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Iñaki Etxeleku Baiona

Elkartasun politikak, igandean
berriz bozkatuko diren Frantzia-
ko Departamendu Kontseiluen
aurrekontuen erdia baino gehia-
go dira. Egitura publiko eta priba-

tu orotarik diruztatzen ditu era-
kundeak. Elkartasun politikak
edo jende zaurgarrien laguntzak,
hiru alorretan banatuak dira: osa-
sun artatzeak, gizarte medikun-
tza eta alor soziala. 

Atherbeako zuzendaritza duela

bi urte utzi zuen Jean-Daniel Eli-
xirik, erretretara joatearekin, eta
erakundeetako elkartasun politi-
kak gain-gainetik ezagutzen ditu,
kasik alor guzietarik iragan baita.
Osasun artatzean, Elixiri ohartu
da bilakaera bat izan dela: denbo-
ran, gizarte araututik bestela bizi
ziren jendeak gero eta gutiago la-
gundu dira sozialki. «Gizarte jo-
kamolde batzuk —edo araua
hausten dutenak— medikuntza-
ren bidez tratatzen dira». Adibide
bat eman du. Hamar urtez ari izan
zen karrika hezitzaile, besteak
beste toxikomanoekin. Gaur
egun, kasik beti ordezko erreme-
dioen bidez segituak direla dio.
Halaber, ustez buru nahasmen-
duak dituztenak. «Gero eta sinto-
ma sozial gehiago interpretatzen
dira buruko arazo bat balira beza-
la, eta, bistan dena, farmazia in-
dustriak beti aurkituko du molde

bat molekularen edo erremedioa-
ren bidez erantzuteko; menturaz,
biziko nekezia edo nahasmendu
bat baizik ez delarik, sinpleki». 

Medikuntza eta gizarte alorre-
an milaka langile ari dira Ipar
Euskal Herrian. Haur eta gazte
harreran mota orotako egiturak
badira. Harrera familiak, haur eta
gazte egoitzak, elkarteak. Depar-
tamenduak zerbitzu gotorra dau-
ka gazteen sailean: Haurtzaroa-
ren Gizarte Laguntza. Denetarik
kudeatzen du: etxeko tratu txa-
rretarik babestea, nerabe eta
emazte haurdun bakartuak, mi-
grante gazteak, eta abar, eta abar.

Euskal Hirigune Elkargoa sortu
zenean, gizarte saileko elkarte
andana elkartu zen diagnostiko
baten egiteko. Elixiri oraino At-
herbeako zuzendaria zen. «Mo-
bilizatu ginen hautetsiei erakus-
teko zein zen gaur egungo Ipar

Euskal Herriko errealitate soziala.
Sail horrek zuen pisua ekono-
mian; deslokaliza ez daitezkeen
enpleguak baitira». Ondoriotzat
ukan du Euskal Elkargoak gizarte
ekintzaren hautuzko eskumena
hartu zuela hastetik. 

Ez zen, iduriz, Paueko (Okzita-
nia) departamenduaren gustu-
koa izan. «Tentsioak sortu zituen
Departamendu Kontseiluare-
kin». Elixirik, Jean-Jacques Las-
serre departamendu buruaren-
gandik ukan zuen telefono deia
lekuko elkarteek dudan ezarri
zutelarik departamenduak mi-
granteekin zeraman politika.
«Sendi zen Elkargoaren eta De-
partamenduaren arteko tentsio
hori zela gibelean». Elixiri segur
da, goiz ala berant departamen-
duak desagertuko direla. «De-
partamenduen eskalak ez du
gehiago zentzurik. Hiru dira, ene

Elkartasun politiken erronka
Departamendu kontseilari berrien hautatzeko bozak dira igandean b Departamendu Kontseiluen
eskumen nagusia elkartasun politikena da b Gizarte laguntzak indartu beharraz aritu dira bi eragile

Jean-Jacques Lasserre (irudian) presidente berriz hautatu zen Departamendu Kontseiluko bilkura, Pauen (Okzitania), 2015eko apirilaren 2an. BOB EDME
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ustez, zentzuzko eskalak:
herri/hirigune elkargoak, eskual-
deak eta Europa». Haatik, argi du
Elkargoak ahal arras guti dituela
gizarte politikentzat. Bizkitarte-
an, lorpen gisa ikusi du Ipar Eus-
kal Herriko elkartasun politiken
behatokiaren sortzea. 

Pobrezia
Egoeraren kontzientzia hartu be-
harra sendi du Elixirik. Pobrezia
heina, hilabetean 1.063 euro gar-
biko sarian finkatzen du adminis-
trazioak. SMICa, 1.219 euroan de-
larik. Ipar Euskal Herrian,
2018an, biztanleriaren %12 po-
brezia heinaren petik bizi zen:
23.740 familia. «Emendatu daite-
ke geroztik». Argiki, lur eta etxe-
bizitzen prezioen emendatze bizi-
ki zaluak eragin zuzena du. Horri
gehi, Ipar Euskal herritarren %20
SMICaz beheitiko sariarekin bizi
dela; «bost herritarretik bat».
Biztanleen %18k duten sariaren
%39 baino gehiago baliatzen dute
bizitegiaren pagatzeko. Hauei
gehi, 300 bat etxegabe.
Elixirik argi du elkartasun poli-

tiken eskumena Euskal Elkargo-
rat ekarri behar dela araberako
ahalekin. «Haurren babesa eta
gizarte bazterketa ororen kontra-
ko eskumenen transferentzia
osoa egin behar litzateke». Haa-
tik, migrante gazteen babesa de-
partamenduetatik estatu mailara
itzuli behar litzatekeela uste du.
«Departamendu batetik bestera
gazte horiei buruzko hautu politi-
koak ez baitira berdinak. Depar-
tamendu honetan migrante gaz-
teei buruz egin diren hautu ba-
tzuk kritikagarriak zaizkit». 
Eskumenen transferentziarako

beste arrazoia Pirinio Atlantikoe-
tan Biarnoaren eta Ipar Euskal
Herriaren artean mantentzen
den desoreka da. 2002an, Ather-
beako buruzagitza hartu zuela-
rik, Elixirik ikusi zuen bi eremuen
arteko desoreka hori gizarte la-
guntzetan. Bi heren joaten ziren
Biarnorat, heren bat Ipar Euskal

Herrirat. «Gaur egun, guti edo
aski banaketa berdintsua da».
Zergatiaren aztertzen entseatu
da, eta bi ondorio atera ditu. Bata,
beren egoitza nagusia Prefetura-
ren hirian —Pauen— duten era-
kundeek uste dutela Ipar Euskal
Herrian arazo sozial gutiago ba-
dela: «Zergatik? Pobreek, he-
men, diskretu egoteko finezia du-
telako», dio, ironiaz; «ez dira
ageri. Alabaina, dirdiratzen due-
nari so egiten badiozu bakarrik,
pobrezia ez duzu ikusten». Beste
arrazoia: «Bekatu originalaren
zigiluaz markatuak gara. Bekatu
originala da: [euskal] gatazka.

Horregatik, erakunde publikoek
ez dute estimu handirik guretzat.
Susmagarriak gatzaizkie garden-
tasunik aski ez genukeelako». 
Gizarte politikentzat elkargoa-

ren heineko hurbiltasuna beha-
rrezkoa ikusteaz gain, beste
erronka bat azpimarratu du Elixi-
rik: «Gizarte politikak lurralde
proiektu orokor batean sarturik»
landu behar lirateke, «azterketa
transbertsal batean, lurraldeko
gaitasunekin, ekonomiarekin,
bizi eremuekin loturan». Eta ez
sailkatuz. «Ez ditzagun bakarrik
organo tutu edo siloka ikus politi-
ka horiek». Gizartearen ezauga-
rri guzietan —lana, bizitegia, ga-
rraioa, soziala, kultura— Ipar Eus-
kal Herri mailako ikuspegia
funtsezkotzat dauka, itsasaldea-

ren eta barnealdearen arteko de-
soreka eta hozka are gehiago han-
ditzera ez uzteko. «Oroz gain, lu-
rralde mailako proiektu bat behar
dugu. Bestela, ondorioak gure
haurrek pairatuko dituzte».

Autonomiarako laguntzak
Milaka pertsonek autonomiarako
laguntzen zuzena dute, izan adi-
nekoak, izan ahalmen urrikoak.
Sail horretan ere egitura publiko
eta pribatuetara heltzen da de-
partamendutik datorren dirua.
Adin Ederra elkarte eta etxeko

laguntza zerbitzua Donapaleun
finkatua da eta Amikuze, Oztiba-

rre, Iholdiko eremueta-
ko 41 herritan ari da. 50
bat langile ditu; 75-80
garaien arabera. Zerbi-
tzua hartzen duten per-
tsonen %85 baino gehia-
go adinekoak dira, APA,
Autonomiarako diru La-
guntza Pertsonalizatua
eta PCH, Ahalmen
Urrintasunaren Ordain-
sari laguntzak eskura-
tzen dituztenak. 
Chantal Massondok,

Adin Ederrako zuzenda-
riak esplikatu du zer den
elkartearen lana: «Egun

guzitako biziko eginbeharretan
laguntzen dugu: neke handienak
dituztenentzat ohetik jaikitzen
laguntzea, garbiketa, beztitzea,
askaria; etxe garbitzea; apairu
egitea; erosketen egitea; askazie-
kin harremana». Ahalmen urri-
tasun fisikoa edo psikikoa duten
pertsonak ere zaintzen dituzte. 
Adin Ederra Departamendu

Kontseiluak eman ezagupen ba-
tekin ari da zerbitzuaren prezio
arautuen pean. Laguntza horien
zuzena lagunduak diren pertso-
nek banaka badute; horri esker
pagatzen ahal diote zerbitzua
Adin Ederrari. Hitzarmenak ba-
ditu, bestalde, erretreta kutxekin
eta osagarri asurantza etxeekin.
Etxeko laguntza elkarteen Fran-
tziako federazioko kide da, horrez

gain. Horri esker, kudeaketa ho-
betzeko gaitasunak trukatzen di-
tuzte. 

Behar handiko alorra
Biziki garatu den zerbitzua da,
etxez etxekoa. «Hamar-hama-
bost urtez, gure lana bikoiztu da.
Duela 20 urte hasi nintzelarik 20
langile ginen», erran du Masson-
dok. «Lotua da Departamenduen
politikari, lehenesten baitute per-
tsonak beren etxean egotea». Es-
kaera guziz handia dute Adin
Ederraren gisako egiturek. 
Hainbestetaraino non, langile

eskasa bizi baitute. Besteak beste,
lan dorpea delako. Lan geldialdi
anitz baditu urte guziz Adin Ede-
rrak. «Gihar-hezurretako arazo
franko badira: sorbalda minak,
ziatikoak eta abar. Lan nekea da
fisikoki eta psikologikoki ere hala
izan daiteke». Ofizio lanjerose-
nen artean sailkatua da. «Azken
urteetan eraikuntzako lan istri-
puen heina gainditu du gure sek-
toreak», dio Massondok. «Erai-
kuntza munduan arriskuen pre-
bentzio lana aspaldi abiatu zuten;
gurean orain hasten gara». 
Gerorako ez dituzte erronka

ttipiak. Ofizioaren erakargarrita-
suna landu nahi dute. Massondo:
«Beti eta handiagoak diren beha-
rrei buru egin behar diegu. Nola
eginen dugu, ez badugu langile-
rik?». Ofizioaren irudia hobetuz

egin daiteke, baina bereziki or-
dainsarien emendatzetik. «Beste
sektoreetarik oraino urrun diren
sariak dira. Sektoreko hitzarmen
kolektiboaren arabera, diploma-
rik gabeko etxeko laguntzaile bat,
gaur egun, 16 urtez SMICaren hei-
nean egon daiteke. Ez dut uste
beste ofiziorik baden horrela».
Gehiago dena, langileek bere au-
toa baliatu behar dute laneko. La-
neko ibilgailuen ukaitea aitzina-
mendua litzaioke Massondori.
Lanaren dorpetasunari iharduki-
tzeko lan baldintzen hobetzea ere
funtsezkoa da. 
Etxeko laguntza eragileen fe-

derazioak negoziazioak darama-
tza lan ministerioarekin hitzar-
men kolektiboa hobetzeko. De-
partamendu Kontseiluekin ere
badira solasak, diren beharrei
erantzun diezaieten.

ITURRIA: PIRINIO ATLANTIKOETAKO DEPARTAMENDUA

PIRINIO  ATLANTIKOETAKO  DEPARTAMENDUKO  AURREKONTUA

Funtzionamendurako diru iturriak

Inbertsiorako diru iturriak*

Inbertsiorako diru laguntzak**

732 392

131

122

65

44

37

20

13

3

95

43

Diru sartzeak

Datuak milioi eurotan

Gastuak

Datuak milioi eurotan

Elkartasunak/Gizarte ekintza

Suhiltzaileen zerbitzu gastuak eta zorra

Zerbitzuetako langile sariak

Garraioak

Lurraldeak eta ingurumena

Hezkuntza eta gazteak

Kirola eta kultura

Etxebizitzak

Numerikoa
*Estatuko BEZetik konpentsazio zatia.

**Banku maileguak, zorra.

Zeharkako
zergak

%59
Estatuko
dotazioa

%21

Zerga zuzenak
%9

Beste
%11

Haurren babesa behar litzateke,
eta gizarte bazterketa ororen
kontrako eskumen
transferentzia egin [Elkargora]»
Jean-Daniel Elixiri
Atherbea elkarteko zuzendari ohia

«Beti eta handiagoak diren
beharrei buru egin behar diegu.
Nola eginen dugu, ez badugu
langilerik?»
Chantal Massondo
Adin Ederra etxeko laguntza elkarteko zuzendaria

‘‘

DEPARTAMENDUKO

ELKARTASUN 

POLITIKEN SAILA

ZENBAKITAN* 

Autonomia saila (99 milioi

euro): 

3.100 pertsona. Ahalmen

urritasunari buru egiteko la-

gunduak.

15.800 adineko. Autonomia-

rako laguntza dutenak.

1.600 pertsona. Aterperako

laguntza dutenak

8.318 ohe. Adineko jendea-

rentzat lagundurik.

86 zahar etxe. Lagundurik

etxe egiturak.

Jende zaurgarriak (200

milioi euro)

15.977 pertsona. RSA gutie-

neko errenta dutenak.

Haurrak-familiak (93 milioi

euro)

1.810 haur. Erakunde edota

harrera familia batean aterpe-

tuak.

6.808 mediku bisita. 0 eta 6

urte arteko haurrentzat lagun-

durik bisitak.

*Ez dute zehazten Ipar Euskal

Herriko zenbakirik.

Iturria: Pirinio Atlantikoetako

Departamendu Kontseilua. 
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Etxebizitzak

Andrea Ibarra 

P
andemia garaiak

agerian utzi du

bigarren etxebi-

zitzek eta turis-

mo masiboak le-

kuko jendearen

etxebizitza eskubidearekin sor-

tzen duten talka. Ipar Euskal He-

rria gehien bilatutako turismo le-

kuetako bat izanik kanpokoei

alokatu zein saltzeko, etxebizitza

eskuratzeko zailtasunak areago-

tzen zaizkie bertako ikasle eta

langileei. Hori ikusita, Iparralde-

ko gazteria talde zein modu ez-

berdinetan antolatu da, helburu

berarekin: etxebizitza eskubide

bat dela eta Euskal Herrian bizi-

tzen jarraitu nahi dutela aldarri-

katzea.

Koronabirus garaiak munduko

leku gehienetako turismoa jaitsa-

razi du, baina 2020. urteko lehen

konfinamendutik etengabe han-

dituz joan da zona honetan. Hiri-

guneko jendetzatik urrundu nahi

izateak eta Pirinio Atlantikoetan

mantendu diren kutsatze tasa

apalagoek bultzatuta, frantses tu-

rismoa eguneko 36.000 pertsona-

tan zenbatu da; horietarik hiru

laurden, Ipar Euskal Herrian.

Urte hasieran, Parisko gelto-

kietan, jendea Euskal Herrira

etortzera bultzatzen zuen publi-

zitatea agertu zen. Iragarki horien

argazkiek haserrea piztu zuten

sare sozialetan, eta hortik gutxira

agertu ziren BAM eta Gazte Ekin-

tza kolektiboak, bizilekuaren alo-

rreko bidegabekeriari aurre egi-

teko xedez.

BAMeko partaideak, taldearen

izenak adierazten duen moduan,

Baionakoak, Angelukoak eta Mia-

rritzekoak dira. Kapitalismoaren

aurkako talde ezkertiar abertzale

gisan definitzen dira; «argi eta

garbi, gure kultura, gure lurra, gu-

re hizkuntza eta gure eskubideak

defenditu nahi ditugulako». Hale-

re, egitasmoak denei irekiak direla

azaldu dute, orain arte egindako

ekintzetan bezala, Ipar Euskal He-

rriko ahalik eta jende gehien hur-

biltzera deitzen baitute. 

Azken hilabeteotan egin diren

bilkura eta ekintza horietan izan

da Matias Lieber angeluarra. Or-

dura arte gaiaren inguruan mili-

tatzeko aukerarik ez izan arren,

egoeraren larritasun mailaren

kontzientzia bazuela azaldu du:

«Duela urte batzuk, EHZn Habi-

ter son Pays, question immobilie-

re et fonciere en pays basque

nord liburua atxeman nuen. Hor-

tik goiti hasi nintzen lagunekin

gaia aipatzen. Beti erraten genuen

zerbait egin behar zela, baina tal-

de bat sortzea zailagoa da. Gaur,

urrats hori egitea lortu dugu».

Pandemiak ekarri haserre han-

dienetakoa etxebizitzaren egoe-

rak eragin diela esplikatu du:

«Gazteok hurbiletik hunkitzen

gaituen arazoa da. Koronabirusa-

ren etorreratik, are larriagoa bila-

katu da, eta gaur aterabide bat

atxeman ezean, berantegi izanen

da. Horregatik erabaki genuen

antolakunde hau sortzea».

Gazte Ekintzak, bestalde, ezker

ikuspegiko talde sozial, feminista

eta ekologista bezala ezaugarri-

tzen du bere burua, gazteen alda-

rrikapenak bildu eta zabaltzeko

asmoa duena. Oraingoz, nagusiki

Lapurdi kostaldeko gazteak el-

kartu diren arren, barnealdera ere

hedatu nahiko lukete mugimen-

dua: «Etxebizitzaren kontuare-

kin, konfinamendu ondotik du-

gun prezioen igoera kostak sufri-

tu du batez ere, baina orain kostan

pairatzen den egoera barnealdean

ere sufritu eginen da hemendik

denbora batera. Horrenbestez, le-

ku guztietako gazteak mobilizatu

nahiko genituzke, indarra, batuz

gero, beti delako handiagoa»

azaldu du kolektiboko kide den

Amets Perezek. Ipar Euskal He-

rrian aspaldian lantzen den gaia

izan arren, gazteagoa zelarik gaia-

ren inguruan militatzeko aukera-

rik izan ez zuela adierazi du. Gazte

Ekintzak nahi hori asetzeko para-

da eman dio. «Pandemia egoera

honetan bigarren etxebizitzen

erosketa masiboa ikusi izana da

gaiari lotzeko arrazoia. Agentzia

higiezinen partetik jazarpen ego-

era batean sentitzen ginen, esku-

titz bidez, afixak direla medio,

edota dei errepikatuen bidez, su-

tilki, gure lurren saltzera behar-

tzen gaituztelako. Horregatik gu-

re leloetako bat da: Lurra behin

saldua, betiko galdua da».

Agentziak, arazoaren ikur
Arrazoi honek berak eraman zi-

tuen gazteak kolektiboaren lehen

ekintzan higiezin agentziengana

zuzentzera. Modu honetan, apiri-

laren 15ean ekintza paraleloa egin

zuten, ordu berean Donibane

Lohizuneko Barnes Côte Basque

eta Angeluko Carmen Immobilier

higiezinetara joan, afitxak ezarri

eta banderolak eutsiz. Euskal He-

rrian bizitzeko eskubidea aldarri-

katu zuten. «Gure helburu nagu-

sia justizia soziala lortzea da, eta,

horretarako, Ipar Euskal Herriko

arazoei erantzuteko kapaz izan

nahiko genuke. Etxebizitzaren

gaiak gazteen belaunaldi osoa zu-

zenean ukitzen duenez, agentzia

higiezinetan protesta eginez has-

tea erabaki genuen» azaldu du

Perezek. Bat egin du hastapenetik

kolektiboan den Elaia Hegik:

«Hemengoak garen gazteoi ez

zaigu zuzena iruditzen betidanik

bizi eta lan egiten dugun lekuan

bizitzen jarraitzeko aukerarik ez

izatea. Merkatuaren legearen ara-

berako salgaia ez, etxebizitza oi-

narrizko eskubidea da. Gauzak

mugiarazten saiatzeko talde kon-

kretu batean sartu nahi nuen as-

palditik; Gazte Ekintzaren asmo-

en berri eduki nuelarik, ez nuen

zalantzarik ukan».

Horrenbestez, bide beretik ja-

Pandemiak airarazi egin ditu lur 
eta bizitegien prezioak Ipar Euskal
Herrian. Lekuko gazte batzuen
haserrea piztu du egoeraren larritzeak,
eta ekintza talde batzuen sortzea
erabaki dute. Hala gertatu da Gazte
Ekintza eta BAM taldeentzat.

Lekuko
gazteen
ezinegona

Betidanik bizi eta lan
egiten dugun lekuan
bizitzen jarraitzeko
aukerarik ez izatea ez
zaigu zuzena iruditzen»
Elaia Hegi
Gazte Ekintzako kidea

«Beste talde ainitz ikusi
nahi ditugu sortzen, 
hiri eta herri guzietan;
horrela indartsuak
izango ginateke»
Matias Lieber
BAM taldeko kidea

‘‘
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Etxebizitzak

rraitu zuten, hilabete bereko 23an

Miarritzeko Prestant higiezin

agentziaren pareko ekimenare-

kin. Agentzia horrek Bidarteko

etxebizitza bat 18,9 milioi eurotan

salgai jarri izana salatzeko. Kasu

hori Ipar Euskal Herrian jazotzen

ari den prezioen hegaldatzearen

«erakusle esanguratsu bat» bai-

no ez dela deitoratu dute gazteek.

Izan ere, Getarian bi etxebizitza-

tik bat bigarren etxebizitza da;

Miarritzen, joan den urtean, itsa-

sorantz bistak dituen apartamen-

tu bateko metro koadroa 40.000

euro baino gehiagotan saldu zen;

Ipar Euskal Herrian badira 54.152

bizitoki huts; azken zazpi urteo-

tan, alokairuaren prezioak %51

egin du gora. «Zifrek dena esaten

dute», dio Hegik. «Iduritzen zai-

gu ez dela bidezkoa Lapurdin bizi

eta lan egiten dugunok gure he-

rrietatik alde egin behar izatea

beste batzuek, lurraldearen era-

kargarritasunaz baliaturik, etxe-

bizitzekin lor ditzaketen etekinak

besterik ez dituztelako buruan.

Instituzioek gutiegi arautzen du-

ten merkatu batean, badira gaz-

teen beharrei inolako kasurik

egin gabe beren lurrak edo etxe-

bizitzak txeke handiena egiteko

gai denari saltzen dizkiotenak». 

Perezek kolektiboak higiezin

agentzietan egindako ekimenen

moldea gogorarazi ditu: «Gure

helburua gazteen aldarrikapenak

bildu eta ahalik eta gehien zabal-

tzea da, eta, horregatik, bortizke-

ria ez erabiltzea hartu genuen

ildo nagusitzat. Horretarako,

desobedientzia zibila tresna poli-

ta iruditu zaigu».  Hegik azaldu

du, «egoeraren arduradun baka-

rrak ez izan arren», gisa batez,

agentziak badirela «etxebizitza-

ren gaian bizi dugun egoera jasa-

nezinaren ikur. Arazoaren parte

diren heinean, konponbidearen

parte ere izan behar dute. Haien

esku da jarrera etikoagoak izatea;

adibidez, urte osoko alokairuak

eskaintzen dituzten jabeak beze-

ro gisa lehenetsiz edo prezio

batzuetatik gorako salerosketei

uko eginez». 

«Herria hiltzen ez uzteko» as-

moak bultzatuta, BAMeko kideek,

maiatzaren 13an, Miarritzeko itsa-

sargian ekimena antolatu zuten.

Minzanbu gaztetxetik sare soziale-

tan hedatutako deialdia zela me-

dio, leku ezberdinetako herritar

andana agertu zen, kideen xedee-

kin bat eginez. Bertan, Ez da sal-

gai! zioen pankarta erraldoia za-

baldu zuten, argazki turistikoen

paisaia izan ohi den lekuan. «Gure

lehen ekintza egiteko ahalik eta

ikusgarriena den leku bat atxe-

man nahi genuen, urrundik ikus-

ten zen leku bat, gaiaren handita-

sunaren moduko ekintza bat egi-

teko», adierazi du Lieberrek.

BAMek luxuzko ostatu eta

etxebizitzak eraikitzeko, Doniba-

ne Lohizuneko Lafiteniako kan-

pina suntsitu nahi duen Carlos

Lafitenia Beach Club proiektua-

ren kontrako mobilizazioa anto-

latu zuen, gero, maiatzaren 22an.

Gazte Ekintzak, ekainaren 5ean

Ezpeletan elkarretaratzea egin

zuen, eta hango eskakizunak izan

ziren Airbnb eta alokairuen erre-

gulazioa, urte osorako alokairuak

—udan etxea uzteko beharrik ga-

be—, etxebizitza turistikoen mer-

katua arautzea eta espekulazioa-

ren aurkako neurriak.

Denen beharra

Honekin batera, borrokatzen ja-

rraitzeko asmo argia erakutsi

dute bi kolektiboek. Matias Lie-

ber: «BAM taldea antolakunde

tiki bat baizik ez da. Ez dugu se-

kulan pentsatu bakarrik aitzina-

tzea, besteen laguntza behar

dugu horretarako. Beste talde ai-

nitz sortzen ikusi nahi ditugu, hiri

eta herri guzietan; horrela indar-

tsuak izango ginateke. Soilik el-

karrekin lortu dezakegu herria

biziaraztea!». 

Miarritzen Prestant agentziaren parean apirilaren 23an banatu eskuorria. A. LOPEZ

Gazte Ekintzak, ekainaren

5ean, Ezpeletan antolatu

ekintza. PATXI BELTZAIZ
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Ipar Euskal Herriko Hitza-ri irakurleen eskutitzak (gehienez, 1.400 karaktere) bidali:

Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus% Azterketak euskaraz pasatzeko eskatu
diote Seaskako irakasleek Blanquerri 

KANBO b«Erabaki politiko bati egitasmo politiko batekin erantzuten

diogu». Horrela mintzatu ziren Seaskako bigarren mailako irakasle-

ak, Kanbon, asteartean egin prentsaitzinekoan, azterketak euskaraz

egiteko aldarriaren harira. Jean Michel Blanquer Frantziako Gober-

nuko Hezkuntza ministroari galdetu diote brebetako zientzietako

froga euskaraz zuzendua izatea, hala egiteko baliabide aski daudela

segurtatuz. 2017an, lehen aldian, euskaraz erantzun zuten ikasleek,

eta beren kopiak euskaraz zuzenduak izatea lortu zuten. Alta, 2018an

eta 2019an, euskarazko zuzenketa ukatu zitzaien ikasleei, eta kopiak

irakasle erdaldunek zuzendu zituzten. Aurten, ekainaren 28an eta

29an izanen dute brebeta ikasleek, eta Azterketak Euskaraz kolekti-

boa osatu dute hainbat irakasle, guraso eta ikaslek, azterketak euska-

raz pasatzea galdetzeko. Ikasleek zientzietako froga euskaraz pasatu-

ko dute berriz ere, baina, oraingoz, ez dakite zuzenduak izaten

ahalko diren.

MARRAZKIRITZIA : ‘MARTZIANOAK’ Fototxotx

Seaskako irakasleak, asteartean. G.F 



MUSIKA

BAIONAMusikaren besta kari:
Marilou eta Sheep & Beer. 

bAstelehenean, 19:00etarik goiti,

Zizpa gaztetxean.

DONIBANE LOHIZUNEKantuen
kontrabandista, Xabaltx kantariak

eta Iban Rusiñol filmegileak egin

dokumentalaren karietara, kon-

tzertu grabatua eskainiko dute on-

doko taldeek: Lumi, Madda Luzzi,

Mugaldekoak Willis Drummond &

Petti, Thierry Biscary eta Oihan

Oliarj-Inesek. 

b Igandean, 17:30ean, Dukontenia

parkean (euria balitz, Hendaiako

Gaztelu gelan).

HENDAIAEkhi Lamberten kon-
tzertua. 

bAstelehenean, 18:00etan,

Borderline fabrikan.

URRUÑATttiki eta Xanoren zuze-
neko saioa. 

bBihar, 11:00etan, merkatuan.

DANTZA

BAIGORRIArrola dantza taldea-
ren Izan Baitaemanaldia. 

b Igandean, 16:00etan, ezker

paretan.

ANTZERKIA

BIDARTERouge Elea taldearen
Zuhaitz batekin solasean. 

bAsteazkenean, 16:30ean, Uhabia

bide berdean. 

HENDAIAPirritx, Porrotx eta 
Marimototsen Amaren 

intxaurrak. 

b Igandean, 11:00etan, Beltzenia

pilotalekuan.

HENDAIANanoua konpainiaren
Kutxetan ibilki. 

bOstegunean, 17:00etan,

Borderline fabrikan.

SENPEREAxut taldearen 
Amua. 

bGaur, 20:30ean, Larreko

kulturgunean.

ZINEMA

BAIONA Josu Martinez eta Txaber
Larreategiren Caminho longe 

filma. 

bGaur, 20:30ean, Atalante zinema

gelan.

DONIBANE GARAZI Josu Marti-
nez eta Txaber Larreategiren 

Caminho longe. 

bOstegunean, 20:30ean, Vauban

gelan.XXXXXX

DONIBANE LOHIZUNE Josu Mar-
tinez eta Txaber Larreategiren 

Caminho longe. 

bBihar, 20:30ean, Le Select 

gelan.

HENDAIA Josu Martinez eta Txa-
ber Larreategiren Caminho longe.  

bAsteartean, 20:30ean, Les

Varietes gelan.

Irudiab Baiona

‘Euskal zirko kabareta’
eginen dute gaur
Oreka zirku eskolak eta Adunako (Gipuzkoa) Zirkuolak Euskal zirko ka-

baretaantolatu dute, gaur, Baionako Agosti Xaho plazako oihal etxe

handian, Euskal Herriko xoko guztietatik parte hartuko duten zirko artista

amateur eta profesionalekin. Miren Artetxe eta Amets Arzallus bertsola-

riak ariko dira —irudian—. Emanaldia, 20:00etan. GORKA RUBIO / @FOKU

‘Harri Salda’.Gomitak: Xabaltx

Kantuen kontrabandistaDoniba-

ne Lohizuneko kontzertuaz; Cla-

renza elkarteko Maite Garra he-

rrien dinamizazio kulturalaz, eta

Mikel Aiestaran kazetaria Israel eta

Palestinaren arteko gatazkaz. 

Bihar

13:00. Punttuka. 

18:00.Kultur saioa .

Etzi

10:00.Kantu eskaintzak. 

19:00.Hauteskunde gaualdia:

emaitzak eta ihardukitzeak. 

bozka
 

zure Departamendua, 
zure Eskualdea.

2021eko ekainaren 20 eta 27an

#EkaineanBozkatzenDut
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Iñaki Etxeleku Baiona

Obra gotorretan sartua da Baio-
nako Estitxu Robles kolegioa.
Eraikinen osoki berritzen ari dira
ofizialeak, sartzetik goiti ikasleak
hamasei gela berrituetan sartze-
ko gisan. Bizkitartean, 85.000
euro eskas dituzte gela hauek ka-
diraz, mahaiz, arbela numerikoz
eta ordenagailuz tresnatzeko.
Ezinbestez, burasoek beren gain
hartu dute diru horren atzema-
tea, eta Arbelak dirua biltzeko
kanpaina abiatu dute. Helburua:
uztailaren 5erako eskas den diru
horren atzematea. Hamar bura-
soko batzorde berezi bat sortu
dute horretarako. Xinaurri lana
abiatu du taldeak enpresengan-
dik laguntzak erdiesteko, baita
herriko etxeengandik ere. Hala-
ber, herritar orori deia zabaldu
dio Internet bidez diru emaitzak
egin ditzan, Baionakolegioa.eus
ataritik edo Helloasso platafor-

matik. Arbelak kanpainako bu-
raso batzordeko arduradunetan
da Txomin Duhalde (Baiona,
1979) arrangoiztarra. 13 urteko
alaba laugarrenean du kolegioan.
Taldearen ildoak aipatu ditu.
Noiztik eta nola plantatu zarete

diru bilketa diseinatzeko?

Joan den iraileko Administrazio
Kontseiluko lehen bilkuran
[Mañolo Ezpelet] kolegioko zu-
zendariak kontseilua harrotu
zuen pixka bat, erranez: «Hala
egoera: heldu den irailean kolegio
berria ukanen dugu, eta beharko
dugu ahal bezain hobekien hor-
nitu». Zentzu guzietara abiatu
zen afera, eta, 2021eko hastape-
nean, Jean-Marc Irigaraik [kole-
gioko bulegoko burasoa] deitu
ninduen. Elkarrekin arituak gi-
nen Biarritzeko ikastolan, eta le-
henago ere Ohakoa haurtzainde-
giko bulegoan. Buraso talde bat
bildu du proiektua lantzeko. 
Eta batzorde bat osatu duzue?

Bai, erranez batzorde hori desa-
gertuko zela. Jendeari erraten
diozularik badela helburu bat
errazago da atxikitzea bururaino.
Hamar bat elkartu gara, motiba-
turik. Mezenasgo izeneko enpre-
sa duen Patxi Bellyren izena atera

da, eta giltzak eman dizkigu ahal
bezain lan emankorra ukaiteko.
Horretan ari gara orain buru-be-
larri, enpresekin, baitakigu diru
iturri inportanteena hortik atera-
tzen ahalko dela. 
Erakunde publikoekin egin du-

zue entsegurik?

Berehala erran dute ezin zutela.
Erakunde bakoitzak baditu bere
eskumenak, eta ez dira besteen
eskumenetan sartzen. Departa-
mendua da kolegioen laguntzaile
ofiziala, eta, Mañolok laguntza
galdetu zielarik, erran zioten

haiek eraikinetako obrak
zituztela lagunduko, eta
ez zela fitsik geldituko
gelen hornidurentzat. 
Halere, kolegioko ikas-

leen herriko etxeenga-

na jo duzue?

Laguntza berezia eman
zezaten. Kalkulatu dugu
ikasleko 300 euro eska-
tzea. Uste dut gutik ema-

nen dutela. Ez dute ezetz erran,
baina auzapez anitz aurkezten
dira hauteskundeetara, eta kan-
paina bete-betean dira. Adibidez,
Arrangoitzen jo dut auzapezaren-
gana, eta usaian, ikastola aipatu
eta dena ixten da segidan; hor
erran dit begiratuko zuela. 

Kolegioa Baionan da. Baionako

Herriko Etxeak ez du laguntza

berezirik emanen?

Solasak izan dira, baina [Jean-
Rene] Etxegaraik orain arte gau-
zak erraztu ditu eta erran digu
egin zuela ahal zuena. Elkargoa-
rengana ere joan gara, baina, tek-
nikariak ezberdinak badira ere,
buru hura da. 
Hunki dituzuen enpresak Baio-

na-Angelu-Biarritz aldekoak

dira?

Entseatu gara eremuko enpre-
sengana joatea. Sentsibilitate bat
pizteko, erranez: «Hemen zarete;
zuen eremuko euskal kolegio
bakarra da. Laguntza emanez
tresnatzen ahal duzue kolegioko
gela oso bat». Beti entseatu gara
kontaktu zinez on bat lortzen
enpresetan, mezu elektroniko
baten bidaltzeak ez baitu deuse-
tarako balio; eta segidan jakiteko
balio zuenetz segitzea edo ez.
Gero, badira betiko enpresak. Ez
du minik egiten haiei ere galdegi-
teak, baina Bogakanpaina orain-
txe bukatu da, eta badakigu segur
aski eman dutela jadanik; urtero
ematen dutela. Halere, ez dute
atea hetsi. 
Momentuko lorpenak ukan di-

tuzue?

Hamar burasoko taldean mundu
desberdinetakoak gara: enpresa
mundu, pribatu edo erakundee-
takoak. Gauza batzuk lortzen ari
gara, alta, ez genuen batere uste.
Beharbada, sorpresa handiz
jende batzuek parte hartuko
dute. Baina ez da erraz dirua bil-
tzea. 
Epe trinkoa duzue, gainera. 

Boga kanpaina utzi dugu buka-
tzerat, eta orain tresneria berria-
rentzat manaketak biziki fite egin
behar dira. Uztail hastapeneko
kolegioko zuzendariak jakin be-
har du zeren gain kontatzen ahal
duen eta zer ez duen ukanen.
Gero, badakigu 85.000 euro bai-
no gutiagoko diru multzoarekin
jadanik egiten ahal ditugula gau-
za batzuk. Baina helburua da
dena lortzea. 
Kolegioa obretan da; horren 

ondorioz, haurrak algeco-etan

dira, jantegirik ez dute izanen

zenbait egunez; nola hartzen

dute egoera?

Haurrak guziari usatzen dira.
Guk ere, gure garaian, [Kanboko]
Xalbador kolegioan ginelarik,
aste batez obrak egin genituen
orgekin, palekin; eta kontent.
Orain iduri du beste mundu bate-
an zela. Alabarengandik ez dut
inoiz entzun oharrik; barnean
dira, eta ez dute pentsatzen
horretan. 

«Badakigu diru iturri handiena
enpresetarik aterako dela»

Txomin Duhalde b Baionako Estitxu Robles kolegioko burasoa

Iraileko zaharberritua izanen den Baionako Estitxu Robles kolegioak ‘Arbelak’ dirua biltzeko
kanpaina abiatu du gela berrien hornitzeko. 85.000 euro biltzeko helburua jarri dute burasoek.

BOB EDME

«Beharbada, sorpresa handiz
jende batzuek parte hartuko
dute. Baina ez da erraz dirua
biltzea»

«Kolegioko zuzendariak uztail
hastapeneko jakin behar du
zeren gain kontatzen ahal duen
eta zer ez duen ukanen»
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