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Miren Garate 

K
onfinamen-

duan, batere

aukerarik ez

zuten izan

etxetik irtete-

ko; ikastetxee-

tan burbuilak errespetatu behar

izan dituzte; 6 urtetik gorakoek

maskara erabili behar dute etxe-

tik kanpo ia une oro; etxean ere

egoera gogorrak tokatu zaizkie

batzuei. COVID-19aren pande-

miak bete-betean eragin die hau-

rrei ere, eta guztia hasi zenetik ur-

tebete baino gehiago pasatu den

honetan, haurrak nola ikusten di-

tuzten galdetu die Gipuzkoako

Hitza-k haien gertukoei. 

OIHANA TORREALDEA

Haurrak Ere Bai taldeko kidea

«6 urteko bati eta 40
urteko bati ezin zaizkio
neurri berberak jarri»

Haurtzaroaren egoera «nahiko

prekarioa» dela iritzita, iazko

martxoan sortu zuten Haurrak

Ere Bai taldea guraso batzuek.

Konfinamendu betean eta wha-

Ikasturtea amaitzear da, eta uste baino hobeto joan dela diote gehienek. 
COVID-19aren transmisioari begira hala izan dela onartuta ere, haurren bueltan
aritzen direnek azaldu dute osasuna modu zabalagoan ulertu behar dela.

Nola daude haurrak?

2 Astekoa 

Koronabirusa

Haurrak Ere Bai taldeak maiatzean

Donostian egindako protesta bat.

IDOIA ZABALETA / FOKU
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tsappez sortu zuten, baina etorki-

zunean ere lanean jarraitzeko as-

moz. Haurrak edozertara molda-

tzen diren arren, Oihana Torreal-

dea Haurrak Ere Baiko kideak

uste du haien errealitatea «ahalik

eta egokiena izateko ardura» du-

tela gurasoek. Azaldu du umeak

ez dituztela ondo ikusten, eta

esan du batez ere 6 urtetik aurre-

rakoek «tokatzen ez zaizkien ar-

durak» hartu behar izan dituzte-

la: maskara ondo jarrita izatea, la-

gunengana asko ez hurbiltzea...

«Horrek guztiak antsietate eta

estres puntu bat ekarri die, eta

tristura ere bai. Umeek beldurra

hartu diote harremantzeari».

Ez daude ados azken hilabeteo-

tan hartutako hainbat neurrire-

kin. Besteak beste, 12 urtera arte

maskara derrigorrezkoa ez izatea

eskatzen du Haurrak Ere Baik: «6

urteko bati eta 40 urteko bati ezin

dizkiegu jarri neurri berberak

modu berberean. Ezin zaie gauza

bera eskatu; ekitatea behar da,

garapenerako behar ezberdinak

ditugulako». Aurtengo ikastur-

tea ondo joan denik ere ez luke

esango: «COVIDaren transmisio-

ari dagokionez ez da hondamen-

dirik izan, baina Haur Hezkun-

tzan ere ez, eta han maskararik

gabe ibili dira. Eta beste guztia,

zer? Transmisioa ekiditea da osa-

suna?». 

Espainiako Pediatra Elkarteak

emandako datuak aipatu ditu: el-

karteak jakinarazi du, besteak

beste, larrialdi psikiatrikoak %50

handitu direla eta elikadura por-

taeren nahasmenduak bikoiztu

egin direla. «Hori da ondo joatea?

Osasuna modu integralean uler-

tzen dugu guk, alde fisikoa, buru-

koa eta soziala kontuan hartuta». 

Ez diote zentzurik ikusten da-

torren ikasturteari begira ere aur-

tengo antzeko planteamenduak

egiteari. Irakasle gehienak txerta-

tuta daudela esan du, eta ikusi

dela haurrak ez direla hain kutsa-

tzaileak, eta gaixotuz gero ere sin-

toma arinekin pasatzen dutela

gaitza. «Zein da neurri hain zo-

rrotzak mantentzeko arrazoia?».

Bestelako proposamen batzuk ja-

rri ditu mahai gainean Haurrak

Ere Baik: besteak beste, ratioak

murriztea. 

TXUSMA AZKONA

Oinherriko kidea

«Oso leku gutxitan 
eman zaie hitza 
haurrei eta nerabeei»

Haurren artean nekea igartzen

dute Oinherri herri hezitzaileen

sareko kideek. Txusma Azkona-

ren esanetan, ikasturte hasierako

egoera eta oraingoa ez dira berdi-

nak. «Alaitasun handiz» hasi zi-

ren irailean, hilabeteak zerama-

tzatelako elkar ikusi gabe, eta jarri

zitzaizkien neurriak —maskara,

burbuilak eta abar— errazago era-

maten lagundu zuen horrek.

«Baina luze doaz hilabeteak, eta

ez dago aldaketarik. Neurriak ba-

tzuetan zorrotzegiak dira, eta ne-

kea, egonezina, lo egiteko arazo-

ak eta beste arazo batzuk ikusten

dira». 

Horrekin batera, nabarmendu

du haurrei ez zaiela galdetzen

Jendea ez pilatzeko protokoloa, ikastetxe batean. GORKA RUBIO / FOKU
(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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nola ikusten duten egoera, zer

egingo luketen beste era batera

edo beren hitza nola entzutea

nahiko luketen: «Urte osoa pasa-

tu da, eta oso leku gutxitan eta

oso esperientzia gutxitan eman

zaie hitza haurrei eta nerabeei».

Azaldu du ez duela asko balio

ume asko elkartu eta galdetegi

bat pasatzeak: «Elkarrizketa

arrunten bidez, ordea, oso erraz

ateratzen dira beren beharrak.

Eta, behin hitza entzunda, askoz

hobeto kokatzen duzu zeure

burua erabakiak hartzeko

garaian».

Gogorarazi du pandemiaren

hasieran haurrei kutsatzaile han-

diak izatea leporatu zitzaiela, eta

etxetik ateratzea ere galarazita

izan zutela. «Kriminalizatu egin

ziren haurrak, eta orain gauza

bera egiten ari dira nerabeekin».

Hezkuntza arloan ere uste du

«batzuk» eroso sentitu direla

gaur egungo egoeran: «Ordutegi

zorrotzak, haurrek ezin mugitu

alde batetik bestera... Baina no-

rentzat joan da ondo ikasturtea?

Haurrentzat ondo joan al da?».

Eskolaz kanpoko jardueretan ere

eskolako antzeko joera ikusi dute:

«Aisialdia zenbat eta libreagoa

izan, orduan eta arrakasta han-

diagoa izan du, eta zenbat eta zo-

rrotzagoa izan, orduan eta neke

handiagoa igarri da». 

Datorren ikasturteari begira,

hainbat gauza aldatzeko premia

ikusten du Azkonak: «Zentzurik

gabeko arau asko ikusi ditugu».

Adibide bat aipatu du: ikastetxe

barruan elkarrekin harremantze-

ko aukerarik ez ematea haurrei,

eta eskolako atea zeharkatu be-

zain pronto elkartzea. Zenbait

gertaerak, gainera, aldaketa pre-

mia hori areagotu egiten du, aipa-

tu duenez: esate baterako, euska-

raren erabilerak izan duen atze-

rakadak eta haurrek pantaila

aurrean igarotzen duten denbo-

rak. «Gehiago hurbildu behar

dugu gure arteko harremanetara,

naturara...». Uste du orain arte

datorren ikasturtera begira iraga-

rri diren neurriek «noraeza» era-

kusten dutela. «Eta izugarria da

horrek sortzen duen segurtasun

falta».

NEKANE ZALBIDE

Marea Urdina elkarteko kidea

«Desgaitasunak dituzten
umeekin kontziliazioa
oso zaila da pandemian»

Aniztasun funtzionala duten per-

tsonen inklusioa lortzeko helbu-

rua du Marea Urdinak. Nekane

Zalbide elkarteko kideak azaldu

du pandemiaren eraginez desgai-

tasunak dituzten haur askok be-

ren terapiak, kirolak eta abar gal-

du egin dituztela, eta, urtebete

pasatu den arren, horietako asko

oraindik ez dituztela berreskura-

tu: «Eta gure umeen oinarri 

handia dira terapiak. Monumen-

tu bat merezi dute haurrek, asko

galdu baitute».

Osasun fisikoari asko begira-

tzen zaion arren, uste du arazo

psikologiko asko ekarriko dituela

koronabirusaren pandemiak.

«Gehiago begiratu behar zaio

alde horri. Nire sentsazioa da

zaintza psikologiko bat behar zu-

tenak bigarren postu batean be-

zala egon direla». Geroari begira,

kezka bat aipatu du: «Ez dakit ari

diren erregistratzen edo idazten

zer gertatu den, zer ondorio izan

dituen. Galdetu egin behar zaio

jendeari, hurrengorako zer eki-

din jakiteko».

Haur askori tokatu zaie ikas-

turteko uneren batean konfina-

tuta egon beharra. Ia guraso guz-

tientzat izan da buruhauste bat

hori, baina desgaitasunak dituz-

ten haurren gurasoentzat, are

gehiago: «Bi gurasoak lanean

egonda, ezgaitasunak dituzten

umeekin kontziliazioa oso zaila

da pandemian. Norekin utzi? Ba-

tzuek, agian, izango dute lanera

ez joateko aukera, baina beste as-

kok ez». Esan du pandemiak

handitu egin dituela lehen ere hor

zeuden hainbat gabezia, eta, 

datorren ikasturteari begira, ba-

tik bat, baliabideak eskatu ditu:

«Eskolek badakite zer behar dau-

den, eta behar horiek aztertu be-

har dira, ume denek izan ditzaten

beharrezko baliabideak». Hez-

kuntzan inbertitzeko eskatu die

agintariei.

Neurri batean «ahaztuak»

sentitu direla esan du Zalbidek;

esate baterako, protokoloak eta

abar egiten direnean, behar bere-

ziak dituzten pertsonak ez direla-

ko kontuan hartzen. «Horregatik

esaten dut oso garrantzitsua dela

gauzak erregistratuta izatea, beti

gu ibili beharrean borrokan behar

bereziak dituzten familien egoera

ere kontuan hartzeko». 

ALVARO BEÑARAN

Psikomotrizista eta pedagogoa

«Haurrek errealitatea
helduen bidez jasotzen
dute neurri handi batean»

Haurren egoera azaltzeko, hel-

duei erreparatzea ere ezinbeste-

koa dela uste du Alvaro Beñaran

psikomotrizista eta pedagogoak.

«Konfinamenduak, maskarak,

murrizketek eta abarrek, noski,

zuzenean eragiten diete, baina

haurrek, bereziki txikiak baldin

badira, errealitatea helduen bidez

jasotzen dute, neurri handi bate-

an». Horregatik, zaintzen dituz-

ten helduak beldurrez, tentsioan,

urduri edo haserre sumatzen

badituzte, haurrak ere arriskuan

sentitzen dira, azaldu duenez:

«Helduok kudeatu behar ditugu

gure emozioak, haurrek beraie-

nak kudeatzeko».

Helduei testuinguru bat sortzea

dagokiela dio, eta testuinguru

hori nahiko segurua eta atsegina

bada, haiei dagokiena egiteko

moduan izango direla haurrak.

Horri lotuta, konfinamenduaren

hasiera ekarri du gogora. Haurrak

entretenitzeko proposamenak

erruz zabaldu ziren, eta lehen

egunetan helduak buru-belarri

saiatu ziren horretan. «Gero ikusi

zuten noizbehinka entretenitu

behar zirela haurrak, baina haur

horiek bazutela gauzak egiteko

gaitasuna».

Haurrek egoera «nahiko

ondo» eraman dutela uste du,

egokitu egin direla. Beñaranen

esanetan, «harremanak» dira

garrantzitsuena, eta horiek man-

tentzen badira, ez dira hain gaizki

egongo. Alabaina, ikusten du

arrisku bat: sozializazioaren aur-

kako joerak indartzekoa, besteak

arriskutsutzat, kutsagarritzat eta

abar hartzekoa. «Jendeari entzu-

ten zaio: ‘zer ondo ni nire etxean,

nire jendearekin...’. Norbere bur-

builan egotea erraza da; kanpoan

egoteak, desberdinekin egoteak,

ahalegin bat eskatzen du, baina

pena litzateke halako joerek inda-

rra hartzea». Kalean jende asko

ikustera ere ohitu egin beharko

dugula uste du, asko garelako eta

ez delako komeni gizartea gure

bizitzan oztopotzat hartzea. 

Pantailek eta teknologiak giza

harremanak ordezkatzea da

Beñaranek ikusten duen beste

arriskuetako bat. Azaldu du

gurasoek oso txikitatik uzten

dituztela haurrak pantailen

aurrean, artean horretarako tres-

na egokirik ez dutenean. Eta gai-

neratu du pandemiak areagotu

egin duela joera hori. «Adinare-

kin defentsa handiagoak ditugu

errealitatea eta pantaila aurrean

duguna bereizteko, baina haur

txikiek ez dute hainbesteko gai-

tasunik». 

Modu egokian erabiliz gero,

teknologia «onuragarria» izan

daitekeela zehaztu du, baina ez

zaio komenigarria iruditzen hel-

duen eta haurren arteko harre-

manak ordezkatzeko erabiltzea.

«Pena da helduek bideratzea

haurrak pantailetara. Giza harre-

manak galtzea dakar horrek,

komunikazioa galtzea. Helduok

saiatu behar dugu haurrak harre-

manen bidez bideratzen». 

COVID-19aren sintomak zituztenak bakartzeko gela bat, ikastetxe batean. GORKA RUBIO / FOKU

(Aurreko orrialdetik dator)
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Leire Narbaiza

Esperantzarako
argi izpia

G
utako askok ondoez
larria daukagu ba-
rruan azken hamar
egunotan. Ondoez sa-

kona, barrua nahasten diguna
eta tristatu egiten gaituena. Egoe-
ra animikoan eragin ez eze, larri-
tu ere egiten gaitu. Jakin ezinda
gabiltza zein den egoera bidegabe
honen irteera, ez dakigu zer egin
horrelakoak berriro gerta ez dai-
tezen. Geratzen zaigun arma ba-
karra ahotsa da; protesta egitea,
kalean zein sare sozialetan. Ber-
balizatzea guztia, zurian beltz
egitea; gure amorrua eta ezinego-
na plazaratzeaz gain, ea esnatu
eta aldatzeko gaitasuna ere lor-
tzen dugun.
Eivissan (Herrialde Katala-

nak), aurreko asteko ostegune-

an, Elena Livigni bere bikotekide
gizonak balkoitik bota zuen. Hil
egin zuen. Sevillan (Espainia)
Rocio Caiz 17 urteko neska egun
batzuetan desagertuta egon
ondoren, bere bikotekide ohiak
—eta lau hilabeteko umearen aita
ere badenak— aitortu zuen erail
zuela, eta ondoren gorpua zati-
katu. 45 egun bahituta egon
ostean, Olivia 6 urteko haurra-
ren gorpua aurkitu dute Teneri-
fen (Espainia). Urtebeteko Anna
ahizparena, momentuz, ez dute
aurkitu. Aitak desagerrarazi eta
hil zituen biak. Ostiralean,
Basaurin (Bizkaia) gizon batek
haurdun zegoen emazteari laba-
na batekin eraso zion. Chalon
sur Saonen (Frantzia) hastekoa
da Valerie Bacoten kontrako

epaiketa. Aitaordea Valeriek 12
urte zituela hasi zen hura bor-
txatzen eta jotzen. Prostituitu ere
egin zuen 25 urtean. Ihes egin
ahal izateko, Valeriek hil egin
zuen bortxatzailea. Bizitza osora-
ko kartzela zigorra ezar liezaio-
kete emakumeari. Irune Costu-
merok salatutako Bizkaiko Foru
Aldundiko lau langileen kontra-
ko epaiketa egin zuten pasa den
astean. Alaba kendu zioten GAS
(Guraso Alienazio Sindromea)
delakoa argudiatuta, existitzen
ez den sindromea. Fiskalak
gogor jo zuen Costumeroren
kontra, defentsaren abokatua
balitz bezala, eta Costumero
akusatua balitz lez. Igandean
Senpereko (Lapurdi) gizon bat
atxilotu zuen Frantziako Jendar-

meriak, 55 urteko bikotekide
emakumea hiltzeagatik Lot eta
Garonan (Frantzia). 
Hori guztiori astebete eskase-

an. Dakizkigunak baino ez dira,
eta mendeko gauzkaten bi esta-
tuetan, Herrialde Katalanetan eta
gurean baino ez. Ondoeza senti-
tzea normala da, ezta? Emakume
izanda, gutxieneko sentimendua
dela esango nuke. Hotzikara
etengabea eragiten digute gorago
aitatutako guztiek. Hitzak ere la-
bur geratzen zaizkigu deskriba-
tzeko orduan: «latza», «itzela»,
«etsigarria», «izugarria», «ne-
gargarria»... Sinonimo hiztegi
guztiak erabilita ere ezingo geni-
tuzke ganoraz kalifikatu.

Berba barik geratzen gara hala-
koetan. Eta askok horrela nahi
gaituzte: isilik. Horregatik, sare
sozialetan-eta gure egonezina
adierazi dugunean izan ditugu
komentario batzuk (gutxi, dena
esan beharra dago) guri eraso
egin eta iraintzen gintuztenak.
Patriarkatuak hil egiten gaituela
esate hutsagatik. Berriro ere 
hitzen bidezko bortxa eta indar-
keria. 
Irain horiek botatzen dituzte-

nek haizatu eta hauspotu egiten
dituzte zerrendatutako basake-
riak. Esajeratu egiten dugula esa-
ten digute, gure eldarnioak direla
diote, histerikoen berbak. Horre-
la, ahoa estali nahi digute, isilara-
zi. Baina argi izan dezatela: ez
gara isilduko, eta aurrean izango
gaituzte.
Eskerrak bestelako ahotsak ere

entzun ditugun, egoera aldatzeko
eta eraldatzeko nahia azaldu du-
tenak. Gehiago dira, gainera. Ho-
riek ardura dute benetan. Espe-
rantzarako argi izpitxo bat dira.

Berba barik geratzen
gara halakoetan. Eta
askok horrela nahi

gaituzte: isilik

Irudiab Donostia

250. eguna protestan, irtenbiderik gabe
Lan baldintzak eta zaintza sistema: Gipuzkoako zahar etxeetako langileek bi eskaera argi dauzkate. ELA sindi-

katuak deituta, 250. greba eguna izan zuten astelehenean, eta ehun bat langilek manifestazioa egin zuten Do-

nostian, Antiguatik Bulebarreraino eta handik aldundiaren egoitzaraino, Gipuzkoa plazaraino —irudian—.

«Markel Olano ahaldun nagusia eser dadila behingoz negoziatzera, eta utz diezaiola gatazkaren irtenbiderako

oztopo izateari», salatu zuen Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak, manifestazioaren amaieran. «Onar de-

zala bere ardura; eredu justu eta humanoagoa merezi dute langile hauek». JON URBE / FOKU

Pentsuaren kostua «neurrigabeki» 
gora doala salatu dute EHNEk eta Enbak

DONOSTIA bAbeltzainak haserre daude. Astelehenean Donostian el-
kartu ziren, EHNE eta Enba sindikatuek deituta, eta salatu zuten pen-
tsuaren kostua «neurrigabe» igota «sektorea itotzen» ari direla. Pre-
zioak %20 igo direla jakinarazi zuten. «Eta gehiegizkoa da hori».

«Pena da finala ez jokatzea,
baina erraza izan da erabakia
hartzea. Ez jokatzeko aholkua
eman didate medikuek, arrisku
handia dudalako lesionatzeko»

Iñaki Artola
Baiko enpresako pilotaria

-%56,3
HONDARRIBIKO AIREPORTUKO ERABILTZAILEEN JAITSIERA,

URTARRILETIK MAIATZERA

Aurtengo lehen bost hilabeteetan 22.393 bidaiari igaro dira Hondarribiko

aireportutik, urtebete lehenago epe horretan baino %56,3 gutxiago.

Guztira, 688 hegaldi izan dira aurtengo urtarriletik maiatzera.

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

%

Foru arau berria onartu arte, bertan
behera utziko dute kamioien bidesaria

ANDOAIN b Atzera egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta foru arau
berria onartu arte bertan behera utzi du N-1 errepidean kamioiei ko-
bratzen ari zen bidesaria. CETM garraiolarien patronalak exijitu du
itzultzeko garraiolariek orain arte ordaindu dituzten bidesarien dirua.
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Jon Miranda Tolosa

Gaur egungo arazoetako asko
nondik datozen ulertzen lagun-
tzen du historiak, Angel Rekalde
Goikoetxearen ustez (Tolosa,
1957). Memoria kolektiboa eza-
gutzeko eta berreskuratzeko aha-
leginean dihardu, eta, memoria
ariketa bat eginez, bere ibilbideari
errepasoa egin dio Nabarralde
fundazioaren koordinatzaileak.
Frankismo garai betean jaio zi-

nen. Zer-nolako giroa zegoen

zure ume garaiko Tolosan?

Eskolapioetan ikasi nuen nik, eta
oso giro erdalduna zen hangoa.
Gainerakoan, mendian ibiltzea
gustatzen zitzaigun, eta asko joa-
ten ginen Herniora, Uzturrera eta
Aralarrera. Oso giro politizatuan
mugitzen ginen Oargi mendi el-
kartean, eta esango nuke garai
hartan oso bananduta zegoela
gure jarduna: baziren kulturgin-
tzan aritzen zirenak, eta baginen
beste batzuk politikara gehiago
jotzen genuenak. Oso mugituak
izan ziren urte haiek. 10-11 urte
nituela etxetik kilometro eskas
batera hil zuten Txabi Etxebarrie-
ta. Burgosko prozesua bera sala-
tzeko mobilizazio handiak izan
ziren Tolosan, eta greba oroko-
rrak eta manifestazio handiak
izan ziren garai hartan.
Zein erakundetan militatzen ze-

nuen gaztetan?

Kalean mugitzen hasi ginen,
hainbat taldetan. Tolosan indar
handia zuen CCOO sindikatuak,
eta, alderdi politikoen artean, ba-
tez ere, ORTk. Abertzaleak ginen
gu, eta berehala jo genuen alde
horretara. Familia karlista nuen,
baina frankismotik oso aldenduta
zeuden gurasoak. Etxean jaso

nuen horrelako abertzaletasun
bat, eta baita arreba Izaskunen-
gandik ere; ni baino hamar urte
zaharragoa da hura, eta saltsa ho-
rietan sartuta zebilen ordurako.
Kalean giro bizi-bizia zegoen, eta,
16 urte nituela, jada kontaktua
egin, eta ETAn sartu nintzen. 
Noiz atxilotu zintuzten lehenen-

go aldiz?

1975ean. Salbuespen egoera izen-
datuta zegoen Gipuzkoan, eta tes-
tuinguru horretan atxiloketa
asko egin zituzten Goierrin; gurea
izan zen hurrengo katebegia. 17
urte nituen, eta Martutenen sartu
ninduten. Hilabete batzuk ba-
rruan pasatu, eta libre utzi gin-
tuzten. Handik urtebetera, Mar-
tuteneko kartzelatik ihesaldi bat
prestatzen ari ginela erori zen
gure taldea. Aldi hartan Guardia
Zibilak eraman gintuen, eta egu-
rra eman ziguten. Bederatzi egun
eman genituen inkomunikatuta,
eta gogoan dut nola egin zidaten
gau oso batean bainera; gogorra
izan zen. Eusko Jaurlaritzaren
torturaren inguruko txostenera-
ko nire testigantza eman nion
bere garaian Paco Etxeberriari
[auzitegi medikua eta antropolo-
goa]. Beste hiruzpalau aldiz atxi-
lotu ninduten, eta berriro egurra
eman zidaten. Polizia atzetik ze-
bilkidala ikusita, klandestinitate-
ra pasatzea erabaki nuen.
1981ean atxilotu zintuztenean,

ia hogei urte pasatu zenituen

preso. Zein espetxetan eduki

zintuzten?

Carabanchelen, Puerto de Santa
Marian, Alcalan, Herrera de la
Manchan... Kartzela estandar ho-
rietan eman nituen lehenengo ur-
teak. Esan dezagun, hasieran se-
lektiboa izan zela dispertsioa:

markatuen geundenak sakaba-
natu gintuzten. Caceresera era-
man ninduten ni. Kartzela zaha-
rra zen, monasterio itxurakoa,
txikia eta estua, deprimitzekoa.
Guri ezarri ziguten erregimen
itxia gehitu behar diogu horri,
erabateko bakartzea. Nik 11 urte
igaro nituen bakartuta.
Zertarako baliatu zenituen isola-

tuta igaro zenituen urte horiek?

Paradoxikoa da, baina, horrelako
egoera batera moldatzen asma-
tzen baduzu, izugarrizko aukera
daukazu muturren aurrean. Beste
aukerarik ez duzu: edo nazka-
nazka egin eta zeure burua gal-
tzen utzi, edo denbora zeure alde
erabili. Nik ikasteko eta liburuak
idazteko aprobetxatu nuen isola-
mendua. Lan handia egin nuen.
Kazetaritza ikasi nuen aurrena,
eta Soziologia eta Zientzia Politi-
koak ondoren. Nire testigantza
emanez liburu bat aterako ote
nuen galdetu zidaten Txalaparta
argitaletxekoek. Hilabete batean
idatzi nuenHerrera. Prisión de
guerra (1990).
Euskara ikasteko ere baliatu ze-

nuen espetxealdia, ezta?

Bai. Isolamendu egoera horretan
eman nion benetako bultzada.
Aurretik, Herrera de la Manchan
ikasia nuen euskara, eta EGA ere
atera nuen, baina Caceresen lortu
nuen erabat askatzea. Euskaldun
jantziak ziren bi kide izan nituen
espetxean, eta patio orduan haie-
kin ohitu nintzen hizketan.
Zer da gogorragoa: espetxeko

egonaldia ala handik ateratako-

an errealitateari aurre egin be-

harra?

Nik izugarrizko zortea izan nuen
espetxean. Lagunek asko lagun-
du zidaten, eta, bereziki, familiak.

«Ondarea
desagertzeko
bidean da»
Angel Rekalde b Nabarralde fundazioko koordinatzailea

Kazetaritzan doktorea eta Soziologia eta Zientzia Politikoetan
lizentziaduna da Rekalde, eta gaur egun Nabarralde fundazioan
dihardu proiektuak koordinatzen. Defendatu du ondarea
ezagutzeak gaur egungo errealitatea eraikitzen lagun dezakeela.
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Mimatuta sentitu nintzen. Beti

izan nituen bisitak, paketeak,

arropa, liburuak, egunkariak...

Pribilegiatua izan nintzen. Espe-

txetik ateratzean konplikatzen

hasten dira kontuak; izugarri kos-

tatu zitzaidan niri. Hiru bizitza

izan ditudala esan ohi dut: kartze-

lara sartu aurrekoa, kartzelan iga-

ro nituen hemezortzi urteetakoa,

eta handik atera ondorengoa. Al-

daketa bakoitza traumatikoa izan

da; oso zaila egin zait batetik bes-

tera pasatzea. Oso zaila da berriz

egokitzea: kalera ohitzea eta be-

rriz ere zeure burua aurkitzea.

Kostu handiko prozesua da kar-

tzela. Besteak atera izan direnean,

oso jakitun izan naiz horretaz. Ni-

re kasuan, nire alde esan dezaket

asko irakurri dudala, asko ikasi

dudala eta abilidadea badudala

egoera berrietara egokitzeko. Bai-

na gizartean ia ez dago erraztasu-

nik prozesu hori egiteko.

1999an atera zinen kartzelatik.

Ordurako zapuzten hasita zego-

en Lizarra-Garaziko prozesua?

Bai. Nahikoa kritiko nintzen ego-

era guztiarekin, baina, kartzelatik

atera berria nintzenez, bazterre-

tik begiratzen nuen. Lana topa-

tzeari ekin nion: hori nuen lehen-

tasuna. Soziologia ikasia nuenez,

lagun baten bitartez droga men-

dekotasunari buruzko ikerketa

batean parte hartu nuen. Oso on-

do atera zen dena, eta aukera

eman zidaten Eusko Jaurlaritzako

droga mendekotasunaren zuzen-

daritzan lanean hasteko. Garai

hartan Ezker Batua alderdikoek

kudeatzen zuten sail hori, eta, ur-

tebete lanean neramala, nire ibil-

bide politikoaren berri izan zuten

arduradunek; berehala bidali

ninduten lanetik. Jakin badakit

kontu horren harira tentsio han-

dia izan zela alderdiaren barruan,

kide asko etorri zitzaizkidalako

babesa ematera. Baina polariza-

zioa izugarria zen garai hartan.

Orduan aurkeztu zenuen dokto-

re tesia, ezta?

Bai. Lan munduan barneratzea

erraza ez zenez, tarte hori baliatu

nuen doktore tesia aurkezteko.

Kartzelan igaro nituen urteetan

egunero irakurri nuen El Pais

egunkaria. Aurrez nire kabuz egi-

na nuen ikerketatxo bat egunkari

hori aztertuz, bereziki interesa-

tzen zitzaidalako zein ikuspegi

ematen zuen Euskal Herriaz. Egu-

nero baliatzen zituen bere orriak

hemengo auziaz errelato bat erai-

kitzeko. Lan horretatik abiatuta,

metodologia jakin bati jarraituz

egin nuen tesia EHUko Kazetari-

tza fakultatean. Birrintzailea izan

zen ondorioa: terrorismoa zer zen

esateko, edo demokrazia, konsti-

tuzionalismoa edo bakea zedarri-

tzeko erabiltzen zuten Euskal He-

rriari buruzko kontakizuna. 

Hainbat hedabidetan kolabora-

tu izan duzu ordutik.

Bai, batean baino gehiagotan.

Dena den, Espainiako esparru

horietan sartu izan naizen bakoi-

tzean, oso feedback txikia topatu

izan dut. Eremu ezkertiarrenetan

ere nazionalista izateagatik kargu

hartu izan didatela sentitu dut.

Diskurtso inperialista eta kolo-

niala egiten dute beti. Nik, dagoe-

neko, etsi dut haiekin. Ez dute 

zalantzan jartzen Espainiaren

eredua. Gainbehera etorritako in-

perio bat da, eta, galbidean ego-

nagatik, sekula ez dute egiten be-

rrikuspen edo irakurketa kritiko-

rik. Munduko demokratenak eta

progresistenak direla uste dute.

Borroka guztiak galdu ditugu

guk; herri txikia gara, eta ez dugu

ahalmenik haiek hondoratzeko,

baina Espainiak badu gaitasunik

bere kabuz erortzeko. Gu inde-

pendenteak izango gara Espainia

erortzen denean; bien bitartean,

erne egon behar dugu momentu

hori noiz iritsiko.

Nola dago egoera hemen?

Ni kritikoa naiz erabakitzeko es-

kubidearekin eta horrelako kon-

tzeptuekin. Uste dut dagoeneko

badagoela indar handiko tresna

bat nazioarteko zuzenbidean: au-

todeterminazio eskubidea. Errei-

bindikazioak apalduz ez dugu

ezer asko aurreratuko. Ikusi bes-

terik ez dago Kataluniako proze-

suan kontzeptu teoriko horiek

nola landu dituzten eta gizarte zi-

bila nola aktibatu duten. Asko

landu dituzte teoria eta ezagutza,

eta hortik ikasteko asko dugu.

Gogoeta teorikorako gogo ho-

rrek bultzatu zintuen Nabarral-

de fundazioan parte hartzera?

Aurrena, interesagatik eman

nuen izena. Laguntzaile gisa hasi

nintzen, eta, halako batean, Gaiz-

ka Arangurenek utzi egin zuen

fundazioa, eta ni proposatu nin-

duten koordinatzaile lanerako,

2005 inguruan. Bide interesgarria

izan da niretzat; ikasiz joan naiz

pixkanaka. Nabarralden ondare-

aren kontzeptuan sakontzeko

urratsak egiten ari garela uste dut.

Nazio bat, herri bat ez da hemen

eta orain bakarrik existitzen: izaki

bizidunak bezala, leku batetik ga-

toz; hemen gaude, eta norabait

goaz. Denboran bizi dira nazioak,

eta ondareak ematen die jarraitu-

tasun hori. Legatu hori jaso, eta

hori erabiltzen dugu etorkizuna

eraikitzeko. Niri beti interesatu

izan zaizkit gai horiek. Horrega-

tik, oso eroso sentitzen naiz, nire

interes guztiek bat egiten dutela-

ko Nabarralden. 

Ondare hori zaintzeko tresna

bat da Nabarralde?

Bai. Sakon aztertuz gero, egungo

errealitatea eraikitzen lagun die-

zaguketen erreferente

asko dauzkagu hemen.

Zazpiak batkontzeptua,

adibidez, euskaldunon

zatiketa eta desartikula-

zioaren erakusgarri da.

Ikur gisa darabilgu haiek

gu banatzeko erabilitako

estrategia. Horregatik da

inportantea ezagutza

horretan sakontzea.

Duela urte batzuk, onda-

re hori berreskuratzeko

lanean hasi ginen Naba-

rralden. Ez ondare histo-

rikoa bakarrik, baita in-

dustria eta natur ondarea

ere. Hori egin ezean, glo-

balizazioaren itsas zabal

horretan urtuko gara.

Dena homogeneizatzen

ari da. Arrisku horri au-

rre egiten ez badiogu, de-

sagertzeko bidean da ondarea. 

Fundazioa ala mugimendua da

Nabarralde?

Hiruzpalau pertsonaz osatutako

bulego tekniko bat daukagu, eta,

horrez gain, mugimendu zabal

bat dago fundazioaren atzean.

Pandemiarekin moteldu egin da

bi organoen arteko martxa, eta

berriro sendotu behar ditugu

harremanak. Alde teknikoa gara-

tzeko gaude gu, baina lan hori

egiteko beharrezkoa dugu oinarri

soziala. Jendea behar dugu, hori

baita herri honek duen indarra.

Aste honetan aurkeztu dugu

Noain 1521. Azken bataila libu-

rua, eta, besteak beste, Joseba

Asironek eta Patxi Zabaletak egin

dute ekarpena. Ekainaren 30ean

bostehun urte beteko dira Noain-

go batailatik; Nafarroako Erresu-

mak bertan eman zuen azken

hatsa.
JON MIRANDA

Erregimen itxia ezarri ziguten
guri kartzelan, erabateko
bakartzea. Nik 11 urte 
igaro nituen bakartuta»

«Oso zaila da berriz egokitzea;
kalera ohitzea eta berriz ere
zeure burua aurkitzea; kostu
handiko prozesua da kartzela»

«Independenteak izango gara
Espainia erortzen denean; 
bien bitartean, erne egon behar
dugu momentua noiz iritsiko»

«Herri bat ez da hemen eta
orain bakarrik existitzen: 
leku batetik gatoz; hemen
gaude, eta norabait goaz»

‘‘





Unai Zubeldia 

Ekaitz arriskuarekin hasi da

2021eko hondartza garaia. Hiru

hilabetekoa izango da sasoia: as-

teartea izan zen lehen eguna,

ekainaren 15a, eta irailaren 15era

arte iraungo du. Iaz bezala, ohiko

sorosleak eta hondartzazainak

arduratuko dira tokian tokiko se-

gurtasun neurriak betearazteaz.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ho-

bekuntza batzuk egin ditu hon-

dartzetako edukiera neurtzeko

bideometria sisteman, eta aurten

ere martxan izango da Nik Hon-

dartzak sakelakoetarako aplika-

zioa; hamabost minutuz behin

berrituko dute hondartza bakoi-

tzaren betetze maila.

Jose Ignacio Asensio Gipuzkoa-

ko Foru Aldundiko Ingurumen

diputatua Mutrikun izan zen as-

teartean, Joseba Palenzuela Mu-

trikuko alkatea ondoan zuela.

Han egin zuten hondartza sasoia-

ren hasierako ekitaldia, eta ez da

kasualitatea lehen egunerako

Mutriku aukeratu izana, bideo-

metria sarea indartzeko beste ka-

mera bat jarri dutelako Mutriku-

ko portuko hondartzan. «Horrez

gain, aurten hobetu egingo dugu

bideometria estazioen autono-

mia, itzalak saihesteko eta zerbi-

tzua optimizatzeko», azaldu

zuen Asensiok. Kontrol ordutegia

20:30era arte luzatu dute aurten.

Asensiok emandako datuen

arabera, Nik Hondartzak aplika-

zioak 50.000 deskarga izan zi-

tuen iaz. «Eta edukierak

kontrolatzeko aukera

eman zuen horrek, hon-

dartzak modu arduratsu

eta seguruan erabiltze-

ko». Mapa interaktibo

bat ere eskainiko du apli-

kazio horrek, hainbat

koloretako ikonoekin.

«Eta, era berean, uda-

lentzako alerta sistema

bat ere izango du; edukieren eta

marea igoeren inguruko infor-

mazioa emango du sistema ho-

rrek, baldintzak aldatu aurretik».

Berrikuntza gisa, «COVID-

19aren pandemiaren hedapena

ahalik eta gehien murrizteko eta

garbiketa bermatzeko», pedal bi-

dezko eragingailu sistema bat ere

jarriko du aldundiak hondartza-

ko paperontzi guztietan. «Gaina-

zalak ukitzeko arriskua ez har-

tzea da helburua». Horrez gain,

bosgarren zakarrontzia jarriko

dute, beirarentzat.

Lagujngarri gisa, sentsibilizazio

kanpaina bat ere egingo du al-

dundiak, «hondartzak arduraz

erabiltzeko arauak eta arretazko

neurriak herritarrei jakinarazte-

ko».

1985etik aurrera, aldundiak

garbiketa eta mantentze lanak egi-

ten ditu Hondarribia, Orio, Za-

rautz, Getaria, Zumaia, Deba eta

Mutrikuko hamabi hondartzetan,

eta diruz laguntzen du Donostia,

lau hondartzak garbitzeko.

Kontrol zorrotzagoa
Hondartza sasoia hasi berri da, eta irailaren 15era arte iraungo du 
b Aldundiak hobetu egin du hondartzetako edukiera neurtzeko sistema

Aldundiko eta Mutrikuko Udaleko ordezkariak, asteartean, Mutrikuko portuan,

hondartza sasoiaren aurkezpen ekitaldian. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
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GOMENDIOAK

Gipuzkoa Ingurumena
COVID-19
PROTOKOLOA

Gozatu Errespetatu
Elkarrekin bizi

hondartzak.kostasystem.com

Hondartzaren betetzea jakiteko:

Edo APP 
deskargatu

nik
HONDARTZAK

1,5 m

Pertsonen arteko 
gutxieneko 

distantzia utzi.

2 - 3
ORDU

Hondartzan 
egonaldi 

laburragoak 
antolatu.

Maskara nahitaez 
erabili behar da, 

bainatu bitartean 
izan ezik, edo 1,5 m-ko 

pertsonen arteko 
distantzia duen leku 
batean egonez gero.

GIPUZKOAKO
HONDARTZAK
PLAYAS
DE GIPUZKOA

Udalentzako alerta sistema bat
ere izango da aurten; edukieren
eta marea igoeren inguruko
informazioa emango du»
Jose Ignacio Asensio
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen diputatua

‘‘



dak ikustera. Haiek guztiak ani-

matuko nituzke etxeko txanpon

zaharrak bildu eta poltsatxoa

Zabalegi dendara ekartzera. Asko

eskertuko genioke hala egiten

duenari». 

Badakite bildutako dirua ihes-

lariei laguntzeko baliatuko dute-

la, baina oraindik zehazteko dute

zer proiektutara bideratuko du-

ten. «Itsas Salbamendu Humani-

tarioari edo Zaporeak erakundea-

ri emango diogu bildutako dirua,

egiten ari diren lanarekin jarrai-

tzeko bultzada bat izan dezaten.

Elkarte horietako ordezkariek

badakite zer eremutan dagoen

beharra, eta haiei emango diegu

dirua, beharra dutenei lagun die-

zaieten». Horrez gain, Izetak

adierazi du «inguruotan» nor-

baitek behar handia duela jakiten

badute hari laguntzeko ere balia-

tuko dutela dirua. 

Hainbat boluntariok osatzen

du Hotz Zarautz elkartea, eta kide

horiek «beti buruari bueltaka»

ibiltzen dira, Izetaren arabera:

«Beti ari gara errefuxiatuei nola

lagundu pentsatzen. Errefuxia-

tuez hitz egiten hasi zirenean,

jendeari asko eragin zion gaiak,

baina orain ahaztu egin dira asko

eta asko. Dena den, beti egon dira

errefuxiatuak, eta beti egon dira

egoera txarrean, gainera».

Iheslariei laguntzeko bide ho-

rretan, pezeten egitasmoa «beste

proiektu bat» besterik ez da; hala

adierazi du Izetak: «Errefuxia-

tuekin ere egon ohi gara batzue-

tan. Familia batzuk Siriatik etorri

dira Zarautzera; saharar bat ere

etorri da herrira...». Hotz Zarautz

elkarteko kideak azaldu du ho-

riek Euskal Herrira iristen direne-

an ez dutela ezer ezagutzen. «Eta

herria erakutsi ohi diegu guk:

dendak, osasun zentroa, banke-

txea... Beharra dutenei era asko-

tako laguntza ematen saiatzen

gara».

Ihintza Elustondo Zarautz

D
agoeneko ezer

gutxirako balio

dute itsulapiko

zaharretan gorde-

tako pezetek, bata

bestearen gainean pilatutako

txanpon zaharrek. Badira urte

batzuk euroa indarrean sartu

zela, eta ordutik egon da aukera

pezeta horiek euro bilakatzeko.

Dena dela, amaitzear da txanpon

horiek euroengatik aldatzeko

epea: hain zuzen ere, ekainaren

30a izango da horretarako azken

eguna. Horren aurrean, ideia bat

izan dute Zarautzen errotuta

dagoen Hotz Zarautz elkarteko

kideek: pezetak biltzen ari dira,

txanpon horiek elkartasun olatu

bilakatzeko. 

Iheslariei eta beharra dutenei

laguntzeko lan egiten dute elkar-

te horretako kideek, eta, helburu

horri tiraka, askotariko egitasmo-

ak sustatu ohi dituzte. Bide horre-

tan, beste urrats bat izango da pe-

zeta zaharrei etekina ateratzea.

«Jendeak etxean alferrik dituen

pezetak biltzen ari gara, ondoren

horiek euro bilakatu eta errefu-

xiatuei laguntzera bideratzeko»,

azaldu du Marije Izeta Hotz Za-

rautzeko kideak. 

Iazko Gabonetan jarri zuten

proiektuaren lehen ernamuina.

Eguberrietan bigarren eskuko

denda zabaldu ohi dute Hotz Za-

rautz elkarteko kideek, baina iaz

ezin izan zuten nahi bezala egitu-

ratu saltoki hori: «Izurria dela

eta, ezin izan genituen salgai jarri

bigarren eskuko arropak, haiek

saldu aurretik beharrezkoa zela-

ko denak tindategitik pasatzea».

Egoera horren aurrean, Donos-

tiako denda batek utzitako bero-

kiak saldu zituzten, baina beste

zerbait egitea ere bururatu zi-

tzaien: «Elkarteko kide bati bu-

ruratu zitzaion dendan kutxatxo

bat jartzea pezetak dohaintzan

emateko».

Gabonetako denda hark itxi zi-

tuen ateak, baina egitasmo hari

jarraipena ematea erabaki zuen

elkarteak. «Nire lagun batek den-

da bat dauka Zarautzen, eta gal-

detu nion ea bere dendan bil geni-

tzakeen pezetak. Berehala eman

zidan baiezkoa», esan du Izetak.

Egun, Hotz Zarautzen egitasmoa-

rekin bat egin nahi dutenek Zaba-

legi dendara eraman ditzakete

txanponak; Kale Nagusiko 18.

zenbakian dago saltokia. 

Pezeta-euro trukea, Bilbon
Izetak adierazi duenez, «nahiko

erantzun ona» izaten ari da egi-

tasmoa; oraingoz, 152.000 pezeta

bildu dituzte; gutxi gorabehera,

914 euro. Haren arabera, kopuru

hori aipatzean ematen du «diru

asko» dela, baina kopuru hori

eurotara aldatzean, «hainbeste

ere ez da». Horregatik, herrita-

rrak animatu ditu txanponak do-

haintzan ematera, ahalik eta diru

gehien eskuratzeko: «Ekainaren

30etik aurrera, ez dute ezertarako

balioko pezetek. Gainera, horiek

eurotara aldatzeko Bilbora joan

beharra dago, ordua hartuta. Be-

raz, uste dut aukera polita dela

etxean sobran ditugun pezetak

kentzeko, eta, bide batez, errefu-

xiatuei laguntzeko». 

Hotz Zarautzeko kideak ekai-

naren 28an joango dira Bilbora

pezetak eurotara aldatzera; dago-

eneko hartu dute ordua. Horre-

gatik, ekainaren 24a izango da

txanponak dohaintzan emateko

azken eguna. Zarauzko jendea ez

ezik, inguruko herrietako bizila-

gunak ere animatu ditu Izetak

egitasmoarekin bat egitera:

«Lehen itxita zeuden mugak,

baina orain Gipuzkoa osotik

etortzen da jendea Zarautzera

egunpasa, hondartzara edo den-

Hotz Zarautz elkarteko kideak pezetak biltzen ari dira, 
horiek euro bilakatu eta iheslariei laguntzera bideratzeko.
Ekainaren 24ra arte jasoko dituzte txanponak, Zarauzko
Zabalegi dendan. 152.000 pezeta bildu dituzte jada, 914 euro. 

Alferrikako pezetak,
elkartasun olatu

Hotz Zarautz elkarteko kideek orain arte bildu duten diru kopurua, aste honetan. HITZA
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«Aukera polita da
etxean sobran ditugun
pezetak kentzeko, eta,
bide batez, errefuxiatuei
laguntzeko»

«Itsas Salbamendu
Humanitarioari edo
Zaporeak erakundeari
emango diogu
bildutako dirua»
Marije Izeta
Hotz Zarautz elkarteko kidea



Erik Gartzia Egaña Oiartzun

Barrura begiratu dute, herrira.
HemenGuk egitasmoa aurkeztu
berri dute Oiartzunen, helburu
argi batekin: herriko ekoizleak
saretzea, produktuak erakustea
eta bertan daudela gogoraraztea.
Egitasmo berria izanagatik, sare-
ko hogei ekoizlek azoka bat egin-
go dute bihar bertan, 09:30etik
14:00etara, Kontzejupean. Gehie-
nek lehen sektorearekin harre-
man zuzena duten arren, badira
bestelako sortzaileak ere: marraz-
kigintzakoak, poltsa egileak...
Eneritz Arbelaitz Oiartzungo

Udaleko Ingurumen zinegotziak
azaldu du denbora bat badela le-
hen sektorea bultzatzen ari direla,
Lurbizi egitasmoarekin, «eta
orain beste gauza batzuk lantzeko
beste aukera bat sortu da ekoizle-
ekin». Ez da izan udalaren egitas-
mo hutsa; hainbat herritar joan
zaizkie esanez astelehen arratsal-
deetan «giro polita» sortzen dela
Arraztalo kontsumo taldearen
saski banaketa ardatz duen mer-
katu txikian. Izan ere, hasieran
Arraztaloren zita zenari beste
hainbat eragile batu zaizkio pix-
kanaka.
Ideia horri tiraka, bi bilera egin

zituzten udalak, ekoizleek eta he-
rritarrek, eta hor landu zuten azo-
ka egiteko ideia. «Berez, tresna
bat izango da azoka», adierazi du
Arbelaitzek: «Benetako ideia da
Oiartzunen ekoizleak daudela
erakustea. Gutxi dira agian, baina
badaude, eta herrian ez da egiten
haientzako gauzarik». Identifi-
katzen errazak diren logoa eta
izena aukeratu dituzte, «horiek
ere oso hemenguk». Jon Martin
bertsolariak jarri dio izena egitas-
moari, eta Eneko Salaberria Dixi-
du estudioko kidearena da irudia. 
Arbelaitzek argi utzi du He-

menGuk ez dela jatorrizko izen-
dapen bat: «Ideietako bat da au-
rrerantzean dendetan logo hori
jartzea Oiartzungo produktuei,
identifikatzeko». Biharko azoka
izango da elkarlanean egingo du-
ten lehenengo jarduera. Hori bai,
baztertu egin dute astero azoka
handi bat egitea, «astelehenero-
ko produktu banaketak funtzio
hori betetzen duelako». 
Larunbateko azokan parte har-

tuko duten hogei ekoizleak ez
dira ekoizle etiketapean dauden
bakarrak. Arbelaitzek adierazi

duenez, herriko ekoizle gehiagori
ere ireki diote egitasmoa. «Ba-
leiok [sagardogileak] bere burua
ez du ikusten produktuak azoka
txiki batean saltzen; beste gune
batzuetan dute salmenta. Baina
bat dator HemenGuk proiektua-
ren ideiarekin, eta beste gauza 
batzuetarako prest egongo litza-
teke: dendetan kartela jartzeko,
adibidez».

Pandemia, batzuetan akuilu
Pandemia garaian, «txarrari one-
na» atera ahal izan diote hainbat
ekoizlek. Datuak aztertuta, ba-
tzuek ugaritu egin dute aurrez
aurreko salmenta. Barazkiekin,
esaterako, ekoizle batzuek suma-
tu dute bertan ekoitzitako pro-

duktuekiko interesa handitu egin
dela. «Hala ere, jende askok ez
daki zer daukagun Oiartzunen»,
zehaztu du Ingurumen zinego-
tziak: «Horiek ezagutarazi nahi
ditugu proiektu honekin, eta ha-
rremanak sortu. Bertako ekono-
mia, bertako kalitatea eta balore
horiek guztiak landu nahi ditugu
herritarrekin, HemenGuk egitas-
moaren bidez».
Joana Iñigez da bihar Oiartzun-

go Kontzejupean postua jarriko
dutenetako bat. Ogia eta sagardoa
saltzen ditu, Gezamina izenare-
kin. Iaz sortu zuten marka hori,
baina lehenagotik ari dira lanean.
Iñigezek nabarmendu duenez,
COVID-19ak «eragin handia»
izan du beren lanean: «Beste arlo

batzuetan bezala, barazkigintzan
ere oztopoak izan ditugu. Aginta-
riek eurek hartutako neurriak
dira horietako batzuk: azoka txi-
kiak itxi, eta azalera handiko sal-
tokiak irekita mantendu zituzten
itxialdian. Nahiko traba jarri ziz-
kiguten hasiera hartan».
Orain «beste lasaitasun bat»

antzematen du Iñigezek. Hasiera-
ko «ezjakintasun» hark sortuta-
ko «kezkak eta zalantzak» atze-
an utzita, «zerbait» mugiarazten
ari dela nabari du. Iñigezek bat
egin du Arbelaitzek esandakoare-
kin: «Pandemiak txarrera egin
bazuen ere, askok ikusi zuten he-
mengoa bultzatu behar dela, nor-
beraren herrian bertan ekoitzita-
koa, bizilagun baititugu zerbitzu
hori ematen dutenak. Hemengo
kultura, jakinduria eta ekonomia
sustatzen dira horrela, eta horrek
indarra eman zigun aurrera egi-
teko».

«Proba erabakigarria»
Iñigezen ustez, «onuragarria» da
herriko beste kide batzuekin el-
kartu eta gauzak elkarrekin egin
ahal izatea: «Azokaren esperien-
tzia polita izango dela espero dut,
eta herritarrak agertuko direla
gauzak erostera. Ederki pasatuko
dugu denon artean, eta hemengo
produktuen aldarria egingo
dugu».
Gezaminako ekoizleak eta uda-

leko ordezkariak «ilusio eta gogo
handia» nabari dute biharko azo-
karako. Biek azaldu dutenez,
biharko emaitzak markatuko du
zein den urratu beharko duten bi-
dea. Iñigez ekoizlearen arabera,
«proba erabakigarria» izango da
larunbatekoa, eta horren arabera
ikusiko dute etorkizunean zer
egingo duten. «Definituz joan be-
harko dugu zein harreman mota
nahi dugun gure artean», zehaz-
tu du Arbelaitz zinegotziak: «No-
la antolatuko eta elkartuko garen,
zein maiztasunekin... Nabari du-
gu herrian badagoela ilusioa, eta
aprobetxatu egin behar dugu ego-
era hori».

«Hemengoa» erakusteko
HemenGuk egitasmoa sortu berri dute Oiartzunen, herriko ekoizleak biltzeko eta saretzeko

Biharko azokan parte hartuko duten ekoizleak, udaleko ordezkariekin, joan den astean, proiektua aurkezten. ERIK GARTZIA
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Berez, tresna bat izango
da [biharko] azoka;
benetako ideia da
Oiartzunen ekoizleak
daudela erakustea»
Eneritz Arbelaitz
Oiartzungo Udaleko Ingurumen
zinegotzia

«Askok ikusi zuten
hemengoa bultzatu
behar dela, bizilagun
baititugu zerbitzu hori
ematen dutenak»
Joana Iñigez
Oiartzungo Gezamina elkarteko kidea
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MUSIKA

ANDOAINAndoaingo Rock Jaial-

dia. Angel Kaplan eta Bubblegum,

Rüdiger, Inoren ero ni, Belako eta

Audience taldeak.

bBihar, 12:30ean eta 15:30ean,

Ondarreta ikastetxeko patioan; 

eta 17:45ean, 19:00etan eta

20:45ean, Basteron.

ANDOAINGatibu.

bAsteartean, 19:00etan,

Ondarreta ikastetxeko patioan.

ANDOAINMikel Urdangarin.

bOstegunean, 21:30ean, Basteron.

ARETXABALETAAcordes Nava-

rros.

b Igandean, 19:00etan, plazan.

ARRASATEPandero Jaialdia. Ne-
omak, Amak, Khami, Elizagoien

ahizpak, Oses-Leuza anaiak...

b Igandean, 18:00etan, Amaian.

AZKOITIAMatadeixeren 

25. urteurreneko ekitaldiak.

bGaur, 18:00etan, Matadeixen.

AZPEITIAArroite eta Ukabil.

bGaur, 19:00etan, gaztetxean.

AZPEITIARuper Ordorika.

bGaur, 20:00etan, Soreasun.

AZPEITIA Iheskide.

bBihar, 18:00etan, Soreasun.

BERGARALeizeak.

b Igandean, 19:00etan, Ubera

auzoko eliza aurrean.

DEBABrigade Loco eta No Limits.

bBihar, 18:30ean, Kalbetonen.

DONOSTIAAiru eta Arima.

bGaur, 19:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAThe Bobby’s eta Stre-

etwise.

bBihar, 18:00etan, Dokan.

DONOSTIA Iberotango.

bBihar, 19:00etan, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIABruna eta Susmara.

bBihar, 19:00etan, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIAMugan.

bBihar, 19:00etan, Kutxa kultur

terrazan.

DONOSTIAAmetsproiektua.

b Igandean, 12:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIA Iseo & Dodosound.

b Igandean, 17:30ean eta

20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAAntton Valverde.

b Igandean, 19:00etan, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIARo taldea.

b Igandean, 19:00etan, 

Kutxa kultur terrazan.

DONOSTIAAmaia Zubiria.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAArs Lacrimae. 

Enrike Solinis.

bAsteartean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenian.

EIBARLizarrako dultzaineroak.
bAsteazkenean, 13:00etan,

Koliseon.

ERRENTERIA Ikko Percussion

Group, DJ Makala eta Bihotza.

bAstelehenean, 19:00etan,

Niessenen.

ESKORIATZAOngi etorri zapatis-

tak jaia. Bixentak eta Screamers

and Sinners taldeak.

bBihar, 18:00etan, Santa Marina

plazan.

HONDARRIBIAPetti.

bOstegunean, 19:00etan, 

Itsas Etxean.

LAZKAOKalakan.

bGaur, 19:00etan, Areria aretoan.

OIARTZUNOlatz Salvador. 

Kantagiltzasolasaldi musikatua.

b Igandean, 18:00etan,

Arizmendiko lorategian.

OÑATILarru Beltzak.
bBihar, 17:00etan, Antixena

parkean.

TOLOSAVerde Prato.

bBihar, 19:00etan, Bonberenean.

TOLOSAEt Incarnatus.

bAsteartean, 19:00etan, 

Urkizun.

TOLOSANikotina eta Skabidean.

bOstegunean, 19:00etan, 

zezen plazan.

URRETXUUrretxutik mundura.

Gorka Hermosa.

b Igandean, 19:30ean, San Martin

Tours plazan.

ZUMARRAGATrikiti jaialdia.

bBihar, 17:00etan, Zelai Ariztin.

ANTZERKIA

ARRASATENekatutak. Antton 

Telleriaren bakarrizketa.

bBihar, 19:00etan, Amaia

antzokian.

AZKOITIAAdabaki. Bapatean.

b Igandean, 17:00etan,

Matadeixen.

BEASAINManicom place.

bBihar, 18:00etan, Usurbe

antzokian.

DONOSTIAPrincipiantes. Javier

Gutierrez eta Monica Regueiro.

bBihar, 19:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIA Il re pastoreopera.

bOstegunean, 19:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIANekatutak. Antton 

Telleriaren bakarrizketa.

bOstegunean, 19:00etan, Kutxa

kultur terrazan.

EIBARLegea gu gara. Barsanti 

taldea.

bOstegunean, 20:00etan, 

Txaltxa zelaian.

ERRENTERIAPiezak. Tranpola,

Pez Limbo, Hara Nori eta Kolektivo

Monstrenko konpainiak.

bGaur, 19:00etan, Niessenen.

ERRENTERIAAlbum. Formol 

Laborategia.

bBihar, 18:00etan, Lekuona

fabrikan.

ERRENTERIA¿Hay alguien ahí?.

Kolectivo Monstrenko.

bBihar, 20:00etan, Niessenen.

ERRENTERIA43º1344N’. Olatz

Gorrotxategi konpainia.

b Igandean, 18:00etan, Niessenen.

ERRENTERIAAntigone edo eze-

tzaren beharra. Horman Poster

Kolektiboa.

b Igandean, 20:00etan, Niessenen.

HONDARRIBIAHackerrak. Patxi

Perez, Belen Cruz eta Olatz Beobi-

de.

Andoain b Kontzertuak

Bost rock talde, bost estilo eta bi agertoki
Pandemiaren eraginez, eten luzea izan dute zuzeneko emanaldiek, eta Andoaingo Rock Jaialdiari ere eragin dio horrek. Baina bueltan da urteen po-

derioz sona handia lortu duen jaialdia, eta berrikuntza batzuk izango dira aurten. Egun bakarreko jaialdia izango da biharkoa, eta bi agertoki izango

ditu: Ondarreta ikastetxeko patioa eta Bastero kulturgunea. 12:30ean hasiko dira kontzertuak ikastetxeko patioan, eta 17:45ean Basteron. Bost talde

igoko dira bi agertokietara: Angel Kaplan eta Bubblegum, Rüdiger, Inoren ero ni, Belako —irudian— eta Audience. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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bGaur, 19:00etan, Kasino

Zaharrean.

IRUNVocalocuras. B vocal taldea.

bBihar, 19:00etan, Amaia KZn.

LASARTE-ORIAOscar Terolen

eta Sara Escuderoren bakarrizke-

tak.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

LASARTE-ORIA
Anticoronacava.ret. The Chancle-

ttes konpainia.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

URNIETAUbu Rey: ¿Las sonrisas

son risas?.

bGaur, 19:00etan, Saroben.

BERTSOLARITZA

ADUNATolosaldeko bertsolari

gazteen saioa. Erik Aranzabal,

Asier Arteaga, Aratz Arzelus, Eki

Mateorena, Beñat Mateos, Jon

Mendiluze, Oibar Olano, Izar Zela-

rain eta Ane Zubia.

bBihar, 11:30ean, Elordi plazan.

ANDOAINBertso saioa. Aner Euz-

kitze, Miren Artetxe, Oihana Igua-

ran, Ane Labaka, Agin Laburu eta

Aitor Mendiluze. Gai jartzailea:

Unai Ormaetxea.

bOstegunean, 13:00etan,

Basteron.

DONOSTIAAzken Bidaia. Herio-

tzari buruzko bertso saioa. Miren

Amuriza, Andoni Egaña, Maialen

Lujanbio eta Julio Soto. Gonbidatu

berezia: Jon Sarasua.

bBihar, 18:00etan, San Telmo

museoan.

ERREZILAuskalo zeinek jarriak

bertso musikatuak. Eñaut Agirre

eta Unai Agirre Goia.

b Igandean, 18:00etan, karpan.

GETARIABertso saioa. Amets Aiz-

purua, Andoni Egaña, Danel Ola-

no eta Felix Zubia. Gai jartzailea:

Uxune Areizaga.

bOstegunean, 19:00etan,

Balentziaga kaleko plazatxoan.

OIARTZUNBertso jaialdia. 

Onintza Enbeita, Josu Ibarguren,

Maialen Lujanbio eta Julio Soto.

Gai jartzailea: Ander Lizarralde 

Jimeno.

bGaur, 19:00etan, Arizmendi

lorategian.

USURBILBertso saio musikatua.
Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga eta

Maialen Lujanbio. Gai jartzailea:

Amaia Agirre.

bOstegunean, 17:00etan, Kalezar

auzoko plazan.
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Arrasate eta Donostia bBakarrizketa

Itxialdiaren zuzeneko ondorioak
Antton Telleria Euskadi Gazteako esatariak —irudian— «nekatutak» amaitu zuen pandemiaren ondorioz izan

zen itxialdia. Orduan hasi zen bakarrizketak idazten; ETB1eko Gure kasasaioan egin zuen lehen bakarrizketa,

eta proiektu berri bat sortu zuen gero: Nekatutakbakarrizketa saioa. Joan den apirilean ekin zion bakarkako

ibilbideari, eta bihar Arrasateko Amaia antzokian eskainiko du saioa, 19:00etan. Hurrengo ostegunean, berriz,

ekainaren 24an, Donostian ariko da, Kutxa kultur terrazan, 19:00etan. ANDONI CANELLADA / FOKU

VILLABONA-AMASAOrainmene-

an: Bertsolaritzaren genealogia 

feministak. Oihana Arana, Oihana

Iguaran eta Eli Pagola. Gai jartzai-

lea: Amaia Agirre.

bBihar, 19:00etan, Amasa elizan.

ZARAUTZZapla!Bertsolari gazte-

en zirkuitua. Saio musikatua. Asier

Ibarguren, Ane Beloki, Oihana

Arana eta Beñat Gaztelumendi.

Gai jartzailea: Maite Aizpurua.

bGaur, 18:30ean, Torreoian.

DANTZA

ALEGIAEsku harriak: Oteizaren

(h)aria.

bOstegunean, 19:30ean,

Kalebeherako parkean.

ANDOAINAxeri-dantza.

bOstegunean, 12:00etan,

Ondarreta ikastetxeko patioan.

AZPEITIALuix Beltza dantza tal-

dea eta Antxieta musika eskola.

b Igandean, 12:30ean, Soreasun.

EIBARNele Dantza.

bGaur, 20:00etan, 

Koliseon.

EIBARSoka-dantza. Usartza Txis-

tulari Banda eta Kezka Dantza Tal-

dea.

bOstegunean, 19:00etan,

Koliseon.

ELGOIBARBirakabizi. Biraka tal-

dea.

bOstegunean, 19:00etan,

antzokian.

HERNANIGorpuztu. Doos Colecti-

vo / Eva Guerrero.

b Igandean, 12:00etan, Txillida

Lekun.

LEGAZPIEuskal Herriko Gazteen
Aurresku Txapelketa.

bBihar, 16:30ean, azokan.

USURBILOrbeldi dantzan II. Hau-

rren emanaldia.

bGaur, 17:30ean, Artzabalgo

pilotalekuan.

VILLABONA-AMASAGeneroa.

Kimua kolektiboa.

b Igandean, 19:00etan, Errebote

plazan.

HITZALDIAK

AZPEITIA ... 1521-1522. Inbasioa.

Joseba Asiron.

bAsteartean, 18:30ean, Azoka

plazako aretoan.

DONOSTIAEutanasia legea mar-

txan: eman beharreko urratsak.

Arantza Garaialde eta Marta Ba-

randiaran.

bAsteartean, 18:30ean, Okendo

kultur etxean.

ERRENTERIANoiz bukatzen da

armairua? liburu aurkezpena. 

Ibai Fresnedo eta Egoitz A. 

Albeniz.

bOstegunean, 18:30ean, Lekuona

fabrikan.

OÑATIGordailua: traste zaharrak

ondare. Xabier Kerexeta Erro.

bGaur, 18:30ean, Santa Ana

antzokian.

BESTELAKOAK

ARETXABALETAKaioak ez du

hotzikbat-bateko konposizio

saioa. Jaiki Elkartea eta Sara Alon-

so.

bGaur, 19:00etan, Ilargi plazan.

ARETXABALETAKalean otso,

etxean uso. Patata Tropikala. 

Haurrentzat.

bAsteartean, 19:00etan, Santa Rita

lorategian.

AZPEITIADinamoa sormen 

gunearen irekiera ofiziala.

bGaur, 11:00etan, Soreasu

auzoan. 18:00etan, herritarrekin

ekitaldia.

DONOSTIAMeri, Mari eta Lari. 

Eidabe Ekimen Kulturalak. 

Haurrentzat.

bGaur, 18:00etan, Jolastokieta

plazan.

DONOSTIAAdi, grabatzen, ekin!.

Tomaxen abenturak. 

Haurrentzat.

bBihar, 17:00etan, Munto plazan.

DONOSTIABeste eguzkia liburua-

ri buruzko solasaldi literarioa. 

Itziar Madina idazlea.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Egia kultur etxean.

DONOSTIAPoetika 2021: Juan

Manuel Uria.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Koldo Mitxelenan.

EIBARPoesia emanaldia, Maite

Lorenzok zuzenduta. Koro Gaztea

eta Itzamnaren laguntzarekin.

bBihar, 19:00etan, Txaltxa 

zelaian.

EIBARKontukontzertua. Mariano

Hurtado eta Nerea Ariznabarreta.

Haurrentzat.

bAsteartean, 19:00etan, Txaltxa

zelaian.

TOLOSASafari. La Bufada. 

Haurrentzat.

bOstegunean, 18:00etan,

Zumardian.

ZUMAIAAdi, grabatzen, ekin!. 

Tomaxen abenturak. 

Haurrentzat.

b Igandean, 18:30ean, Zumaiena

ikastetxean.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Trikitia

Josune Zarandona Zumarraga

Z
umarragako Triki-
tixa taldeak ehun
urte bete zituen iaz,
eta herriko historia
biziaren parte iza-

ten jarraitzen du oraindik. Iaz egi-
tekoak ziren omenaldiak bertan
behera geratu ziren osasun kri-
siagatik, eta urtebete atzeratu zi-
tuzten. Urtebete geroago, ome-
naldia egingo diote bihar Zuma-
rragako Trikitixari, Zumarragako
Udalak antolatuta: Ikigai taldeak,
Laja eta Lutxurdiok, Garikoitz Li-
zarraga eta Iñaki Larrañagak, Xa-
bier Etxaniz eta Ainara Saizarrek,
Xabi Aburruzagak eta Amak tal-
deak kontzertua egingo dute,
17:00etan, Zelai Arizti kultur
etxean. Dagoeneko agortuta dau-
de sarrera guztiak.
Joxe Oriak sortu zuen Zuma-

rragako Trikitixa, 1920an. Haren
ama Francisca Antonia Irizarrek
panderoa jotzen zuen, eta adituek
uste dute Oriak harengandik ika-
si zuela. «Garai hartan, gizonez-

ko baino emakumezko gehiagok
jotzen zuten panderoa», kontatu
du Miguel Urteagak. Irizarren bi-
loba eta Oriaren iloba da Urteaga,
eta, gaur-gaurkoz, Zumarragako
Trikitixa taldeko kiderik heldue-
na. Sei hamarkada baino gehia-
goan panderoa astindu eta gero,
uste du baduela «erretiroa har-
tzeko garaia». Datorren uztaila-
ren 2an, Santa Isabel egunean,
igoko da Urteaga azkenekoz
oholtza gainera, panderoa jotzen
jarraituko duela esan duen arren. 
«Iraultzailea» izan zen Oria eta

«ekarpen handiak» egin zizkion
trikitiari. «Abesteko eta panderoa
jotzeko modu berezia» zuela esan
du ilobak, eta, hain zuzen ere, ho-
rixe izan da betidanik Zumarra-
gako Trikitixaren ikurretako bat,
gaurdaino mantendu dena. Triki-
tia baserrietan eta landa eremue-
tako erromeria txikietan soilik jo-
tzen zen garaian, Oriak «herri eta
hiri handietara» zabaldu zuen
bere musika. Haren abestietako
asko zentsurapean egon ziren,
«gai politikoei» aipamena egiten

zietelako; gaztelaniaz abestu zuen
lehena izan zen. «Zumarragako
Trikitixak beti abestu izan du gaz-
telaniaz, Zumarragako castella-

noakdeitzen ziguten», oroitu du
Urteagak. Kritika asko entzun
izan dute horregatik, baina garai-
ko gizartera moldatzen jakin 
zuten, eta trikitia euskalduna ez
zen jende askorengana gertura-
tzeko gai izan ziren.
Soinu jotzaile askorekin jo zuen

Oriak: «[Alejandro Telleria] Go-
rriz, [Joxe Larrañaga] Etxesakor-
ta, [Carlos] Egiguren, [Kandido]
Begiristain, [Felipe Mondragon]
Errosta... Gerra garaian Joxe Mi-
guel Ormazabalekin hasi zen, eta
harekin egin zuen denbora
gehien», azaldu du ilobak. 1922an
diskoa grabatu zuen Etxesakorta-
rekin. «Trikitixaren historian
grabatutako lehenbiziko diskoa
izan zen». Diskoa grabatzeko
izen bat behar zutela eta Secundi-
no Esnaola herrikideak proposatu
zion Oriari Zumarragako Trikiti-

xa jartzea. «Esnaola Donostiako

Orfeoiko zuzendaria zen orduan,
eta lagunak ziren». 
Oria 1946an hil zen, baina Zu-

marragako Trikitixak ordurako

ziurtatuta zuen jarraipena. «Osa-
ba ezkongabea zen, eta gurekin
bizi zen. Zortzi anai-arrebako fa-
milia ginen; ni naiz gazteena, eta 7
urte nituen osaba hil zenean».

Anaia zaharragoak, Joxe, Inixio
eta Seberen, ordurako panderoa
eta soinua jotzen hasita zeudela
kontatu du Urteagak. «Joxe izan
da soinua jo duen bakarra; gai-
nontzekook panderoa jo izan
dugu». Urteagatarrek eta Orma-
zabalek disko bat ere grabatu zu-
ten elkarrekin, 1957an. 

Hendaian, eskaera berezia
Ordutik, hamaika plaza, errome-
ria eta jaitan aritu da Zumarraga-
ko Trikitixa taldea. Gipuzkoako
herri gehienetan jo dute, baita
Araban, Bizkaian, Nafarroan eta
Ipar Euskal Herrian ere. 1950eko
hamarkadan Hendaian (Lapurdi)
izan zirenetako batean, auto ba-
tek gelditu zituen etxera bueltan.
«Ni ez nengoen han, baina anaia
zaharrenak bai», azaldu du Urte-
agak. Esan zieten ez zeukatela
etxera itzultzerik, Hendaiako ho-
tel batera joan beharra zeukatela
trikitia jotzera. «Hotelean, Wins-
ton Churchill Erresuma Batuko
lehen ministro izandakoaren
emaztearen aurrean jo behar izan
zuten. Hoteleko balkoitik ikusi 
zituen kalejiran, eta gustatu egin
omen zitzaion».
Gaur egun, Kepa semeak eta

Mikel Alustiza ilobak osatzen
dute taldea, Miguel Urteagarekin
batera. «Aitak erretiroa hartuta,
Mikeli eta bioi dagokigu erabaki-
tzea Zumarragako Trikitixak zein
bide hartuko duen», aitortu du
semeak; hausnarketa prozesu
bete-betean daude orain. 
«Gaur egungo trikiti talderik

zaharrena garela diote», esan du
Kepa semeak. «Eta beste trikitila-
ri familia batzuek ere tradizioari
eutsi dioten arren, ez dago guk
bezainbeste urte daramatzanik»,
gehitu du. Urteagaren semeak eta
ilobak jarraituko dute, baina ez
dute familiako azken katebegia
izan nahi. Erreleboa izango dutela
uste du Urteagak. «Hazia ereinda
dago, eta fruituak emango ditu,
lehenago edo geroago». Historia
egiten jarraitu nahi du Zumarra-
gako Trikitixak.

Zumarragako Trikitixa taldeak mende bat
eman du herrietako plazak, jaiak eta
ospakizunak alaitzen. Aitzindariak izan
dira gauza askotan, eta trikitiari ekarpen
andana eginda bete dituzte ehun urte.

Mende bat
historia egiten

Ormazabal eta Urteaga anaiak, 1957an grabatutako diskoaren irudian. FOTO LUZ

Gure taldeak beti abestu
izan du gaztelaniaz;
‘Zumarragako
castellanoak’ 
esaten ziguten»

Miguel Urteaga
Zumarragako Trikitixa taldeko kidea

«Aitak erretiroa hartuta,
Mikeli eta bioi dagokigu
erabakitzea Zumarragako
Trikitixak zein bide
hartuko duen»

Kepa Urteaga
Zumarragako Trikitixa taldeko kidea

‘‘

Mikel Alustiza eta Kepa eta Miguel Urteaga, 2018an, Urretxuko euskal jaietan,

kalejiran. JESUS MARI AYERBE





Beñat Alberdi Tolosa

Eraikinetako garbitzaileen auzia
ez da piztu berria. 2018an, esate-
rako, polizia etxeetako eta epaite-
gietako garbitzaileek bederatzi
hilabeteko greba egin zuten.
Oraingoan, eraikinetako garbi-
tzaile guztiei zabaldu diete deial-
dia, eraikin publiko zein priba-
tuetakoei; haien esanetan, gene-
roa oinarri duen soldata arrakalak
garbitzaile guztiei eragiten diela-
ko. Olatz Iruretagoienak (Alkiza,
1975) argi dauka denen artean
egin behar dituztela hurrengo
urratsak. Egun bakarreko mobili-
zazioa izan zen asteartekoa, baina
langileek azpimarratu dute bidea
hasi besterik ez dela egin.
Salatu duzue emakumeei eta gi-

zonei ezberdin ordaintzen di-

zuetela lan bera egiteagatik.

Zein da egoera?

Bi sektore daude: feminizatua,
eraikinen barrualdean lan egiten
dugunona; eta, maskulinizatua,

kale garbitzaileena. Oinarrizko
soldatetan dago gakoa, oinarriz-
ko lansari handiagoa baitaukate
haiek. Sari gehigarri batzuk ere
badauzkate kalean lan egiten du-
telako, eguraldiagatik, eta gu ez
gara sartzen hor. Baina oinarrizko
soldatak berbera izan behar du,
lana bera delako: garbitzea.
Eraikinetako garbitzaileen arte-

an ere badaude beste hainbat

sektore: polizia etxeetakoak,

ospitaleetakoak, etxe atariak

garbitzen dituztenak... Zuen ar-

tean bada harremanik?

Oso sakabanatuta gaude. Soldata
arrakalarekin atera gara batzuk
kalera, baina taldeka atera gara,
hitzarmena sinatzeko garaian.
Langile askoren egoera hobetzen
da horri esker, baina beste askok
berdin jarraitzen dute. Feminiza-
tutako garbiketa sektoreetan,
diru aldetik, estua da hitzarmena.
Eraikinetan garbiketan ari zare-

tenon sare bat edo talde izaera

bat sortzeko balioko du grebak?

Bai. Denok elkartu gara garbiketa
sektoreari indarra emateko. De-
non artean errazago iritsiko gara
etorkizuneko lorpenetara. Hasie-
ra bat da. Nahi badute, diruarekin
buka dezakete soldata arrakala.

Garbitzaile bakoitzaren egoera

ere ez da bera izango... Batzuek

inguruan inor ez dutela egiten

dute lan. Zertan eragiten du ho-

rrek?

Kultur etxean ari dena, adibidez,
bakarrik aritzen da lanean. Erai-
kin batean lanean ari bazara, bes-
teak ere lanean ariko dira, eta eza-
gutu egingo zaituzte; harremana

sortzen da. Greba egitean, ezagu-
tuz gero, laguntza eskaintzen du-
te gehienek. 06:00etan lanera ba-
kar-bakarrik joaten dena, berriz,
inork ez du ezagutzen.
Zer dela-eta gertatzen da gizon

eta emakumeen arteko

lan bereizketa hori?

Betidanik emakumeak
egin izan ditu etxe barru-
ko garbiketa lanak. Gau-
za bera gertatzen da
zaintza lanekin. Horrez
gain, emakumea, asko-
tan, etxean gelditzen da
familia izan eta gero.
Umeak hazitakoan lane-

ra itzuli nahi izanez gero, garbike-
ta sektorean bukatzen dute 
horietako askok. Azkenean, urte
pila bat galtzen dira, tarte horre-
tan ez zarelako aritu lanean. Gai-
nera, itzultzean lanaldi partzialak
izaten dituzte askok.
Emakumeari lan hori eman iza-

nak badu eraginik egungo erre-

alitatean?

Aurreko greban ohartu nintzen
guztiz barneratuta daukagula gi-
zonezkoak etxera soldata ekartze
hori. Emakumeak lanera joaten
dira bestearen lansariaren osaga-
rri gisa, kapritxoentzat edo. Gizo-
nek dena ematen dute beren gre-
betan, baina beldurtuta-edo ego-
ten gara gu. Indar betean aterako
ginateke gure senarraren, semea-
ren edo aitaren greban, baina
ematen du gurean ez zaigula to-
katzen. Halako batean ohartzen
zara bizitza guztia lanean igaro
ondoren pentsio txiki batekin
geldituko zarela. Garbitzaileari
kostatu egiten zaio lanean ari dela
jabetzea, lanera joatea gizon bati
beste kostatzen zaiola ikustea.
Zerk piztu zuen sua 2018an?

Hamar urte ziren hitzarmenik ga-
be, eta hamar urte generamatzan
soldata igoerarik gabe, KPIa ere
ez. Gainera, ohartu ginen produk-
tu toxikoak erabiltzeagatik ez ge-
nuela sari gehigarririk; kalabozo-
ak eta autoak desinfektatzen ditu-
gu produktu toxikoekin.
Lortu zenituzten sari gehigarria

eta %9ko soldata igoera. Baina

berriz zaudete kalean. Zergatik?

Gogorra izan zen bederatzi hila-
beteko greba, oso gogorra. Hala
ere, oraindik desberdintasun
handia dagoela ikusten dugu. Po-
lizia etxeetako garbitzaileok lortu
dugu gizonen soldatara hurbil-
tzea, baina ez dira berdindu. Eta
jende asko dago gurea baino sol-
data arrakala handiagoarekin.
Emakumeen lan bat da garbiketa,
eta lana dela aitortu beharra dago,
ez lantxo bat dela. Dena utzi eta
lanera joaten gara gu ere.
COVID-19aren pandemia iritsi

da bi greben artean. Egoera ho-

rrek nola eragin dizue eraikine-

tako garbitzaileei?

Guk ez diogu utzi lanera joateari,
egun bakar batean ere ez, eta ordu
gehiago sartu ditugu, gainera. Go-
goan daukat martxoaren bukae-
ran edo apirilaren hasieran, kutsa-
tze maila altua zenean, Arkautitik
[Araba] eta Erandiotik [Bizkaia]
ekartzen zituztela furgonetak,
medikuak batetik bestera mugi-
tzeko eta etxean positibo emanda
zeudenak artatzeko. Nire lanor-
duak bukatutakoan itzultzen zi-
tuzten polizia etxera, eta desinfek-
tatu egin behar izaten nituen.
Beharrezko langileak zineten,

beraz...

Hori esaten ziguten, baina lehen-
go baldintza berberetan gaude
orain. Martxoaren 8an eta hau-
teskundeetan politikari guztiak
ateratzen dira berdintasunaren
alde eta soldata arrakalaren kon-
tra daudela esanez, baina denak
berdin jarraitzen du gero.

«Nahi badute, diruarekin buka
dezakete soldata arrakala»

Olatz Iruretagoiena b Polizia etxeetako garbitzailea

Asteartean greba eguna izan zuten eraikinetako garbitzaileek, eraikin publiko zein pribatuetakoek.
Soldata arrakala dute jomugan, garbiketako «sektore feminizatuetan» saria txikiagoa delako.
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«Kale garbitzaileek oinarrizko
lansari handiagoa daukate,
baina berbera izan behar du,
lana bera delako: garbitzea»

«Garbitzaileari kostatu egiten
zaio lanean ari dela jabetzea,
lanera joatea gizon bati beste
kostatzen zaiola ikustea»


