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Unibertsitatea

Maria Ortega Zubiate

I
rail erdia jada gaindituta,

ikasturteak martxan ditu

motorrak; unibertsitate-

ak ere hasi dira ikaslez

betetzen. Donostiako eta

unibertsitateak dituzten

Gipuzkoako beste zenbait herrita-

ko —Aretxabaleta, Arrasate, Esko-

riatza, esaterako—, kaleak hasi dira

gaztez eta ez hain gaztez betetzen,

astelehen goizak eta ostiral arra-

tsaldeak maleten gurpilen zarataz

atontzen, eta, batez ere, eta ezin-

bestean, herriko eta hiriko pisuak

ikaslez betetzen.

Unibertsitateko ikasturte ha-

sierako postala osatzen dute az-

ken horiek, udako oporren

amaierarena; urtero errepikatzen

da. Baina horretara heltzeko bi-

dea, sarritan, ez dute erraza izaten

ikasleek. «Askotan, buruhauste

bat da pisua aurkitzea» , dio Erra-

pel Ibarloza EHUren Gipuzkoako

Campuseko Ikasleen, Mugikorta-

sunaren eta Kirolen arloko zu-

zendariak. Etxea bilatzeko proze-

sua aurreko ikasturtearen bukae-

ran hasten da, Ibarlozak

azaldutakoaren arabera, ikasleak

beren artean antolatzen baitira

taldeak osatu eta pisu bat aloka-

tzeko. «Baina berandu datorre-

nari —irailean, esaterako— oso zai-

la egingo zaio pisu bat topatzea.

Nazioarteko programetako ikas-

leei gertatzen zaie hori askotan».

Pisuak aurkitzea ez da lan erra-

za, beraz. Eta, horregatik, ikasle

askok lehen urtean egoitzetara

joatea erabakitzen dutela dio

Ibarlozak: «Lehen mailan, jendea

eta lekua ezagutzen ez dutenez,

ikasle asko joaten dira horretara-

ko prestatutako egoitzetara, Do-

nostian egoitza asko ez badaude

ere». Unibertsitatea duten beste

hiri batzuetan adina egoitza dau-

den arren, Donostian badaude

zenbait egoitza pribatu, baita

EHUrekin hitzarmena duen bat

ere: Manuel Agud Querol egoitza.

Ibarloza buru den zuzendaritzan

ez dute pisura eta egoitzara doa-

zen ikasleen ehunekorik, baina

aipatutako egoitza horretan ikas-

leen erdiak baino gehiago EHU-

koak direla azaldu du. 

Ikasle horietako bat izan zen,

Donostian lehen aldiz izan zene-

an, Julia Martinez. Tecnum Do-

nostiako Goi Ingeniaritza Eskolan

antolakuntza industrialeko inge-

niaritza ikasteko heldu zen, eta

lehen bi urteak egoitza batean

egin zituen, ez zuelako inor eza-

gutzen. Horregatik soilik ez, or-

dea, egoitzak alde onik ere badue-

la azpimarratu du: janaria presta-

tzen dietela ikasleei, eta ez dutela

horren ardurarik hartu behar.

Alde horretatik erosotasunak

handiak direla dio.

«Baina graduko hirugarren

urtean pisura joan nintzen, klase-

ko lagunekin bizi eta askatasun

handiagoa izateko. Egoitzan ez

ziren oso zorrotzak ordutegiekin,

baina pisuan nik nahi dudanean

sartu eta irten naiteke», azaldu

du Martinezek. Etxebizitza bate-

an hirugarren urtea du aurten,

gradua bukatu eta adimen artifi-

zialeko masterra hasi baitu.

«Pisukideak unibertsitatean eza-

gutu ditut. Hasieran egoitzan

geunden, eta lagun taldea eratu

genuen; talde horrexek jarraitu

dugu gerora pisuak hartzen».

Ibarlozak aipatutako zailtasu-

nik izan du Martinezek pisua aur-

kitzeko orduan. Etxe agentzien

zerbitzuetara jo behar izan zuen

behin, eta beste bi urteetan beren

kabuz aurkitu dituzte, ezagunen

bidez, baina prozesua ez da erraza

izan, hirian eskaintza handirik ez

dagoela baitio Martinezek: «Do-

nostian pisua aurkitzea oso zaila

egin zait, kalitateari eta prezioari

begira ondo dauden oso pisu gu-

txi daudelako. Turismorako etxe-

bizitza ugari daude, eta aparta-

mentuak egonaldi laburragoeta-

rako prestatu dituzte. Baina

ikasleei alokatzeko etxeetarako

kalitate gehixeago behar da. Gai-

nera, jende kopuruaren arabera

asko zailtzen da aurkitzea; onena

hiru lagun izatea dela uste dut, 

birekin zaila delako merke aurki-

tzea, eta lauzpabost lagunentzako

ez daude etxe asko». 

«Gabeziari» aurre egiteko
Etxeak aurkitzea, beraz, ez da lan

samurra ikasleentzat, eta hori ba-

dakite unibertsitateek. Horrega-

tik, ez dira bakanak prozesu hori

arintzeko egindako saiakerak.

UEU Udako Euskal Unibertsita-

tearen Unibertsitatea.netweb-

gunean badute atal bat etxe edo

pisukide bila dabiltzan ikasleek

iragarkiak jar ditzaten: «Bereziki,

ikasle garaian pisu bila ari direnei

begira eginda dago, baina, pisu

bila daudenek zein pisua eskain-

tzen dutenek, biek jartzen dituzte

iragarkiak». Zuriñe Etxanobek

eman du azalpena, UEUko zerbi-

tzuaren arduradunak. 

Haien lana horixe da, iragar-

kiak jartzea eta gero horiek sare

sozialen bidez hedatzea. Eta, datu

zehatzik ez badu ere, jendeak pi-

sua «nahiko erraz» lortzen due-

naren irudipena du Etxanobek:

«Noizean behin mezuak bidal-

tzen dizkigute, pisua aurkitu du-

tela esanez eta iragarkia webetik

kentzeko eskatzeko».

Antzeko zerbitzua eskaintzen

du EHUk, Ostatu izeneko aplika-

zioaren bitartez. Ibarzola bera da

zerbitzu horren arduraduna.

«Hor gabezia bat dagoela ikusi

genuen», azaldu du, eta horri no-

Unibertsitate ikasturtea hastearekin batera, ikaslez
betetzen dira unibertsitatea duten herrietako eta hirietako
etxeak. Horiek lortzeko bidea, ordea, malkartsua 
izan daitekeela diote ikasleek, eta hilero ordaindu
beharreko prezioa, zenbaitetan, handiegia.

Ikasle pisuen
«buruhaustea»

Ikasle batzuk beren pisuko

egongelan, artxiboko irudi

batean. JON URBE / FOKU

«Lagun pila batek pisua
lortzeko zailtasun
handiak izan dituzte, 
eta batzuek ez dute 
aurkitu ere egiten»
Xabier Iriarte
Unibertsitate ikaslea Aretxabaletan

«Donostian pisu bat
aurkitzea oso zaila egin
zait; kalitateari eta
prezioari begira ondo
dauden gutxi daude»
Julia Martinez
Unibertsitate ikaslea Donostian

«Berandu datorren
ikasleari —irailean,
esaterako—  oso zaila
egingo zaio pisu bat
topatzea»

Errapel Ibarloza
EHUren Gipuzkoako Campuseko
ikasleen zuzendaria

300
ZENBAT EURO BATEZ BESTE

Errapel Ibarloza EHUren Gipuzkoa-

ko Campuseko ikasleen zuzenda-

riak esandakoaren arabera, ikasle

pisuetan 300 euro ordaintzen di-

tuzte gelako, batez beste. Prezio

hori garestiagoa izan daiteke egoi-

tzen kasuan, zenbaitetan 1.000 eu-

rotik hurbil egon daiteke eta.
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Unibertsitatea

labaiteko konponbide bat emate-

ko jarri zuten martxan Ostatu

aplikazioa. Horren bitartez harre-

manetan jartzen dituzte etxeen

jabeak eta etxe bila ari diren ikas-

le, ikertzaile eta irakasleak. EHU-

koek ere jabeak eta ikasleak ha-

rremanetan jartzen dituzte, bai-

na, kasu honetan, harago doa

haren eskaintza: etxe agentzia ba-

ten antzeko lana egiten dute, pi-

suak eskaintzen dizkiete ikasleei,

baina ez dute parte hartzen alo-

kairuko kontratua zehazteko

prozesuan. «Guk ziurtatzen

dugu eskaintzen ditugun etxe

guztiak lege partetik ondo daude-

la, tasak ordaintzen dituztela eta

erabilgarri daudela». Baina, hor-

tik aurrera, EHUk ez du beste

esku hartzerik egiten; haren lana

ez doa harago. Horrek estatisti-

kak ateratzea zailtzen die, eta, ho-

rregatik, ez dakite Ostatu aplika-

zioaren bitartez zenbat ikaslek

hartu duten pisua.

Halako zerbitzu batekin heldu

zen Xabier Iriarte Aretxabaletara,

Mondragon Unibertsitatera. Han,

etxe agentzia baten zerbitzua es-

kaintzen die unibertsitateak ikas-

leei: Arrasateko Gertu etxe agen-

tziarekin jartzen ditu harremane-

tan, eta harekin egiten dute etxea

bilatzeko prozesua.

Iriartek, Ikus-entzunezkoen

Graduko lehen maila hasi aurre-

tik, unibertsitatearen mezu bat

jaso zuen: «Mezu elektroniko bat

bidali zuten, eskuragarri zeuden

zenbait pisuren eskaintzekin; he-

rrian bertan eta unibertsitatetik

nahiko hurbil. Esaten ziguten

gure artean elkartzeko, pisukide-

ak bilatzeko, eta laguntza eman

ziguten pertsona gehiagorekin el-

kartzeko».

Hori duela lau urte izan zen, eta

oraindik pisu horretan jarraitzen

du Iriartek, lehenengotik lau ur-

teko kontratua sinatu baitzuten

etxearen jabearekin. Etxea aurki-

tzea nahiko afera neketsua denez,

lehenengotik bertan geratzea era-

baki zuten. «Ezagutu ditugu la-

gun pila bat pisua lortzeko zailta-

sun handiak izan dituztenak, eta

batzuek ez dute aurkitu ere egi-

ten. Horregatik, behin etxea aur-

kituta eta bertan gustura gaude-

nez, erabaki genuen pisua lau ur-

tez alokatzea, lasaiago ibiltzeko.

Gainera, jabearekin harreman

ona dugu».

Prezio ez hain eskuragarriak
Pisuen eskaintza, beraz, ez da

hain zabala, ikasleek berek esa-

ten dutenez; ez behintzat haien

ezaugarrietara ondo moldatzen

diren pisuen artean. Baina, sarri-

tan, are gutxiago moldatzen da

haien egoera ekonomikora jabe-

ek pisuaren alokairuagatik eska-

tzen duten prezioa. Gainera, pre-

zioek gorabehera handiak

dituzte. «Ez da gauza bera

Donostian Antiguan, unibertsita-

tetik gertu, edo Altzan hartzea

pisu bat», azaldu du Ibarlozak.

Hiritik kanpo, ordea, prezioak ez

dira horrenbeste igo.

Batez beste, 300 bat euro eska-

tzen dituzte logelako. Hala dio

Ibarlozak, EHUren Gipuzkoako

Campuseko ikasleen zuzenda-

riak. «Egoitzen kasuan, garestia-

goa izan daiteke, batzuetan 1.000

eurora arte ere hel litezke eta».

Hark kalkulatutako pisuen ba-

tez besteko preziotik gora ordain-

du izan du Martinezek. «Aurten

bi gara pisuan, eta 900 ordaindu-

ko dugu guztira; 450 euro buruko.

Iaz hiru ginen, eta 1.100 ordain-

tzen genuen; 366 ordaintzen ni-

tuen nik orduan. Bost ginenean,

1.600; 320 bakoitzak». Merkeen

ordaindu duenetan ere, 300 euro-

en langa gainditu du Martinezek.

Zifra hori, lehen esan bezala, hi-

rian dauden pisu turistikoei egotzi

dio; «Donostian pisu turistiko

ugari daudenez, prezioak asko

igotzen dira», esan du unibertsi-

tate ikasleak, eta uste du horrek

gainontzeko alokairuen prezioe-

tan eragina duela.

Bestelakoa da Iriarteren kasua.

Haren pisua ez dago hiriburu ba-

tean, ezta hiri batean ere; herri

txiki batean dute, eta horrek badu

eragina ordaintzen duten kopu-

ruan. «Gure kasuan, hiru lagu-

nek buruko 200 euro ordaintzen

ditugu hilabetean». 

Ikasle bat bere etxebizitzako logelan ikasten. LUIS JAUREGIALTZO/FOKU

Ikasle bat bere pisuko gela jasotzen. RAUL BOGAJO/FOKU

Graduko lehen urtea
egoitzetan egiten dute
ikasle askok, baina 
gero etxebizitzetara 
joaten dira gehienak



Olatz Enzunza Mallona Donostia

Euskal Herriko zinema kritikari-
rik ezagunenetako bat da Begoña
del Teso (Donostia, 1955). Itzul-
tzaile izateko ikasketak egin zi-
tuen, eta, euskarazko alfabetatze
eskolak jasotzetik, euskara irakas-
le izatera igaro zen. Handik, kaze-
tari eta zinema kritikari izateko

atea zabaldu zitzaion, eta euska-
razko zein gaztelerazko hedabide-
etan aritu izan da lanean. Zezenza-
lea eta motozalea ere bada, beste
zaletasun askoren artean, eta giza-
kia zenbat eta sakonago ezagutu,
orduan eta banpirozaleago bilaka-
tzen dela dio. Gaur hasiko da Do-
nostiako Zinemaldia, eta han izan-
go da Del Teso, berriz ere.

Begoña del Teso aipatu, eta zi-

nema datorkigu burura. Zine-

maz gainera, zer beste zaletasun

dituzu?

Egia esan, niri pena ematen dit
Begoña del Teso zinemarekin
bakarrik lotzeak. Izan ere, nik
gauza pila bat maite ditut.
Gehienbat, banpiroak; baina,
horrez gainera, bestelako zaleta-

sunak ere baditut. Esate batera-
ko, zezenak, motorrak, hilerriak,
itsasoa, hildakoak, errugbia, fut-
bola, musika klasikoa... Gemini
naiz, eta, ondorioz, nortasun bi,
hiru eta lau ere izan ditzaket. Gai-
nera, mimoz lantzen ditut nire
pertsonalitate, izaera eta norta-
sun guztiak.
Zer generotakoa da zure bizi-

tza? Drama, komedia, zientzia

fikzioa?

Ez naiz batere berezia. Oso arrun-
ta naiz, eta, beste edonor bezala,
ez naiz genero bakarrera muga-
tzen. William Shakespearek esan-
go lukeen bezala, bizitza tentel
batek kontatutako ipuina da.
Nola sortu zitzaizun zinemareki-

ko zaletasuna?

«Pasio guztiak lan bihurtzen
direnean, inozentzia galtzen duzu»
Begoña del Teso b Zinema kritikaria

30 urtetik gorako lan ibilbidean, Begoña del Tesok milaka pelikula ikusi ditu. Zaletasuna lanbide bihurtu du,
eta, gaur egun ere kritikak idatzi arren, film ugarik lortzen dute oraindik hura txunditzea: «Sekulakoa da».
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Ez zitzaidan sortu inolako zaleta-
sunik. Kontua da, gaztetan,
elkartzen zinen pertsona taldea-
ren arabera, zaletasun bat edo
beste bat hartzen zenuela. Ni,
esate baterako, futbolarekin zale-
tu nintzen, nire gustuko mutil
guztiek futbolean jokatzen zute-
lako. Hortaz, gu mutilak ikustera
joaten ginen Atotxara, eta, hala,
pixkanaka, futbolaz ikasten hasi
nintzen. Zinemarekin ere gauza
bera gertatu zitzaidan: zinema
gustuko zuen jendearekin elkar-
tu nintzen, eta zaborrez beteriko
leize bateko pareta zikin batera
joaten ginen pelikulak ikustera.
Ez dut neure burua mitifikatu
nahi, eta ez dizut inoiz esango txi-
kitatik sentitzen nuela zinemare-
kiko maitasuna edo zaletasuna.
Eta nolatan etorri zitzaizun zine-

ma kritikari izateko aukera?

Antzeko zerbait gertatu zitzai-
dan. Groseko kultur elkartean
zebilen batek Herri Irratian lan

egiten zuen, eta hala hasi nintzen
kritikari gisa. Gerora, idatzizko
hedabide batek Zinemaldirako
kritikari bat behar zuen, eta irra-
tiko lagun horrek nire izena
eman beharrean, gizonezko
baten izena eman zuen. Haserre
bizian jarri nintzen. Ondorioz,
beste kritikari bat behar zutela
esan ziotenean, zuzenean eman
behar izan zuen nire izena; ez
zitzaion beste erremediorik gera-
tu...
Dagoeneko zenbat film ikusiko

zenituen?

Milaka, 1985etik gaur egunera
arte... Pentsa! Estreinatzen diren
film guztiak ikusten ditut. Ahal
dela, ostiraletik igandera bitarte-
an, bizpahiru film ikusten ditut
egunean, baina, denboraz justu
baldin banabil, astean zehar ere
ikusten ditut. 
Horrenbeste film ikusita, eta

horrenbeste kritika idatzita,

oraindik ere lortzen al du bate-

ren batek zu txunditzea?

Bai, noski. Horren bila zabiltza 
beti. Sekulakoa da momentu
batez kritikari izateari utzi, eta
ikusle hutsa izatera igarotzen
zarenean: filmaz gozatzen duzu.
Polita da ikuslea berpizten ari
dela sentitzen duzun momentua.
Oraindik ere gertatzen zait hori
zenbait pelikularekin; kritikaria
naizela ahazten dut, eta galduta-
ko ikusle inozo hori bihurtzen
naiz une batez.
Film bat ikusi ondoren, iruditzen

al zaizu jendea zure zain dagoe-

la iritzia galdetzeko?

Bai, bai. Ni, gainera, nahiko sadi-
koa naiz, oso bakartia. Eta,
batzuetan, iruditzen zait jendeak
antzeman nauela, eta nire zain
dagoela. Orduan, eserlekuan
kikiltzen zara, eta bertan geratze-
ko gogoa izaten duzu. Jendeak
pentsatzen du filma ikusi eta
berehala badakizula zer iritzi
duzun ikusitakoaren inguruan:
zer sentitu duzun, zer eragin
dizun, nola aztertu behar
duzun... Baina, benetan, ez da
horrela izaten. Zineman zaude-
nean, filmean sartuta zaude, eta
horren ondoren egiten duzu
hausnarketa. Orduan, galdezka
etortzen zaizkizu: «Zer, Bego, zer
iruditu zaizu filma?». «Aizu, ba
ez dakit!». Gainera, ea anaia zena
bestearen aita ere ba ote zen edo
gisa horretako galderak ere egi-
ten dizkidate, eta ni ez naiz ohar-
tu ere egiten, esaten dut «nor zen
hori?». Egia esan, gero eta
gutxiago interesatzen zait argu-
mentua, eta gero eta arreta gehia-
go jartzen diot filmaren egiturari.
Kazetaria eta zinema kritikaria

izateaz gainera, sortzailetzat  ere

hartzen al duzu zeure burua?

zean jarri behar izaten zinen ila-
ran arratsaldeko filmeko sarrerak
eskuratzeko. Eta, aurten, berriz,
Cannesera iritsi bezain pronto,
ikusi nahi nituen film guztien sa-
rrerak nituen mugikorrean esku-
ragarri.
Oro har, jendeak ba al du zine-

mara joateko ohiturarik?

Edukieraren kontuarekin, jende
gutxiago sartzen da orain zinema
aretoetan, baina jendea zinemara
joaten da oraindik ere. Hala ere,
egia da jende normalak ez dituela
zazpi edo zortzi euro ordaintzen
film bat ikusteko, baldin eta etxe-
ko ordenagailuko pantailan bal-
din badauka. Izan ere, mito bat da
zinemako pantaila handiarena.
Gure inguruetan ez dago pantaila
handirik.
Eta, zuk, pertsonalki, filmak

ikustera zinema aretoetara joa-

teko ohitura duzu?

Bai, ia beti joaten naiz zinema are-
toetara. Ez dut ezer plataformen
aurka. Nik ere baditut Netflix eta
zabor filmak ikusteko beste plata-
forma bat. Oso harreman estua
dut nire etxeko ordenagailuko
pantaila txikiarekin. Izan ere, izu-

garri gustatzen zait peli-
kulak ordenagailuko
pantailaren aurrean
ikustea, jakinda niretzat
bakarrik ari direla. Ha-
rremana zeharo desber-
dina da kasu batean eta
bestean. Hala ere, zine-
ma aretoetara joateko
ohitura dut. 
Gaur egungo egoera

honek, agian, ekarriko

du argumentua datozen

filmentzat.

Gertatzen dena da bizitza
errealean gertatu den
guztia kontatuta dagoela
zineman. Zinema beti jo-
aten da aurretik. Oscar
Wilde idazleak, arrazoi
osoz, honako hau esaten
zuen: «Arteak ez du bizi-
tza imitatzen, bizitzak

imitatzen du artea». Historiak,
bizitzak eta guk geuk artea imita-
tzen dute eta dugu. Gertatu zai-
gun guztia ikusia genuen, entzu-
na genuen, marraztua zegoen.
Dena zegoen eta dena dago konta-
tuta gertatu aurretik. New Yorke-
ko dorre bikiena, birusarena...
Den-dena.
Gaur hasiko da Donostiako Zi-

nemaldia. Zer da zuretzat zine-

ma jaialdi hori?

Tormentua eta estasia [barrez].
1985ean hasi nintzen bertan lane-
an, eta, egia esan, oso nekatuta
nago. Badakit jendeak izugarriz-
ko ilusioa eta gogoa duela, baina
nik badakit, nire kasuan, lana de-
la. Azken finean, zure pasio guz-

tiak lan bihurtzen direnean, ino-
zentzia galtzen duzu.
Ba al du berezitasunik beste 

zinema jaialdi batzuekin aldera-

tuta?

Zinema jaialdi bakoitzak badu be-
re nortasun eta izaera propioa, eta
Donostiakoak ere badu bere nor-
tasuna eta pertsonalitatea. Eske-
rrak, bestela zinema jaialdi guz-
tiak berdinak izango lirateke.
Izan ere, zenbat zinema jaialdi-

tan izaten zara urtean?

Ahal den guztietan: Cannesen,
Berlinalen [Berlin], Zinebin [Bil-
bo], Ikuspuntu jaialdian [Iruñea],
Veneziako Biurtekoan [Italia]...
Indartsuenak Cannes eta Berlina-
le izaten dira, baina guztiek dute
berezitasunen bat. Iruñeko Ikus-
puntu jaialdian, esate baterako,
trantzean sartu behar duzu. Espe-
rientzia ultrasentsoriala da, eta
zure ohiko ikuspuntutik at joan
behar duzu.
Aurtengo Zinemaldiari dagokio-

nez, zer nabarmenduko zenuke?

Hiru dira ikusi beharreko filmak:
Titane, Memoria eta Drive my

car. Zuzendari Berriak sailean
ezustekoak izaten dira nagusi,
igerilekura egiten duzu jauzi, eta
munduko zinemaren harrobia
ezagutzeko aukera izaten da. Ho-
rizontes Latinos sailean gero eta
indartsuago dabiltzan hainbat eta
hainbat zinemagintzaren berri
izaten da. Eta, azkenik, gainerako
zinema jaialdietan jendea aho 
bete hortz utzi duten filmak ikus-
teko, Perlak saila dago. 
Johnny Depp aktoreari emango

dioten Donostia sariak kritika

ugari jaso ditu. Zer iritzi duzu

afera horren inguruan?

Kokoteraino nago nire generoki-
deek daukaten larruazal finare-
kin. Jendeak pentsatzen du ema-
kumeok emakume izate hutsaga-
tik zintzoak garela, baina, izatez,
maltzurrak izateko hezi gaituzte
historian zehar. Orduan, Picasso-
ren margolan guztiak kendu be-
harko genituzke? Egoera bera da.
Badakit eztabaidatzekoa dela,
baina nik uste dut hausnartu egin
beharko genukeela. Azkarregi eta
lasterregi hitz egiten dugu. Zen-
baketak egiten hasi beharrean,
pelikuletan zentratu behar gara.
Emakumeok genero guztietara
iristea lortu dugu, eta harro egote-
koa da hori.
Azken boladan, euskal zinema-

ren osasunaz ere sarri hitz egi-

ten da. Zuk nola ikusten duzu

euskal zinema?

Inork ez ezerk ez du osasun per-
fekturik, baina nik esango nuke
euskal zinema sasoian dagoela.
Zinema jaialdietan presente dago,
industria txiki bat ari da sortzen,
eta lehian dago.

ANDONI CANELLADA / FOKU

Ez, ni voyeur hutsa naiz. Hau nire
ofizioa da, eta kito. Niri gauzak
egitea ez zait batere gustatzen:
niri ikustea gustatzen zait, eta,
ondorioz, sekula ez dut film bat
egingo, sekula ez dut liburu bat
idatziko. Nire beldur bakarra da
ea noiz eta nork deskubrituko
duen iruzurti bat izan naizela.
Oraindik ematen du inor ez dela
konturatu... Gainera, nahiago dut

amets egiten jarraitzea, eta pen-
tsatu pantailan gertatzen dena
benetan gertatzen ari dela.
Horrela, ez dut jakingo benetan
filmak nola egiten diren.
Kultura bereziki astindu du CO-

VID-19ak. Zure kasuan, nabaritu

al duzu pandemiak ekarritako

eraginen bat?

Badakit zein den pandemiak era-
gindako tragedia, baina,  bestalde,
gauza asko erraztu ditu. Orain,
esate baterako, aldez aurretik
erosi behar izaten dira sarrerak
derrigorrez, eta, ilaran zain egon
beharrean, online eskura ditza-
kezu. Cannesen [Okzitania], adi-
bidez, gogoko filmak ikusteko se-
kulako borroka egoten zen. Goi-
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MOTZEAN 

Film bat? Momentu honetan, Pa-

blo Larrain zinemagilearen Ema fil-

ma (2019). Emakumezko aktore

batzuek reggaetonaren inguruan

egindako film ikaragarria da.

Zinema jaialdirik gustukoena?

Berlinale. Donostiarra izanik, agian

Zinemaldia aipatu beharko nuke,

baina Berlineko zinema jaialdiare-

kin geratuko naiz.

Zinema kritikari gisa, baduzu

erreferenterik? Asko ditut; batez

ere, hedabideetako jendea: The

New Yorker, The Guardian, The

New York Timeseta Liberation-

ekoak.

Ez dut neure burua mitifikatu
nahi, eta ez dizut inoiz esango
txikitatik izan nuela
zinemarekiko zaletasuna»

«Ni voyeurhutsa naiz. Hau nire
ofizioa da, eta kito. Niri ez zait
batere gustatzen gauzak egitea:
niri ikustea gustatzen zait»

«Jendeak pentsatzen du filma
ikusi eta berehala badakizula
zer iritzi duzun ikusitakoaren
inguruan; ez da horrela izaten»

«Bizitza errealean gertatu zaigun
guztia ikusia genuen, entzuna
genuen, marraztua zegoen; 
dena zegoen kontatuta»

‘‘



R
IRITZIA
Juan Luis Zabala

Ganna, Pogacar
eta hirurok

T
xirrindularitzako Eu-
ropako Txapelketa jo-
katu zen aurreko aste-
an, Trenton (Italia). Gi-

zonezkoen goren mailako
erlojupekoan, Filippo Gannak
Tadej Pogacar doblatu zuen; hau
da, Pogacar irten zenetik minutu
batera irten zen errepidera Gan-
na, eta 22. kilometrora iritsi baino
lehen Ormaiztegiko txakurrare-
na egina zion, harrapatu eta pa-
satu. Nori eta Pogacarri, askoren
ustez gaur egungo txirrindulari-
rik onena denari.
Ikusle baten txioa irakurri

zuen orduan telebistako esatarie-
tako batek. Txiolariaren ustez,
gertakari hori umiliagarria zen
Pogacarrentzat.
Esatariak txioaren berri eman

aurretik, neuk ere egina nuen

neure artean gogoeta horri bu-
ruz. Baina ezezkoan nengoen. Ez
nengoen ados Gannak Pogacar
umiliatu zuela zioen txiolariare-
kin. Eta orduan Pogacar banintz
txiolariari zer erantzungo nioke-
en oldozten hasi nintzen:
«Txiolari jaun/andre agurga-

rria:
»Niretzat ez da umiliagarria

erlojupeko batean doblatua iza-
tea, are gutxiago doblatu nauena
nor eta Filippo Ganna delarik,
gaur egungo txirrindularirik iaio-
enetako bat espezialitate horre-
tan. Alderantziz begiratzen diot
nik kontuari: Filippo Gannaren
saioari distira eman dio ni, iazko
zein aurtengo Tourraren irabaz-
lea, doblatu izanak. Eta horrek
poztu egiten nau, ez umiliatu.
»Baina doblatu nauena beste

edozein txirrindulari izan balitz
ere, ez nintzen umiliatua sentitu-
ko. Saiatuko naiz azaltzen zerga-
tik.
»Irabaztea gustatzen zait, ho-

rretan saiatzen naiz eta lortu ere
egiten dut batzuetan, zorionez,
baina ez dago ezertan beti irabaz-
le denik, eta inoiz halakorik balitz
ez lioke betiko iraungo ahalmen
horrek. Horretan saiatzen naiz,
baina ez nuke beti garaile izan
nahi, horrek interesa eta distira
kenduko bailieke nire garaipe-
nei, eta baita nire ahaleginari ere.
Maite dut, beraz, menderatua
izatea, baita doblatua ere, neuk
hori eragozteko ahalegin guztiak
egin ondoren. Ez diguzue sinisten
baina guk benetan esaten dugu,
galdu ala irabazi, eman geneza-
keen guztia emanda amaitzen

dugunean gustura gelditzen ga-
rela. Porrota ez da ez irabaztea,
porrota ez da galtzea, porrota da
behar adina eta behar bezala
saiatu ez izana.
»Erlojupeko batean doblatua

izatea ez da umiliazioa inoren-
tzat. Ez niretzat eta ez beste edo-
zein txirrindularirentzat. Hori
lehia da eta lehian, errepidean,
izenak ez die pedalei eragiten.
Tropeleko txirrindulari guztien
beharra du txirrindularitzak, eta

ezezagunen ekarpenik eta ahale-
ginik gabe ezagunok, ospetsuok,
ez ginateke inor, gure ahaleginek
eta gure garaipenek ez lukete ba-
tere distirarik eta interesik izango
inorentzat.
»Garaipena dugu jomuga, ho-

rren bila jo behar dugu txirrindu-
lariok, baina ez diguzue garaipe-
naz aparteko guztia porrota dela
pentsarazi behar. Eta ideia ho-
rrek, txirrindularitzarako ez ezik,
bizitzaren arlo guztietarako balio
behar digula uste dut. Pentsa eza-
zu une batez orain hau guztia
esanarazten ari zaidan idazlea-
rengan. Ez da The New York Ti-

mes-erako ari, Gipuzkoako Hi-
tza-rako baizik, badaki idazten
ari den artikuluak ez duela nire bi
pedalkadak adinako oihartzunik
izango, baina hortxe ari da, te-
klak jo eta teklak jo, egindakoa
desegin eta berregin, hobe beha-
rrez beti ahalegin betean, bere
zutabearen xumetasunaz ohar-
tuta baina horregatik inondik
inora ere umiliatuta sentitu
gabe».

Ez dago ezertan beti
irabazle denik, 

eta inoiz halakorik
balitz ez lioke 

betiko iraungo 
ahalmen horrek

Donostia b Arrauna

Lehen Kontxako Banderaren aje gozoa
Egun historikoa izan zen joan den igandea Arraun Lagunak taldearentzat: Kontxako Bandera irabazi zuen, le-

hen aldiz. Emakumeetan, sailkatze estropada eta bi jardunaldiak irabazi zituen, nahiz eta lehia oso estua izan

zuen Oriorekin —hura geratu zen bigarren—. Kontxako Banderarekin biribildu egin du denboraldia Arraun La-

gunak taldeak, Euskotren liga ere irabazi baitu aurten. 71 urte ziren Donostiako talde batek Kontxako Bandera

irabazten ez zuela. Donostiako Udalak igandean bertan egin zion lehen omenaldia, eta, asteazkenean, arraun-

lariak eta taldeko ordezkariak Gipuzkoako Foru Aldundian izan ziren. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Joseba Arregi hil da, EAJtik urrundu eta
unionismoaren ikur bihurtu zen politikaria

DONOSTIA b Joseba Arregi politikari ohia hil zen asteartean, 75 urte zi-
tuela. Frankismo garaian, EAJn sartu zen, baina 2004an utzi egin zuen,
ildo estrategikoarekin «distantzia handia» zuelako. Euskal Herrian
Espainiako unionismoak izandako ikurretako bat bilakatu zen gerora.

«Emakumea [zinema]
industrian normal sartzea 
lortu behar da, egia baita 
ez dela hala izaten. Baina 
utz ditzagun txorakeriak»
Jose Luis Rebordinos
Donostiako Zinemaldiko zuzendaria

23.700
ANOETAN ZENBAT IKUSLE SARTU AHAL IZANGO DIREN

EAEko Auzitegi Nagusiak aintzat hartu du Espainiako Futbol Liga Profe-

sionalak jarritako helegitea, eta %60ra handitu du futbol estadioen edu-

kiera. Donostiako Anoetan 23.700 lagun inguru sartu ahal izango dira,

gehienez. Eibarko Ipuruan, berriz, 4.900 inguru sartu ahal izango dira.

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karakte-

re baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Gipuzkoako Hitza-k mozteko 

eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:

Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea, z/g, 20140, Andoain. Eskutitzak 

Internet bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus

%
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1936ko gerran fusilatutako herritarrak
omenduko dituzte bihar Usurbilen 

USURBIL bTropa faxistak Usurbilen sartu zireneko 85. urteurrena ba-
liatuz, 1936ko gerran fusilatutako herritarrak omenduko dituzte
bihar. Zazpi dira, eta orain gutxi jakin dira horietako biren izenak.



Josune Zarandona Idiazabal

H
aurra zenetik izan
ditu bizikide Naia-
ra Ibañezek (Idia-
zabal, 1998) ondo-
eza eta mina. As-

paldi ikasi du kontrako
norabidean bizitzen. Orain urte
pare bat, fibromialgia, neke kro-
nikoaren sindromea, sentikorta-
sun kimiko anizkoitza eta elek-
tro-hipersentikortasuna diag-
nostikatu zizkioten. Gertatzen
zitzaion horri izena jarri arteko
urteak «gogorrak» izan direla
dio. Guztiak nerbio sistema zen-
traleko gaixotasunak dira, eta az-
keneko biak, sortzen ari diren in-
gurumen gaixotasunen sailean
sartu dituzte. Medikuei eta politi-
kariei «gai honen inguruan kon-
tzientzia hartzeko» eskatu die:
«Guztiz beharrezkoa da medi-
kuek gai hauetan prestakuntza
izatea eta gizartean ikerketa se-
rioak bultzatzea».  
Digestio arazoak azpimarra-

tzen ditu haurtzaroko oroitzape-
nei buruz galdetutakoan. «Minez
nengoenean, gaizki pasatzen
nuen, baina besterik gabe, ez
nuen horretan gehiegi pentsa-

tzen». Gerora, nerabezaroan
jazotakoak  giltzarri izango ziren
bere  bizitzan.  «Mononukleosi
infekzioso bat harrapatu nuen,
baina,  denbora pasatuta, nire
gorputza ez zen gai karga birikoa

apaltzeko. Denbora asko pasatu
nuen izugarrizko nekearekin.
Gutxieneko ahalegin bat egiten
nuen bakoitzean, berragerpen
bat izaten nuen», esan du. Bere-
tzat oso etapa gogorra izan zela
kontatu du. 

Telefonoek eskuak inurritu
Garai berean hasi ziren digestio
arazoak okerrera egiten, eta mi-
krobioetako arazoak ere agertu
ziren. «Disbiosia diagnostikatu
zidaten», oroitu du. Sakelakoak
ere ez zituela gainontzeko pertso-
nek bezala toleratzen kontura-

tzen hasita zegoen ordurako.
«Modelo berriak ezin nituen ja-
san, eskuak inurritu egiten zi-
tzaizkidan, erredura sentsazioa
izaten nuen hatzetan, buruko 
minak areagotu egin ziren, eta ni

estresatu egiten nin-
tzen». Orain bi urte,
zangoetako min handiak
izaten hasi zen, hanketa-
ko hatzak atrofiatzen
hasi zitzaizkion, eta odol
zirkulazioak ere okerre-
ra egin zion. 
Ordurako, hasita ze-

goen joan-etorrian me-
dikuenera, eta urteetan

ibili behar izan du horrela. Medi-
ku digestibo, neurologo, erreu-
matologo eta traumatologoekin
egona zen, baina inork ez zion
diagnostiko zehatzik ematen.
«Estresa nuela esaten zidaten.
Gaztea nintzela eta gauzei ga-
rrantzi handiegirik ez emateko».
Horretan zegoela, laborategi kli-
niko eta biomedikoko teknikari
izateko goi mailako ikasketak
egiten hasi zen. «Ikasketak egin
nituen bitartean, kimikoekiko 
esposizio handiegia izan nuen,
eta ohartu nintzen gailu jakin ba-
tzuen aurretik pasatzean goraga-

lea sartzen zitzaidala, buruko
mina eragiten zidatela edo ezine-
gona sortzen zitzaidala». Medi-
kuei gertatzen zitzaiona azaltzen
saiatzen zen arren, ez zuen eran-
tzunik jaso. Horiek horrela, Gi-
puzkoako Bizi Bide elkartearen
bitartez, Bartzelonako ospitale
batera jo zuen, eta han eman zio-
ten diagnostikoa. 
Sentikortasun kimiko anizkoi-

tzaren eraginez, Ibañezen gorpu-
tzak ezin ditu behar bezala kude-
atu ingurunean dauden zenbait
kimiko toxiko: «Perfumeak,
keak, erregaiak, garbiketako eta

kosmetikako produktuak, para-
benoak...». Elektro-hipersenti-
kortasuna, berriz, wifiek, blueto-
othak, antenek, telebistaren irrati
frekuentziek, 3Gk, 4Gk, 5Gk, ten-
tsio altuko lineek, elektrikek eta
abarrek eragiten diote. 

Etorkizuneko erronka
Gaixotasunaren albo ondorioak
osasun arazoetatik haragokoak
dira, ordea. Harreman pertsona-
letan eragin handia dute, baita
lana aurkitzeko orduan eta egu-
neroko bizitzako alor guztietan
ere. Bizitza ahalik eta «normale-
na» egiteko ahaleginean asko
ikasten ari da. Higiene elektro-
magnetikoari eta kimiko toxiko-
en higieneari esker, adibidez,
neke kronikoa eta minak asko
hobetu zaizkiola azaldu du.  
Sortzen ari diren gaixotasunak

izanik, oraindik ere asko dagoela
egiteko esan du, eta kezka bat ere
badu Ibañezek; izan ere, «he-
mendik urte batzuetara gaixo
gehiago» izango direla uste du.
«Gauza serioa da: pertsonen osa-
sunari eta bizitzari buruz ari gara.
Kontuan eduki beharrekoa da».

Naiara Ibañezek fibromialgia, neke kronikoaren sindromea, sentikortasun kimiko
anizkoitza eta elektro-hipersentikortasuna ditu. Urteak eman ditu medikuz mediku.  

Kontrako norabidean bizitzen

Naiara Ibañez Legazpiko Brinkola auzoko Barrendiolako urtegian, astearte goizean. JOSUNE ZARANDONA

Harreman pertsonaletan, 
lana aurkitzeko orduan eta
eguneroko bizitzan eragiten
diote gaixotasunek Ibañezi

Hasieran, estresa zuela esaten
zioten medikuek, eta gauzei
garrantzi handiegirik ez
emateko aholkatzen zioten 

Ipurtargien
antzera bidean
argi egiten

O
Dituen gaixotasunak

ikusarazteko eta

egoera berean daudenei

laguntzeko helburuz, With

Fireflies (ipurtargiekin) ize-

neko proiektua sortu du

Naiara Ibañezek. Sentikor-

tasun kimiko anizkoitza 

eta elektro-hipersentikorta-

suna landuko ditu batez

ere. «Niri gehien eragiten

didatenak dira, eta ezeza-

gunenak dira», esan du. 

Gaiarekin lotutako elka-

rrizketak jarriko ditu 

Ibañezek sare sozialetan,

Instagramen eta Youtuben.

«Spotifyn podcastak ere

jarriko ditut», azaldu du.

Gaixotasuna izango du

oinarri, baina filosofia,

yoga, elikadura eta 

halako gaiak ere landuko

ditu.   
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Maria Ortega Zubiate Donostia

Gipuzkoako zahar etxeetako lan-

gileek beste bi greba egun izango

dituzte datorren astean; irailaren

23an eta 24an. Hiru urteko borro-

kan, ELA sindikatua bakarrik ha-

sieran eta orain LABekin batera,

«sektoreko hitzarmen duin bat»

aldarrikatzen ari dira patronalari

eta Gipuzkoako Foru Aldundiari.

Igandekoarekin 252 greba egun

izango dira guztira; denak ja-

rraian jarriz gero, zortzi hilabete-

tik gora. 

Arnasa luzeko gatazka da egoi-

tzetako langileena. «Ez da lan ga-

tazka bat bakarrik; gatazka femi-

nista eta sozial bat dago ezbaian»,

esan du Txomin Lasa ELAko kide-

ak. Izan ere, sektorean lanean ari

diren gehienak emakumezkoak

direla kontuan hartuta, egungo

egoera «sektore feminizatuek

duten errekonozimendu sozial

eta ekonomiko ezaren ondorio»

dela salatu du Leire Ormazabal

LABeko kideak. 

Horri pandemiaren eragina

batu behar zaio. Izan ere, azken

urte eta erdian, izurriaren arreta

bereganatu dute zahar etxeek:

1.400 hildako baino gehiago izan

dira Hego Euskal Herriko egoitze-

tan. Horrek neurri zorrotzak eta

protokolo zurrunak ekarri ditu

egoitzetan, eta eraginik izan du

langileengan ere. «Osasun la-

rrialdia dela eta, jadanik larria zen

egoera jasanezina bihurtu da Gi-

puzkoako helduen egoitza gehie-

netan», adierazi du Ormazaba-

lek.

Horiek horrela, bi sindikatuek

lan hitzarmen kolektiboa onar-

tzea dute helburu; hori da gataz-

kari amaiera emateko «behin-

behineko baldintza nagusia»,

Ormazabalen esanetan. Eta, ho-

rretarako, lan kargak arintzeko

eskatu diote diputazioari, egoiliar

bakoitzari behar duen atentzioa

eskaintzeko denbora izan deza-

ten. Hortaz, ratioak jaistearen be-

harra azpimarratu dute. 

Ohiko aldarriei beste bat gehitu

zaie azkenaldian: gutxieneko zer-

bitzuak errespetatzea. Izan ere,

ELA eta LAB sindikatuek azken

greba egunetan salatu dute al-

dundiak %100eko gutxieneko

zerbitzuak jarri dituela, eta, on-

dorioz, langile askoren greba es-

kubidea «urratu» duela. Horixe

esan du, hain zuzen ere, Lasa

ELAko kideak: «Gutxieneko zer-

bitzuak jaistea eskatzen dugu,

greba egin ahal izateko, eta, on-

dorioz, gure borrokak aurrera

egin ahal izateko, eta horrekin,

konponketa hurbilago izateko».

Publifikazioaren beharra
Egoitza askoren arazo nagusia

sektore publikoaren eta pribatua-

ren artean egotea dela ondorioz-

tatu dute bi sindikatuek. «Sekto-

re honetan diru publiko asko sar-

tzen da, eta horiek enpresetara

doaz. Enpresa horietan, askotan,

administrazioko eta alderdi poli-

tikoen inguruko jendea egoten

da», esan du Lasak. Eta diputa-

zioak eta patronalak horretan du-

ten «erantzukizun osoa» azpi-

marratu du Ormazabalek: «Elite

ekonomikoaren irabaziak handi-

ELAk eta LABek beste
bi greba egunera deitu
dute Gipuzkoako
zahar etxeetan

Irailaren 23an eta 24an izango da lanuztea; 252. greba 
eta mobilizazio eguna egingo dute bELAk Zaintzaldia
antolatuko du, zaintzen garrantzia agerian jartzeko asmoz

Gipuzkoako Senideak elkartekoak, asteartean, Donostian. GORKA RUBIO / FOKU
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M. Ortega Zubiate

Gipuzkoako egoiliarren sendia
biltzen duen Gipuzkoako Senide-
ak elkarteko bozeramaile berria
da Nekane Saenz de Cabezon (Do-
nostia, 1967). Bi urte daramatzate
asteroko elkarretaratzeak egiten,
egoitzetako «egoera salatzeko».
Orain bide bat zabaldu dela dio.
Bi urtean, aldatu dira aldarriak?

Aldarri bertsuekin jarraitzen
dugu: langile gutxi daude, eta ho-
rrek egoiliarrekin duten tratua

okertzen du. Egoiliarrek, beste
edonork bezala, zuzeneko tratua
behar dute; pertsonok behar du-
gun tratu normala, ez beti korrika
eta presaka.
Mobilizatzen jarraitzen duzue.

Asteartero elkartzen gara. Orain
aldaketa da ez garela elkartu Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren
egoitzaren parean, Domusvi Be-
rra egoitzaren parean baino, ber-
tan egon diren egoera larri batzuk
salatzeko asmoz. Beste hainbat
egoitzatan bezala, neurrigabeko
bakarraldiak bizi izan dituzte
han, eta zenbait egoiliar larri hel-
du dira ospitalera. Bestalde, fami-
lien parte hartzea indartzearen
alde eta egoitzetako lan gatazkan
langileei babesa adierazten jarrai-
tuko dugu; hilaren 23an eta 24an
mobilizazioetan izango gara.
Zuek ere aldundia interpelatu

duzue. Erantzunik jaso duzue?

Pandemia dela eta, badirudi bide
bat zabaltzen hasi dela; elkarte
batzuekin harremanetan jarri,
egoera aztertu, eta horri konpon-
bidea emateko bidea egiten hasi
da. Espero dugu bide horretatik
jarraitzea.  
Asteroko elkarretaratzeez gain,

bestelako mobilizaziorik aurrei-

kusi duzue?

Elkarretaratzeak zenbait egoitza-
ren aurrean egitea aurreikusi du-
gu. Momentuz, hori egingo dugu,
baina horrek ez du esan nahi ego-
era jakin batean ez dugula beste-
lako ekintzarik antolatuko.

«Egoiliarrek
pertsonok
dugun tratu
normala 
behar dute»

Nekane Saenz de Cabezon

Gipuzkoako Senideak

elkarteko bozeramailea
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tzea edota gastu sozialaren gutxi-
tzea lehenesten dute».
Horrela, egungo zaintza eredua

aldatzea jarri dute iparrorratz.
«Gure helburua, batez ere, publi-
fikazioa lortzea da, enpresak ken-
tzea, haien helburu bakarra ete-
kinak ateratzea delako. Etekinak
ateratze horretan erabat galtzen
dute iparra, eta berdin zaie langi-
leak eta egoiliarrak nola dau-
den», esan du Lasak. 
Ormazabalek ere ildo beretik

azaldu du LABen asmoa: «Ezin-
bestekoa da gizarte zerbitzuen
sistema bere osoan berrantola-
tzea, guztiok dugulako bakoitza-
ren beharretara egokitzen diren
zaintza eta gizarte zerbitzuak ja-
sotzeko eskubidea, baita zaintza
lanak baldintzarik duinenetan
egitekoa ere».
Baina hori lortu bitartean, ha-

sierako aldarrikapenek mahai
gainean jarraitzen dute, eta, ho-
rretarako, jendeari mobilizazioe-
tan parte hartzeko deia egin diote:
«Gizartea sentsibilizatzen jarrai-
tu eta borroka sindikalaren bitar-
tez presio soziala handitzeko mo-
mentua da», Ormazabalen hitze-
tan.
Gizarteari eta eragileei egin die-

te deia, eta egoitzetako senideek
jada jakinarazi dute joango direla;
hain zuzen ere, Gipuzkoako Seni-

Saguesen [Donostia], eta gure fes-
tibal alternatiboa antolatu ge-
nuen han: zaintzaren inguruko
eta joera sozialeko filmak proiek-
tatu genituen, eta halako ekin-
tzak antolatu. Era berean 
jarraitu nahi dugu».
Aurten, osasun egoera ezohi-

koak eraginda, kanpalekua jar-
tzea ezinezkoa izango dute. Hala
ere, orduko «eredua» mantendu
nahi dute, eta, horregatik, auke-

ratutako datak ez dira
kasualitatea. Izan ere,
duela bi urte izandako
kanpaldiak eta aurten-
goak bat egingo dute
Donostiako Zinemaldia-
rekin, eta uste dute
horrek «izarren bat»
gerturatzen lagunduko
duela. Horrelaxe izan
zen azkenengo aldian,
2019an. «Aurreko kan-
paldian Ken Loach zine-
ma zuzendaria etorri
zen. Gainera, Europako
filmik onenaren saria
eman zioten, eta guri

eskaini zigun. Oso polita izan zen,
ibilbide luzea izan duen zuzenda-
ri bat baita; batez ere, arlo soziale-
ko filmak egin izan ditu. Orain
ere, gure helburua da Zinemaldi-
ko baten bat ager dadila», dio
Lasak. 

deak elkarteak ere berriz abiatu
ditu asteroko mobilizazioak,
«egoitzetan bizitzen ari diren
egoera larriak salatzeko».

Zaintzak aitortzea
Bi sindikatuek protesta eta mobi-
lizazioetara deitu dute greba egu-
netarako, baina ELAk besterik ere
antolatu du: Zaintzaldia izena
eman diote ekinbideari, eta, ize-
nak berak dioen bezala, zaintza-

ren garrantzia azpimarratzeko
asmoa du. Egitaraua oraindik ez
du itxia, baina duela bi urte anto-
latutakoaren hariari jarraitzea
nahi du sindikatuak. Honela azal-
du du Lasak: «Duela bi urte, hiru
eguneko kanpaldia egin genuen

Gipuzkoako egoitzetako

langileen martxa, Donostian,

iazko abenduaren 11n,  ELAk,

LABek eta senideen elkarteek

deituta. ANDONI CANELLADA/FOKU

Hemen dagoena ez da 
lan gatazka bat bakarrik;
gatazka feminista eta sozial
bat dago ezbaian»
Txomin Lasa
ELAko kidea

«Gizartea sentsibilizatzen
jarraitu eta borroka sindikalaren
bitartez presio soziala
handitzeko momentua da»
Leire Ormazabal
LABeko kidea

‘‘



Maria Maya Manterola  Getaria

Joan Sebastian Elkanok mundua-

ri bira eman ziola 500 urte beteko

dira datorren urtean; 100 urte,

Getariak lehorreratzearen lehen

irudikapena egin zuenetik. He-

rria dagoeneko hasi da 2022ko

ekitaldiaren lehenbiziko presta-

kuntza lanetan, berezia izango

baita efemeridea. Aldi berean, os-

pakizun horren inguruan haus-

nartzeko parte-hartze prozesua

aurkeztu berri dute Getariako

Udalak eta Elkano fundazioak.

Atzo egin zuten ekitaldi publikoa,

Getarian bertan. 

Orain ari dira jasotzen Elkano-

ren inguruan egindako ikerketen

fruituak, eta uzta esku artean du-

tela egin nahi dute gogoeta, Ibon

Gereka Getariako Udaleko Parte-

hartze zinegotziaren arabera.

Hain zuzen, Elkano fundazioaren

asmoa izan da ezagutza berria

sortzea, ezagutza gizarteratzea

eta saregintza sustatzea, eta ate-

ratako ondorioekin egingo dituz-

te etorkizuneko lehorreratze eki-

taldietan aldaketak. Datorren ur-

teko lehorreratzearen antolaketa

martxan dago jada. «Ahal bezain

laster txertatuko ditugu aldake-

tak». Azken lehorreratzeetan ere

egin dituztela aldaketak, baina

nabarmendu dute herritarrekin

batera egin nahi dutela orain bide

hori.

Prozesuan herritarrak parte

hartzera gonbidatu nahi dituzte,

eta prozesu hori gizarteratzeko

ekitaldia izan zen atzokoa. Fun-

dazioarekin eta udaleko ordezka-

riekin batera, aurkezpenean izan

zen prozesuaz arduratuko den

Prometeako talde teknikoa ere,

eta Elkano hezurmamitu zuen

Beñat Aristi aktoreak –lehorrera-

tzeetan ere hark antzezten du

pertsonaia hori–, eta Kresala dan-

tza taldearen emanaldiek boro-

bildu zuten aurkezpena. 

Urteotako irakaspenak
Beñat Gereka bideogile eta argaz-

kilari getariarrak ere bere alea ja-

rri zuen, orain arte egin diren le-

horreratzeen argazkiekin. Izan

ere, udalaren arabera, orain arte

lehorreratzean parte hartu duten

getariarrei beren esker ona adie-

raztea da abiatzera doazen parte-

hartze prozesuaren oinarria.

«Ezinbestekoa da iraganari begi-

rada kritikoz begiratzea mundu

berri baterako norabidea hartze-

ko», esan zuen Haritz Alberdi al-

kateak. Ildo horretan, Elkanoren,

mundu biraren eta bidaiaren in-

guruan ikasi eta jaso duena izan

zuen hizketagai alkateak. Besteak

beste, aipatu zuen Elkano getaria-

rra eta euskalduna zela, itsas mer-

kataria, eta haren proiektua lana

egin eta dirua irabaztea zela, mai-

la sozialean gora egiteko. Mundu-

biraren antolaketaren inguruan,

bestalde, beste hainbat aurkikun-

tza egin dituzte azken urteotan.

Bidaia antolatzea portugaldar ba-

ten ideia izan zela aipatu zuen Al-

berdik, baina egiaztatu ahal izan

dute bidaia horretan 35 euskal

marinel —tartean, Elkano— eta

hiru euskal ontzi izan zirela. Al-

berdik uste du hori ez dela kasua-

litatea, Euskal Herriak itsasoare-

kin zuen loturaren ondorio logi-

koa baizik. 

Bidaia hark «jendearen asko-

tariko ametsak ezagutarazteaz

gain», sufrimendua sortu zuela

esan zuen alkateak: «Bidaiaren

antolatzaileek pentsatzeko eta

jarduteko zuten modua ezagun

zaigu: menpekotasunarena. Hori

ere aitortu behar dugu».  

Hitzaldia amaitzeko, herrita-

rren arteko elkarrizketan egin

zuen azpimarra Alberdik: «Beha-

rrezkoa da lehorreratzea bezala-

ko herri ondarea nola bizi dugun

partekatzeko, baina, batik bat,

beharrezkoa da etorkizuna nola

irudikatzen dugun adosteko».

Horregatik guztiagatik, alkateak

uste du «gaurko bizitzeko ereta-

tik, gaur egungo betaurrekoekin

eta momentuko kodeetatik»

eraikiko dela «auzolan kolektibo

horren izena eta izana». 

Gogoratu eta hausnartu, bat
Elkano fundazioa bat dator

Alberdiren hitzekin, «gogoratzea

hausnartzea baita». Ikerketa

berrien emaitza esanguratsuenak

plazaratu zituzten fundazioko

kideek atzoko ekitaldian. Hain

zuzen, Euskal Herriak itsas kul-

turarekin izandako lotura aipatu

zuten, eta emakume itsastarrek

egindako askotariko lanak ere

gizarteratu nahi izan zituzten;

besteak beste, arrain salmentan,

garraioan, zamaketan eta kaien

mantentze lanetan aritu ziren

emakume haiek. 

Bestalde, «iraganaren gaurko-

tasunaz» aritu ziren. Mundu mo-

derno eta globalizatuaren hasiera

baita lehen mundu bira: «Egun-

go munduaren oinarriak hor

daude: aditu batzuen ustez, hor

daukagu kapitalismoaren hasta-

pena, sineskeria batzuen desa-

gerpena eta bestelako gizakiekiko

elkar ezagutza». Prometeako tal-

de teknikoak gidatuko du parte-

hartze prozesua, eta, hitzorduak

iragartzearekin batera, herrita-

rrei haietara joateko gonbidapena

egin zieten. 

Atzoko ekitaldia amaitzeko,

Aristi aktorea oholtzara igo zen

berriz ere, oraingoan Elkanoren

jantziak erantzita. Modu horretan

irudikatu nahi izan zuten herria

izango dela aurrerantzean nabi-

gatzailea nahi bezala hezurma-

mituko duena. 

Gogoratu, etorkizuna
batera irudikatzeko
Elkanoren lehorreratze ekitaldia egingo dute datorren urtean
Getarian, eta mendeurrena baliatu nahi dute hausnartzeko eta
aldaketak egiteko b Aurkeztu berri dute parte-hartze prozesua 

Neska bat, Elkanoren lehorreratzean, Getarian. UROLA KOSTAKO HITZA

«Ahal bezain laster
txertatuko ditugu
aldaketak
lehorreratzean»
Ibon Gereka
Getariako Parte-hartze zinegotzia

«Ezinbestekoa da
iraganari ikuspuntu
kritikoz begiratzea
mundu berri baterako
norabidea hartzeko»
Haritz Alberdi
Getariako alkatea

«Egungo munduaren
oinarriak hor daude: 
[...] kapitalismoaren
hastapena,  bestelako
gizakiekiko ezagutza...»
Elkano fundazioa

‘‘

HITZORDUAK 

Herri elkarrizketa irekiaegitasmoa

Prometearen talde teknikoak gi-

datuko du, eta abendura bitartean

gauzatuko da prozesua. Besteak

beste, ondoko galderak egingo

dizkiete getariarrei: «Gaur, nola

bizi dugu getariarrok Elkanoren

lehorreratze ekitaldia?

Etorkizunean, hamaika  –edo

ehun– urte barru, nola irudikatzen

dugu Elkanoren Lehorreratzearen

ekitaldia? Nola gustatuko litzaigu-

ke izatea? 2022. urteko ekitaldian,

zer planteatuko dugu? Bide berri-

ren bat irekiko ote dugu?». Profil

espezifikoei zuzendutakoak izan-

go dira lau saio, eta beste bi saio

getariar guztientzako irekiak izan-

go dira. Talde eragile bat ere izan-

go du prozesuak, eta talde horrek

lau saio zehatz egingo ditu.

Urriak 5, asteartea

18:00-20:00.Gazteak. 

Urriak 13, asteazkena

18:00-20:00.Ekintzaileak. 

Urriak 20, asteazkena

18:00-20:00.Emakumeak. 

Urriak 28, osteguna

18:00-20:00.Mintzodromoa.

Saioa irekia izango da getariar

guztientzat. 

Azaroan zehar

Galdetegia. Getariar guztientzat

irekia.

*Zehazteko

Nerabeekin ere egingo da saio

bat, eta eguna Gaztelekuko ardu-

radunekin zehaztuko dute antola-

tzaileek. 
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Jon Miranda Anoeta

A
ranzadi zientzia

elkartea 1994an

hasi zen Anoetako

Basagaingo Bur-

din Aroko herrix-

kan indusketak egiten. Ordutik,

irailero hiru aste egiten ditu lane-

an boluntario talde batek, Xabier

Peñalver arkeologoaren zuzen-

daritzapean. Aurten, irailaren

21era bitartean, hogei lagun aritu-

ko dira aztarnategian, goizean

hasi eta iluntzera arte.

Burdin Aroaren inguruan

azken urteetan egin diren aurki-

kuntzek Euskal Herriko isurialde

atlantikoa Europaren maila bere-

an kokatzeko balio izan dute.

«Lehenengo arrastoak topatu

genituen arte, pentsatzen zen

Kantauriko isurialdean Burdin

Aroko jendea kobazuloetan bizi

zela. Argumentu nagusia zen

mendialdean ezinezkoa zela aire

zabalean bizitzea. Basagainen

bezala beste hainbat herrixkatan

egin ditugun aurkikuntzek kon-

trakoa frogatzen dute», dio

Peñalverrek. 

1989. urte inguruan izan zuten

Aranzadikoek Basagaingo he-

rrixka izan zitekeenaren lehe-

nengo albistea. Koldo Oriak egin

zuen aurkikuntza, Anoetara bizi-

tzera etorri berritan: «Inguruak

ezagutzen nenbilen, eta harresi

baten forma izan zezakeen zer-

baitekin egin nuen topo. Kontu-

ratu nintzen, gainera, mendi kas-

ko osoa inguratzen zuela harre-

siak». Aranzadikoei abisua eman

zien, eta haiek indusketa sakona-

go bat egin zuten. «Errotarri bat

aurkitu zuten, eta hor hasi zen

guztia». Historia ikasitakoa da

Oria, arkeologia espezialitatea

egina, eta urteetan irakasle jar-

dun du Tolosan. Behin erretiroa

hartuta, boluntario aritzen da Ba-

sagainen.

Aurkikuntza garrantzitsuak
Oria ibaiaren ibarrean Burdin

Aroko lau herrixka topatu dira:

Buruntza Andoainen, Basagain

Anoetan, Intxur Tolosa-Albiztu-

rren eta Murumendi Beasainen.

Lau herriak, begi kolpe batean,

bata bestearekin lotuta daude.

Itsasoaren mailatik 295 metrora

dago Basagain, eta 2,8 hektarea

ditu. «Basagaindik Oriako ibar

guztia kontrola zezaketen, baita

Hernio azpiko ibar osoa ere». In-

dusketaren zuzendariaren esane-

tan, ordea, burdinak eraman zi-

tuen garai hartako biztanleak Ba-

sagaingo gain horretara: «Indus-

ketan ez dugu laberik topatu,

baina, esate baterako, burdinaz

egindako golde nabarra topatu

genuen duela kanpaina batzuk». 

Gure aroaren aurreko milurte-

ko epea da Burdin Aroa, eta biga-

rren zatian hasi zitzaion burdina

brontzeari gaina hartzen. Karbo-

no-14 bidezko datazioak egin di-

tuzte Basagainen, eta herrixkan

aktibitatea K.a. 300 urtean hasi

eta K.o. lehenengo hamarkadeta-

ra bitartekoa izan zela frogatu

dute. 

Nekazaritza eta abeltzaintza

izan zituzten jarduera nagusiak,

eta herrixken arteko merkatari-

tza ere bazegoela uste dute indus-

ketako arduradunek. «Gune ha-

rresitua izateak ez du esan nahi

hemen bizi zirenak bakartuta

zeudenik edo beste gizataldeekin

harremanik ez zutenik. Basagain

landa eremuko herria zen, eta

bertakoek bazuten harremana

ingurukoekin eta baita urrunago-

koekin ere». Aurkitutako mate-

rialen artean, Europa erdialdetik

Basagain herrixka ikertzen dihardu Aranzadi zientzia elkarteak, 1994tik. Urtero,
irailean hiru astez, boluntarioen laguntzaz indusketak egiten dituzte bertan.

Burdin Aroa ikergai Anoetan

Boluntarioak lanean Anoetako Basagaingo Burdin Aroko herrixkako aztarnategian, iraileko bigarren astean. J. M. / TOLOSALDEKO ATARIA

Basagainen une honetan aztertzen ari diren eremua. J. M. / TOLOSALDEKO ATARIA

etor daitekeen besoko bat topatu

dute, beiraz eginiko bitxi bat. 

Duela lau urte, beste bat
2017an beste aurkikuntza garran-

tzitsu bat egin zuten Basagainen:

Euskal Herriko historiaurreko le-

hen hiri planoa izan daitekeena.

Peñalverren esanetan, harlauza

horretan irudikatzen dena he-

rrixkaren zati baten oinplanoa

izan daiteke. «Gure hipotesia da

ardatza edo kale nagusia alderik

alde zehaztuta dagoela, eta alde

banatan etxebizitzak izan daitez-

keenak daudela irudikatuta, be-

ren artean ondo bereizita».

Iazko abenduan dibulgaziora-

ko liburu bat kaleratu zuten

Aranzadiko kideek, eta Anoetan

aurkeztu zuten. Urte bukaerara-

ko Gipuzkoako Foru Aldundia-

ren babespean beste argitalpen

bat egingo dutela aurreratu du

Peñalverrek, zehatzagoa eta 300

marrazki, plano eta irudi baino

gehiago dituena. 

Aranzadi elkarteak egiten di-

tuen indusketa lanak Gipuzkoa-

ko Foru Aldundiaren eta Anoeta-

ko Udalaren laguntzarekin anto-

latzen dira. Duela lauzpabost urte

inbertsio berri bat egin zuen uda-

lak Eusko Jaurlaritzaren lagun-

tzarekin. Inguruko lurrak erosi

zituen, interpretazio mahaiak,

panelak eta eserlekuak jarri zi-

tuen, eta hara joateko bidea era-

kusteko seinaleak jarri zituen.

«Paseo bat emanez joan, eta le-

hengoak nola bizi ziren irudika

daiteke», gaineratu du Oriak.

«Landa eremuko herria
zen Basagain; hangoek
bazuten harremana
ingurukoekin eta baita
urrunagokoekin ere»
Xabier Peñalver
Anoetako Basagain herrixkaren
indusketen zuzendaria

«Inguruak ezagutzen
nenbilen, eta harresi
baten forma izan
zezakeen zerbaitekin
egin nuen topo»
Koldo Oria
Anoetako Basagain herrixkaren
aurkitzailea eta boluntarioa
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Aizpea Amas Agirre Oiartzun

Oiartzunen dagoen Euskal Herri-
ko Geologia Museoa da Luberri.
Milaka milioi urteko bidaia egin
dezakete bisitariek han, Euskal
Herrian jasotako fosil, arroka eta
mineralen artean. Normalean,
fosil horiek kolore, forma, ehun-
dura eta tamaina ikusiz bereizten
dituzte bisitariek, baina, oraingo
honetan, horiek hautemateko
beste eskaintza bat egingo die
museoak erabiltzaileei. Izan ere,
bihar, itsuentzako bisita gidatua
antolatu du, Ondarearen Euro-
pako Jardunaldien barruan. 
Ane Sedano museoko langile

eta geologoak murgilduko ditu
bisitariak bidaia horretan, eta
egun hauetan bisita gidatua nola
egokitu prestatzen ari da. Museo-
ak sarrera txiki bat eta bi areto
ditu erakusketa iraunkor banare-
kin. Horiek ikusten dituzte bisita-
riek Sedanoren konpainian:
«Nik hitz egin eta piezak erakus-
ten dizkiet, eta haiek, ikusi eta
entzun». Kasu honetan, ordea,
batik bat entzumen eta ukimena-
ren bidez azalduko dizkie gidak
bisitariei Euskal Herriko historia
geologikoa eta Aiako Harrien eta
Pasaiako badiaren sorrera. Seda-

noren arabera, hein batean, «pri-
bilegiatuak» izango dira, inork
aurretik ez baitu museoan dau-
den piezak ukitzeko aukerarik
izan. 
Bisitariek garai ezberdinetan

egon diren askotariko fosilak uki-
tuko dituztela zehaztu du geolo-
goak: «Landareak ukitzen badi-
tuzte, konturatuko dira lurra ze-
goela. Lur horretan, ordea, koral
fosilizatuak aurkituz gero, esan
nahi du ur azpian zegoela, eta ur
tropikalak zirela, gainera, korala
baitago». 

Ukimena, informazio iturri
Ukimenaren bidez informazio
asko jaso daitekeela nabarmendu
du Luberriko kideak. Esaterako,
forma eta tamaina bereiziz. Kasu
horretan, «mineralen formak
landu daitezke, nola hazten
diren, forma bereziak sortzen
dituztela nahiz eta labana batekin
moztutakoak diruditen...». Hori
frogatzeko, kristal batzuk ukitze-
ko aukera izango dute bisitariek.
Ehundura sumatuz ere beste zen-
bait kontzeptu jaso daitezkeela

gaineratu du. «Esaterako, uha-
rriak, ibaietatik garraiatzen diren
arroka borobilak. Horiek garraia-
tzeko ur energia oso handia behar
da». Aitzitik,  beste arroka
batzuk buztina bezalakoak dira,
oso leunak: «Kasu horretan,
horiek ez dira garraiatzen. Ura
geldirik dagoenean pausatuz joa-
ten da hautsa». Tamainaren
bidez ere pieza ur epelagokoa edo
hotzagokoa den jakin daitekeela
azaldu du.
Sedanok ele bitan eskainiko du

bisita, eta ordubete ingurukoa
izango da. Geologoaren esanetan,
oro har, bisitarien jakin-minera
eta interesetara moldatzen saia-
tzen da, eta, alde horretatik, bisi-
tak ez daude itxiak, «pertsona
bakoitza mundu bat baita».
Biharkoa ere adinaren arabera
edo gustuen arabera moldatuko
duela esan du.
Euskal Herrian jasotako fosilik

zaharrenetako batzuk daude Lu-
berrin. Sedanok jakinarazi due-
nez, bi pieza dituzte 1.000 eta
1.200 milioi urte dituztenak. Gi-
puzkoako fosilik zaharrenaren

bizileku ere bada museoa: 350
milioi urteko fosil batena. Amoni-
te bilduma erraldoi bat —«oso
ondo kontserbatutakoa»—, Ibe-
riar penintsulan topatutako Mo-
sasauro hezur bakarra eta Euskal
Herriko landarerik zaharrenak
ere Luberrin daude. Pieza horiez
gain, inguruaren balio geologikoa
nabarmentzen dutela argitu du
museoko gidak: «Euskal He-
rrian, garrantzitsuena da batik
bat gure inguruan daukaguna:

Aiako Harritik Pasaiako badiara-
ko lerro zuzen horretan dagoen
geodibertsitatea oso berezia da
mundu mailan, baita Debatik
Miarritzeraino [Lapurdi] zabal-
tzen den flysha ere. Euskal Herria
eta inguru hau, bereziki, oso
esanguratsuak dira». 
Itsuei egokitutako bisita bat

gidatuko duen lehen aldia izango
da geologoarentzat. Biharkoa

ondo ateratzen bada itsuei egoki-
tutako  bisita gidatuak eskaintzen
jarraituko dutela aurreratu du:
«Noizbehinka egin daitezke,
hilabetean behin edo bi hilabete-
an behin, adibidez». Azken fine-
an, museoaren helburua «bertan
dagoen ondare geologikoa kon-
tserbatu eta zabaltzea» dela
nabarmendu du, baita dibertsita-
te funtzionala dutenei ere. 

Irisgarritasuna helburu
Hain zuzen ere, Ondarearen Eu-
ropako Jardunaldietan inklusioa
jorratuko dute aurten, eta kultur
ondarea denentzako irisgarri iza-
tea izango da helburua. Gipuzko-
ako Diputazioak eta Europako
Batasunak lankidetzan antola-
tzen dute jardunaldia, eta 140 jar-
duera prestatu dituzte Gipuzkoa-

ko 31 udalerritan, iraile-
tik azarora.
Horietako bat da Lube-
rriko bisita gidatua, eta,
Sedanoren iritziz, halako
egitasmoak oso apropo-

sak dira museoa ezagutarazteko.
«Jende askorengana iristeko au-
kera ematen dute, eta urtero gai
baten inguruan zerbait egitea ere
oso ondo dago». Bisita gidatua
goizeko hamaiketan hasiko da,
eta doakoa da. Aurretik, ordea,
izena eman behar da. Horretara-
ko, 943-26 05 93 telefono zenba-
kira deitu edo luberrimuseoa

@gmail.com-era idatzi behar da. 

Ondarea, eskutik eskura
Oiartzungo Luberri museoan itsuei egokitutako bisita gidatu bat egingo dute bihar
b Milaka milioi urteko bidaia geologiko bat egingo dute bisitariek, besteak beste, fosilak ukituz

Ane Sedano Oiartzungo Luberri museoko langilea, aste honetan, erakusgai dituzten piezen artean . ANDONI CANELLADA / FOKU

Euskal Herrian jasotako 
fosilik zaharrenetako batzuk
daude Luberrin, 1.000 eta 1.200
milioi urte dituztenak

EKITALDIAK

Ondarenaren Europako Jardunal-

dien barruan, Luberri museokoaz

gain, ekitaldi hauek izango dira as-

teburu honetan. 

Larunbata

Donostia. Bidairik luzeena. Haur

eta familientzako propio prestatu-

tako bisita gidatuak, lehen mundu

birari buruz. 17:00etan, San Telmo

museoan. Euskaraz. 

Igandea

Astigarraga. Sagar kultura senti-

tzea, Petritegi sagardotegian. Hiru

txanda izango dira: 11:00etan,

12:00etan eta 13:00etan. 

Ezkio. Igartubeiti bost zentzume-

nekin. Igartubeiti baserria ezagu-

tzeko aukera esperientzia sentso-

rialaren bitartez. Urriaren 31ra arte

egongo da martxan. Ordutegia:

asteartetik larunbatera, 10:00eta-

tik 14:00etara  eta 16:00etatik

19:00etara, eta igandeetan,

10:00etatik 14:00etara. 
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Beñat Alberdi Bergara

E
rraldoi bat jarri dute

atearen alde banatan

Bergarako Aroztegi

aretoko erakusketa-

ren sarreran. Jaun-

txoak dira izenez, baina baita

duela 20 urte erraldoien tradizioa

berreskuratzeko giltza ere. Hain

zuzen ere, 20 urte bete ditu Ber-

garako Erraldoien Taldeak aur-

ten, eta urteurrena ospatzeko jar-

dueretako bat da Erraldoiak eta

Bergara; jaia, musika, herria

erakusketa. Hilaren 26ra arte

egongo da ikusgai. 

Udaletik jaso zuen Bergarako

Xamatz dantza taldeak erraldoiak

berreskuratzeko proposamena.

Bikote bat zeukaten biltegian,

baina inor ez horiek ateratzeko.

Erronkari eutsi zioten dantzariek,

eta horrela sortu zen Bergarako

Erraldoi Taldea. Biltegikoek ere

bazituzten urte batzuk ordurako,

eta berritze aldera eskatu zituzten

erakusketako ataria zaintzen

dauden Ximon eta Magdalena.

Erraldoiak historiaren erakusle

direnaren adibide da bikoteko

emakumea. Izan ere, Eulalia

Abaitua argazkilari bilbotarra-

rengan dago oinarritua —1853 eta

1946 artean bizi izan zen Abaitua,

eta Euskal Herriko lehen emaku-

me argazkilaria izan zen—.

Behin sarrera pasatutakoan,

historiaren kontaerak ez du ete-

nik. Artxiboan aurkitu duten 

lehen dokumentua jarri dute,

handituta, Elhuyar anaien erral-

doi txikien alde banatan: 1925eko

inauterietako bi erraldoi eta lau

buruhandi ekoizteko eskaera

Bartzelonara. «1.000 pezeta 

ordaindu zituzten», azaldu du

Unai Unamuno Bergarako Erral-

doien Taldeko kide eta sortzailee-

tako batek. 

Artxiboko lana
Elhuyar anaiek wolframa aurkitu

zuten Bergaran. «Bergarako his-

toria erraldoiekin kontatzen saia-

tu gara», azaldu du Unamunok.

«Haurrek liburuekin baino

gehiago ikasiko dute horrela,

erraldoiak nor diren galdetuz».

Elhuyar anaien erraldoiak txikiak

izateak ere badu arrazoi bat: ha-

maika haur gerturatu zitzaizkien

parte hartzeko asmoz, baina, nos-

ki, ezin zituzten hartu 50 kiloko

pisua zuten erraldoiak. Tarteko

bide moduan aukeratu zituzten

anaiak, gaztetxoak taldean man-

tenduta, taldearen irau-

pena bermatzeko.

Artxiboko lan nabar-

mena egin dute erakus-

keta prestatzeko. Una-

munok kontatu du hiru

pertsonak orduak pasatu

dituztela dokumentuei

begira. Lan horren adibi-

de da erakusketako hu-

rrengo geldialdia: erral-

doiak Bergaran agertzen

diren lehenengo argaz-

kia, 1943koa. 

Ez dute aurkitu 1925

eta 1943 arteko argazki-

rik, ezta 1943tik 1983ra artekorik

ere. Azken epe horretan badakite

gorde ez den erraldoi bikote bat

egon zela. «Jakin badakit, baina

ahoz entzun dudalako. Ez dago

haien irudirik, baina, are gehia-

go, fisikoki ere desagertu dira.

Biltegiz aldatutakoan suteren bat

egon omen zen, baina ez dakite

ziur erre ziren, oraindik ere badi-

ren oraindik edo non egon dai-

tezkeen».

Erraldoientzako musika kon-

posatzen eta jotzen ibili direnei

eskainitako txokoa pasatuta, fi-

guren bozetoak daude hurrena.

Erraldoien garaiera, zabalera eta

kiloak zehazten dituzte. Pisuaren

banaketak duen garrantzia na-

barmendu du taldeko kideak:

«Hamabost kilokoa mugitzea 50

kilokoa mugitzea baino nekezago

ere izan daiteke». Erraldoi zaha-

rrek, esaterako, buruan izaten

zuten pisu gehiena. Ondorioz,

dantzarako edo tokiz aldatzeko

mugimenduak ondo kontrolatu

behar izaten ziren, bestela indar

handia egin behar baitzen ez

erortzeko. «Masa ondo banatuz

gero, teknika da garrantzitsua.

Praktikarekin edonork mugi 

dezake erraldoia».

Eskaera ugari
Bozetoen beste aldean daude Guti

eta Felixin ipotxak. Urte askoan,

musu truk, festen alde lanean jar-

dun duten Luis Mari Gutierrez

Gutieta Felix Iñiguez de Heredia-

Felixin-i omenaldia dira bi ipo-

txak. «Berdin-berdinak dira. Bi-

zirik daude biak, eta badakit bizi-

tza agortuz gero ere, egin duten

lanak presente jarraituko duela».

Bisitatu dituzten hiri eta herrie-

tako izenekin eta haietan zeudela

ateratako argazkiekin bete dute

azken horma. Erraldoiak dituzten

herriak ez dira oso ohikoak, eta,

horren ondorioz, dei asko jaso-

tzen dituzte Bergarakoek beste

herrietako festetatik, denetara

iristea ezinezkoa egiteraino.

Bergararrek badute erraldoiak

ikusteko gogoa; are gehiago, pan-

demiak eragindako bi urteko gel-

dialdiaren eraginez, oraindik ka-

lean ikusi ez dituzten haurrek.

Datu bat horren erakusle: aurreko

ostiralean 19:00etan zabaldu zu-

ten erakusketa, eta ordubete le-

henago, ilara zegoen zain. Larun-

batean berrehun lagun baino

gehiago joan ziren goizean, eta ia

beste horrenbeste arratsaldean. 

20 urte bete ditu Bergarako Erraldoien
Taldeak, eta, urteurrena ospatzeko,
erakusketa bat jarri dute. Erraldoien
historia ez ezik, herrikoa ere kontatzen
dute. Irailaren 26ra arte dago ikusgai. 

Erraldoien
bidez ikasten

Unai Unamuno Bergarako Erraldoien Taldeko kidea, Guti eta Felixin ipotxekin, Bergarako Aroztegi aretoan. G. RUBIO / FOKU

Elhuyar anaien erraldoiak,erraldoiak erosteko erabilitako lehen dokumentu ofizialaren ondoan. GORKA RUBIO / FOKUBergarako historia 
erraldoiekin kontatzen saiatu
gara. Liburuekin baino gehiago
ikasiko dute horrela haurrek»

Garrantzitsua da nola duten
erraldoiek pisua banatuta. 15
kilokoa mugitzea nekezagoa izan
daiteke 50ekoa mugitzea baino»

Unai Unamuno
Bergarako Erraldoi Taldeko kidea

‘‘
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MUSIKA

ARRASATEProfessor Cunning-

ham and his old school.
bGaur, 19:00etan, plazan.

ARRASATEPetti.
bBihar, 19:00etan, Amaia

antzokian.

BERGARAOiasso Kamerata.
b Igandean, 19:00etan, Santa

Maria elizan.

DONOSTIALoiola Vintage Festi-

bala. Fermin Bouza eta Black

Gamba.
bGaur, 18:00etan, Loiola kultur

etxean.

DONOSTIALa Nevera Vacía.
bGaur, 19:00etan, Fnacen.

DONOSTIAThe Northagirres eta

La Secta.
bGaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAEl Twanguero eta Big

Bob Railroad.
bBihar, 19:00etan, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIANogato eta Comic

Sans.
bBihar, 20:30ean, Dabadaban.

ERRENTERIALiher eta Qverno.
bBihar, 19:00etan, Niessenen.

ERRENTERIAErrenteriako Musi-

ka Banda eta Donostiako Txistulari

Banda.
bBihar, 20:00etan, Lekuona

Fabrikan.

ESKORIATZASwingtroniks.
bGaur, 19:30ean, plazan.

ESKORIATZAThe Allnighters.
bBihar, 13:00etan, plazan.

ESKORIATZABroken Brothers

Brass Band.
bBihar, 19:00etan, kalean.

ESKORIATZAWood Strings.
bBihar, 22:30ean, 

Gernika plazan.

ESKORIATZA Idoia akustikoan.
b Igandean, 13:00etan, Santa Luzia

ermitan.

ESKORIATZAMoonshine Wa-

gon.
b Igandean, 19:00etan, Gernika

plazan.

HERNANIKalakan.
bGaur, 20:00etan, Atsegindegi

plazan.

HERNANIRuper Ordorika.

bBihar, 22:00etan, Ereñozuko

Ugaldetxoko pilotalekuan.

LIZARTZAPuro Relajo.
b Igandean, 19:00etan, 

plazan.

OIARTZUNNiko Etxart.
b Igandean, 18:00etan,

Arizmendieneko lorategian.

ORDIZIAZetak.
bBihar, 22:00etan, Barrena

parkean.

TOLOSAOrkestrina Band Jazpa-

na.
bBihar, 12:00etan, Lopez

Mendizabal plazan.

TOLOSAKokein.
bBihar, 19:00etan, Bonberenean.

TOLOSATxaston Dixie Band.
b Igandean, 13:00etan, Lopez

Mendizabal plazan.

VILLABONAPetti, Etxeko Uzta,

Juantxo Zeberio eta Alejandro

Saul Martinez.
bGaur, 19:30ean, 

Errebote plazan.

ZUMARRAGAEuropar Barrokoan

barna. Musika Ensemble.
bBihar, 19:30ean, Antioko ermitan.

ANTZERKIA

DONOSTIA Intimísimas.

Pixkol@bis antzerki taldea.
bOstegunean, 19:00etan, Okendo

kultur etxean.

HERNANIErradikalak ginen. Bea-

triz Egizabal eta Ane Labaka.
bGaur, 22:00etan, Leoka

labaderoan.

LEGAZPIUrbasa. Hutsun+Ortzi.
bBihar, 19:00etan, Haztegi

ikastolako patioan.

BERTSOLARITZA

AIZARNAZABALBertso saioa.

Bertsolariak: Iker Zubeldia, Aner

Euzkitze, Maialen Lujanbio eta Ai-

tor Mendiluze. Gai jartzailea: Igotz

Alkorta.
bBihar, 18:00etan, Atari Soro

pilotalekuan.

HERNANIBalkoitik balkoiraber-

tso jaialdia. Bertsolariak: Oihana

Iguaran, Agin Larburu, Sebastian

Lizaso eta Eli Pagola. Gai jartzailea:

Asier Azpiroz Iztueta.
bBihar, 19:00etan, Biteri plazan.

LAZKAOKilometroak bertso jaial-

dia: Batera, bagara, bat gara. Ber-

tsolariak: Maddi Aiestaran Iparra-

girre, Oihana Iguaran, Sebastian

Lizaso, Iban Urdangarin. Gai jar-

tzailea: Aizpea Garmendia.
bGaur, 19:00etan, Arerian.

DANTZA

AIAGelajauziak. Kukai.
bBihar, 19:00etan, probalekuan.

HERNANIGeneroa. Kimua dantza

kolektiboa.
b Igandean, 19:00etan,

Atsegindegi plazan.

ERAKUSKETAK

ANDOAINAhaztuak. Emakumeak

bertan ziren eta bertan ari dira.
b Irailaren 25era arte, Basteron.

ARRASATEEremuak: Harriak

2021.
bUrriaren 15era arte, Kulturaten.

BEASAINArgizaiola. Argazki era-

kusketa.
b Irailaren 26ra arte, Igartzako

burdinolan.

DONOSTIA Irrimarra bikote sor-

tzailearen ilustrazio erakusketa.

Irene Irureta eta Karmele Gorroño.
b Igandera arte, Aiete kultur etxean.

DONOSTIA Irudiak astintzera.

Jose Ramon Amondarainen atzera

begirako erakusketa.
b Irailaren 26ra arte, Kubo Kutxa

aretoan.

DONOSTIA Irudi sekuentziatuak.

Argentinar emakume argazkilariak

1930-1990.
bUrriaren 12ra arte, Kutxa kultur

artegunean.

DONOSTIABidaiarik luzeena. Le-

hen mundu bira.
bUrriaren 24ra arte, San Telmon.

DONOSTIAZeruaren kolorea. Ig-

nacio Obieta.
b Irailaren 30era arte, Kutxa kultur

plazan.

DONOSTIADonostia zuri-beltze-

an. Periferiko neska.
b Irailaren 30era arte, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIAPrest gaude!. Kirol

egokitua.
bUrriaren 22ra arte, Okendo kultur

etxean.

DONOSTIAArtzak Ortzeok Elkar-

tearen 100 urteak.
b Irailaren 30era arte, Larrotxene

kultur etxean.

DONOSTIAMikel Casalen margo-

Lazkao b Bertsolaritza

Kilometroak jaiaren atariko bertso saioa  
Batera, bagara, bat gara leloarekin, urriaren 3an izango da Gipuzkoako ikastolen aldeko Kilometroak jaia. Beasain, Lazkao eta Ordiziako ikastolen

artean antolatuko dute. Egun horren bueltan egingo diren jardueren arteab, bertso saioa izango da, gaur, Lazkaon. Maddi Aiestaranek, Oihana Igua-

ranek, Sebastian Lizasok eta  Iban Urdangarinek —irudian— kantatuko dute, eta Aizpea Garmendiak jarriko ditu gaiak. IDOIA ZABALETA / FOKU
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lanak eta Juan Ignacio Mendiza-

balen eskulturak.

bAzaroaren 11ra arte, Ekain

galerain.

ELGOIBARMiniaturazko erral-

doiak.

b Irailaren 30era arte, 

kultur etxean.

ERREZIL Itsas sakonetarako bi-

daia.

b Irailaren 25era arte, Xenpelar

etxean.

GETARIAAlaïa & Balenciaga. For-

maren eskultoreak.

bUrriaren 3ra arte, Cristobal

Balentziaga museoan.

HERNANITàpies Zabalagan. An-

toni Tàpies sortzaile katalanaren

omenez.

bUrtarrilarren 10era arte, Txillida

Lekun.

HERNANIMarra okerrak. Aitor

Ruiz de Egino.

b Irailaren 30era arte, kultur etxean.

LEGAZPIKolorearen alderdi magi-

koak. Libe Anduezaren ilustrazio-

ak.

b Irailaren 24ra arte, 

kultur etxean.

SORALUZEAlberto Etxabururen

eskulturak.

b Irailaren 25era arte, 

kultur etxean.

SORALUZELore kaleidoskopioa.

Gurkewicz.

b Irailaren 25era arte, 

kultur etxean.

TOLOSA Iosu Landaren marrazki

erakusketa.

b Igandera arte, 

3 tabernan.

TOLOSAAzken Muga pintura era-

kusketa.

bUrriaren 2ra arte, Zaratetxean,

Bedaio eta Azkarate artean.

ZUMAIA Ibai Maritxalar Urkiaren

erakusketa.

b Irailaren 26ra arte, Alondegia

kultur etxean.

HITZALDIAK

BERGARAKotoiaren emakumeak.

Bizi istorioak. Fanny Alonso eta

Ane Galarraga.

bOstegunean, 18:00etan,

Seminarixoan.

EIBAREibarko kapital sozialaren

oinarriak. Igor Etxabe.

bOstegunean, 19:30ean, Armeria

eskolan.

IKASTAROAK

DONOSTIAHutsunetik presentzia-

raemakumeentzako sormen-tai-

lerra. Elena Carriedo eta 

Harago Aholkularitzako Aran 

Erasun.

bBihartik irailaren 25era arte,

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIAGAE-ren Argazki ikas-

taroa: 1. maila.

bUrriaren 13ra arte, Gipuzkoako

Argazkilari elkartean.

DONOSTIAK Bulegoa formazioa:

Komunikazioa kulturan: nola as-

matu, ito gabe. Lander Arretxea

Bereziartua.

bAsteartean, Santa Teresa

komentuan.

ELGETAAzaleko ipuinak tailerra.

Saroa Bikandi. Haurrentzat.

b Irailaren 28ra arte, 18:00etan,

Liburutegian. Asteazkenetan.

ERRENTERIAYog 65+. 

b Irailaren 29ra arte, Lekuonan.

ERRENTERIANutrizioa eta osasu-

nerako estrategiak. Ziklo teoriko-

praktikoa.

b Irailaren 21ean eta 28an, Lekuona

fabrikan.

HERNANIBasoanartea eta natura

tailerra. Nagore Legarreta.

bAbenduaren 16ra arte, 17:00etan,

Txillida Lekun.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DONOSTIA69. Donostia Zinemal-

dia.

b Irailaren 25era arte, hainbat

aretotan.

DONOSTIAXXXIII. Bideoaldia.

bOstegunean, 19:30ean, 

Trueban.

EIBARTenpraren Guarpenadoku-

mentala. XIX. mendeko Erronkai-

barreko emakumeei buruzkoa.

bOstegunean, 19:00etan, kultur

etxean.

BESTELAKOAK

ARETXABALETABeldurrak aide-

an, irrifarra ahoan ipuin kontaketa.

Miriam Mendoza.

bAsteazkenean, 18:00etan, Zaraia

aretoan.

DONOSTIA Intxaurrondoko Arte

Publikoko Bai Topaketak.

bBihartik urriaren 26ra arte,

Intxaurrondo kultur etxean.

Larunbatetan.

DONOSTIAArtisautza merkatua.

b Igandean, Boulevarden. Eta

hilaren 26an, Bretxan.

DONOSTIAGazteen serieen feno-

menoa topaketa. Hizlariak: 

Iban Garzia, Ainhoa Larrañaga eta

Izaskun Arandia. Ondoren, 

Ainhoa Larraga eta Julen 

akustikoan.

b Igandean, 19:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIAXXII. Mikologia jardu-

naldiak.

bUrriaren 3ra arte, Loiolan.

DONOSTIAOlerkiaren txokoa.

bAsteartean, 17:00etan,

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIA Igor Estankonaren

poesia errezitaldia.

bAsteazkenean, 19:30ean, Koldo

Mitxelenan.

ELGOIBARBualá. Txaloka Antzer-

ki Taldea. Haurrentzat.

bGaur, 19:00etan, Kalegoen

plazan.

IBARRAHurbilketa Transexualita-

teramahai-ingurua. Aitzole Arane-

ta eta Bea Server.

bGaur, 19:00etan, plazako

aterpean.

Andoain b Erakusketa

Karlistaldia, emakumeen bizipenetatik
1837ko irailaren 14an, Lehen Gerra Karlistaren garaian, borroka handia izan zen  liberalen eta karlisten artean

Andoainen. Gudu hari eta emakumeek jasandako erasoei, kalteei eta ondorioei buruzko erakusketa dago Bas-

teron: Ahaztuak. Emakumeak bertan ziren eta bertan dira—irudian, aurkezpena, aurreko astean—. JON URBE / FOKU
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Miren Garate 

Asteazkenean bete zituen 30 urte
nekazarien Enba sindikatuak, eta
Enba: 30 urte, 1991-2021, baserri-

tar profesionalak babesten lelo-
pean ospatu zuten urteurrena.
Xabier Iraola koordinatzailearen
esanetan (Legorreta, 1966), pan-
demiaren eraginez, bertako pro-
duktuek garrantzia hartu dute,
baina oraindik ere prezioari begi-
ratzen zaio gehien. 
30 urte bete ditu sindikatuak.

Urte hauen zer balorazio egiten

duzue?

Zatiketa batetik sortu zen Enba.
EHNE bakarrik zegoen orduan,
eta jende batek pentsatu zuen,
batetik, baserritar profesionalen
interesak alboratzen ari zirela,
eta, bestetik, estrategia politikoa
estrategia sektorialari gain har-
tzen ari zitzaiola. Horiek izan zi-
ren sorrerako bi gakoak. 30 urte-
ren ondoren, uste dugu gure hel-
buru nagusia dela gizartearen eta
administrazioaren aurrean base-
rritar profesionalen lana aldarri-
katzea eta haiek babestea. Kon-
tuan izan behar dugu antolatzeko
modu asko dituela sektoreak: sin-
dikatuak, kooperatibak, gestio
etxeak, txakolin elkarteak, sagar-
dozaleak, basozaleak... Bakoitzak
bere lan eremuan jorratzen ez di-
tuen gai transbertsalak lantzeko,
interes guztiak elkartzeko eta
ahots komun bat plazaratzeko
beharra dago, eta hori lortu dugu-
la uste dut.
Gaur egun, nolako harremana

duzue EHNErekin?

Harreman ona dugu. Urteen po-
derioz ikusi da baserrietan dago-
en aniztasuna zilegi dela, eta mo-
mentu hauetan giro jatorra dugu.
Bakoitza bere ikuspegiarekin, le-
hentasunekin, lan egiteko erare-
kin eta abar, baina azken urteotan
gai askotan ari gara elkarlanean. 
Urteurrenerako Enba: 30 urte,

1991-2021, baserritar profesio-

nalak babesten leloa aukeratu

duzue. Zer nabarmendu nahi du-

zue «profesionalak» aipatuta?

Argi utzi nahi dugu baserritar
profesionalak ez duela esan nahi
baserritar handia. Profesionala
izateak esan nahi du lanak ondo
egitea, eta horrek eskatzen du
prestakuntza izatea, arretaz lan
egitea, denbora eskaintzea, in-
bertsioak egitea, eta abar. Horiek
guztiek bat egiten dutenean, nor-
malean baserritik bizi den jende-
arengana iristen gara. Batzuek
jarduera bat baino gehiago dituz-
te; mistoak esaten diegu guk.
Gure lehentasun nagusia baserri-
tik bizi direnak dira, baina bada-
kigu lehen sektorean mistoak ere

ezinbestekoak direla. Beraz, pro-
fesionala izateaz ari garenean,
gauzak ondo egiteaz ari gara, jar-
duera bakarra izan edo gehiago
izan.
Asteazkenean egin zenuten os-

pakizun ekitaldia, eta, besteak

beste, Nekazaritza Politika Ba-

teratuari (NPB) buruzko mahai

ingurua egin zenuten. Gipuzko-

ako nekazarien ezaugarrientzat

egokia al da politika hori?

Gune menditsuetako abeltzain-
tza oso zaila da, gastu handiak di-
tugulako ekoizpenerako. Gure
ustialekuak, batez beste, 10-15
hektarearen bueltan ibiltzen dira,
eta NPBaren laguntza guztiak
hektarea kopurura ari direnez
zuzentzen, zailtasunak ditugu.

Iruditzen zaigu NPBak ez dituela
behar adina lehenesten mendiko
abeltzaintza eta nekazaritza.
NPBko diru laguntzek zenbate-

ko garrantzia dute Gipuzkoako

baserritarrentzat?

Handia. Batez beste, diru sarreren
%20 inguru NPBtik jasotzen dute
ekoizleek. Beti esaten dugun be-
zala, baserritarren nahia da diru

sarreren %100 merkatutik lor-
tzea, baina ikusten da ezinezkoa
dela. Eta batzuetan, merkatutik
jasotakoari diru laguntzak gehitu,
eta, hala ere, ez da nahikoa izaten
aurrera jarraitzeko. Jardueraren
errentagarritasun falta da arazo
nagusia: merkatua dagoen bezala
dago antolatuta, eta jendeak eli-
kadura osasuntsuari eta gertuko
elikadurari ez dio behar adinako
garrantzirik ematen. 
Pandemia hasi zenetik hona, na-

baritu al duzue joera aldaketa-

rik?

Bai. Bertako produktuek garran-
tzia hartu dute, baina jendeak
nahi du bertakoa izatea, modu ja-
sangarrian ekoiztea, animalien
ongizatea zaintzea eta langileen
eskubideak errespetatzea, baina
hirugarren munduko prezioak
ordaintzea, eta hori ez da posible.
Prezioak baldintzatzen du eros-
keta oraindik.

Orain aste batzuk esnearen pre-

zio apala salatzeko atera zine-

ten kalera. Zer sektore ikusten

dituzu okerren?

Behiekin aritzen direnak, esneta-
ko behiak dituztenak nahiz hara-
gitakoak dituztenak. Esnearen
egoera zein zen esan genuen: %92
banaketan saltzen da, hortik %56
marka txuria da, eta erdia 60 zen-
timo azpitik saltzen da. Banatzai-
leak badu erruaren zati bat, esnea
amu gisa erabili izan duelako be-
zeroak irabazteko, baina argi
dago kontsumitzaileek ere badu-
tela erantzukizuna. Jendea denda
horietara joaten da erostera, eta
guretzat oso zaila da haietatik ihes
egitea: esne makinak eta beste
aukera batzuk badaude, baina
jendeak ez ditu erabiltzen, eta
kendu egin dituzte gehienak.
Helburua da 10 zentimoko igoera
lortzea, eta marka zuria gutxie-
nez 70 zentimoan egotea. 
Eta haragi sektorean?

Harakin txikiak desagertzen ari
dira, eta geratzen direnetan ere
prestatutako produktuak-eta sal-
tzen dira gero eta gehiago, behi
haragia ez hainbeste. Harakinez
aparte, banatzaileak daude, eta
horietan ez ditugu prezio txuku-
nak lortzen.

«Jardueraren
errentagarritasun 
falta da arazo nagusia»

Xabier Iraola b Enba sindikatuko koordinatzailea 

30 urte egin ditu Enba sindikatuak. Egun, behien sektorea ikusten du
okerren Iraolak, esne behiak dituztenak nahiz haragitakoak dituztenak.
Banatzaileek ez ezik kontsumitzaileek ere badutela erantzukizuna dio.   

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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«Harreman ona dugu
EHNErekin. 
Azken urteotan, 
gai askotan ari gara
elkarlanean» 

«Gure lehentasun
nagusia baserritik bizi
direnak dira, baina
badakigu ‘mistoak’ ere
ezinbestekoak direla»


