, baina orain ni naiz ja-
rraitzen duen bakarra».

Markak, lanaren fruitu
Egun, dozena erdi bat lagunek
osatzen dute Oreka, eta Tolosako
Ferialekua da taldearen egoitza,
sokak uzteko tokia. Hala ere, he-
rriko hainbat parke eta belazetan
aritzen dira, bertatik igarotzen di-
renen harridurarako. «Tarteka,
gure lana txalotzen dute». Tolo-
san ez ezik, Amezketako Zazpi-
Iturrin, Soraluzen eta Jaizkibelen
ere aritzen dira, besteak beste.
Slack Herria elkarteko kide da

Oreka. «Oso harreman estua
daukagu beste hainbat herritako

rria» izaten ari dela diote biek.
«Jarraipena izango duela irudi-
tzen zait», nabarmendu du Ar-
tsuagak. «Gero eta jende gehia-
gok praktikatuko du. Eskalada,
esaterako, Olinpiar Jokoetako ki-
rola izango da aurten. Eta, batek
daki, slackline-a ere izan daiteke
noizbait». Oreka taldeko kideak
azaldu du Euskal Herrian «uste
baino toki gehiago» daudela kirol
hori praktikatzeko. «Mendian,
askok paisaia eder bat ikusten du-
ten tokian, guk sokak irudikatzen
ditugu», gaineratu du Hidalgok.
Gorakada horren adibide dira

Euskal Herrian azken urteotan
lortutako markak, highline mo-
dalitatean, batez ere; soka garaie-
ra handietan jartzean hartzen du
izen hori. «Hemen, 2012an egin
zuten lehen saiakera, hamabost
metroko luzerakoa. Bederatzi ur-
te geroago, 550 metrokoa egitea
lortu genuen», azaldu du Hidal-
gok. «Bestalde, martxoan, 220
metro luze zen  soka bat jarri ge-
nuen 100 metroko altueran,  Igel-

do inguruan, eta Euskal Herriko
marka lortu genuen. Free solo
mailan, berriz, 300 metro egitea
lortu zuten, irailean, Saran [La-
purdi]». Highlinemodalitatean,
inolako segurtasun sistemarik ga-
be aritzeari deitzen zaio free solo.

Aitortza eske
Lokarriaren tentsioa ibiltariaren
eskarmentuaren araberakoa iza-
ten da. Fisikoki nahiz mentalki,
entrenamendu zehatzak egitea
eskatzen du kirol horrek. Horre-
gatik, aitortza bat merezi duela
uste dute bi tolosarrek. «Segurta-
sun aldetik, kontuz ibili behar da,
soka oso altu jartzen denean, ba-
tez ere. Horregatik, segurtasun
sistema bikoitza izaten dute soka
eta arnes guztiek».
Eta fisikoki sasoian egoteak

«garrantzi handia» badu ere, bu-
ruak gorputzak baino lan handia-
goa egiten duela esan du Hidal-
gok. «%80, arnasketa sakon har-
tzean datza; indarra, berriz, %20
da. Ahalik eta indar gutxien egin
behar da mugimendu bakoitze-
an. Buruak huts eginez gero, ez
dago zereginik». Artsuagak ze-
haztu du «tentsioan eta urduri»
egonda «ezinezkoa» dela aurrera
egitea. «Erlaxatuta eta lasai ego-
nez gero, ia pentsatu ere egin gabe
lortzen da aurrera egitea. Altuera
garaiagoetan, ordea, izugarrizko
garrantzia du buruak».

Tolosan, Riverline jaialdia antolatzeko sortu zuten Oreka ‘slackline’ taldea. Orain,
ikastaroak eskainiz, inguruan jarduera hori sustatzea da taldeko kideen helburua.

Orekari eusteko, arnasten

Ibai Artsuaga eta Jon Eusebi Hidalgo, Oreka taldeko kideak, joan den astean, Tolosako San Esteban auzoko belazean egindako entremandu batean. J. ARTUTXA / ATARIA
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Oso harreman estua
daukagu beste hainbat
herritako ibiltariekin;
ahalmen txikiko kirol bat
izanik, are estuagoa»
Ibai Artsuaga
Tolosako Oreka taldeko kidea

«%80, arnasa sakon
hartzean datza; indarra,
berriz, %20 da. Buruak
huts eginez gero, 
ez dago zereginik»
Jon Eusebi Hidalgo
Tolosako Oreka taldeko kidea

‘‘

ibiltariekin; ahalmen txikiko ki-
rol bat izanik, are estuagoa da ha-
rremana», esan du Artsuagak.
«Komunitate izaera handia dau-
kagu. Batzuetan, kirola praktika-
tzeko baino, lagunekin egoteko
gogo handiagoa izaten dut».
Gutxiengoen kirola bada ere,

azken urteotan «gorakada izuga-



ka auzoetan, eta herriko zenbait

tabernatan. Hondarribian, jada,

lehiaketarik ez da antolatzen, eta

Irunera joaten dira jokalariak.

Dena den, nonbait izatekotan,

trukak Oiartzunen izan dezake

Txapelketek bultzada eman

diote trukari, eta horri buruz zer

edo zer badaki Labordeta aitak, 25

urte egin baititu asteburuero txa-

pelketak antolatzen Tiñelu elkar-

tean: «Duela berrogei urte inguru

hasi ginen, Lezoko gazteen artean

trukean jokatzeko ohiturarik ez

zegoela eta». Belaunaldi askota-

ko jendea biltzen zen elkartean,

eta helduak gazteei irakasten hasi

ziren. Gerora etorri ziren txapel-

ketak, bata bestearen erreskadan,

hutsik egin gabe.

Aizpea Amas Agirre 

A
sterix eta Obeli-

xen Galia balitz

bezala, musaren

inperioaren au-

rrean eusten dio

oraindik ere truk jokoak Oiar-

tzualdean eta Bidasoan. Oiartzun

da trukaren erreinua, baina Iru-

nen, Lezon, Hondarribian eta

Errenterian ere badira zaleak. 

Ez dago oso argi non sortutako

jokoa den truka. Tito Labordeta

Lezoko Tiñelu elkarteko kidearen

ustez, garai batean, baserri giro-

an, ohitura handia zegoen karte-

tan aritzeko: punttuan, musean...

eta, zenbait tokitan, baita trukean

ere. «Badirudi usadio hori belau-

naldiz belaunaldi transmititzen

joan dela, gaur egunera arte». 

Haren seme Urtzi ere ibili da

trukari buruz informazioa bila-

tzen. Behin, sarean nabigatzen ari

zela, 1897ko adibide bat topatu

zuen: Jean Baptiste Elizanbururen

Lau andren bestaolerkian; prota-

gonistak trukean ari dira, eta as-

kok entzuna izango duten Herriko

festakkantuan biltzen dira estrofa

horiek. Beraz, duela ehun urte

baino gehiago ere bazen truka.

Azken urteetan, ordea, trans-

misioa eten egin da berriro Lezon,

eta hasierako egoerara itzuli dira:

gazteek ez dute trukean jokatzen.

Horren jakitun, Urtzi semeak

hartu du lekukoa orain. Duela

bost urte truk ikastaro bat antola-

tu zuten, eta espero zuten arra-

kastarik izan ez zuela-eta, Zeorri!

herri aldizkarian trukari buruzko

artikulu bat argitaratu berri dute,

karta jokoa zer den eta nola joka-

tzen den azalduz. Bideo tutorial

bat ere argitaratu dute Youtuben.

«Orain, COVID-19arekin, ezin da

egin gauza askorik, baina aurrera

begira polita litzateke gazteak be-

rriro trukean jokatzen ikustea»,

esan du semeak.

Irunen ere lepo beretik dute bu-

rua. Salva Aginagalde Irungo truk

jokalariak azaldu duenez, zaha-

rrenek eusten diote tradizioari,

baina gazteek, ez: 30-40 urtetik

behera transmisioa moztu egiten

da. Aginagaldek iritzi dio gazteen

ohitura aldaketengatik gertatzen

dela hori, «bideo jokoetan-eta

aritzen direlako». Hori bai, 30-40

urtetik gorakoen artean «afizio

handia» dago. Izurritearen au-

rretik, asteburuero antolatzen zi-

tuzten txapelketak Arbes eta Ana-
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Badirudi trukean
jokatzeko usadio hori
belaunaldiz belaunaldi
transmitituz joan dela
gaur egun arte»
Tito Labordeta
Truk txapelketen antolatzailea

«COVID-19arekin, ezin
da egin gauza askorik,
baina polita litzateke
gazteak berriro trukean
jokatzen ikustea»
Urtzi Labordeta
Truk jokalaria

Tokian-tokian,
ezberdintasunak
arau batzuetan

R
Musean bezala, bikoteka

jokatzen da trukean, eta

keinuen bitartez komunikatzen

da bikotea, bakoitzak zer karta

dituen jakiteko. Hirukoa da kar-

tarik onena, eta bikoa, batekoa

eta gainontzekoak ondoren.

Sei truk irabazi behar dira parti-

dan nagusitzeko. Truk bakoi-

tzean hiru tanto egoten dira jo-

koan, eta, hirurak jokatu ondo-

ren, truka jokatzeko abantaila

nork izango duen jakiten da.

Musean ez bezala, banatzaileak

izango du abantaila, kontraes-

kuz doanak. Irunen eta Oiartzu-

nen badira ezberdintasunak

arau batzuetan, eta, adibidez,

Irunen ez dago paso-rako auke-

rarik.

‘‘

etorkizuna: zahar-gazte, ez du

adinik. «Beste toki batzuetan

musean bezala, Oiartzunen tru-

kean aritzen dira», esan du Asier

Retegi Euskal Herriko Truk Txa-

pelketaren antolatzaileak. Izan

ere, herriko lehiarekin nahikoa

ez, eta Euskal Herriko Txapelketa

antolatzera iritsi ziren Oiartzu-

nen; hiru aldiz, gainera: 2015ean,

2016an eta 2019an. Helduagoak

familian bezala, gazteak euren ar-

tean jokatuz zaletu direla azaldu

du Otegik. Haren kasuan, 15-16

urterekin kuadrillari irakasten

hasi ziren, eta, praktika hartu zu-

tenean, txapelketetara jauzi egin

zuten. Pandemiaren aurretik au-

zo guztietan izaten ziren partidak

asteburuero, baita herriko jai eta

ospakizunetan ere. «Orain geldi-

rik daude txapelketak, baina be-

rriro itzuliko dira, ziur».

Emakumeak, tokia eginez
Txapelketak bertan behera geratu

arren, familian jokatzen jarrai-

tzen du Irati Gaztelumendi Azkue

lezoarrak, handik baitatorkio afi-

zioa. Denboran atzera eginda, 

birraitona ere aritzen omen zen

trukean, XIX. mende amaieran.

Ahizparekin batera hainbat txa-

pelketatan parte hartu izan du

Gaztelumendik, baita bat irabazi

ere: 2016an. Izan ere, horretan ba-

du antzekotasuna musarekin: ba-

tik bat, gizonak aritzen dira joko-

an. «Hasieran, lotsa nuen txapel-

ketetan parte hartzeko, baina,

behin jauzia egitean, eroso aritu

izan naiz». Trukean jokatzera

«gero eta neska gehiago» anima-

tzen ari direla esan du lezoarrak.

Oiartzualdean eta Bidasoan jokatzen da truk karta jokoan. Oiartzunen oso errotuta
dago gazte nahiz helduen artean, baina Lezon eta Irunen eteten ari da transmisioa.

Trukak badu bere oasia

Urtzi eta Tito Labordeta aita-semeak Lezon, aste honetan, trukean jokatzen. Bata bestearen kontra aritu daitekeen arren, binaka jokatzen da normalki. A. AMAS AGIRRE

‘HERRIKO FESTAK’ KANTA

Herriko festak ziran biharamonian, 

berak nahi zuten txoko, txoko 

[batian,

harri txabal-txabal baten gainian,

ari ziran, ari ziran trukian.

Lau atso: hiru neskazahar,

bat alarguna,

jarririk itzalian,

harri txabal-txabal baten gainian,

ari ziran, ari ziran trukian.

Hasi ziradenian kartak partitzen,

eta gainera tantuak kontatzen.

Truk jota, ta Iñaxik txota,

Mariak txaldun, Errufinak hirua.

Mari Martin, txoratu al zain burua?

Lauarekin hiruaren keinua.

Neska egon hadi ixil-ixilik,

hik ez den ikusi nere keinurik!

Tanta bat edanez gero,

begiak dir-dir, ezin egon ixilik,

edan ezan, edan ezan gogotik,

katilua, katilua beterik.



MUSIKA

ANDOAINKalakan. Artizarra.

bGaur, 19:00etan, Basteron.

ARRASATEGarikoitz Mendizabal

eta German Ormazabal.

bGaur, 19:00etan, Kulturaten.

ARRASATEAris hirukotea.
bBihar, 19:00etan, Kulturaten.

ARRASATEEntrequatre.
b Igandean, 19:00etan, Kulturaten.

AZKOITIA Joseba B. Lenoir Gang.

bBihar, 12:30ean, Matadeixen.

AZKOITIAUr taldea.

bBihar, 19:00etan, Baztartxon.

AZKOITIASoma Cult.

b Igandean, 12:30ean,

Matadeixen.

AZPEITIAEn Tol Sarmiento. 

Aukera berriak.

bBihar, 16:30ean eta 19:00etan,

Soreasun.

AZPEITIATrini Fox eta Hook.

bBihar, 17:00etan, gaztetxean.

BEASAINH30. Sorkunde Idigoras,
Hasier Oleaga eta Julen Izarra.

b Igandean, 19:00etan, 

Igartza jauregian.

BERGARAMeraki Musikeneko

soka laukotea eta Bergarako 

Musika Eskolako orkestra.

bGaur, 18:30ean, Seminarixoan.

BERGARAMartxa kalera 

eta Konboak!

bGaur, 19:00etan, 

Seminarixoko karpan.

DONOSTIAXabi Aburruzaga. 

bGaur, 19:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIA Jon Urdanpilleta 

piano jotzailea.

bBihar, 11:00etan, 

Euskadiko Orkestraren egoitzan.

DONOSTIAEkiza. Jurgi Ekiza 

Willis Drummond taldeko kidea.

bBihar, 12:30ean eta 18:30ean,

Dokan.

DONOSTIAMihise, Tenpera eta

Watsuwei. Musikagela Weekend

2021 festa.

bBihar, 18:00etan, 

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIAHezurbeltzak. 

Jon Maia bertsolaria, Gorka 

Hermosa akordeolaria eta 

Jesus Prieto Pitigitarra jotzailea.

bBihar, 19:00etan, 

Kutxa kultur plazan.

DONOSTIAAiko el grupo.

bBihar, 19:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Javier Sun Band eta

Los Retumbes.

b Igandean, 18:00etan, 

Bukowskin.

DONOSTIAMunduari itzulia 
60 minututan. Iruñeko Gazte 

Orkestra.

b Igandean, 18:00etan, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIASuor opera.

b Igandean, 18:00etan, 

San Telmoko elizan.

DONOSTIA Infame eta Paja.

b Igandean, 18:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAEuskadiko Orkestra.

Bruckner.

bAstelehenean eta asteazkenean,

19:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAAinhoa Arteta.

bOstegunean, 17:00etan 

eta 19:00etan, 

Kursaalean.

EIBARBernardo Garcia Huidobro.
Gitarra kontzertua.

bGaur, 19:00etan, Coliseoan.

EIBAREuskal Barrokensemble.

Colores del Sur.

b Igandean, 13:30ean, Arraten.

HONDARRIBIAEstitxu Pinatxo.

Haize gorri batek.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Itsas Etxean.

IRUNBaudelaire bigarren 
mendeurrena. Esther Barandiaran 

(pianoa) eta Javier Sistiaga

(narratzailea).

bAsteartean, 19:00etan,

liburutegian.

MENDAROMuga - Anfetamiña.

b Igandean, 19:00etan, 

San Agustin aretoan.

OIARTZUNArkaitz Miner. Biolin

kontzertu didaktikoa. Haurrentzat.

bBihar, 17:00etan, udal aretoan.

OÑATIBroken Legacy eta 
Hellwatchen.

bBihar, 17:00etan, gaztetxean.

OÑATIMaren.

b Igandean, 12:30ean,

Gaztelekuan.

ORIOTestura.

bGaur, 19:00etan, Arraunetxen.

VILLABONA-AMASAArimak 
denboran. Habi & Etxekalte.

bGaur, 19:00etan, 

Gurea antzokian.

ZARAUTZArima Soul. 

Lidia Insausti, Paul San Martin, 

Hilario Rodeiro eta Mikel Makala.

bGaur, 19:00etan, Modelon.

ANTZERKIA

ARETXABALETAMiss Spein
bakarrizketa. Aroa Blanco.

b Igandean, 19:00etan, 

kultur etxean.

BEASAINKaput. Ganso&Cia.
b Igandean, 16:45ean, Usurben.

DONOSTIALos asquerosos. 
Octubre Producciones.

bGaur eta bihar, 19:00etan,

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAPorno vs Afrodita (edo
I Love #Gorkaurbizu). Benetan Be.

bBihar eta etzi, 19:00etan,

Gazteszenan.

DONOSTIAAntonia. 
Aitor Perez Collado eta 

Begoña Martin Treviño.

b Igandean, 19:00etan, Lugaritzen.

EIBARLos hermanos Machado.
Teatro del Temple.

bBihar, 19:00etan, Coliseoan.

ELGOIBARFutbolisTOK
bakarrizketa. Zuhaitz Gurrutxaga.

bGaur, 19:00etan, herri antzokian.

ELGOIBARGo!azen 7.0. 
Pausoka Entertainment.

b Igandean, 12:30ean eta

16:00etan, herri antzokian.

HONDARRIBIAFutbolisTOK
bakarrizketa. Zuhaitz Gurrutxaga.

bBihar, 19:00etan, Itsas Etxean.

LEZOShakespeare en Berlín. 
Arden Producciones.

b Igandean, 19:30ean, 

Gezalan.

Lasarte-Oria b Dantza eta antzerkia

Joseba Sarrionandiaren unibertso poetikoa ardatz
Kukai dantza konpainiak eta Tanttaka antzerki konpainiak 2008an sortu zuten Hnuy Illa ikuskizuna —irudian, lanaren une bat—, Joseba Sarrionandia

idazlearen Hnuy illa nyha majah ya-hoo liburua (1985) oinarri duen lana. Iaz, hamabi urteko ibilbidearen ondoren, berrikusi egin zuten dantza, 

ikus-entzunezkoa eta poesia uztartzen dituen emanaldia, eta bihar, 19:00etan, Lasarte-Oriako Manuel Lekuona kultur etxean eskainiko dute 

ikuskizun berritua. Sarrerak salgai daude Kutxabanken webgunean, 5,50 eurotan. GORKA BRAVO
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OIARTZUNBernarda Albaren bost

alabak. Orratx! antzerki taldea.

b Igandean, 19:00etan, 

udal aretoan.

OÑATIBeita. Xup eta Irazan 
taldeak.

bGaur, 18:00etan, 

Santa Ana antzokian.

ORDIZIALosers (Galtzaileak).

Txalo Produkzioak.

bGaur, 19:00etan, herri antzokian.

TOLOSANekatutakbakarrizketa.

Antton Telleria.

bGaur, 19:00etan, Leidorren.

BERTSOLARITZA

ANTZUOLAErik eta Winbertso

antzerkia. Ander Lizarralde Jimeno

eta Unai Muñoa.

bBihar, 18:00etan, Torresoroan.

AZPEITIAErik eta Winbertso 

antzerkia. Ander Lizarralde Jimeno

eta Unai Muñoa.

bGaur, 19:30ean, Soreasun.

LAZKAO Inaxiori ikasiakbertso

saioa. Unai Agirre Goia, Ainhoa

Agirreazaldegi, Maddi Aiestaran,

Andoni Egaña, Nerea Elustondo,

Beñat Gaztelumendi, Oihana 

Iguaran, Imanol Lazkano, Maialen

Lujanbio, Aitor Mendiluze, 

Iñaki Murua eta Aitor Sarriegi.

bGaur, 19:00etan, Areria aretoan.

OÑATIBertso saio feminista. 
Iruñeko Maravillas gaztetxearen 

desalojoaren harira egindako 

Vergeleko ekintza feministari 

elkartasunez.

b Igandean, 12:00etan,

gaztetxean.

DANTZA

LASARTE-ORIAHnuy Illa. Kukai.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

OÑATI Iurretako Mikel Deuna eta
Iruñeko Duguna dantza taldeak.

bBihar, 18:00etan, 

plazako pilotalekuan.

ERAKUSKETAK

ANDOAINKoldobika Jauregi.

bApirilaren 30era arte, 

Basteron.

AZPEITIA Joxe Urbieta Takolo

mendizaleari buruz.

bMaiatzaren 30era arte, 

Lagun Onak Mendi Bazkunan.

BERGARA30 Emakume 

ahaztezin. Elena Ziordia.

bMaiatzaren 30era arte,

Laboratorium museoan.
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Lazkao bBertso saioa

Gai jartzailea bera gai gisa hartuta
Inaxio Usarralde gai jartzaileari omenaldia egitea da gaurko Lazkaoko Areria aretoan antolatu duten Inaxiori

ikasiakbertso saioaren helburua. Azken urteotan gai sorta handia taularatu du Usarraldek, eta gaur hura izan-

go da bertsotarako gaia. 19:00etan hasiko da saioa, eta hamabi bertsolarik eta hogei gai jartzailek parte hartu-

ko dute guztira. Lazkaoko Gerriko liburu dendan eta labur.eus/inaxiohelbidean daude salgai sarrerak, 10 euro-

tan. Irudian, Inaxio Usarralde, 2017ko urriaren 29an, Bastidan (Araba), Euskal Herriko Txapelketan. J. RUIZ / FOKU

BERGARALazkano. 

Jesus Mari Lazkano.

bMaiatzaren 23ra arte, 

Aroztegi aretoan.

DONOSTIABelardok 20 urte!. 

Iñaki Martiarena Mattin

ilustratzailea.

bApirilaren 23ra arte, 

Intxaurrondo kultur etxean.

IRUNPostigo, garai baten kronika.

Fernando Postigo 

argazkilaria.

bMaiatzaren 2ra arte, 

Amaia Kzn.

ZUMAIAEtendako itsas-bidaiak.

b Igandera arte, kultur etxean.

BESTELAKOAK

ARETXABALETAZinemaz blai. 

Zirika Zirkus. Haurrentzat.

b Igandean, 17:00etan, 

Zaraia aretoan.

ARETXABALETAGanbaran 

aurkitu dudan altxorra. 

Iñaki Carretero ipuin kontalaria.

Haurrentzat.

bAsteazkenean, 18:00etan, 

kultur etxean.

ARRASATERodarika ipuin 
kontaketa. Miren Larrea eta 

Ion Chavez.

bOstegunean, 18:00etan,

Kulturaten.

AZPEITIAAmaren intxaurrak. 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots 

pailazoak.

b Igandean, 16:00etan eta

18:30ean, Soreasun.

AZPEITIAApaxiren ipuin 

kontaketa.

bAstelehenean, 17:30ean, 

udal liburutegian.

AZPEITIALur Kortaren ipuin 

kontaketa.

bAsteazkenean, 17:30ean,

liburutegian.

AZPEITIAArgi Izpiak Txarrantxen

artean: 14 begirada kartzela 

feminismotik birpentsatzeko liburu

aurkezpena eta eztabaida. 

Maria Ruiz, Oihana Etxebarrieta

eta Laura Vara.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Emakumeen Txokoan.

BERGARAKaixo Stoltz jauna. 

Hor zare? ipuin musikala.

b Igandean, 17:30ean eta

19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIARafa Berrio in 

memoriam zikloa.

bApirilaren 30era arte, 19:00etan,

Ernest Lluch kultur etxean.

DONOSTIAWar Edition

solasaldia. Roberto 

Agirrezabala.

bBihar, 12:00etan, 

San Telmon eta online.

DONOSTIAGezur gehiegi. 

Txoborro magoa. Haurrentzat.

bBihar, 17:00etan, 

Okendo kultur etxean.

DONOSTIAAlpha. Ganso&Cia,

haurrentzat.

bBihar, 18:00etan, 

Larratxo kultur etxean.

DONOSTIALiburu magikoen

etxea. Lur Usabiaga ipuin 

kontalaria. Haurrentzat.

bAsteartean, 18:00etan, 

Okendo kultur etxean.

DONOSTIAKultur edukiak sarean

solasaldia. Armiarma.eusatariaren

20. urteurrenaren harira. 

Parte hartzaileak: Armiarma.eus,

Badok.eus, Bilketa.eus,

Dantzan.eus, Zinea.eus

eta Katakrak.

bOstegunean, 18:00etan,

Tabakalerako MediaLabeko

egongelan.

DONOSTIALos trucos de la bestia

liburu aurkezpena. 

Lide Agirre.

bOstegunean, 19:30ean,

Liburutegi Nagusian.

EIBAR80 amandrehelduentzako

ipuin kontaketa. 

Dorleta Kortazar Alkoz.

bAsteazkenean, 19:00etan,

liburutegian.

ERRENTERIAGure Zirkua.

bMaiatzaren 2ra arte, 

Agustinak auzoan.

HERNANIMintegia. Emakumeen
euskal literatura ikuspegi 

feministatik. 

Kattalin Miner.

bAsteartean, 19:00etan,

liburutegian.

IRUNCuentos para bailar. 

Ander Muñoz.

bAsteazkenean, 17:30ean,

liburutegian.

IRUNEl Quijote, 400 y pico ipuin

kontaketa. Carlos Alba. 

Helduentzat.

bOstegunean, 19:00etan,

liburutegian.

LEZO Ibon magoa.

bGaur, 17:15ean, 

Gezalan.

TOLOSAAmaren intxaurrak. 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots 

pailazoak.

bBihar, 16:00etan, 

Leidorren.

URRETXUFrankenstein. Didau

Antzerki Faktoria, haurrentzat.

b Igandean, 17:00etan, 

Labeaga aretoan.

VILLABONA-AMASAKaskarot. 

ATX Teatroa. 

Haurrentzat.

b Igandean, 17:00etan, 

Gurea antzokian.

ZUMAIAEtxean. Potx eta Lotx.

Haurrentzat.

b Igandean, 12:00etan, 

Aita Mari antzokian.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@



Unai Zubeldia 

«Omenaldi moduko bat» da,
urte guztian egiten duten horren
«erakusleiho txiki bat». Hala
esan du Eugenio Rubiok, Buena-
wista Prolleckziom’s elkarteko
kide eta Musikagela proiektuaren
koordinatzaileak. Zerbitzu bat da
Musikagela, Donostia Kulturak
hiriko musika jarduera sustatze-
ko eta dinamizatzeko martxan ja-
rria, eta entseguetarako lokalak,
kontzertuak, ikastaroak, aholku-
laritza eta beste hainbat ekimen
biltzen dituena; egitasmoa Bue-
nawista Prolleckziom’s elkarteak
kudeatzen du 2004tik, sortu zu-
tenetik. Eta, hain justu, isileko en-
tsegu horien fruitua jendaurrean
erakusteko, Musikagela Wee-
kend jaialdia egingo dute bihar,
18:00etan, Donostiako Intxau-
rrondo kultur etxean. Hiru talde
igoko dira taula gainera: Mihise
(Usurbil), Tenpera (Donostia) eta
Watxuwey (Donostia).

Musikagela Weekend jaialdia-
ren lehen hamar ekitaldietan
«kanpoko talde bat» kontrata-
tzen saiatu ziren urtero. «Izan ere,
jendea erakartzea eta talde txikia-
go horiek jendaurrean aritzeko
aukera izatea da jaialdiaren hel-
buruetako bat», zehaztu du Ru-
biok. «Baina gauzak dauden be-

zala daude aurten, eta gertuagoko
talde bat ekartzea erabaki dugu
azkenean». Horregatik egin diote
eskaintza Mihiseri. «Hori bai, ur-
tero-urtero, saiatzen gara disko-
ren bat editatzen eta prestatzen
ari diren taldeak ekartzen jaialdi-
ra». Urrutira joan gabe, Mihisek
pandemiaren aurretik aurkeztu
zuen diskoa, eta Tenperak ere
Musikagela Weekend jaialdian
aurkeztuko du lehen lana. Hasie-
ra batean, Txarkey Donostiako
taldea zen hirugarrena, baina,
pandemiaren eraginez, Watxu-
wey ariko da azkenean.
Gaur-gaurkoz pandemia egoe-

ra zein den ikusita, neurri zorro-
tzak hartuko dituzte antolatzaile-
ek. «Ez dira faltako eskuak garbi-
tzeko gel hidroalkoholikoa, mu-
sukoa, distantziak errespetatu
beharra, kontzertuak eserita ikusi

beharra... Ez dago besterik».
Ikusle kopurua ere bostehunetik
110-120 lagunera murriztu behar
izan dute —sarreraren bat edo bes-
te gelditzen da salgai, 6 eta 10 eu-
rotan—. Eta gaitz erdi, Rubiok
azaldu duenez taldeak hiru hila-
betez egon zirelako iaz entsegue-
tarako lokalak erabili ezinik,
«martxo erdialdetik ekainaren

16ra. Egoera hau luzatzen ari da,
eta ezin gara egon besoak guru-
tzatuta».

Entseatzeko hamahiru gela
Egia eta Intxaurrondo kultur
etxeetan egiten dituzte entseguak
Musikagelan izena emanda dau-
katen taldeek —zortzi gela dauz-
kate Egian, eta bost Intxaurron-
don—. Beharraren arabera,
entsegu bakoitzeko edo hileko
kuota bat ordaintzen dute talde-
ek —astean entsegu bat edo bi
eginda—, eta baldintza bakarra
dago: «Taldeko kideen erdiak,
gutxienez, Donostian erroldatuta
egotea». Hamar euro ordaindu
behar izaten dira entsegu bakarra
egiteko, astero entsegu bat egite-
ko hilabetean 32 euro, eta astean
bi entsegu egiteko hilabetean 50
euro. Entsegu gehien egiten
dituzten taldeek, berriz, «lokal
berezi batzuk» izaten dituzte
eskura. «Eta talde horiek nahi
duten guztietan joan daitezke

Ezezagun
izateari
uzten
hasteko
Musikagela Weekend jaialdia egingo
dute bihar, Donostiako Intxaurrondo
kultur etxean b Mihise, Tenpera eta
Watxuwey ariko dira, 18:00etatik aurrera
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Urtero-urtero, saiatzen
gara diskoren bat
editatzen eta prestatzen
ari diren taldeak
ekartzen jaialdira»

«Musika taldeen
diskoak edo elastikoak
erostea beste aukera
bat da taldeek nolabait
iraun dezaten»
Eugenio Rubio
Donostiako Musikagela proiektuaren
koordinatzailea

‘‘



hara, astean gutxienez bi entsegu
eginda, hori bai».

Hutsik daude lokaletako ba-
tzuk, «talde bakoitzak bere ins-
trumentuak-eta eraman ahal iza-
teko», eta erabat ekipatuta beste
batzuk. «Baliabide asko ez dauz-
katen taldeentzat». Musikagela-
ko koordinatzailearen hitzetan,
azken finean, «udal ekipamen-
duak baliatzea» da proiektuaren
erronka. «Gainerakoan, entse-
guetarako baino gehiago, gauzak
gordetzeko toki bihurtzen direla-
ko lokaletako asko». Rubiok ze-
haztu du hilabetean 58-60 taldek
baliatzen dituztela entseguetara-
ko lokal horiek; Tenpera eta Wa-
txuwey dira horietako bi. «Bidea
egin duten talde asko igaro dira
hemendik: Niña Coyotek Intxau-
rrondon egiten ditu entseguak,
Olatz Salvador ere urte askoan
aritu da hemen, Pelax ere bai...
Ohorea da talde batzuek aurrera
nola egiten duten ikustea». 

Buenawista etxea oinarrian
1980-1990eko urteetan hasi eta
XXI. mendearen hasierara arte,
punk, rock eta hardcore talde as-
koren entseguetarako txokoa
izan zen Donostiako Altza auzoko
Buenawistako etxea. «Etxe hori
eraitsita, talde asko nora joan ez
zekitela gelditu ziren, eta orduan
erabaki genuen Egia auzoan hu-
tsik geratzear zeuden lokal batzuk
baliatzea», azaldu du Rubiok. Ga-
rai hartan, Musika Eskolaren erai-

kina zegoen Egian. «Baina tokiz
aldatzera zihoazenez [Atotxako
Zelaia plazan dago orain], aukera
hori aprobetxatu ahal izan ge-
nuen». Musikagela entsegueta-
rako gunea besterik ez zen hasie-
ran. «Baina, denborarekin, en-
tseguetarako, grabaketetarako,
kontzertuetarako eta musikare-
kin zerikusia daukaten ikastaroe-
tarako gune ere bihurtu da».

Talde askorentzat «ezinbeste-
ko heldulekua» bihurtu da Musi-
kagela, eta Rubiok onartu du hila-
beteok ez direla errazak izaten ari.
«Taldeek badakite ia erabat geldi-
rik dagoela kontzertuen bidea, eta
hilabete hauek abestiak berritze-
ko eta maketak prestatzeko balia-
tzen ari dira talde asko».

Pandemia egoera laster amai-
tuko dela sinetsita, Musikagela
proiektuaren sustatzaileak etor-
kizunerako «ilusioz gainezka»
daude, «hain ezagunak ez diren
talde horiei aukera bat emateko».
Rubiok «pazientzia» eskatu die
musikazaleei. «Eta, bitartean, 
jarrai dezagun musikaren sekto-
rea babesten, beharrezkoa dugu-
lako eta momentu zailak igaro-
tzen ari delako». Buenawista Pro-
lleckziom’s elkarteko kideak
kontzertuetara joaterik ez dauka-
teneigogorarazi die taldeei lagun-
tzeko beste aukera batzuk ere ba-
daudela: «Musika taldeen disko-
ak edo elastikoak erostea, esatera-
ko, talde horiek ere nolabait iraun 
dezaten».
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1 Mihise.Mikel Olasagasti,

Beñat Urteaga eta Antton

Aranburu, taldeko kideak.

2 Watxuwey.Willy Garcia,

Marttin Heres, Eñaut Muñoa

eta Aitor Soroa.

3 Tenpera. Iker Torra, Iker

Munduate eta Jon Almuedo.

ARGAZKIAK: MUSIKAGELA.



Miren Garate 

Egungo zaintza ereduari buruzko
gogoeta kolektibo bat egiteko pro-
zesu parte hartzaile bat abiatuko
du Usurbilgo Udalak, eta Matia
Fundazioa izango du lagun bide
horretan. Bi galdera nagusi izango
dituzte ardatz: «Nola zaindu nahi
dugu», batetik; eta, «nola zain-
duak izan nahi dugu», bestetik.
Erkuden Aldaz Matia Institutuko
zuzendaritzako kideak (Urdiain,
Nafarroa, 1983) dio zaintza eredua
eraldatzeko beharrezkoa dela he-
rriko eragile guztiak inplikatzea. 
Zaintzari buruzko prozesu parte

hartzaile bat hastekotan da

Usurbilgo Udala, Matia Funda-

zioarekin elkarlanean. Zein da

haren helburua?

Usurbilek zaintza arloan dituen
beharren eta arlo horretan duen
eskaintzaren diagnosi bat eginda

dago aurrez. Pertsona ardatz
duen zaintza ereduaren norabi-
dea zein den ere badakigu, badi-
tugu printzipio argi batzuk: duin-
tasuna, autonomia, pertsona oso-
tasunean ikustea eta abar. Eta
Eusko Jaurlaritzaren Etxean
Ondo eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren Etxean Bizi proiektue-
tako esperientzietatik lortutako
ezagutza ere badugu. Diagnosi eta
norabide orokor horiek kontuan
hartuta, zaintza ekosistema bat
eratzea da helburua orain, parte
hartze prozesu baten bidez herri-
ko agenteak inplikatuta. 
Nork osatu behar luke ekosiste-

ma hori? 

Gakoetako bat iraupen luzeko
zaintzan inplikatutako herriko
agente guztiak biltzea dela irudi-
tzen zaigu, hori gabe zaintzaren
eraldaketa ez delako posible.
Zaintzaren kontzeptua zabala da,

eta, Matiaren begiradatik, men-
dekotasunen bat izan edo ez, be-
ren egunerokoa antolatzeko ba-
besa behar duten horiek hartzen
ditugu zaintza behar duten per-
tsonatzat. Horiez gain, zaintza be-

har dutenen senideak, zaintzaile
profesionalak, etxez etxeko arre-
tan dabiltzanak, eguneko zentro-
ak, egoitzak, herriko osasun zen-
troko mediku eta erizainak, gi-

zarte langileak eta abar daude
ekosistema horretan, eta garran-
tzitsua da komunitatearen parte
hartzea, boluntario elkarteena-
eta, nahiz gertuko zerbitzuena.
Helburua da identifikatzea eragi-
le bakoitzak zer eman dezakeen
zaintza ekosisteman. 
Nola gauzatuko duzue parte

hartze prozesua?

Orain arte, beharrak testatzeko
fasean, bost deialdi ireki ditugu,
eta talde eragile bat sortuko dugu
orain. Aipatutako ekosistema
hori osatzen duten aldeen ordez-
karitza moduko bat izango da.
Beste esperientzia batzuetatik
ateratako ikasgaiak, diagnosian
ateratako beharrak, dagoen eza-
gutza eta abar artikulatzea izango
da haren lana, herriak dituen ba-
liabideak kontuan hartuta, he-
rriak berak erabakitzeko nolako
zaintza nahi duen eta hori lortze-

ko bidean zer pauso eman behar
dituen.
Bi galdera nagusi jarriko dituzue

mahai gainean: «Nola zaindu

nahi dugu?» eta «nola zainduak

izan nahi dugu?».

Horri lotuta, badago ebidentzia
bat: galdeketa guztietan %90ek
aipatzen dute, zaintza behar izan-
da ere, etxean bizi nahi dutela.
Hori horrela bada, nola egin deza-
kegu? Zer behar dugu horretara-
ko? Eta zaintza behar duena etxe-
an ez bizita ere, zer egin dezakegu
etxean bezala egoteko? Zaintza
ekosistema sortu beharreko zer-
bait da, eta sortze horretan auke-
ra ezberdinak daude; hau da,
printzipioak berberak izanda ere, 
aukerak aldatu egiten dira herri
batetik bestera, herri bakoitzak
bere zerbitzu, elkarte eta abarrak
dituelako. 
Jar dezakezu adibideren bat

zaintza ekosistema horrek ekar

dezakeena azaltzeko?

Adibidez, gaur egun pertsonari
arreta emateko modua hau izaten
da: pertsonak bere mendekotasu-
naren balorazio bat izaten du, eta,
graduaren arabera, zerbitzu eta
prestazio batzuk jasotzen ditu. Gi-
zarte langileak horiek martxan
jartzen ditu, eta jarraipen bat egi-
ten die. Hau da, mendekotasune-
an oinarritutako balorazioa izaten
da, eta gutxi sakontzen du pertso-
nari zentzua ematen dion horre-
tan: pertsonaren nahiak, desioak,
gaitasunak, bizi proiektua...
Pertsona ardatz hartzen duen

zaintzak pertsona haren beharre-
tatik harago ikusarazten digu,
ikuspegia zabalagoa da, handiza-
leagoa: kontuan hartzen du per-
tsona batek zer behar dituen, bai-
na, horrez gain, baita zer nahi
duen ere. Profesionala bera ere
beste ikuspegi batean jartzen du:
begirada zabaltzen du, eta begira-
tzen du herriak zer gehiago es-
kain diezaiokeen pertsona horri
ondo egon dadin. 
Beharretatik harago begiratzea

da gakoa?

Guk aukerak eskaini behar ditu-
gu, eta pertsonak erabaki behar
du zer nahi duen. Gako bat dago:
herria nola konfiguratzen den la-
guntza beharrean dauden pertso-
nen nahiak betetzeko. Eta pertso-
na horiek ez baditugu hartzen
gaitasunak, nahiak, bizi proiek-
tuak eta desioak dituzten pertso-
natzat, ez dugu sortuko horiek
asetzera bideratutako aukerarik.
Aukeretan oinarritutako ikus-
puntu hori adosteko aukera
emango digu partaidetzak, zain-
tza behar duen pertsona eta zain-
tza eskaintzen duten guztiak
kontuan hartuz.

«Usurbilen zaintza ekosistema
bat eratzea da helburua»

Erkuden Aldaz b Matia Institutuko zuzendaritzako kidea

Iraupen luzeko zaintzetan inplikaturik dauden agente guztiak elkartuko dituzte Usurbilen,
Matiarekin elkarlanean, herrian dauden beharrak eta aukerak ikusita zaintza eredua aztertzeko. 
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«Helburua da
identifikatzea eragile
bakoitzak zer eman
dezakeen zaintza
ekosisteman» 

«Pertsona ardatz
hartzen duen zaintzak
pertsona haren
beharretatik harago
ikusarazten digu»


