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Hernaniko Ahmer Sos Arrazakeria elkartearen emakumeen taldeak hamar urte beteko ditu aurten;
laguntzarako gunea da etorkinentzat b Irunen, berriz, migratzaile talde handiak iristen ari dira berriz
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Ahmer Sos Arrazakeria elkartea duela hamazazpi urte sortu
zuten, Hernanin, eta elkarte horren barruan sortu zuten
emakumezkoen taldeak hamar urte beteko ditu abenduan.
«Etorkinei babesa ematea» da elkartearen helburu nagusia,
«nor izaten laguntzea». Aztikerren azken datuen arabera,
Hernanin lautik bat da Euskal Herritik kanpo jaiotakoa.

Bizitza berrirako
iparrorratza
Unai Zubeldia Hernani

so itzalean
egon izan
naiz beti; hitz
egiteko beldurra eduki
izan dut beti;
esango dudanak garrantzirik
ez daukala pentsatu izan dut
beti...». Maria Reyes Flores duela
hiru urte eskas iritsi zen Hondurastik Hernanira, «haurrak han
utzita, haur txiki bat tartean».
Anaia Hernanin zegoela baliatuta, «etorkizun hobe baten bila»
iritsi zen Reyes Euskal Herrira.
«Sufritzera». Bere herrialdetik
Hernanira joateko apustua egin
duen etorkinetako bat besterik ez
da Reyes. Aztikerren datuen arabera, gaur egun 20.631 biztanle
dauzka Hernanik, eta horietatik
4.803 Euskal Herritik kanpo jaiotakoak dira; biztanleen %23.
Leticia Treminio Manzanarez
ere duela hiru urte pasatxo iritsi
zen Hernanira, Nikaraguatik,
«familiaren egoera ekonomikoa
hobetzeko helburuarekin». Paperik gabe dago oraindik. «Baina
horretan ari gara lanean, Ahmer
elkartearen laguntzari esker».
Hernaniko Kultur Aniztasunaren
Elkartea da Ahmer Sos Arrazakeria, duela hamazazpi urte hainbat
lagunen artean sortua —Hernaniko Udalak diruz laguntzen du—,
eta emakumezko etorkinentzat
«bereziki garrantzitsua» izan da
Emagunea, abenduan hamar
urte beteko dituen Ahmer elkartearen barruko emakumezkoen
taldea; Errenteriako Sorburu kolektiboak dinamizatzen du.
«Nik duela gutxi ezagutu dut
Ahmer, eta Luciaren bidez [Lucia
Arias] izan dut Emagunearen berri», aitortu du Treminiok: «Psikologikoki asko lagundu dit talde
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honek. Herrialde desberdinetako
emakumeak elkartzeko gune bat
da Emagunea, gure kulturen,
ikasketa prozesuen, eskubideen..., inguruan hitz egiteko, komunikatzen ikasteko eta gehiegikeriarik ez pairatzeko».
Lucia Arias kolonbiarra da Hernaniko Ahmer elkartearen oinarrietako bat. Arias duela 26 urte
iritsi zen Euskal Herrira, eta gaur
egun lanaldi erdiz ari da elkartean
lanean, beste bi kiderekin eta herriko hainbat boluntariorekin batera —gazteekin aritzen da lanean
hiru langileetako bat—. «Etorkinei babesa emateko eta laguntzeko gune bat da hau; aholkularitza
eta sentsibilizazio lana egiten
dugu». Emagunea sortu berritan,
emakumezkoak «hilean behin»
elkartzen ziren, «larunbatetan»,
baina bi astez behin elkartzen dira
orain, elkarteak Hernanin duen
egoitzan. Atzo egin zuten oporren
aurreko azken saioa, eta irailean
itzuliko dira berriz. Jardunaldi
gastronomikoetan ere parte hartu izan dute; Bizilagun ekimenean eta Hernani hizketan jardunaldietan ere bai, eta Zinema eta
Migrazioa saioa ere antolatu izan
dute.

Hausnarketarako gunea
«Hiritar, pertsona eta emakumezko gisa eskubideak dauzkagula azpimarratzen dugu saio
horietan», esan du Ariasek.
«Hausnarketarako tarte bat izaten dugu hasieran; eskubideekin
zerikusia daukan gai bati heldu,
eta bakoitzak bere ikuspegia
ematen du bertan». Bigarren
zatian, berriz, gorputza lantzen
dute gehiago: «Arnasketa ariketak egiten ditugu, eta baita luzaketak eta dantza ere».
Etorkin bakoitzak bere errealitatea bizi eta sufritu behar izaten

du, eta hala gertatu zitzaion Mame Diarra Mbiaye senegaldarrari
ere. Bost urte daramatza senarrarekin Hernanin bizitzen —abuztuan 3 eta 5 urte beteko dituzte bere semeek; Hernanin jaioak dira
biak—, baina aurretik beste bost
urte igaro behar izan zituen senarrarengandik aparte. «Senarra
pateran iritsi zen Marbellara [Espainia], eta han bizi izan zen bost
urtez», kontatu du. Diarra, berriz, «hegazkinez» iritsi zen Euskal Herrira. «Astebeterako berez,
bisitan, paperik gabe, baina hemen gelditzea erabaki nuen».
Ahmer ezagutu zuen gero. «Eta
bertan ikasi dut gaztelania pixka
bat, eta matematika eta informatika ikastaroak ere egin ditut».
Paperak lortuta eta Hernanin
egonkortuta, ez dauka asmorik
beste inora joateko. «Guri asko
lagundu digu elkarte honek, eta
hernaniarrak oso jatorrak dira».
Ama eta anaiak falta ditu, hori bai.
«Eta gogo handia daukat Senegalera bisitan joateko, baina han ez
dago etorkizunik».
Gladys Maribel Flores hondurastarra ere «erabat egonkortuta» dago Hernanin. Duela hamar
urte iritsi zen, Bartzelonara lehenengo, Donostiako Antigua auzora gero, eta Hernanira azkenik.
«Aurretik inoiz pentsatu gabe
neukan halakorik egingo nuenik,
baina lagun batek gonbidatuta
etorri nintzen hona; diru asko behar da bidaia egiteko, baina lortu
nuen». Lagun batekin etorri zen.
«Baina oso bakarrik sentitu nintzen berehala». Sentimendu berbera izan zuen Treminiok ere:
«Bakoitzak bere bizitza egiten
du, eta oso bakarrik sentitu nintzen ni ere, bakarrik etorri ez nintzen arren». Aitortu du etxeko
langile egoiliar gisa lan egiteak ere
ez duela askorik laguntzen harre-

Gladys Maribel Flores, Leticia
Treminio Manzanarez, Lucia Arias,
Maria Ernestina Reyes Flores eta
Mame Diarra Mbiaye, asteartean,
Ahmer elkartearen Hernaniko
egoitzan. JON URBE / FOKU

‘‘
Hasieran ez nintzen gai
kafetegi batean neu
bakarrik sartzeko ere,
ez nekielako zer harrera
egingo zidaten»
Gladys Maribel Flores
Hernanin bizi den hondurastarra

«[Etorkin] Bakoitzak
bere bizitza egiten du,
eta oso bakarrik sentitu
nintzen ni ere, bakarrik
etorri ez nintzen arren»
Leticia Treminio Manzanarez
Hernanin bizi den nikaraguarra

manak egiten eta jendea ezagutzen. «Lan egitea besterik ez neukan buruan; neure baitan itxi
nintzen, eta gogoan daukat hasieran ez neukala konfiantzarik gauzak galdetzeko ere».
Floresek aitortu du askotan
egin diola galdera bat bere buruari: «Zer egiten dut nik hemen?».
Baina denborak egonkortasuna
eman dio, Hondurastik Hernanira ekarri ahal izan dituelako hiru
alabak: «Asko kostatu zitzaidan

ekartzea, baina lasai bizi gara
orain; eurek ere haurrak dauzkate jada, eta haur horiek badakite
euskaraz...». Aitortza bat ere egin
du: «Inoiz ez naiz joango hemendik». Hasiera ez zen oso gozoa
izan, hala ere: «Nik bakar-bakarrik igaro nuen denbora asko; hasieran ez nintzen gai kafetegi batean neu bakarrik sartzeko ere, ez
nekielako zer harrera egingo zidaten». Esan du saiatu zen lehen
aldian emaitza ez zela oso ona
izan, gainera: «Oso gaizki pasatu
nuen. Eskatzeko zain nengoen
barran, baina ondoko bati kasu
egin zioten lehenengo, beste bati
gero, hirugarren bati ondoren...
Oso aho zapore txarrarekin gelditu nintzen; baztertua sentitu nintzen, eta gerora urte askoan egon
naiz kafetegi batean ni bakarrik
sartu gabe».

Ikasketetarako pausoa
Ahmerrek nor izaten lagundu
dion seinale, Reyesek ikasketei
ere heldu die elkarteari esker:
«Ikasketa soziosanitarioak egin
nahi nituen nik; helburu hori
neukan, baina ez neukan balore-
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guntza edo erraztasun gehiago
behar ditugu horretarako». Errealitate horri helduta, egoera berezia bizi du Diarrak: bi semeak
Hernanin jaiota, seme zaharrena
hasi zaio jada wolof hizkuntza ez
zaiola gustatzen esaten [Senegalgo hizkuntza nazionala da wolofa]: «Haserretu egiten da gainera-

‘‘
Pandemia garaian ere
elkarteak lan handia
egin du etorkinen sarea
zaintzeko, bakoitzaren
arazoen berri izateko...»
Lucia Arias
Ahmer Sos Arrazakeria elkarteko kidea

«Ikasketa
soziosanitarioak
egin nahi nituen, baina
ez neukan balorerik
aurrera egiteko»
Maria Ernestina Reyes Flores
Hernanin bizi den hondurastarra

«[Seme zaharrena,
5 urtekoa] Haserretu
egiten da gainerako
gurasoek euskaraz
badakitelako eta nik ez»
Mame Diarra Mbiaye
Hernanin bizi den senegaldarra

rik aurrera egiteko; azterketak
ematen zidan beldurrik handiena». Ariasen aholkuak entzunda,
ordea, «pixkanaka» pausoak
ematen hasi zen Reyes. «Urte asko ziren koadernorik hartu gabe,

baina lortu nuen azkenerako; azterketa ere gainditu nuen!», azaldu du, harro. «Pauso handia da
niretzat, eta aurrera egiteko indarra eman dit horrek. Orain jarraitzeko asmoa daukat, noski».

Egunerokoari helduta, denek
aitortu dute euskara, neurri batean, «traba» bat dela. «Baina guk
ere ahalegina egin beharra daukagu euskara ikasteko», azpimarratu du Ariasek. «Hori bai, la-

ko gurasoek euskaraz badakitelako eta nik ez dakidalako. Euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiten digu
etxean ere, baina, noski, guk ez
diogu ezer ulertzen euskaraz»,
amaitu du, barrez.
Beste traba bat pandemiarena
izan da. «Pandemia garaian ere
elkarteak lan handia egin du etorkinen sarea zaintzeko, bakoitzaren arazoen berri izateko, jendea
ondo bideratzeko...», esan du
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Ariasek. Baina Treminiok azaldu
du «eragin nabarmena» izan
duela beren lan jardunean: «Larunbat erdia eta igandea edukitzen ditugu gehienetan libre, baina pandemiarekin hori ere ez
dugu izan askotan, eta, ondoren,
askotan ez dizkigute ordaintzen
ordu horiek guztiak».

Heriotzak, urrunetik
Treminiok arlo pertsonalean ere
asko sufritu du azken hiru urteotan. «Ama hil zitzaidan hona iritsi eta urtebetera; osaba bat gero,
nire bigarren aitaren parekoa
zena, eta gertuko beste bat ere hil
zait pandemia garaian. Etxeko
langile egoiliar gisa lanean ari
nintzela jasan behar izan dut hori
guztia, bakarrik, eta ez da erraza
izan». Nikaraguan dauzka aita
eta anaiak. «Baina orain nola joango naiz hara? Nikaraguako
egoeragatik etorri nintzen hona,
nire semeak aurrera atera ahal
izateko, eta nire herrialdean orain
ez dago horretarako aukerarik, ez
dago etorkizunik. Ez daukat arrazoirik Nikaraguara itzultzeko».
Pandemiak pandemia, Reyesek «hitz egiteko askatasuna»
sentitzen du Emagunean. «Eta
pertsona gisa irekitzen lagundu
dit; gauza asko ikasi ditut hemen». Ildo berean, Floresek ere
esker on hitzak besterik ez dauzka
Ahmerrentzat eta Emagunearentzat: «Pertsona eta emakumezko
gisa hazten lagundu didate. Lehen, oso gutxi maite nuen neure
burua, eta horri buelta ematen lagundu dit Ahmerrek». Pena bat
dauka: «Horrelako gune gehiago
ez daudela». Eta Ariasek eskaera
bat egin die euskal herritarrei:
«Hemengo kuadrilla itxi horietan
sartzen lagundu, mesedez».
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Azken astean migratzaile talde handiak iritsi dira Irunera, eta Irungo Harrera Sareak
salatu du erakundeek oraindik ez dizkietela bermatzen aukera berberak guztiei.

Bide luzean oztopo gehiago
Imanol Saiz Irun

da iristearekin batera, Irundik igarotzen ari diren migratzaileen kopuruak gora egin du
nabarmen; hala baieztatu dute
Irungo Harrera Sareko boluntarioek. Azken astean sumatu dute
igoera bereziki, egunero 25 lagun
baino gehiago iristen ari baitira.
2018tik, Harrera Sarekoak gai
izan dira guztiei harrera egiteko,
arropa eta otorduak emateko,
baina salatu dute erakundeek
gaua pasatzeko egokitutako aterpeetan askori oztopoak jartzen
dizkietela oraindik ere. Egun,
Irungo Belaskoenea auzoan egokituta daukaten aterpean «ohe
asko hutsik» geratzen ari direla
salatu izan dute maiz, «eta, aldi
berean, migratzaile batzuk kale
gorrian uzten dituzte», salatu du
Josune Mendigutxia Irungo Harrera Sareko kideak.
Irungo gunea 65 lagunentzako
egokituta dagoen arren, migratzaile askok usu gaua kalean pasatu behar izan dutela salatu dute
Harrera Sareko boluntarioek.
Haien esanetan, aterpera iristen
diren guztiei ez diete bermatzen
aukera berbera; izan ere, han lo
egiteko baldintzak «nahi bezala»
aldatzen dituzte, Mendigutxiak
azaldu duenez. Aspaldi hasi ziren
egoera horiek salatzen, eta aterpearen kanpoaldean kanpin dendak ikustea ohikoa bilakatu da azken hilabeteotan.
«Egoerarekin nazkatuta»,
Kontagailua izeneko aldarrikapen keinua egiten hasi dira aurten. «Kontagailua martxan jarri
dugunetik, hogei bat lagunek egin
dute lo dendetan, barruan tokia
zegoen arren», zehaztu du Mendigutxiak. «Gurutze Gorriak ez dizkigu zehazten irizpideak. Urtebetez [Espainiako] estatuan ibili direnei ez diete uzten sartzen, baina
horietako asko Ceutan edo Kanaria uharteetan [Espainia] zain egon
dira hilabete luzez, eta, hona iritsi
ondoren, beste oztopo batekin egiten dute topo. Bidegabea da».
Udan bizi zezaketenari aurre
egin ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak ekain amaieran aurkeztu
zuen migratzaileen auziari eran-
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tzuteko kontingentzia plana.
Hartan, ia 350 leku aurreikusi
dituzte: gehienak, Irunen; eta
ehun bat, Hondarribian. Sarearentzat, ordea, «aurpegia garbitzea» besterik ez da plan hori,
argi baitute ez dizkietela emango
aukera berberak Bidasora iristen
diren guztiei, orain arte bezala.

Bidasoa ibaian igerian
Irunen bertan «gogorra» da egoera, eta migratzaileek «inoiz baino zailagoa» dute Ipar Euskal Herrirako azken jauzi hori egitea.
«Oraindik ere, eguneroko kontua da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan kontrol arrazistak egitea; pandemiarekin, are gehiago», adierazi du Mendigutxiak.
Zubitik ez pasatzeko, migratzaile
horietako askok Bidasoa ibaia
igerian zeharkatzeko hautua egin
dute azken hilabeteotan. Eta, azkenean, sareak maiz abisatutakoa pasatu da: maiatzean, bi migratzaile Bidasoa ibaia igerian zeharkatzen ahalegintzen ari zirela,
haietako batek bizia galdu zuen,
itota. Apirilean, berriz, Eritreako

tu. Desesperazioak bultzatzen
ditu, eta ikaragarria da hori. Heriotza horiek oso kolpe gogorrak
izan dira boluntarioentzat».
Joan den astean ere «bi mutil
gazte» Bidasoa ibaia igerian zeharkatzen ikusi zituztela kontatu
du Mendigutxiak, eta
saiakera horiek Faisaien
Uhartetik egiten dituztela. Sareko kide batek arEguneroko kontua da Gipuzkoa tatu zituen, Hendaian
(Lapurdi). Arropa lehoeta Lapurdi arteko mugan
rra eta gosaria eman oskontrol arrazistak egitea;
tean, gazteek berehala
pandemiarekin, are gehiago»
ihes egin zutela zehaztu
«Guk ere sumatzen dugu presio du sareko kideak, Frantziako Poliziaren beldur.
hori [poliziena]. Baina zerbait
«Beti esaten diegu hori
ondo egiten ari garen seinale
ez egiteko, arriskutsua
da norbait urduri egotea»
dela. Baina ez badiegu
Josune Mendigutxia
Irungo Harrera Sareko kidea
harrera duina egiten, ez
baditugu zaintzen, ez baheltzeko zer-nolako bidaia egin ditugu esku zabalik jasotzen, hobehar izan zuten». Harrera Sare- rrelakoak errepika daitezke etorko kideak hitzezko argazkia atera kizunean; beldur hori dugu».
dio errealitateari: «Irunera etorri
Migratzaileentzako Frantziako
ziren, eta hemen bospasei egun Polizia izan da oztopo nagusia
pasatu zituzten muga zeharkatu orain arte, baina, azkenaldian,
nahian, baina ezin izan zuten lor- Espainiako Poliziak ere migragazte batek bere buruaz beste
egin zuen Irunen. «Honaino heldu dira Mediterraneoko irudi horiek», esan du Mendigutxiak.
«Aurten, 2.000 pertsona hil dira
Atlantikoan eta Mediterraneoan,
eta Irunen, bi. Pentsa honaino

‘‘

Josune Mendigutxia Irungo Harrera Sareko kidea, joan den maiatzean, migratzaile bati edari beroa ematen. GARI GARAIALDE

tzaileen kontrako «jazarpena»
areagotu duela dio sareko kideak.
Adierazi du kontrolak ugaritu
egin dituztela trenbidearen inguruan, eta, «Gipuzkoa eta Lapurdi
arteko mugan bezalaxe», migratzaileak soilik gelditzen dituztela.
Are gehiago, haserre jakinarazi
du Espainiako Polizia Irungo
Harrera Sareko kideak estu hartzen ere hasia dela. «Guk ere
sumatzen dugu presio hori. Identifikatu egiten gaituzte maiz, eta
autoen matrikulak hartzen
dituzte. Baina zerbait ondo egiten
ari garen seinale da norbait urduri egotea».

Oso bisita berezia
Egunerokoa «oso gogorra» dela
aitortu du sareko kide Josune
Mendigutxiak, «milaka istorio
gogor» entzuten dituztela, baina
boluntarioek argi dute «ezinbestean norbaitek egin beharreko
lana» dela eurak egiten ari direna. «Uste osoz egiten dugu lan
hau. Asko sufritzen dugu, baina
asko betetzen gaitu». Adibide bat
jarri du esan hori osatzeko: «Lehengoan, esate baterako, 2018an
Irungo Harrera Saretik pasatutako mutil bat etorri zen guregana.
Naoneden [Bretainia] dago orain,
eta hamar urterako asiloa lortu
du. Bisitan etorri zen, eta oso harreman estua dugu. Proba bat
egin nahi izan zuen, eta Santiago
zubia zeharkatzen saiatu zen.
Nola ez, gelditu egin zuten. Beltza
zelako, noski».

Iritzia
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Aparkatzeaz
erri eta hiri askotan
automobilak aparkatzearen kontrako
neurri ugari ezarri da.
Gurutzada baten moduko zerbait
jarri dute martxan, eta autoa kalean lagatzeko aukerak urritu
egin dituzte. Hori dela eta, gero
eta buelta gehiago egin behar dira
aparkaleku egokia lortzeko.
Egia da autoak gaur egun erabiltzen ditugun moduan erabilita
mesede baino kalte handiagoa
egiten duela. CO2a isurtzen dute,
besteak beste, eta beroketa globala eragin. Beraz, argi dago mugatu egin behar dela erabilera,
baina leku libreak kentzea hutshutsean ez da modua. Beste neurri batzuk ipini beharko lirateke;
adibidez, disuasio-aparkaleku

H

zainduak ondo argiztatuak eta
konektatuak daudenak, bertara
beldur barik eta seguru joateko,
eta hurrengo egunean kotxea
osorik egongo dela bermatuko
digutenak. Eta garraio publikoa
indartu, ezer baino lehen.
Herritar askok egokitzat hartzen dute aparkalekuak kentzeko
joera, uste dutelako automobilek
eragiten dituzten arazoak horrela
gutxitu egingo direla. Baina ez da
egia. Aitatu ditudan beste neurri
horiek ezartzen ez diren bitartean, kalteak gehitu egiten dira,
bueltaka jardun behar izateak
kutsadura eta zarata biderkatzen
dituelako, trafikoa larritu, eta kaos sentsazioa txartu. Oinezkoendako arriskuak ere ugaritu egiten
dira. Eta zer esanik ez gidarien

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
nerbioak dantzan, eta eroapena
agortu. Azkenerako umorea
gaiztotu.
Ezin dugu ahaztu jende askok
lanerako joan-etorriak egiteko
erabiltzen duela kotxe pribatua.
Ezinbestean, muntatu dugun sisteman eten barik beharginak gabiltzalako alde batetik bestera,
puntarik punta. Ia beti automobilean garraio publikorik ez dagoelako, edo dagoena ez delako
nahikoa edota egokia. Batzuetan,
lan ordutegi zabalegiak ez dira
konpatibleak garraio publikoa
erabiltzearekin, bizitza pribaturako aukera barik geratuko ginatekeelako. Sistema zoro eta absurdu honetan kuiak gurpilean
bezala gabiltzalako, etengabeko
mugimenduan.

Irudia b Donostia

Baina, batez ere, autoa lagatzeko neurri murriztaileek kolektibo
ahul batzuei eragiten diete. Beti
legez, diru gutxi eta mugitzeko
arazoak dauzkatenen aurkakoak
dira. Izan ere, dirua izanez gero,
garajea edukitzea erraza da. Diruz eskas ibilita, hamaika jira-bira egin behar etxera edo lanera
iritsi orduko. Bitartean, pazientzia erre, eta denbora alferrik
eman kontziliazioaren kaltetan.
Kutsatuz.
Kaltetuenak, baina, mugitzeko
arazoak dituzten pertsonak dira.
Horietako askok osasun zentrora
joateko, esate baterako, derrigorrean behar izaten dute beste per-

Baina, batez ere,
autoa lagatzeko
neurri murriztaileek
kolektibo ahul
batzuei eragiten diete
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tsona bat, atarian bertan jasotzeko, eta medikuaren —lehengo
adibidearekin jarraituta— ateraino bertaraino eroan behar izaten
dira. Horretarako, taxien prezioa
ikusita, automobila edukitzea
ezinbestekoa da, administrazioren batek beste irtenbiderik jartzen ez badu, behintzat. Laguntzailea ere derrigor, batzuetan bi.
Zelan garraiatu pertsona horiek
helmuga duten gune horietan
aparkalekurik ez badago? Elbarriendako leku bakarra, eta beteta dagoenean? Nola jaso pertsona
etxean ezin bada autoa inon laga?
Pibotez josi dituztenean bazterrak? Lekuak kendu gune estrategikoetan, baina tabernen terrazak jarri? Zaurgarrienengan
inork ez du pentsatzen, eta eurak
buruan izatea hiri-planifikazioetan ere zaintza da.
Arauok neurri kosmetiko hutsak dira askotan, edo garajeak
saltzeko estrategia. Garbiketa
berdez (greenwashing) makillatuta, makalenak ahaztuta.

Espainiaren eta gizarte eragileen arteko
akordioa salatu dute pentsiodunek
DONOSTIA b Gipuzkoako pentsiodunen mugimenduak gogor kritikatu du Espainiako Gobernuak gizarte eragileekin lortu berri duen akordioa. Maria Serrano mugimenduko bozeramaileak salatu du akordioak berretsi egiten dituela 2011ko erreformaren murrizketak.

«Oso arduratuta gaude
COVID-19a Gipuzkoan izaten
ari den bilakaerarekin.
Norbanako gisa zuhurtasunez
jokatu beharra daukagu»
Markel Olano
Gipuzkoako ahaldun nagusia

-%34,8
HONDARRIBIKO AIREPORTUKO ERABILTZAILE KOPURUAREN
JAITSIERA, EKAINERA ARTE
2021eko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era 33.537 erabiltzaile izan zituen
Hondarribiko aireportuak, 2020an epe berean baino %34,8 gutxiago.

Akordiorik ezean, grebari ekingo diote
gaur Oñatiko Stadler enpresako langileek

«Normaltasun» zantzuak Ogasunean
Gipuzkoako errenta aitorpenaren kanpaina «inoizko onenetan bigarrena» izan da Jokin Perona Ogasun eta
Finantzetako foru diputatuaren hitzetan. «5,3 milioi euroko emaitza positiboa izan dugu aurten, eta 20,2 milioi
eurokoa izan zen iaz». Ogasunak 268 milioi euro itzuli dizkie zergadunei, eta 273,3 jaso ditu. Pandemiaren
oihartzuna «egunerokotasunean» dagoela onartuta ere, Peronak zehaztu du «2019ko kanpainaren normaltasuna» berreskuratu dutela aurten. Irudian, Irune Iarza Ogasuneko foru zuzendaria, Jokin Perona Ogasun eta Finantzetako foru diputatua eta Yolanda Dominguez Zerga Kudeaketako zuzendariordea, astelehenean aldundiaren egoitza nagusian egin zuten agerraldian, Donostian. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OÑATI b Uztailaren 8an egin zuten lehen lanuztea, eta aste honetan,
asteartean, bigarrena, 24 ordukoa. Oñatiko Stadler enpresako langileek salatu dute enpresak pandemia baliatu duela hamabi langile kaleratzeko eta soldatak %30 jaisteko; akordiorik ezean, greba mugagabeari ekingo diote gaur. «Jarrera aldaketa» eskatu diote zuzendaritzari.

%

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Gipuzkoako Hitza-k mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea, z/g, 20140, Andoain. Eskutitzak
Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus
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«Argazkirik
onena atera
gabe daukat
oraindik»
Andoni Lubaki b Gatazka argazkilaria

Haurra zenetik erakarri izan du argazkigintzak Andoni Lubaki. Gatazka argazkilaria da, eta urrutiko
lurraldeak ditu lantoki. Pandemiak etxean egotera behartu du, eta hutsetik hasi behar izan du lanean.
Josune Zarandona Urretxu

Gerran dauden munduko herrialde askotako lekuko isila da
Andoni Lubaki (Urretxu, 1982).
Kamera eskuan, urrutiko lurraldeetako errealitateak gerturatzea
da bere lana. Informatikaria da
ikasketaz, eta autodidakta da argazkigintzan. Ofizioa «nekez»
utziko duela esan du. Moskuko
MIFA argazki lehiaketa ospetsuan saritu berri dute Sirian Euskal Fondoarentzat egin zuen lana.

Oroitzen duzu argazki kamera
bat eskuetan hartu zenuen lehenbiziko aldia?
Petri kamera bat zuen aitak, eta
beti hartzen niola gogoratzen dut.
Karreterik gabe ere irudiak enkoadratzen saiatzen nintzen. Albistegietan ikusten nituen irudiak
alderatu egiten nituen, eta nire
ustez onenak zirenak aukeratzen
nituen. Argazkigintzarako grina
banuela ikusita, jaunartze egunean Indiana Jonesen argazki kamera bat oparitu zidaten. Orain-

dik funtzionatzen du, eta tarteka
karrete bat sartzen diot ea zer ateratzen den ikusteko.
Argazkilari sena haurra zinenetik datorkizu, beraz, baina modu
profesionalagora pausoa ematean, zure ibilbidean zeresan
handia izan du Gorka Salmeron
argazkilari legazpiarrak, ezta?
Bai Salmeronek, baina baita Asier
Larrazak eta Gotzon Aranburuk
ere. Haiekin harremanetan jarrita
joan nintzen pixkanaka argazkilari gisa hazten. Salmeronek has-

tapen guztia irakatsi zidan; Larrazarekin denboraldi bat eman
nuen lanean, laguntzaile gisa, eta
sekula ordaindu ezingo dudan
eskola bat izan zen niretzako;
Aranburuk, berriz, kontaktuak
pasatzen zizkidan kanpora joaten
nintzenean argazkiak saltzeko.
Hark lagundu zidan fotokazetaritzaren munduan lehenbiziko
urratsak egiten.
Salto handia al dago argazkigintza gustatzetik gatazka argazkilari izatera?

Bizi izandako esperientziek eraman ninduten honetara. Asko
bidaiatutakoa naiz lehenagotik,
eta une batean bat egin zuten argazkigintzak eta bidaiek. Dena
den, neure burua ez nuen gatazka
argazkilari modura ikusi 2010era
arte edo. Hasieran, nire kuriositatea asetzeko bidaiatzen nuen, eta
argazkiak ateratzen nituen diru
pixka bat lortzeko. Konturatu
nintzenerako, fakturatzen hasita
nengoen, eta, horretan nenbilela,
Udaberri Arabiarra etorri zen;
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horren harira, Libiara joateko aukera izan nuen.
Munduko herrialde asko ezagutzeko aukera izan duzu, baina
Karengo lurraldera [Thailandia
eta Birmania artean dago] egindako bidaiak eragin nabarmena
izan zuen zugan, ezta?
Gatazka batera egin nuen lehenengo bidaia izan zen hura, baina
nigan, agian, eragin handiagoa
izan du Libiak, benetako gatazka
bat ezagutzeko aukera izan nuelako han. Lagun handiak egin nituen bertan, eta ofizio honetan ez
da oso ohikoa lagunak egitea.
Irak, Aljeria, Maroko, Sahara,
Egipto eta Turkia iritsi ziren
gero. Zergatik herrialde horiek?

Afrika Erdiko Errepublikan edo
Mozambiken ere izan naiz. Interesagatik lan egiten dut nik; momentu jakin batean toki bat interesatu izan zait, eta horrek bultzatuta joan izan naiz hara. Ohartzerako, hamar urte daramatzat honetan, eta lurralde horietan ditut
kontakturik gehienak. Hego
Ameriketara joan beharko banu,
hutsetik hasi beharko nuke, han
ez daukadalako kontakturik, ez
dakidalako han nola mugitu behar dudan... Gaur egun, gehiago
balio du nire agendak nire ordenagailuak baino.
Zer iritzi daukazu Espainiaren
eta Marokoren artean sortu berri den krisiaren inguruan?

Espero zen. Marokoren nazioarteko politika xantaian oinarritutakoa izan da beti. Martxa Berdea
bera xantaia bat izan zen. Marokon boterea dutenei ez zaie batere
axola beren gizartea. Azken krisi
honetan ere herritarrak Europara
bidali ditu, xantaia moduan, eta
txertoen kontuarekin ere argi gelditu da hori: milioika txerto erosi
zituzten, baina herritarren artean
banatu beharrean, Dubairi saldu
dizkiote, munduko oligarkak han
txerta ditzaten; erregeak dirutza
handia irabazi du horri esker,
bere herritarrek txertorik gabe jarraitzen duten bitartean.
Nola prestatzen zara bidaia bat
egin aurretik?
Bidaia bat egin aurretik beharrezkoa da kontaktuak egitea. Toki askotan ez da hotelik ere egoten, eta
nonbait lo egin beharra dago. Herrialde batetik bestera ere askotan
legez kanpo pasatzen gara, eta horretarako ezinbestekoa da sare
bat izatea. Behin, Siriara sartzera
nindoala, muga itxita zegoen. Banuen muga gauez errekan barrena baltsan pasatzen zuen gizonezko baten telefonoa, eta deitu egin
nion. Hilda zegoen jada, baina haren semeak pasatu ninduen Siriara. Kontaktuek argazki kamerak
baino gehiago balio dute egun.
Askotan esan izan duzu lana
arriskutsua dela eta gaizki ordainduta dagoela, baina zerbait
izango du horrenbeste urtean
jarraitzeko...
Bokaziozko lana da, azken finean.
Lan honetan bost urte iraun duenak nekez utziko du, harrapatu
egiten baitu. Gustatzen zait lan
hau, eta honetan ari naiz azken
hamar urteotan. Ofizio hau nekez
utziko dudala uste dut. Frontera
joateari-edo utzi beharko diot,
agian, gero eta arriskutsuagoa delako, eta baita gero eta garestiagoa ere. Orokorrean, gainera,
gero eta gauza gutxiago jakin nahi
dugu gerrari buruz. Baina beste
gauza batzuk egingo ditut.
Noizbait burutik pasatu izan zaizu dena bertan behera uztea?
Fotokazetaritza uztea, bai; argazkilaritza uztea, ez.
Lan bat egin eta gero, motxila
beteta itzultzen zarete etxera?
Bai; han bizi izandakoa betiko geratzen da barruan. Bidaietan ezagutzen dudan jendeak gehiago
markatzen nau paisaiek baino.
Azken batean, lanbide bat da hau,
baina bizi esperientzia bat ere bai.
Banandu ezinak dira biak. Lanbide honetan jardun nahi duenak
argi izan behar du bizitza pertsonala eta lana eskutik doazela.
Nola eragin izan dizute David
Beriain eta Roberto Fraile kazetarien gisako hilketek?
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rra, ikertzailea eta unibertsitateko
irakaslea. Bost urte pasatxo daramatzagu jada. Saharan, Sirian,
Iraken, Kurdistanen eta Aljerian
izan gara orain arte, eta Armeniara joango gara laster.
Urretxuko Udalak emandako
beka bati esker, Eustaquio Berriotxoari buruzko ikerketa lan
bat ere egiten ari zara. Nor zen
Eustaquio Berriotxoa?
Nire birraitonaren anaia zen Eustaquio. Urretxun jaioa zen, baina
Madrilen bizi izan zen. Nik ez nekien ezer hari buruz, baina orain
bost urte argazki batzuk agertu ziren herrian; Rifeko [Maroko] gerrako argazkiak ziren. Ikertzen
hasi, eta ohartu ginen argazki horien atzean istorio handi bat zegoela. Dirudienez, Euskal Herrian
material modernoarekin lan egin
zuen lehenbiziko gerra
argazkilaria izan zen
Eustaquio. Ingeniaria ere
bazen, eta Espainiako Ingeniaritza Sari Nazionala
Bokaziozko lana da gurea.
irabazi zuen. Valentziak
Lan honetan bost urte iraun
[Herrialde Katalanak],
duenak nekez utziko du,
adibidez, Berriotxoari
harrapatu egiten baitu»
zor dio gaur egun duen
«Gure lanean, tentsioa
itxura, Turia ibaiaren
etengabekoa da. Gu diru poltsa desbideratzeari esker.
bat gara askorentzat. Beti
Beste proiekturik ba al
hor egoten da tentsio hori»
daukazu?
Aranzadi zientzia elkar«Nire ingurukoen aurrean
tearen enkargu bat daulegitimatzeko balio izan
kat, eta iheslariei buruzdidate sariek. Erotzat
ko erakusketa bat ere irehartzen ninduten hasieran»
ki berri dut Zarauzko
rra baitago. Sariek, berriz, nire in- Photomuseumen. Saharara joagurukoen aurrean legitimatzeko tea gustatuko litzaidake, baina,
balio izan didate. Erotzat hartzen Aljeriak muga irekitzeko baimeninduten hasieran, baina nazio- nik eman ezean, ezinezkoa da han
arteko sariak jasotzean gauzak sartzea.
ondo egiten ari naizela ikusten Nola eragin dizu COVID-19aren
dute.
pandemiak zure lanean?
Dena den, hankak lurrean izan Pandemia hasi zenean, hiru bibehar dira zuen lanbidean, ezta? daia nituen aurreikusita, eta berBai, beste inon baino gehiago. tan behera gelditu zen dena; huHori eskatzen du gure ofizioak: tsetik hasi behar izan nuen hehankak lurrean jarri, eta lur ho- men. Pandemia garaiko argazrretan ibiltzea. Kanpotik eman le- kiak ateratzen ibili naiz, enkarzake zoratuta gaudela, baina guz, eta ikerketan sakontzeko ere
nahikoa neurtuta izaten dugu aprobetxatu dut denbora. Bidaiak
guztia, nahiz eta inprobisatzen beste modu batera antolatu beere jakin beharra dagoen.
harko ditugu hemendik aurrera.
Ronak Press elkartea sortu ze- Gaur-gaurkoz, herrialde askok
nuen Karlos Zurutuza kazetaria- berrogeialdiak egitera derrigorrekin batera. Zer da elkarte hori? tzen dituzte bidaiariak; Tunisiak,
Eskolak ematen dizkiegu joaten adibidez. Berrogeialdi horiek guk
garen lurraldeetako kazetariei. kudeatu eta finantzatu behar izaKazetari horiek oso ondo dakite ten ditugu, eta ikusi egin beharko
bertan mugitzen, baina gabeziak da zer egin dezakegun.
dituzte bideoak editatzean edo Atera ez duzun zer argazki gusagentziekin harremanak egitean. tatuko litzaizuke ateratzea?
Zurutuzak eta biok sortu genuen Bihartik aurrera atera dezakedan
elkartea, baina gaur egun jende edozein. Argazkirik onena atera
gehiago dabil bertan: Jewan Abdi gabe daukat oraindik. Pertsonak
BBCko kameraria, Gilaad Sade agertzen diren argazkiak gustakurdua eta judua baina Palestina- tzen zaizkit niri. Nire ustez, perren aldeko ideiak dituena, eta Co- tsonek ematen diote perspektiba
rina Tulgure kazetari errumania- argazki bati.

Logikoki, min ematen dute halakoek. Pena handia eman zidan;
oso kazetari onak ziren, nire ustez.
Arriskua beti egoten da presente zuen egunerokoan?
Gure lanean, tentsioa etengabekoa da. Gu diru poltsa bat gara askorentzat. Norbaitek non nabilen
jakingo balu, edozein unetan ager
liteke zerbait egitera. Beti hor
egoten da tentsio hori.
Munduko egunkaririk garrantzitsuenetan argitaratu izan dituzte zure argazkiak: The New York
Times-en, The Guardian-en,
Washington Post-en.... Nazioarteko hainbat sari jasotakoa zara.
Egia esan, horri ez diot garrantzi
handirik ematen. Zortea daukat
gustatzen zaidan horretatik bizitzeko aukera daukadalako. Ez da
erraza, sakrifizio asko egin beha-

‘‘
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ideia, baina, kontzesio bidez ematen duten zerbitzu publikoa izanik, hurrengo kontzesioa ematean sortuko dute eskaintza.

Beñat Alberdi Eskoriatza

aldan behera, kalera; eta maldan gora,
etxera. Hori da landa auzoetako eguneroko errealitatea, horrek sortzen dituen arazoekin; besteak
beste, ia-ia etxeko kide bakoitzak
auto bat izan beharra. Baina, horrez gain, badaude beste galdera
batzuk ere: zer gertatzen da gidatu ezin dutenekin, autoa tailerrean dutenekin, edo, besterik gabe,
autorik ez daukatenekin? Joanetorriak errazteko asmoz, proposamen bat garatu dute Vividero
de Iniciativas Ciudadanas Madrilgo elkarteak (Herritarren Enbideen Egonlekua) eta Eskoriatzako
elizateek. Ondo bidean, datorren
irailean jarriko dute martxan
lehen proba pilotua.
Madrilera iritsi aurretik, proposamenak Eskoriatzako elizateetan bere bidea egin zuela azaldu
du Leire San Vicente Eskoriatzako zinegotziak. Ordezkaritza izateko, Eskoriatzan zerrenda propioa aurkezten dute elizateek, eta
auzoetako beharrei erantzutea
izaten da euren lana. Zinegotzi
bat lortu zuten azken hauteskundeetan, eta, hasierako hautagaiaren ezbehar baten ondorioz, San
Vicentek bukatu zuen udalean.
«2018an, erronda bat egin genuen auzoz auzo», azaldu du zinegotziak. «Hor aztertu genuen
nola eman erantzun publiko eta
kolektibo bat joan-etorriak egiteko beharrari». San Vicentek bitan bereizi ditu auzotarrak: aktiboak, lanean ari direnak, batetik,
eta gazteak eta helduak, bestetik.
«Ekonomia sortzen dutenak jartzen dira beti erdigunean. Besteak, berriz, babesgabe gelditzen
dira». Hutsune horri erantzuteko
bideratu dute proiektua.
Egitasmoa horrela iritsi zen VIC
elkartearen eskuetara. Elkarteak
hainbat programa ditu abian, eta
horietako bat da Conexiones Improbables izenekoa (Konexio
Gertagaitzak). Lurralde arazoei

M

‘‘
2018an, aztertu genuen
nola eman erantzun
publiko eta kolektibo bat
joan-etorriak egiteko
beharrari»
Leire San Vicente
Eskoriatzako zinegotzia

«Erdiguneak auzotarrei
hainbat zerbitzu
eskaintzen dizkien
moduan, auzoek badute
herritarrei zer eskaini»
Miguel Yaenicke
Madrilgo VIC elkarteko kidea

Miguel Yaenicke eta Leire San Vicente, aste honetan, Eskoriatzan, autobusaren proposamenarekin. ANDONI CANELLADA / FOKU

Eskoriatzak hainbat proposamen ditu esku artean landa auzuneak
eta herriaren erdigunea lotzeko. Madrilgo VIC elkarteak proposatu du
joan-etorriak errazteaz gain «auzo horiei beste bizitza bat ematea».

Auzoen arteko
joan-etorriak ardatz
erantzun nahi diete programa
horrekin, tokian tokiko komunitateen ideiak kontuan hartuta.
Ohiko erantzunetatik kanpo,
herritarrek «ideia berriak» proposa ditzaketela uste dute VIC elkartekoek.
Errealitatea aztertu zuen elkarteak, baita egoera bideratzeko
proposamenak aurkeztu ere. Miguel Yaenicke elkarteko kideak

nabarmendu du eztabaidetan
gelditu baino nahiago dutela
«proposamen finkoen inguruan» jardutea.
Hiru proposamen pilotu zehaztu zituzten Eskoriatzako joanetorrien auziari erantzuteko:
autobus zerbitzu berria ezartzea,
elizatekoei taxi zerbitzu berezia
eskaintzea, eta auzokideak euren
artean antolatzea bidaiak elkarre-

kin egiteko. Azken aukera horrek
hasia du bere bidea VIC elkartearen esku hartzetik kanpo, baina
oraindik ikusteko dago auzokideak noraino iristeko gai diren.
Bestalde, elkartea ari da beste bi
proposamenak garatzen. Autobus zerbitzurako badaukate probako proposamen bat, baina aldundiaren eskumena da hori. Diputazioak begi onez ikusi du

Taxiena da luze gabe argia ikusiko duen lehenengo proiektua.
Hasierako diagnosiaz gain, Madrilgo elkarteak inkesta bat egin
zuen Eskoriatzako auzotarren iritziak jasotzeko. Lau taxilariri helarazi zizkieten galdeketaren
emaitzak, eta haiek taxutu dute
azken proposamena.

Auzo taxia, irail-urrietan
2 euro balioko du taxiko bidaia
bakoitzak; «autobusak beste».
Baina probako zerbitzua izango
da. Zergatik? «Auzo alkateen iritziak jaso genituen hasieran, eta
auzotarrenak gero, inkesta
bidez», zehaztu du Yaenickek.
«Ez dugu jaso guztien iritzirik,
baina ez dago etxe aurrean taxi
zerbitzua jartzea baino inkesta
hoberik».
Irailean eta urrian eskainiko
dute zerbitzu hori, eta martxan
dagoela ikusiko dute beharra horrela ase dezaketen, elizateren bat
kanpoan gelditzen ote den, ordutegia aldatu behar ote den... Finantzaketa da proiektuaren arazo nagusia. Lehen diagnosia eta
proposamenak VIC elkarteak
egin zituen, bere kontu, baina La
Caixaren diru laguntza jaso zuen
ideia garatzeko. Behin garatuta,
aldundiaren esku dago proiektuak aurrera egitea. «Hartueman ona» daukatela esan du
Yaenickek, baina «azken baietza» falta dutela.
Elizateak eta erdigunea lotzeak
hainbat aukera eskainiko dituela
uste du VICeko kideak: «Erdiguneak auzotarrei hainbat zerbitzu
eskaintzen dizkien moduan,
auzoek badute herritarrei zer
eskaini». Nork daki, joan-etorriak erraztuta, jendea auzotik
kalera bizitzera joan beharrean,
kaletik auzora joango da, agian,
etorkizunean.

Lan gatazkak
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zerbitzuaren erabiltzaileen eta familien babesa sentitzen dute.
«Pandemiaren kontu hau guztia
pasatu ostean, erabiltzaileek
gehiago baloratzen gaituzte». Gizartearen aldetik, ordea, ez dute
hainbesteko aitortzarik sentitzen.

Gutxi ezagutzen den lana

Errenteriako etxez etxeko langileek grebaren harira aste honetan egindako protestetako bat. GIPUZKOAKO HITZA

Hasiera data bermatu nahian
Errenteriako etxez etxeko laguntza zerbitzuko langileek eskatzen dute lan hitzarmen berria,
asko jota, datorren urterako indarrean egon dadila b Bi aste daramatzate jada greban
Miren Garate

Errenteriako etxez etxeko laguntza zerbitzuko langileak greban
daude uztailaren 1az geroztik. Urbaser taldeko Arquisocial enpresarentzat lan egiten dute, udalarentzat. Ainhoa Valea eta Rebeca
Mesa langile batzordeko ordezkarien esanetan, ezintasun iragankorrei lotutako baldintza batzuk
adostea falta zaie oraindik, baina,
gainerakoan, nahiko aurreratuta
dago lan hitzarmen berriaren negoziazioa, eta konforme daude
hartan jasotzen denarekin. Alabaina, hitzarmen berriaren aplikazio datak desadostasuna eragiten du zuzendaritzaren eta langileen artean. Langileek eskatzen
dute hitzarmen berria, asko jota,
2022ko urtarrilaren 1ean aplikatzen hastea; enpresak, berriz, zerbitzuaren lehiaketa esleitu arte
itxarotea nahi du. «Hitzarmena
datorren urtean ezartzeko bermerik ematen ez digulako jo dugu
grebara».
Bi langileek azaldu dute «hiruzpalau urtean behin» egiten
duela Errenteriako Udalak etxez
etxeko laguntza zerbitzuaren lizitazioa. Zerbitzua kudeatuko duen

leuntzeko itxaropena ere badute.
«Ez dugu uste puntu hori eragozpen handiegia izango denik akordioa lortzeko».
Bi langileen arabera, udalak
jartzen du zerbitzua ordaintzeko
dirua. Langile batzordeak, berriz,
diru horrekin egin beharreko hobekuntzak proposatzen ditu
—bost kide daude batzordean,
guztiak ELAkoak—. «Mahaia
atonduta izaten du enpresak».
Harekin duten gatazkaren harira,
udaleko ordezkariekin ere bildu
dira. «Ditugun albisteen
arabera, udala eta enpreGaur, langileek «dantza
sa harremanetan daude,
aldarrikatzailea» egingo dute
eta dokumentu bat idazErrenterian, 12:00etan, beren
ten ari dira. Udalekoek
egoeraren berri emateko
esan ziguten dokumendata bat zehaztua izatea nahi tua nola idatzi begiratzen ari ziredugu, bai enpresak eta bai udalak la, dena legezkoa izateko eta hihobekuntza horiek aplikatzeko tzarmena aplikatzeko bermea
izateko».
konpromisoa har dezaten».
Hain zuzen ere, ELAk udalari
Egun duten lan hitzarmena
2019ko abenduaren 31n agortu eskatzen dio herritarren dirua
zen, eta hitzarmen berriaren ne- «kalitatezko zerbitzu duina bergoziazioan soldatak %11 igotzea matzeko hitzarmena duen enpreadostu dute. «Zertxobait gehiago sa batera» bidera dezala. Valeak
eskatzen genuen, baina, gutxi go- eta Mesak, ordea, erantzukizun
rabehera, nahi genuena lortu nagusia enpresarena dela diote.
dugu». Ezintasun iraunkorren «Urbesaren gisako enpresa baarloan dituzten desadostasunak tentzat ez da ahalegin handia hienpresa alda daitekeen arren,
langileek ez dute galtzen lana; subrogatu egiten dituzte duela urte
batzuetatik. Lizitazioa jada argitaratuta dago: «Demagun urrian
esleitzen dutela zerbitzua; hala
balitz, enpresa orduan hasiko litzaiguke lan hitzarmen berria
aplikatzen». Langileek epeak luzatzeko beldurra dute, ordea. Inpugnazioren bat edo beste arazoren bat baldin badago, diote agian
bi urte ere atzera daitekeela esleipena. «Lehiaketa luzatu edo ez,

tzarmena ezartzeko bermea ematea».
Langileek beren egoeraren berri emateko mobilizazioak egin
dituzte aste honetan, eta gaur ere
elkartzekoak dira. 12:00etan;
«dantza aldarrikatzailea» egingo
dute, Alamedan. Diotenez, beren

Desgaitasunen bat dutenak —hala
nola, adinekoak— beren etxeetan
ahalik eta ondoen egoteko laguntza ematea izaten da etxez etxeko
langileen egitekoa. Azaldu dute
era guztietako zereginak gauzatzen dituztela: otorduak prestatzea, norberaren garbitasunean
laguntzea, etxea garbitzea, medikuarenean tramitazioak egitea
eta abar. Sektore feminizatua da.
Errenterian, adibidez, 52 langile
aritzen dira etxez etxeko laguntza
zerbitzuan, eta horietako bakarra
da gizonezkoa. Lanaldi zatikatuak izatea ere oso ohikoa da.
Osasun egoeraren eraginez, hilabete gogorrak izan dituztela
kontatu dute. «Hasieran, geure
burua babesteko materiala lortzeko zailtasunak izan genituen;
baliabideak geure kabuz lortu behar izan genituen, baina egun bakar batean ere ez genion utzi lanera joateari». Iruditzen zaie jende askok ez duela ezagutzen etxez
etxeko laguntza zerbitzua, eta gizarte zerbitzuek haren berri
eman arte ez dutela jakin ere egiten laguntza hori existitzen denik
ere. «Badakite zahar etxeak eta
ospitaleak hor daudela, baina
norberak edo senideren batek behar izan arte, jendeak ez du jakiten etxez etxeko laguntza zer
den». Alabaina, nabarmendu
dute erabiltzaileek asko eskertzen
dutela etxez etxeko langileek egiten duten lana.
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Sagardoetxean egindako bisita gidatu bat. GORKA RUBIO / FOKU

Astigarragako Sagardoetxea, barrutik, aste honetan. GORKA RUBIO / FOKU

Sagardoetxearen geroa,
astigartarren esku
Herri galdeketa egin nahi dute Astigarragan, jakiteko ea herritarrek
babesten duten hausnarketa taldeak Sagardoetxea indartzeko duen
proposamena b Alkateak esan du «proiektu estrategikoa» dela
Miren Garate

Astigarragako Sagardoetxeak hamabost urte beteko ditu irailean,
eta, gogoeta prozesu baten ostean, hurrengo urratserako prest
dago: herri galdeketa bat egin
nahi dute, haren etorkizunari buruz erabakitzeko. Herriko hainbat eragilek, norbanakok eta udaleko ordezkarik osatutako 25

laguneko taldeak proposamen
bat prestatu du, eta herritarrei
galdetu nahi die ea ados dauden
proposamen horrekin. Xabier
Urdangarin Astigarragako alkatearen esanetan, Astigarragarentzat «proiektu estrategikoa» da
Sagardoetxea, eta garrantzitsua
iruditzen zaio aurrera begirako
bidea herritarren babesarekin
egitea.

Alkateak azaldu du «toki falta»
dela Sagardoetxearen muga nagusietako bat, eta esan du «jauzi
kualitatibo» bat ere egin nahi dutela: «Gaur-gaurkoz, Sagardoetxea Astigarragakoa da, baina
esango nuke bestelako proiekzioa
izan dezakeen proiektu baten
nahia ere badagoela. Euskal Herriko Sagardoetxea litzatekeenaren bila-edo jo nahiko genuke».

Orain arteko ibilbidea aztertu
ostean, gogoeta taldeak egindako
proposamenak hainbat puntu
biltzen ditu. Horietako bat da
proiektua beste eragile batzuekin
landu behar dela; hala nola, sagardogileen sektorearekin, sagarraren sektorearekin eta beste administrazioekin. Kokapenari dagokionez, eraikin berria egitea da
haien asmoa, oraingo Sagardoetxearen ondoan. «Sagastia ere
hor daukagu, eta iruditzen zaigu
sagastia elementu garrantzitsua
dela Sagardoetxearentzat». Baztertu egin dute kultur etxe zaharra erabiltzea, eta eraikin berria
egin ondoren ere kultur etxe zaharraren ondoko berdegunea
mantentzea nahi dute, herritarrentzat erabilgarri egon dadin.
«Beraz, planteatzen dena da
egoitza berri hori berdegune horretan lurperatuta egotea».
Finantzaketa ere aipatzen du
proposamenak, eta bertan esaten
du udalaren dirua ez ezik beste
administrazio batzuena ere beharrezkoa dela: «Udalak orubea jarriko du, baina ezin du bere gain
hartu horrelako proiektu baten
finantzaketa osoa. Sagardoetxe
berriak ezin ditu baldintzatu herriko beste proiektuak».

Hiru hilabete erantzuteko
Behin ildo horiek finkatuta, hitzen batekin oraindik zalantza
duten arren, ondorengoa izango
da herri galdeketako galdera:
«Hausnarketa taldeak landu
duen Sagardoetxearen etorkizuneko proposamenarekin ados al
zaude?», eta bai ala ez erantzun
beharko dute parte hartuko duten herritarrek. Alkateak esan du
urte bukaera aldera egin nahi dutela galdeketa. Aurrez, uztailaren
23ko osoko bilkurak oniritzia
eman beharko dio, eta, urrats hori
eginda, Espainiako Gobernuari
eskatu beharko diote baimena.

Hark hiru hilabeteko epea izango
du erantzuteko. Herri galdeketa
egiten bada eta herritarrek esaten
badute proposamenarekin ados
daudela, sagardogileen eta sagarraren sektoreekin eta administrazioekin hitz egitea, proiektua
lantzea, egoitza berriaren exekuzio proiektua idaztea eta abar
izango dira hurrengo pausoak.
Aldiz, herritarrek esaten badute
ez daudela ados proposamenarekin, ez dute aurrera egingo.

‘‘
Udalak orubea jarriko
du, baina ezin du bere
gain hartu horrelako
proiektu baten
finantzaketa osoa»
Xabier Urdangarin
Astigarragako alkatea

Sagardoetxeak urteotan egindako lana nabarmendu du alkateak: «Urtean 11.000 bisitari
inguru izaten ditugu, eta gisa honetako museo edo interpretazio
zentro txiki batentzat oso datu
onak dira. Hainbat ekitaldi antolatzen ditu sagarraren ziklo osoari
lotuta, eta dokumentazio zentro
indartsu bat ere badu».
Gogoan izan ditu Sagardoetxea
sortu aurretik sagardogintzaren
kultura bultzatzeko lan egin duten herriko taldeak ere. Era berean, garrantzitsutzat jo du zeregin
horretan jarraitzea ere: «Iruditzen zaigu herri gisa badugula
erantzukizun eta ardura bat
mendez mende gure eskuetara
iritsi zen sagardogintzaren kultura hori bultzatzeko eta zabaltzeko». Dokumentuek erakusten
dute bostehun urtetik gora dituztela Astigarragako sagardotegi
batzuek. «Eta, ziurrenik, lehenagotik ere egin eta salduko zen sagardoa gure herrian».
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Sendabelarrak 11

Sendabelarrek milaka erabilera dituzte,
eta inguruotan esku-eskura daude
belar gehienak. Horietako 50 inguru
jarri dituzte ikusgai Aiako kultur etxean,
bakoitza bere azalpen zehatzarekin.

Botika kutxarik
naturalena
Onintza Lete Arrieta Aia

sasun sistemak,
farmaziak eta botikak baino lehenago ere baziren
neurri batean
sendatzen zekiten pertsonak eta
sendatzen zuten botikak: sendabelarrak. Milaka urtean gizarteak
belaunaldiz belaunaldi transmititu izan du gaitzak nola sendatu eta
minak nola baretu, ukendu, infusio eta kataplasmen bidez, inguruan sortzen diren belarrak erabilita. Ahozko transmisioa etetear
da, baina idatziz jasota ere gelditu
da jakintza horren zati handi bat,
eta hala osatu dute Aiako kultur

O

«Sendabelarrena
ondare immateriala da,
belaunaldiz belaunaldi
transmititu den
jakintza bat delako»
Aharoa Zuloaga
Aiako sendabelarrei buruzko
erakusketaren sustatzailea

etxean ikusgai dagoen erakusketa. Aharoa Zuloaga aiarra izan da
sustatzailea, eta asteburuero hura
ari da bisitariei harrera egiten eta
azalpenak ematen. «Adinekoak
etortzen dira batez ere, haiek ezagutzen dituztelako, haurrak zirenean erabiltzen zituztelako etxean», azaldu du.
Erakusketa Beasainerako sortu
zuten Zuloagak berak eta haren
lankide batek. Igartzako monumentu multzoko gida turistikoak
dira, eta han jarri zuten ikusgai lehenbizi, errotan, orain urtebete
inguru. Erakusketak «izugarrizko arrakasta» izan zuela ikusita,
eta Zuloaga aiarra denez, herrian
jartzea proposatu zuen lantokian.

Aiako Udalari ere interesgarria
iruditu zitzaion, eta, hala, abuztuaren 1era arte egunero egongo
da aukera erakusketaz gozatzeko.
Erakusketa itxura batean xumea den arren, gaiaren garrantzia
azpimarratu du Zuloagak:«Sendabelarrena ondare immateriala
da, belaunaldiz belaunaldi transmititu den jakintza bat delako,
zoritxarrez galduz joan dena.
Orain ari da interesa sortzen hainbaten artean, baita gazte batzuen
artean ere, eta berreskuratu egin
nahi dugu. Baina, zoritxarrez, informazio asko galdu da tartean».

1

1 Erakusketa. Ia 50 panel informatibo jarri dituzte aretoan, baita
landare biziak eta lehorrak eta xaboiak, olioak eta argizariak ere.
2 Aharoa Zuloaga. Asteburuero
ibiliko da azalpenak ematen.
3 ‘Beti bizi’ landarea. Dekorazioan asko erabiltzen da, baina belarriko minarentzat ere ona da. Hostoa hautsi, eta barruko zukua belarri barrura bota behar da zuzenean.
ARGAZKIAK: ONINTZA LETE .

50 informazio panel
Erakusketan, beraz, bertako sendabelar nagusiak zein diren era- aurrena (eztula, bronkitisa eta
kutsiko dute, zertarako erabiltzen bestelako gaitzak), gibela garbidiren azaltzeaz eta infusioak, olio- tzeko erabiltzen direnak ondoak, ukenduak eta kataplasmak ren, eta hesteekin lotutakoak janola egiten diren zehazteaz gain. rraian (beherakoak gelditzekoak,
Landareei buruzko 50 informazio adibidez)—; eta zirkulazioarekin
panel eta argazki ingururekin ba- lotutako sendabelarrak jarri ditera, benetako landareak jarri di- tuzte bukaera aldera.
Erakusketan Zuloagarekin totuzte aretoan. Izan ere, herritarrek horiek identifikatzen ikas de- po eginez gero, xehetasun zehazaten nahi dute. Biltzeaz ere Zulo- tzak ezagutzeko aukera izango
aga arduratu da, gehienbat. Etxe- dute bisitariek. Pasmo belarraz
koen laguntza ere izan du, ordea: azaldu du, adibidez, «nahiko lan«Amak xaboiak egin ditu hemen dare toxikoa» dela, «hazia batez
erakusgai dauden landareak oi- ere», eta, beraz, ukenduetarako
narri hartuta, eta ahizpari landare baietz, baina ez dela gomendabat edo beste lapurtu diot». Etxe- tzen infusioetan hartzea. Baratzeko loreontzi guztiak erakusketa- etan ateratzen da, eta lore gorri
rako baliatu dituela ere aitortu du, txikia du. Sanjose lorea ere aski
ezaguna da, baina ez, agian, kolirribarretsu.
Ia landare guztiak erraz aurkitu peentzat oso ona dela. Eta datu
dituzte, eta, erabileraren arabera, berezi bat ere eman du Zuloagak:
hiru multzotan banatu dituzte: «Betadine naturala existitzen da:
infusioetan gehien erabiltzen di- iodo belarra edo enara belarra da.
Enarak etortzen direren belarrak jarri diFITXA
nean loratzen dela
tuzte aurrena; ukenesan ohi da, eta horreduetarakoak gero, eta
gatik deitzen zaio hogorputzeko zatien Non. Aiako kultur
rrela. Betadine natuarabera antolatu dute etxean. Noiz. Abuzrala da latexa —zurtoiordena ondoren: aza- tuaren 1era arte. Orna haustean barruan
letik hasi —garatxoak, dutegia. Astegunedaukan likidoa– lazauriak eta kolpeak tan, 08:00-14:00;
ranja delako eta zausendatzeko–; gorpu- asteburuetan,
rian eman daitekeetzaren barrutik jarrai- 11:00-14:00 eta
lako».
tu –birikentzakoak 17:00-19:00.

2

3

BOTIKA KUTXARAKO
Aharoa Zuloagaren gomendioak:

1
2

Berbena. Zaurietako zikinak kentzeko.

Tiloa. Lasaigarria da. Mendian ez dago, baina zuhaitz
dekoratiboa da, eta Aiako,
Zarauzko eta Donostiako kaleetan
badaude. Garaia iristean, bildu eta
gorde egin behar da.

3
4
5

Intxusa. Erredurentzat da,
bai eguzkiak errez gero, bai
sukaldean olioarekin errez
gero erabiltzekoa.
Erromeroa. Sukaldean
erabiltzeaz gain, giharretako minak leuntzeko ere
balio du.
Kamamila. Digestiorako
ona da. Naturala aurkitzea
zaila da; topatuz gero, inork
ez du kontatzen non dagoen.
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Gozogileek laguntzaile bat behar izaten dute horrelako postre
bat egiteko, eta, kasu honetan,
Miriam Dendaluze tolosarra izan
du ondoan Gorrotxategik. Dendaluzek lagundu zion sailkapen
fasean, eta Gasteizko finalean ere

‘‘
«Miriam Dendaluzeren
laguntzarik gabe
ez lidake denborarik
emango postre
mota guztiak egiteko»
Armintz Gorrotxategi
Tolosako gozogilea

Armintz Gorrotxategi eta Miriam Dendaluze, ekainaren 22an, Tolosan, finalean sartzeko balio izan dien postrea ondoan dutela. ACYRE

Armintz Gorrotxategi gozogilea Espainiako VII. Gastronomia Lehiaketako finalean
ariko da azaroan, Miriam Dendaluze ondoan duela. Postre berri bat sortzen ari da orain.

Pasio dutena jolas bihurtuta
Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

spainiako VII. Gastronomia Lehiaketako finalera sailkatu
da Armintz Gorrotxategi Tolosako gozogilea, eta, Jon Gil bizkaitarrarekin batera, EAEko ordezkari gisa
ariko da datorren azaroan Gasteizen jokatuko duten txapelketan.
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
postrerik onena izan da Gorrotxategirena, eta platerik onena
Gilena. Espainiako Estatuko hamahiru autonomiatako ordezkariak lehiatuko dira final handian.
Ehun urte baino gehiagoko historia duen gozogile familia bateko
laugarren belaunaldiko semea da
Armintz Gorrotxategi (Tolosa,
1996). «Txikitatik» gastronomiari lotuta egon dela kontatu du,
baina, batik bat, behin batxilergoa bukatu eta Basque Culinary
Centerren ikasketak egitea erabaki zuenean murgildu zela sukaldean. Gorrotxategi orduan hasi
zen gastronomia «pasio moduan
hartzen».

E

Ikasketak zehaztean, esan du
Basque Culinary Centerrekoa
«azken orduan» hartu zuen erabakia izan zela. «Eta bete-betean
asmatu nuen». Ikasketak amaituta, etxeko enpresan ari da orain
lanean. Arratsaldeak libre izateak
bide ematen dio lantokira joateko
eta hainbat errezeta sortzen edota
egiten aritzeko; hain zuzen ere,
lehiaketara aurkezteko baliatu du
denbora tarte hori. «Azken ordura arte gauzak aldatzen edo perfekzionatzen aritu naiz», adierazi
du. «Ia hiru hilabete» pasatu ditu
lehiaketara aurkeztu duen postrea prestatzen. Sasoiko produktu bat aukeratu zuen osagai nagusi gisa: gerezia. Eta nahitaez erabili beharreko osagai bat zuen: esne
gaina.
Gorrotxategiren txokolate zuridun mousseak gerezien krema
bat du barruan, eta baita jogurtarekin eginiko bizkotxo bat ere;
horrez gain, arrosekin eginiko gelatina bat eta konpota bat ere baditu lagungarri gisa. Hamar modutara egin daiteke postrea, eta
horixe saritu du epaimahaiak.

ondoan izango du: «Postrea egiteko modu asko daude, eta Miriam Dendaluzeren laguntzarik
gabe ez lidake denborarik emango postre mota guztiak egiteko».
Koronabirusak erabat baldintzatu du aurtengo lehiaketa.
«Gasteizen zen jokatzekoa sailkatze fasea ere, baina bakoitzak
etxean egin behar izan du bere
platera», argitu du gozogileak.
Behin lanak amaituta, argazkia
atera behar izan zioten platerari,
eta, era berean, postrea egiteko
emandako pauso guztiak eta erabilitako osagai guztiak zerrenda
batean jarri behar izan zituzten,
neurri guztiak zehaztuta.
Gorrotxategiren errezeta sailkatutakoen artean sartu ondoren,
epaimahaikideak Tolosara azaldu
ziren, eta postrea dastatzeko aukera izan zuten. Duela bi aste egin
zuten sari banaketa, Arabako
Pintxo Astearen barruan. «Nire
lorpenik garrantzitsuenetako bat
da», ziurtatu du.

Lau orduko lana finalean

Esne gaina eta gereziak dauzka Gorrotxategiren postre irabazleak. ACYRE

Gorrotxategik aitortu du etxetik
lan egiteak ez duela finaleko presio bera. Erlojuari begira aritu beharrak eta presio hori sentitzeak
«gehiago» eragingo ziola uste
zuen, baina argitu du funtsean
errezetan idatzitako denborak
errealitatearekin bat egin behar
duela. «Finalean bai, finalean hasiera bat eta bukaera bat izango
da». Lau ordu izango dituzte postrea egiteko, eta hutsetik hasi beharko dituzte errezeta guztiak.
Finalerako beste postre bat asmatzeko intentzioa duela aurreratu du Gorrotxategik, sailkapeneko errezetan garaiko produktu
bat erabili zuelako, batez ere: «Finala azaroan izango denez, beste
osagai batzuekin jolastea gustatuko litzaidake», azaldu du.
Nahiz eta oraindik denbora pixka
bat badaukan, dagoeneko «burua martxan» daukala onartu du.
«Eta gogotsu nago».
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Proposamena 13
Musika

Urbil Artola gitarrarekin, Gorka Sarriegi kantuan eta Xabier Zabala flautarekin, Getxoko musika banda atzean dutela, maiatzaren 23an Larrabetzun eskaini zuten lehen emanaldian. BAGA BIGA

Sorotan Bele taldeak sona handia izan zuen 1990eko
hamarkadan, eta, lehen diskoko abestiak egokituta, ‘Sorotan Bele
gogoan’ proiektua sortu dute Xabier Zabalak, Gorka Sarriegik
eta Urbil Artolak. Hondarribian ariko dira etzi, 19:00etan.

Zale asko itxaroten
ari ziren ‘itzulera’
Unai Zubeldia

txaroten ari gera arratsalde honetan / zerbait aukeztekotan jende honen
aurrean...». 1990eko hamarkadan, belaunaldi baten ikurretako bat izan zen Sorotan Bele taldearen Arratsalde honetan abestia, eta haren parean
jartzekoak dira, besteak beste,
Marinelaren zain, Zortzi orduko
ekaitza, Atalaia eta Argiaren hiriakantuak. Hondarribiko eta Lezoko zazpi lagunek 1991n eskaini
zuten zuzeneko lehen emanaldia,
Larrabetzun (Bizkaia); 1993an
plazaratu zuten lehen diskoa, Sorotan Bele izenekoa —beste bi ere
badauzkate: Mundu hegian
(1994) eta Jonen kezkak (1996)—,

I

eta 1996ko azaroaren 30ean igo
ziren azkenekoz oholtzara, Irungo Amaia antzokian.
Bost urteko ibilbide oparoaren
ondoren, desegin egin zen taldea,
baina, duela 25-30 urte izan ziren
hura gogoratzeko, Sorotan Bele
gogoan proiektua sortzea ederra
izango zela bururatu zitzaion
Xabier Zabala musikari zarauztarrari; hala azaldu du Urbil Artolak, Sorotan Bele taldeko kideetako batek eta Sorotan Bele gogoan
proiektuko partaideetako batek.
«Xabierrek urte asko daramatza
tokian tokiko musika bandekin
lanean, egokitzapenak eginez,
eta Sorotan Beleren lehen diskoko abestiak hartu eta egokitu
zitezkeela proposatu zion Gorkari [Gorka Sarriegi, Sorotan Beleko

‘‘
Oso harrera ona egin
ziguten lehen saioan,
Larrabetzun; zutik
jarrita denak, dantzan...
Ez genuen espero»
«2022ko udazkenera
arte iraungo du
egitasmo honek,
eta ez ditugu eskainiko
emanaldi asko»
Urbil Artola
‘Sorotan Bele gogoan’ proiektuko
partaidea

kide ohia]. Emanaldi monografiko bat edo kantaldi bat sor zitekeela iruditu zitzaion Xabierri».
Bidea egiten hasteko, Baga Biga
Produkzioak ekoiztetxeari proposatu zioten ideia. «Eta berehala jarri zuten martxan. Geroxeago
pentsatu zuten egokia izan zitekeela Sorotan Beleko bigarren
partaide bati ere proiektuan sar
zedin proposatzea, eta orduan
etorri ziren niregana. Hori izan
zen abiapuntua», zehaztu du
Artolak.
Sorotan Bele gogoan ekinbideak joan den maiatzaren 23an eskaini zuen lehen emanaldia, Larrabetzun, eta Getxon (Bizkaia)
aritu ziren astebete geroago,
maiatzaren 30ean; Getxoko Musikalia musika bandarekin eman
zituzten bi kontzertuak. «Oso harrera ona egin ziguten, oso polita», aitortu du Artolak. «Egun argiz aritu ginen Larrabetzun, frontoian, eta, musukoekin bazeuden
ere, oso ondo ikusten ziren jendearen aurpegiko espresioak. Hasieratik zutik jarrita denak, dantzan... Ez genuen espero halakorik, eta oso polita izan zen».
Gipuzkoan, etzi eskainiko dute
lehen emanaldia: Hondarribiko
Kasino Zaharrean, 19:00etan,
Hondarribiko musika banda ondoan dutela —dagoeneko agortuta daude sarrera guztiak—. «Eta
urriaren 16rako ere lotu berri
dugu emanaldi bat: Azkoitian.

Aurretik, gainera, beste pare bat
kontzertu ere izango ditugu ziurrenik, baina erabat lotu gabe
dauzkagu horiek oraindik».

Hiru musikari eta banda bat
Artolak argi utzi nahi izan du Sorotan Bele gogoan ez dela Sorotan
Bele taldearen itzulera bat,
«nahiz eta askok hala ulertu duten». Lehen diskoko abestien
moldaketak eskaintzen dituzte
emanaldietan, eta Gorka Sarriegi,
Xabier Zabala, Urbil Artola eta tokian tokiko musika banda igotzen dira oholtzara.
Artolaren hitzetan, «berriz ere
gauza arruntak egiteko ilusioa»
dauka jendeak. «Gauza askotan
nabaritzen da hori, eta baita gure
emanaldietan ere». Baina sortzaileek argi daukate «epemuga
bat» daukan proiektua dela eurena. «Ziurrenik, 2022ko udazkenera arte iraungo du egitasmo honek, eta ez ditugu eskainiko emanaldi asko; ez dakit dozena bat
edo hamabost kantaldi izango diren guztira, baina ez dira izango
askoz gehiago».
Izan ere, Artola bera «beste hamaika proiektutan» ari da egun:
Howdy Bluegrass taldearekin,
Jon Gurrutxagarekin, Maider Zabalegirekin, Iker Lauroba eta Beste Urtaroak taldearekin, Txomin
Artola aitarekin ere bai... «Nik ere
ez dakit zenbat proiektutan sartuta nabilen!».
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Donostia b Jazzaldia

AMEZKETA Maria Rallo Rothaus.
b Bihar, 19:00etan, Itsas Etxean.

ANDOAIN Amak.
b Gaur, 21:30ean, Goikoplazako

frontoian.
ANTZUOLA Sonakay.
b Gaur, 20:00etan, eskolako

patioan.
ANTZUOLA Bulego eta Liher.
b Bihar, 19:00etan, eskolako

patioan.
ARRASATE Arrasate Blues 2021

jaialdia.
b Igandera arte, hainbat tokitan.
ARRASATE Ibil Bedi eta The Po-

tes.
b Asteazkenean, 19:00etan, Santa
Teresa elizaren ondoan.
ASTIGARRAGA Andoni Ollokiegi.
b Bihar, 17:00etan, Astarbeko

terrazan.
ASTIGARRAGA Sua.
b Bihar, 22:30ean, Astarbeko

terrazan.
AZPEITIA Viva Belgrado eta Ro.
b Bihar, 18:00etan, Sanagustinen.

AZPEITIA Ameba.
b Igandean, 19:30ean,

Sanagustinen.

Jazz musika, bertatik bertara eta ‘streaming’ bidez
Ohi baino barexeago, baina berezko izaerari eutsita dator aurtengo Donostiako Jazzaldia. Hurrengo astean, asteazkenetik igandera, jazz musika
barreiatuko da Gipuzkoako hiriburuko hainbat txokotara. Zortzi agertoki izango dira, eta bost egunean hirurogei kontzertu eskainiko dituzte guztira,
horietatik 29 doakoak. Aurten, Chucho Valdes musikaria eta La Locomotora Negra taldea sarituko ditu Donostiako Jazzaldiak. Berrikuntza gisa,
hemezortzi artistaren kontzertuak streaming bidez entzun ahal izango dira. Irudian, Perico Sambeateren iazko Jazzaldiko kontzertua. JON URBE / FOKU

BERGARA Ainhoa Eguren eta

Kilimak.
b Bihar, 22:00etan, Usondo
parkean.

DONOSTIA Poetry in motion.

DONOSTIA Franco D’Andrea.

b Ostegunean, 18:45ean,

HONDARRIBIA Hondarribiko

b Bihar, 18:00etan, Loiola kultur

Jazzaldia.
b Asteazkenean, 11:00etan,
San Telmo museoan.

Kursaalean.

XIX. Gitarra jaialdia.
b Ostegunetik hilaren 25era arte,
19:00etan, Itsas Etxean.

BERGARA Sinead Savage eta

DONOSTIA Blanquita Carraquela.

The Shu-Shu’s.
b Ostegunean, 22:00etan,
Espoloian.

b Bihar, 20:00etan, Kutxa kultur

DONOSTIA La Locomotora

terrazan.

Negra. Jazzaldia.
b Asteazkenean, 12:30ean, Viktoria
Eugenian.

etxean.

DONOSTIA Hyedra, Comic Sans.
DONOSTIA #itxaropenahotsak:

SMHren aldeko elkartasun
kontzertua.
b Gaur, 20:00etan, Viktoria
Eugenian.

b Igandean, 18:00etan, Dokan.

DONOSTIA The Machetazo.

Jazzaldia.
b Ostegunean, 19:00etan, Guuk
gunean.

IRUN Iñaki Dieguez Hirukotea.

EIBAR Cielito banda.

LASARTE-ORIA Willis Drum-

b Gaur, 20:00etan, Amañan.

mond.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

DONOSTIA Jose James.
DONOSTIA Impacto Vudú.
b Igandean, 20:00etan, Kutxa

kultur terrazan.

Jazzaldiaren baitan.
b Asteazkenean, 18:45ean,
Kursaalean.

b Gaur, 20:00etan, Junkal plazan.

EIBAR Mugi panderoa.
b Bihar, 20:00etan, Txaltxa zelaian.

LAZKAO Unidad Alavesa.
b Bihar, 18:30ean, skate parkean.

ESKORIATZA Trigger.
DONOSTIA Dave Douglas & Fran-

co D’Andrea Quartet eta Cecile
McLorin Salvant. Jazzaldia.
b Asteazkenean, 21:00etan,
Trinitate plazan.

b Gaur, 22:00etan, Santa Marian.

LEGAZPI Soularen divak. Lidia

tabernako terrazan.

Insausti, Iñaki Miguel eta Andoni
Etxebeste.
b Ostegunean, 19:00etan,
Agirre-Etxeberri plazan.

DONOSTIA 9. Trikijazza.

HERNANI Cecile McLorin Salvant.

OIARTZUN Lartaun abesbatza.

b Ostegunean hasita, Kursaaleko

Jazzaldia.
b Igandean, 19:00etan, Txillida
Lekun.

b Bihar, 22:00etan, elizan.

terrazetan eta Kutxa Kultur plazan.

ESKORIATZA Habi.
b Bihar, 19:30ean, Inkernu

DONOSTIA Ariel Bringuez Quintet

eta Caminero Quintet. Jazzaldia.
b Ostegunean, 12:30ean, Viktoria
Eugenian.
DONOSTIA Buika. Jazzaldia.

OÑATI Alos Quartet.
b Igandean, 13:00etan, Urbian.

HONDARRIBIA Sorotan Bele go-

goan. Gorka Sarriegi, Urbil Artola
eta Hondarribia musika banda.
b Igandean, 19:00etan, Kasino
Zaharrean.

OÑATI Maider Zabalegi, Alex

Sardui, Petti eta Ekiza.
b Igandean, 18:30ean, Foru
enparantza ondoko pilotalekuan.
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OÑATI Noa Elvis & The Wooden

Hearts.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Lazarraga lorategian.

Orio b Zirkua

eta Brodas Bros kolektiboa.
b Bihar, 20:00etan, Odietan.

BESTELAKOAK

TOLOSA Zetak.

ALEGIA Bertso jasa, bat-bateko

jolasa. Haurrentzat.

b Gaur, 19:00etan, zezen plazan.

b Gaur, 19:00etan, eskolako

TOLOSA Aba Taano.

patioan.

b Gaur, 20:00etan, San Frantzisko

parrokian.

ALEGIA Aukerak. The Funes

TOLOSA Viva Belgrado.

Troup. Haurrentzat.
b Gaur, 19:30ean, Kalebeheran.

b Gaur, 22:30ean, Bonberenean.

AZPEITIA Txiki rock.
USURBIL Floxbin eta Idoia Asur-

b Gaur, 18:00etan,

mendi.
b Bihar, 20:00etan, Aginagako
eliza zaharrean.

Sanagustinen.
AZPEITIA Hodei magoa.
b Asteazkenean, 19:00etan,

VILLABONA-AMASA Idoia.

Frontoi Txikian.

b Gaur, 19:00etan, Errebote

plazan.

DONOSTIA Ingurumena zaindu.

ZARAUTZ The Cherry Boppers.
b Igandera arte, Modelon.

Patxin eta Potxin. Haurrentzat.
b Bihar, 19:00etan, Aieteko Munto
plazan.

ZARAUTZ Martin de Marte.

IRUN Gira Bira: Zirkua. Magia taile-

b Gaur, 20:30ean, Modelon.

rra (18:00), Ibon del Olmo magoa
(19:30) eta Indartsuak Circo Chosco konpainia (20:15).
b Bihar, 18:00etan, Alai Txoko
parkean.

ZARAUTZ Irregular Roots.
b Bihar, 20:30ean, Modelon.

ZARAUTZ Amaia Zubiria, Karlos

Jimenez, Gonzalo Tejada eta Luis
Camino.
b Igandean, 19:30ean, Modelon.
ZARAUTZ Ibil Bedi eta Habi.
b Asteazkenean, 18:00etan,

Putzuzulon.
ZEGAMA Nerea eta Gorka Urbizu,

Mattin Lerisa eta Zegamako
abesbatzak.
b Astelehenean, 18:00etan,
Aizkorriko Ataria interpretazio
zentroan.

LASARTE-ORIA Gora kasete!.

Nekaezin jarraitzen du euskal zirkuak
Salgai jarri, eta egun gutxiren buruan saldu dituzte lehen zortzi emanaldietarako sarrera guztiak. Erabateko
arrakasta izaten ari da Gure Zirkua, eta Euskal Herriko zirkuarekin gozatu nahi duten guztiek, gaurtik abuztuaren 1era, Orion izango dute aukera. Hamalau saio egingo dituzte guztira, eta gaurtik uztailaren 25 eguerdira arteko sarrerak agortuta dauden arren, oraindik eskuratu daitezke azken sei saioetarako txartelak. Irudian, Gure
Zirkuak maiatzaren 9an Muxikan (Bizkaia) eskaini zuen emanaldia. ARITZ LOIOLA / FOKU

BERTSOLARITZA

pasealekuko frontoian.
HERNANI Sagardoak Elkartzen
b Igandean, 20:30ean, Kursaalean.

ELGOIBAR Nudo. Rojo Telón.

Trapu Zaharra.
b Igandean, 12:00etan, plazan.

b Gaur, 19:00etan,

BERGARA Biba Voi: Dario Fo

IRUN Turistreando. Trapu Zaharra.

eta Franca Rame akorduan.
Tartean Teatroa.
b Ostegunean, 19:00etan,
Errekalde parkean.

b Ostegunean, 20:00etan, Junkal

DONOSTIA En la boca del lobo.

Cecilia Paganini.

gaitu bertso saioa. Bertsolariak:
Aner Euzkitze eta Ane Labaka
Maioz.
b Gaur, 19:00etan, Iparragirre
sagardotegian.

Kalegoen plazan.

plazan.
LEGAZPI Turistreatzen. Trapu

Zaharra.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Haztegi ikastolako patioan.
VILLABONA-AMASA Kale

gorrian. Barsanti Teagroa.
b Igandean, 19:00etan, Errebote
plazan.

kolektiboa.
b Bihar, 18:00etan, Leitzarango
Otieta parkean.
ARETXABALETA Gazte. Oinkari
dantza taldea eta Hika Teatroa.
b Asteazkenean, 19:00etan,
plazan.

laritzaren genealogia feminista.
Bertsolariak: Oihana Iguaran,
Amaia Iturriotz Etxaniz eta Alaia
Martin. Gai jartzailea: Amaia Agirre.
b Bihar, 18:30ean,
Arizmendieneako lorategian.
USURBIL Kontzertu bat bertsotan.
Eli eta Manex Pagola.
b Gaur, 13:00etan, Mikel Laboa
plazan.

AZKOITIA Sahatsa plazan.
b Igandean, 20:00etan,
plazan.

HONDARRIBIA Emakumeak eta
Out. Node eta Amaia Elizaran.
b Ostegunean, 19:00etan, Kasino
Zaharrean.
LASARTE-ORIA Hiru hitzetan.

Node.
b Asteazkenean, 19:00etan,
kalean.

DANTZA

b Gaur, 20:00etan, Kutxa kultur

terrazan.

VILLABONA-AMASA Degenérate

DONOSTIA Turistreatzen.

mucho. Las XL.
b Ostegunean, 19:00etan, Gurea
antzokian.

Trapu Zaharra.

parkean.

ANDOAIN Generoa. Kimua dantza

OIARTZUN Orainmenean, bertso-

Trapu Zaharra.
b Gaur, 18:00etan, Loiolatarra
kaletxoan.

b Asteartean, 19:00etan, skate

b Abuztuaren 1era arte, Orion.
b Bihar, 18:00etan, Gernika

ANTZUOLA Turistreatzen.

DONOSTIA Por hacer un favor.

LAZKAO Tor magoa.

ORIO Gure Zirkua.

DONOSTIA Comandante Lara.

ANTZERKIA

Eidabe Ekimen Kulturalak.
Haurrentzat.
b Gaur, 19:00etan, kalean.

LEGAZPI Sustraiak dantza taldea.
AIA Gelajauziak. Kukai.

b Gaur, 19:00etan, erdigunean.

b Igandean, 19:00etan,

probalekuan.

ZUMAIA Topa. Kukai konpainia

ZARAUTZ Rojo. Mireia Miracle

Company. Haurrentzat.
b Ostegunean, 19:00etan,
Villa Manuelako frontoian.
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ANDONI CANELLADA / FOKU

«Bisitariekin euskaraz
aritu nahi dugu»
Joseba Orella b Urola Kostako Udal Elkarteko euskara teknikaria
Orellaren esanetan, ‘Ongi etorri euskararen herrira’ egitasmoaren bidez, euskara eta
euskal nortasuna Urola Kostako turismo eskaintzaren erdigunean jarri nahi dituzte.
Miren Garate

Ongi etorri euskararen herrira
egitasmoa jarri dute martxan Zarautzen, Zumaian, Orion, Getarian eta Aian. Joseba Orella Urola
Kostako Udal Elkarteko euskara
teknikariaren esanetan (Orio,
1986), turismo eragileak sentsibilizatzea da haren helburu nagusietako bat. Horrez gain, hainbat
euskarri aterako dituzte udan, eta
horien bidez euskarazko hainbat
hitz eta esaldi labur ikasteko aukera izango dute bisitariek.
Zer jasotzen du Ongi etorri euskararen herrira egitasmoak?
Ikusten genuen atzerritarren aurrean euskaldunok askotan euskara baztertzen dugula, edo, are
gehiago, oztopotzat ikusten genuela euskara. Horregatik, eskualdeko bost herritako turismo
eragileak —ostatuak, tabernak,
merkatariak, zerbitzuak...— na-

hasi nahi ditugu, jabetu daitezen
euskara beste inork eskaintzerik
ez duen balio erantsi bat dela, eta
erakarmenerako amu izan daitekeela. Horrez gain, hainbat euskarri zabalduko ditugu, eta euskarri horietan hitz eta esaldi sinpleak landuko ditugu; hau da,
euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez,
frantsesez eta katalanez ageriko
dira hitz horiek, ahalik eta modu
erakargarrienean, kanpotarrek
ere murgiltze azkar eta arin bat
izan dezaten, eta euskara praktikan jar dezaten.
Zer ekarpen egin diezaioke euskarak turismoari?
Askotan, turismoarekiko ikuspegi ezkorra izaten da nagusi, baina
turismoa bada truke kultural bat
ere. Eskualdean asko dugu eskaintzeko, ingurumenetik hasi
eta zerbitzuetaraino, baina turismoa truke moduan ulertuz gero,
gure-gurea den hori euskara da,

bagara, eta ulertzen dugu gure turismo eskaintzan euskarari benetan duen balioa ematea dagokigula, lanketa hori egitean eredu
izatea dagokigula, eta eskaintza
osoa euskarari zentraltasuna
emanez osatu behar dugula.
Euskarari buruzko zer jarrera
izan ohi dute turistek?
Turismo zerbitzuetan eta
«Nahi dugu turismo eragileak
jabetu daitezen euskara beste turismo bulegoetan jaso
izan den feedbacketako
inork eskaintzerik ez duen
bat izan da jende asko
balio erantsi bat dela»
gurera etortzen dela in«Gure arteko harremanak
teresagatik, badakitelaeuskaraz baldin badira,
ko hizkuntza eta herri
kanpotik datorrenak hori ikusi, ezberdin bat dugula, baibizi eta jasoko du»
na ondoren ematen ziguten iritzia zen ez zutela
nea dela, bost udalerri hauek di- hortik nahi bezainbeste jasotzen.
relako arnasguneak; bestetik, Gure arteko harremanak euskahelmuga turistiko gisa ere erakar- raz baldin badira, euskara baldin
garria da eskualdea; turismoak bada ardatza harremanetan, kanindar handia du. Halako eskual- potik datorren bisitariak hori ikudeen artean euskaldunenak ere si, bizi eta jasoko du. Horregatik,
eta euskarak eta, bide batez, euskal nortasunak turismo eskaintzan presentzia behar dutela iruditzen zitzaigun.
Zer lotura dute turismoak eta
euskarak eskualdean?
Alde batetik, badakigu gure eskualdea euskararentzat arnasgu-

lehenbiziko lana turistekin harremanetan dauden horiek sentsibilizatzea zela ikusi dugu, eta, nola
ez, eskualdeko herritarrok sentsibilizatzea ere bai.
Nolako eragina dauka turismoak herritarren hizkuntza ohituretan?
Kanpotarrak datozen momentutik, beste hizkuntzak ere entzuten dira gure kaleetan, baina nik
uste dut herri euskaldunen pultsua mantentzen dela, nahiz eta
momentu batzuetan, agian, euskarak presentzia gal dezakeen,
batez ere guk ez badugu erdigunera eramaten. Adibide bat: batzuetan australiar batekin gaztelaniaz mintzatzen gara, nahiz eta
mimikaz aritu. Ziurrenik, gure
hizkuntza ohiturak nahi bezainbat finkatuta ez ditugulako gertatzen dira halakoak.
Turismoa euskararentzat arriskutzat hartu izan al dute eskualdeko herritarrek?
Mamu batzuk sortu izan dira. Turismo eskaintzak, noski, ez du
euskararen egoera konponduko,
baina ekarpen bat egin diezaiokeela ikusten dugu guk. Eskaintza
turistikoaren barruan euskara lehen lerroan jartzen badugu, eta
turismo zerbitzuentzat oso baliabide turistiko preziatua eta baliotsua baldin bada, guk ere gure
artean euskaraz funtzionatu beharko genuke. Bisitariekin euskaraz aritu nahi dugu, eta gure
kultur ondarea ere euskararen bidez ezagutarazi bisitariei.
Noren artean egin duzue lanketa? Urola Kostako bost herri horietan garapen bera izango al du
egitasmoak?
Lanketa bost udaletako turismo
eta euskara zerbitzuekin egin dugu, eta proiektuaren gidaritza
Urola Kostako Udal Elkartearen
turismo eta euskara zerbitzuek
daramate. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Turismo eta Euskara
zerbitzuek ere parte hartu dute
proiektuan, eta Uemarekin lankidetzan garatu dugu. Eskualde
osoko egitasmoa izango da, eta
jarduera asko bateratuak izango
dira, nahiz eta herri bakoitzak,
bere egoera kontuan hartuta,
gehiago edo gutxiago gara dezakeen. Aldundiaren asmoa da
proiektu pilotu moduan martxan
jartzea egitasmo hau, eta datozen
urteetan beste eskualde eta udaletara nola zabal daitekeen ikustea.
Horrez gain, Uemaren Bertatik
bertara kanpainarekin ere bat
egingo dugu, eta eskualde osorako 150.000 mahai gaineko aterako dira. Horietan ere hainbat hitz
euskaraz eta beste hizkuntza batzuetara itzulita ageri dira.

