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Joanes Etxebarria 

U
dako Euskal Uni-
bertsitateak (UEU)
eta Eusko Ikas-
kuntzak eskuz
esku antolatu hi-

tzaldi sortaren bigarren saioak er-
leak eta erlezaintza ukanen ditu
ardatz; heldu den ostegunean,
Itsasuko Sanoki gelan, Martxel
Aizpurua Agirre idazlea eta Mixel
Setoain Erle Beltza elkarteko par-
taidea mintzatuko dira (18:30).
Lehenak liburu bat plazaratu du
erlearen inguruko jakintza denen
eskura ezartzeko; eta urteetan
erle beltza babestu eta garatzeko
lanak egiten ari da bigarrena. 
Azken urteetan Ipar Euskal He-

rrian ukan duen presentzia han-
ditzeko intentzioz deliberatu
zuen UEUk hitzaldi ziklo bat an-
tolatzea, bere helburu nagusieta-
ko bat ardatz harturik, Pauline
Guelle elkarteko kideak erran
duenaz: «Euskal Herri osoko egi-
leekin euskarazko lan akademi-
koak plazaratzea, batetik, eta eus-
karazko bulgarizazio lan bat egi-

tea, bestalde: ez baita hainbeste
egiten». Txerra Rodriguez sozio-
linguistak irailean eman zuen hi-
tzaldiak arrakasta bildu zuen
Baionako Euskal Museoan, 50 bat
pertsona hurbildu baitziren. 

Akademia, denen esku
Lehen hitzaldi hartan agerian gel-
ditu zen halakoen beharra izan
daitekeela, eta Guellek uste du
«behar bat» badela, bereziki uni-
bertsitarioen artean: «Batzuek
publikatzen dituzte lan bat, bi edo
hiru; argitaratuak dira, baina gero
ez dute oihartzunik edo zabal-
kunderik, mundu tipi batean ez
bada. Gainera, euskaraz zaila da,
eta domaia da». Izan dadin iker-
tzaileen ala publiko zabalaren
partetik, «euskarazko ikerketari
zentzua emateko beharrari»
arrapostu bat eskaintzen dio hi-
tzaldi zikloak.
Martxel Aizpuruak, hain zu-

zen, «gai zientifiko bat denen
esku uzteko» hautatu zuen Erle-
ekin solasean liburuari eman
dion forma: kazetari «ezjakin»
batek kofoin batera bisitak egiten

ditu erleekin elkarrizketak izate-
ko, haien bizia ulertu nahian.
«Ezjakin baten galderak eginez
jabetzen da, pixkana, erle horien
bizitzaz».
Erle Beltzaren lana aurkezteko

mintzatuko den bigarren hizla-
riak, Mixel Setoainek, uste du li-
buruaren helburua kausitua dela:
«Bada hor teknika maila biziki on
bat eta esplikatzeko manera bat
beste liburuetan ez dena. Ez da us-
te ukan behar gauzak azaletik
hartzen dituen liburua dela, ez da
batere hala; gauzak sakonki har-
tzen ditu», liburuaren irakurketa
«arina» izanik ere.
Liburuak badu fikziotik ere,

baina fikziozko elkarrizketak di-
rela medio ikasten da kofoin ba-
ten ibilmoldea nolakoa den, xe-
hetasun anitzen aipamena egi-
nez. Liburu bukaerako glosarioak
oroitarazten du erleen biziaz ida-
tzia dena ez dela asmakizuna.
«Fikzioan jendeak zalantza balu
edo xeheago jakin nahiko balu,
bukaeran jabetzen da kontzeptu
batzuez», laburbildu du Aizpu-
ruak.

Fikzioan askatasun batzuez ja-
betzen da idazlea; hala nola, erle-
en antolaketan erreginaren «mo-
narkia laborista, feminista eta de-
mokrata» izendatuz. «Haurrak
ez dira horretaz jabetuko», dio,
irri artean, Aizpuruak. Alta, libu-
ruak eskoletan lantzeko balio
duela aipatu du segidan, «irakas-
learen laguntzarekin bada ere».

Erlezaintza partekatzen
Idazle gipuzkoarra eta erlezain la-
purtarra elkartuko direlarik, ez
da mugaz bi aldeetako erlezainen
arteko lehen topaketa izanen.
Erle beltza babestu eta garatzeko
azken urteetan egin bidean Erbel
elkarteak juntatu izan ditu Euskal
Herri osoko erle beltz hazleak, se-
lekzio lanetan, bereziki. Lekuko
erleen inguruko Europako pro-
graman parte hartu nahi zuen
Erle Beltza elkarteak, baina Ale-
maniako edo Poloniako bilkurak
segitzeko ezinbestekoa zen Eus-
kal Herrian antolatzea.
Europa mailako protokolo ko-

muna plantan ezarri eta azken
bost urteetan abiatu dute erle bel-
tzaren selekzio lana, arrakasta
handiz, Setoainen erranetan:
«Hasiak gara biziki erregina onak
ukaiten, baina selekzioak beti se-
gituko du. Orain nahi dugu para-
sito eta eritasunen araberako se-
lekzioa egin, erleek parasitoa
neurrian atxiki dezaten, batere
erremediorik ukan gabe». 
Besteren artean, Erle Beltza el-

karteak eskaintzen dituen forma-
kuntzen xehetasunak emango
ditu Setoainek ostegunean. Izan
hasiberrientzat ala jadanik erle-
zaintzan ari direnentzat, forma-
kuntzak «erakargarriak» dira
jende anitzentzat, nahiz, Setoai-
nek argitu duenaz, ofizioa «zaila-
goa» izan: «Erlezaintza duela 20
edo 30 urte baino aise zailago da
egun, zeren eta eritasun berriak
sartu baitira; parasito berriak sar-
tu dira, eta horiek behar dira on-
tsa landu, bestela erleei gaina har-
tzen baitiete biziki fite».

Akademiatik tartarika
Akademiatik tartarika izeneko
zikloak azaroaren 5ean segituko
du, Senpereko Larraldean, Miren
Artetxeren hitzaldiarekin: Ber-
tsolaritza, feminismoa eta ahal-

duntze kolektiboa. Ibilbide baten

kontaketa posible bat aurkeztu-
ko du Artetxek. Udazkeneko az-
kena, berriz, abenduaren 14an
izanen da, Joana Falxa Zuzenbide
pribatu eta zientzia kriminaletan
doktorearekin: Espetxe barneko
zuzenbidea: azterketa konpara-

tu bathitzaldia eskainiko du. Aldi
oro dohainik, euskaraz eta publi-
ko zabalari irekia izanen da.

UEUk eta Eusko Ikaskuntzak antolatu ‘Akademiatik tartarika’ zikloan erleak aipagai
izanen dira heldu den ostegunean, Itsasun, Martxel Aizpurua eta Mixel Setoainekin.

Erle solas, jakintza zabaltzeko

Mixel Setoain erlezaina, lanean, artxiboko irudi batean. JOANES ETXEBARRIA

Erlezaintza duela 20 
edo 30 urte baino aise
zailago da egun, 
zeren eta eritasun
berriak sartu baitira»
Mixel Setoain
Erle Beltza elkarteko kidea

«Ezjakin baten galderak
eginez jabetzen da
[‘Erleekin solasean’
liburuan], pixkana, 
erle horien bizitzaz»
Martxel Aizpurua
Erlezaina eta idazlea

«Batzuek publikatzen
dituzte lan bat, bi edo
hiru; argitaratuak dira,
baina gero ez dute
oihartzunik»
Pauline Guelle
UEUko ordezkaria
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Joanes Etxebarria 

J
oan den martxoaren 29an
Free enpresak Donamar-
tirin duen antena batean
5G hedagailu bat ezarri

nahi izan zuelarik, 30 bat pertso-
na ukan zituen parean. Hedexu-
riek eta uxerrek lagundurik ere,
gibel egin zuten; baina, 5Gren
kontrako herritarren kolektiboak
jakin duenez, azaroaren 2an itzu-
liko dira bigarrenez helburu bera-
rekin. Kolektiboak mobilizaturik
segitzen du, eta obrak oztopatze-
ko deialdia zabaldu du berriz ere.
Herriko etxalde baten lurretan

da enpresaren antena, 3G eta 4G
telefono teknologien garaian hi-
tzarmen bat izenpetu baitzuten

tu ditu: «Gaia konplikatua da: de-
nak harrapatuak gara teknologia
horiekin; batzuk zaletuak eta bes-
teak behartuak dira lanarentzat.
Jendeak nahi du telefonoa dene-
tan», dio. 
Herritar kolektiboentzat beza-

la, herriko etxeek ere zailtasuna
dute hedagailuen garapenaren
parean zerbait egiteko; Dona-
martirin bezala, Aiherra, Hen-
daia, Azkaine, Biriatu, Maule, Uz-
taritze, Itsasu eta Senpereko he-
rriko etxeek moratoria eskaerak
egin dituzte. Urrats bat da, baina,
Lavictoirek dioenez, «ez du lege
baliorik, prefetak gibel bota deza-
keelako arazorik gabe».
2020ko abenduan auzapez eta

hautetsi guztiei zuzendu gutun

jabeek. 5G instalatzeko nahia
agertu zenerako, Florian Apeze-
txe bikotearen semeak kontrako-
en argumentuak entzunak zi-
tuen, eta familiak kontra egitea
deliberatu zuen azkenean. Cade
elkarteko Jose Lavictoire lekuko
izan zen: «Kontratuan idatzia zen
aitzinamendu teknikoak gertatu
arau Free enpresak nahi zuena
instalatzen ahalko zukeela».

Kontra egiteko zailtasunak
Kontratuak egiteko Free bezala-
ko enpresetan jurista eta abokatu
zorrotzak izanik ere, Donamartiri
eta inguruetako herritarrek
5Gren kalteak ezagutarazi nahi
dituzte. Kolektiboko kide da Jon
Eiherabide, eta zailtasunak aitor-

batean, ondorio bera aipatu zuen
Matthieu Amiech Saint Michel de
Vax (Tarn, Okzitania) herri tipiko
hautetsiak, baina azpimarratuz
«antena berrien proiektuen pa-
rean, Linky kontagailuen kasuan
bezala, eztabaidari zilegitasuna
ekar liezaiokeen hitza gelditzen
zaiela [auzapez eta hautetsiei]».
Gutun horretan, gobernuak hau-
tetsiei 5Gz informatzeko igorri es-
kuorri batean diren argumen-
tuak puntuz puntu eztabaidatzen
ditu: antena kopurua handituko
dela, osagarrian ondorioak uka-
nen dituela, proiektu industriala
dela, ondorio ekologikoak ditue-
la...
Cade elkarteko kideak esplika-

tu duenez, gainera, urtez urte tek-
nologia berria hedatzeko lege tra-
bak tipitu zaizkie operadoreei:
2015eko lege baten arabera, ante-
na berri bakoitzeko uhinen arris-
kuen inguruko txosten bat aur-
keztu behar zitzaien herritarrei
eta auzapezari; 2018an baldintzak
arindu egin ziren, eta 2020an, la-
rrialdi egoerari lotua zen orde-
nantza baten bidez, eten egin zen
informazio txostena aur-
kezteko beharra bera. 
Beste aldaketa bat ere

salatu du Lavictoirek:
«Antena bat ezartzeko,
normalki, ANFRaren
(Frantziako Uhinen
Agentzia Nazionala) bai-
mena behar da; larrialdi
egoeran, berriz, instala-
tzeko deliberoa har dai-
teke erakunde hori kon-
tsultatu gabe ere».
Euskal Elkargoak 5G

sarearen hedapenaz lau
neurri bozkatu zituen,
alta, joan den martxoa-
ren 20ko biltzarrean: estatuari lu-
rraldeko arrangurak, galderak
eta posturak ezagutaraztea bate-
tik, eta operadoreak elkartu eta
estalduraren kartografia zehatza
eskatzea bestalde, herriak lagun-
tzea gaia ulertu eta beren eskalan
egin dezaketenaren berri emate-
ko. Azkenik, herritarrak infor-
matzea. «Azken bi puntu horie-
tan ez dugu jakin deus egina izan
denik», trenkatu du Cadeko ki-
deak.

Informazioaren beharra
Hautetsiek egin dezaketenaren
inguruan informazioa ekartzera
gomitatu dute Amiech Arberoa-
ko herritarrek. Beste eremuetan
ere, informazioa zabaltzeko be-
harra sentitzen du Eiherabidek:
«Osasunaren aldetik ukan ditza-
keen ondorioak anitz eztabaida-
tuak dira. Estatuak ditu neurriak
inposatzen, uhinen normak ezar-
tzen ditu haien arabera. Badira al-

daketa izugarriak herri eta lurral-
de batetik bestera legedien ingu-
ruan».
Asier Arregi zientzialaria gomi-

tatu du kolektiboak bere jardu-
naldietan 5Gk osagarrian ukan
ditzakeen ondorioak aipatzera.

«5Gk dakarren eremu elektro-
magnetikoak alteratu egiten du
gizakiaren eremu elektromagne-
tiko naturala, eta, ondorioz, ahul-
du egiten ditu gizakiaren defen-
tsak», dio Arregik Plaentxia.eus
agerkariak bildu adierazpenetan.
Frantzian, Jose Lavictoirek kriti-
katu du ikerketa mugatuak baizik
ez direla egiten uhinekin: «Neur-
keta termikoak egiten dira epe la-
burrean, uhinekin sei minutuko
harremanak neurtuz. Ez da neur-
tzen eragin biologiko edo kimiko-
rik».
5Gren kontrako taldeak antola-

tu dituen topaketetan beste ikus-
pegiak ere zabalduko dira, kon-
trako argumentuak sail desberdi-
netakoak baitira. Azaroaren 2an,
berriz, Free enpresa eguerdi par-
tean joatekoa da antenara tekno-
logia berriaren instalazioa egitera,
eta bazkaldu eta mobilizatzeko
dei zabala egin dute kolektiboko
kideek.

5G antena bat ezartzearen kontra altxatu ziren Donamartiriko lurren
jabeak eta herritarrak martxoan. Instalazioa oztopatu zuten, baina
azaroan itzuliko da Free enpresa, eta mobilizazioak antolatu dituzte.

5G antenaren bigarren
bataila Donamartirin

Martxoaren 29an joan zen Free enpresa Donamartirira 5G antena instalatzera, baina mobilizazioa ukan zuen parean. HITZA
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Herritarren kolektiboak zen-

bait topaketa antolatu ditu an-

tenaren obrak oztopatzeko.

Urriaren 30a, larunbata

Hitzaldia.David Martinez 

Argia-ko kazetaria, Izturitzeko

herriko gelan, 11:00etan.

Azaroaren 1a, astelehena

Ibilaldia.Donamartiriko Zal-

dian, 09:00etan.

Hitzaldiak.Matthieu Amiech

hautetsia, 11:00etan. Asier

Arregi zientzialaria, 15:00etan.

Bilkura. Borroka desberdinen

junta, 16:00etan, eta bilkura.

Kontzertuak. Courtney Bar-

netx, Zortzi, Antton Larranda-

buru, Fist and Furious eta Mis-

ter Saguak.

Azaroaren 2a, asteartea

Mobilizazioa.Eguerditik goiti,

Free enpresari «ongietorria».

Gaia konplikatua da: denak
harrapatuak gara teknologia
horiekin [5G]; batzuk zaletuak,
besteak behartuak»
Jon Eiherabide
Arberoako 5Gren kontrako taldeko kidea

«5Gk dakarren eremu
elektromagnetikoak alteratu
egiten du gizakiaren eremu
elektromagnetiko naturala»
Asier Arregi
Zientzialaria
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MIGeko bozak

Iñaki Etxeleku Baiona / Ortzaize

M
IG Merka-

taritza eta

Industria

Ganberako

bozak ira-

ganen dira

hilabete honen hondarrean.

Baionako eta Ipar Euskal Herriko

ganberak 36 aulki ditu, eta, joan

den aldian ez bezala, zerrenda ba-

karra aurkeztu da: Andre Garre-

tarena. MIGek 20.000 enpresa in-

guru ditu bere ardurapean. Beste

honenbeste, urriaren 27 eta aza-

roaren 9 artean ondoko bost urte-

etarako erakundeko ordezkariak

bozkatzeko zuzena dutenak. Le-

hen aldikoz, Internet bidez baka-

rrik egingo dituzte bozak.

Duela sei urte —urte baten be-

rantarekin eginen dira MIGeko

bozak— kontra aurkeztu zitzaion

Medef nagusi sindikatua, Philip-

pe Neys buru, bere zerrendan sar-

tzea erdietsi du Garretak; eta ha-

rekin, CGPME nagusi sindikatua,

Lantegiak euskal enpresaburu

taldea eta Diriger au feminin

64/40 emazte enpresaburu elkar-

tea. Hitzarmenak eginik, batzuk

eta besteak kargu nagusietan ko-

katurik aurkeztuko dira. Akitania

Berriko MIGerat joateko aulkiak

dira inportanteenetan, baita

Baionako MIGeko bulegokoak

ere. Akitania Berriko MIGak baitu

erabakitzen zergetarik bildu di-

rua nola banatuko duen eskual-

deko hamalau MIGen artean. 

Laugarren kargualdirako aur-

keztuko da Pantxoa Bimboire,

Baionako Casenave txokolategi-

ko buru eta Lantegiak euskal en-

presarien ordezkaria. Azken kar-

gualditik Garreta presidentearen

lehen aholkulari da, eta hala ego-

nen da boz hauetarik landa. Lan-

tegiak taldeak MIGeko erabakie-

tan zer pisu duen azaldu du Bim-

boirek: «Entseatzen gara gure hi-

tza erraten. Horretarako, Garreta

aski irekia da. Argumentuak bal-

din baditugu, onartzen ditu». 

Lantegiak taldeko zuzendari-

tzak «Ipar Euskal Herriko estra-

tegia» bat adostu du berriki, bil-

tzar nagusian bozkaraziko duena.

Ipar Euskal Herriak bere baitarik

aritu behar duela du ardatz. «Pa-

txi Nobliak erakutsi zigun bezala,

deus ez da ezinezkoa. Gaitasun

gehiago ukanez, balio erantsi

gehiago ekiteko hemen, ditugun

ahalekin, beraz; ttipiki hasiz, xu-

meki, baina temati», dio Bimboi-

rek. Herri ekimenez hola abiatu

eta garatu diren egiturak zerren-

datu ditu eredu gisa: Herrikoa,

Seaska, Euskal Herriko Laboran-

tza Ganbera... «Gu entseatu gara

MIGen gauza bera egiten». 

Formakuntza MIGeko beteki-

zun inportantea zaio Bimboireri.

Aitortu du gauzak jada plantan

emanak zirela—ESTIA ingeniari

eskolaren gisan—, eta jarraitzaile

bezala ikusi dituztela. «Gauza

anitz segitu ditugu ziren bezala,

baina hamasei urte pasatuta gau-

za gehiago badakizkigu, eta pisu

handiagoa hartu dugu».

MIG eta euskara
Azken kargualdian Lantegiak tal-

deak euskararen sustatzeko neu-

rriak harrarazi zizkion MIGeko

zuzendaritzari. Gauza guti aitzi-

natu da, nahiz urrats batzuk izan

diren. Besteak beste, langile bakar

batzuen formakuntza.

Aitzineko kargualditik euskara

ikasi nahi zuten zortzi langilek

ikastaroak segitu ahal izan dituzte

euskaraz. Orain, aztertu nahi

dute balio izan duenetz. «Giza

baliabideen arduradunak urteko

elkarrizketa eginen duenean lan-

gile horiekin, bederen galdera

egin dezan: ‘Balio izan dizu eus-

karaz formatua izateak? Ezen 

MIGek honenbeste ordaindu bai-

tu?’». Gainerakoetan, MIGen be-

rripaperean euskara zerbait sartu

da, eta hala hautatu duten sail ar-

duradunek beren helbide elek-

tronikoen behereko sinadura ele-

biduna dute. Urrats ttipi horietan

sinesten du Bimboirek. 

Iritzi ezberdineko enpresabu-

ruak bilduak direnez zerrenda ba-

karrean, elkarrekin lanean aritze-

ko oinarriak jarri dituztela azaldu

du Garretaren aholkulari denak.

«Garretari galdegin nion gober-

nantza itun bat egitea», oinarriz-

ko puntu batzuk adosteko. «Ga-

rretak egin du hobeki», dio Bim-

boirek: «Bozetako adierazpen

bat». Hiru orriko dokumentu bat

da, norabideekin. «Adibidez, egi-

nahalak egin lurraldeko enpresak

RSE Enpresen Gizarte Ardurari

buruz joan daitezen: ingurume-

na, soziala, etekinen banatzea, lu-

rraldetasuna, euskara, etxebizi-

tza... Medef biziki urrun da horie-

tatik, futitzen da, baina ez du deus

erran». Zerrenda kideetan ne-

hork ez du deus erran kontra. 

Mugaz gaindiko saila aipatu du,

bestalde, Bimboirek. Urrunago

joan behar litzatekeela uste du.

Horretarako begi onez ikusiko

luke Adegi Gipuzkoako Enpresa-

buruen Elkartearekin lotzea. 

Belaunaldi gaztea
Ikasketak eginik, Erresuma Ba-

tuan egonik lanean eta ingelesa

ikasten, duela 16 urte aitaren eta

amaren enpresan sartu zen Mai-

tena Goikoetxea, eta Iñaki anaiak

eta biek burasoekin lan egiten

dute familiako enpresan: Goikoe-

Beren 36 hautetsiak berrituko dituzte
Baionako eta Ipar Euskal Herriko 
MIG Merkataritza eta Industria
Ganberan, urriaren 27 eta azaroaren 9
artean. Zerrenda bakarra aurkeztuko
da bozetara, Andre Garreta 
gaur egungo presidentearena.

Zerrenda
bakarreko
bozak

Baionako MIGen egoitza, Aturri bazterrean, duela bi kargualdi. GAIZKA IROZ

MIG ZENBAKITAN

Baiona-Ipar Euskal Herriko

MIGeko diru iturriak

%34,6.Saldu zerbitzuak.

%14.Egitasmo diruztatuak.

%7,8. Ganbera Gastuetarako zer-

ga.

%9,5.Aprendizgo zerga.

%11,8.Portuko sariak.

%9,9. Portuko beste jarduerak.

%12,6.Beste iturri batzuk.

Baiona-Ipar Euskal Herriko

MIGen inbertsioak eta gastuak

Ibilmolde buxeta. 37,97 milioi euro.

- Lantegien laguntza eta forma-

zioa. 8,06 milioi euro.

- ESTIA.19,64 milioi euro.

- Portuak.10,27 milioi euro.

Inbertsioak. 7,45 milioi euro. 

- ESTIA.6,57 milioi euro.

- Portuak. 0,31 milioi euro.

- Beste. 0,58 milioi euro.

Langileak. 274.

Lantegi laguntza, formazioa: 75.

ESTIA ingeniari eskola : 147.

Baionako eta Donibane / Zibu-

ruko portuak: 52.

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2021eko urriaren 22a
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MIGeko bozak

txea eltzegintza lantegian, Ortzai-
zen. Buruzagitza hartu berria
dute haurrek. Goikoetxea eltze-
gintza enpresak 30 langile ditu
gaur egun. Ortzaizen du fabrika
eta saltegi nagusia, eta beste salte-
gi bat du Donibane Lohizunen.
Gaur egun, mundu guzian saltzen
ditu ekoizpenak. 
Enpresaren segida hartu ondo-

an, Maitenak, nolabait, Michel ai-
taren segida hartuko du MIGeko
ordezkaritzan. Aitak utziko zuela
jakinarazi eta Lantegiak-ek pro-
posatu zion Terexa [Goikoetxea]

andreari sartzea, baizik eta emaz-
te gehiago behar zituztela. «Hobe
duzue Maitenari galdegitea»,
erran zuen hark. Hola etorri zi-
tzaion proposamena. «Nahi nuen
entseatu», aitortu du Maitena
Goikoetxeak. «Eta baditut
ideiak». Etxeko enpresaren espe-
rientziatik ekarri nahi dituenak.
«Familia enpresa bat dugu anitz
sorkuntza eta antzerekin, eta
Euskal Herrian anitz antze des-
berdin badira. Gauza franko bada
egiteko. Nahi nuke hori sustatu». 
Goikoetxearen ustez, Euskal

Herriak baditu ezaugarri sendoak
horretarako. «Euskal Herrian ba-
dugu xantza bat: badugu kultura
bat, ohiturak. Eta espiritu idekiak
ditugu. Errota azkarrak ditugu,
baina idekitzen ahal dugu mun-
duari. Hori interesgarria da».
Orain, ordea, ideia hori nola lan-
du MIGen? «Ikusiko dugu», dio
Goikoetxeak. «Esperientzia bat
izanen da, eta entseatuko naiz».
Goikoetxea, bereziki, garapen
komertzialaren arloan ariko da
MIGen.

«Gauza anitz segitu
ditugu ziren bezala,
baina gauza gehiago
badakizkigu, eta pisu
handiagoa hartu dugu»
Pantxoa Bimboire
Enpresaburua eta MIGeko hautagaia

«Familia enpresa bat
dugu anitz sorkuntza eta
antzerekin, eta Euskal
Herrian anitz antze
desberdin badira»
Maitena Goikoetxea
Enpresaburua eta MIGerako hautagaia

I. Etxeleku Baiona

Baiona eta Ipar Euskal Herriko
MIGeko presidente gisa bi kar-
gualdi eginik aurkeztuko da An-
dre Garreta (Auch, Okzitania,
1960) urriaren 27ko bozetara. Ofi-
zioz hirigintza agentzia bateko
enpresaburu denak nagusi sindi-
katu eta talde guziak bildu ditu
berekin, zerrenda bakarrean.
Nagusi ordezkari guziak zerren-

da bakarrean biltzea lortu duzu.

Nola egin duzu hori?

Beti nahi izan dut enpresaburu
guziak ofizioko ordezkaritza egi-
tura guzien bidez ordezkatuak
izan daitezen. Ikuspuntu ezberdi-
nak izan dira, eta hastapenean ez
da beti erraz, baina kargualdia be-
rritzen den aldi bakoitz ados jar
daiteke, kontsentsua bilatuz. Na-
gusi ordezkari guzien interesa da
aho batez mintzatzea gero botere
publikoekin, tokiko erakundee-
kin, enpresa guziak hobekien or-
dezkatzeko.
Ikuspuntu desberdinekin nola

lortuko duzu gobernatzea?

Beti printzipio bera ukan dut: ba-
koitza mintzo da, denak entzuten
ditut, eta ondotik gehiengoak du
erabakitzen. Nehork ez du jakin-
duria osoa; hitz egin behar da,
ados jarri. Ikuspegia arrunt alda
dezaket arrazoi zehatz eta balia-
garriak ematen bazaizkit. Helbu-
rua da enpresek enpleguak atxiki
ditzaten lurraldean. Gaia da: zer
aitzinikusten dugu Ipar Euskal
Herriko ekonomiarentzat, nola
antolatzen eta bideratzen dugu?
Zer estrategia plantan emanez?
Ondoko bost urteetarako zein

izanen da estrategia hori?

Oro har, nahi dugu Ipar Euskal
Herria dinamikoa eta berritzailea
izan dadin; eraldatzen ari den
ekonomia baten erronkei eran-
tzuteko gai izan gaitezen. Hori,
metodo honekin: hurbiltasuna
eta sinpletasuna. Zortzi engaia-
mendu hartu ditugu kargualdira-
ko: enpresen hurbileko jarraipe-

na, erroak lurraldean atxikiz; lu-
rraldeko eragileekin MIGak di-
tuen partaidetzak azkartzea; In-
ternet bidezko zerbitzua enpre-
sek egin beharreko urratsen
errazteko; Euskal Herria merkatu
oso gisa ikustea, hurbileko zirku-
lu ekonomia bezala indartzeko 
—hain zuzen, enpresak gizarte ar-
dura urratsetan sartzera susta-
tuz—; ikerketa eta garapena akui-
latzea —goi ikasketa eskolen bi-
dez—: business elite ekosistema
bat garatuko dugu horretarako,

eskola berezi bat sortuz; enple-
guaren plataforma bat sortzea
eragile guzien artean; portuko
trafikoa emendatzea araberako
antolaketak eginez; eta klima
erronkaren parean enpresak la-
guntzea karbono apaleko ekono-
mia batera trantsizioa egiteko —ez
desazkunde bat, baina mendean
hartu hazkunde bat—.
Zerga sistemaren gaia ere ekarri

duzue, Euskal Elkargoarekin ga-

tazkatxo bat ukanik, ezta?

Tokiko neurriz kanpoko presio
fiskal oro borrokatuko dugu,

molde eraikigarrian, baina fer-
muki, bidezko zerga sistema bat
eskatuz; tokiko enpresaburuen
errespetuzkoa.
Nola gauzatuko duzue konkre-

tuki hori guzia?

Neurri horiek denak txosten es-
trategiko batean bilduko ditugu
hautetsiekin. Aitzina egiteko be-
har da estrategia bat; beraz, saia-
tuko gara aitzinakorra izan dadin
eta hartu ditugun engaiamen-
duekin erran duguna egin deza-
gun, eman hitza betez; hitza hitz.

Tokiko Ofizialeen Gan-

berak berriki desagertu

dira, Akitania Berria

mailako bakarra eginez.

Ez ote da arrisku hori

MIGentzat?

Lurralde batetik bestera ezberdi-
nak dira MIGen meneko diren en-
presak. Ekonomia bakoitzak bere
egituraketa badu. COVID-19are-
kin ikusi dugu hurbiltasun beha-
rra bazela. Kontuen Gortea etorri
delarik gure MIG aztertzera, on-
dorioztatu du zilegitasun guzia
genuela gure ber segitzeko. Dena
nahi dute zentralizatu eskualde
mailara, baina zentralizatzeak ez
du erran nahi emankorrak eta
eraginkorrak izatea. Zentraliza-
tzearen bortxaz tokian tokiko be-
harrak ez dira gehiago ikusten.

«Ikuspegia alda dezaket
arrazoi baliagarriak
ematen bazaizkit»

Andre Garreta b MIGeko bozetarako zerrendaburua

Heldu den astean hasiko diren bozen biharamunean, hirugarren
kargualdia izanen du Garretak Baionako Merkataritza eta Industria
Ganberako buru gisa. Horra arte hasi bidea garatzea du helburu.

GUILLAUME FAUVEAU

«Gaia da: zer aitzinikusten
dugu Ipar Euskal Herriko
ekonomiarentzat, 
nola antolatzen dugu?»

ANDRE GARRETAREN 

ZERRENDA

CGPME, Medef, Lantegiak eta

Dirigee au Feminin taldeekin. 

Saltegiak: 0-4 langile

Akitania Berriko MIGa

M.-Martine Brana. Izpura.

Eric Arrieta. Baiona.

Baionako MIGa

Sylvie Aribit. Donapaleu.

Sabrina Ben Simhon. Baiona.

Ursula Girard.Biarritz.

Ghislaine Toledo-Correa.

Donapaleu.

Saltegiak: bost langiletik

gora

Akitania Berriko MIGa

Marie-Pierre Breyne Ozon.

Bidarte.

Xavier de Paredes. Urruña.

Baionako MIGa

Zacarias Estar. Hiriburu.

Alain Etxart.Baiona.

Sylvie Larre. Angelu.

Lucie Wargnier. Biarritz.

Industria: 0-9 langile

Akitania Berriko MIGa

Pantxoa Bimboire. Baiona.

Stéphanie Laffargue. Azkai-

ne eta Donibane Lohizune.

Baionako MIGa

Alexandra Bour. Bidarte.

C. Darthayette.Angelu.

Industria: hamar langiletik

gora

Akitania Berriko MIGa

Leire Loyatho. Gamarte.

Peio Etxeleku. Heleta.

Baionako MIGa

Marc Chauveau. Urruña.

M. Goikoetxea. Ortzaize.

Zerbitzuak: 0-4 langile

Akitania Berriko MIGa

Georges Strullu.Angelu.

Manuela Chanfreau.Bidarte.

Philippe Neys. Arrangoitze.

M. Claire Sallaberri.Angelu.

Baionako MIGa

Mikel Xarriton. Hazparne eta

Aiherra.

Beñat Elkegarai. Maule.

Nilda Jurado.Baiona.

Gilles Pichon. Bidarte.

Zerbitzuak: bost langiletik

gora 

Akitania Berriko MIGa

Andre Garreta. Angelu.

M.-Jose Burukoa. Bidarte.

Baionako MIGa

Patrick Artola.D. Lohizune.

Fabrice Bach. Kanbo.

C. BenmerguiI.Hendaia.

Yves Brettes.Baiona.

Jean-Baptiste Fagoaga.Sara.

Jean-Pierre Istre. Biarritz. 



6 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2021eko urriaren 22aIritzia

Irudia b Baiona

Etxebizitza eskubidea aldarri
30 eragilek etxebizitza eskubidearen aldeko manifestaziora deitu dute, azaroaren 20rako, Baionan, Euskal He-

rrian bizi, eta etxebizitza ukan. Espekulazioari ez! lelopean. Hauek dira deitzaileak —horietako batzuk irudian, as-

tearteko deialdian—: CFDT, Baionako CGT, ELB, LAB, FSU, Solidaires, EELV, EH Bai, Ensemble, Generations,

Ezkerra Demokrazia eta Sozialismoa, Frantzia Intsumisoa, Alderdi Sozialista, Nouvelle Donne, Alda, Atherbea,

Bizi, Bager, EBA, EHLG, Etorkinekin, Gazte Ekintza, asanblada feminista, Les Bascos eta Lurzaindia. BOB EDME

MARRAZKIRITZIA: ‘PAX ROMANA?’ If

Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k

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

adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.eus

%

Bada sortu dute, gazteentzako
komunikabide elebiduna

Hasieran, Facebooken, Instagramen eta ‘Bada.eus’
webgunearen bidez hedatuko ditu bere edukiak

BAIONAbMartxan da Bada Ipar

Euskal Herriko gazteen hedabi-

de berria. Iparraldeko tokian to-

kiko informazioa egungo kanal

erabilienetatik eta gazteen inte-

resetara egokiturik eskaintzea

du jomuga jaio berria den ko-

munikabide horrek. Sortzaileek

asteartean aurkeztu zuten egi-

tasmoa jendaurrean, Baionan.

Lantalde horren parte da, hain

zuzen ere, Lukas Hiriart. «To-

kian tokiko eta gazteen beha-

rretara egokitutako informazio

fidagarria eta orotarikoa es-

kaintzea da proiektuaren xe-

dea», azaldu zuen. 

Badak, hastapenean, Insta-

gramen, Facebooken eta

Bada.eusatariaren bidez fun-

tzionatuko du. Astean bi eduki

onduko dituzte: egunerokoare-

kin lotutako gai bat, eta asteko

gertakari nagusiak laburbiltzen

dituen emanaldi bat. 

Hiriartek nabarmendu due-

nez, «euskaratik eta euskaraz»

errotutako proiektua da Bada.

Dena dela, proiektuaren sor-

tzaileak kontziente dira euska-

raz komunikatzeko gaitasun

nahikoa ez dutenei ere «merezi

duten zerbitzu informatibo ber-

bera» eskaini behar dietela; be-

raz, Bada hedabide elebiduna

izatea erabaki dute.

«Feminismoa, euskaltzaleta-

suna, antirrazismoa, gardenta-

suna eta ekologismoa» izanen

ditu «zutabeak». 



MUSIKA

ARBONALurrama azokaren karie-

tara, kontzertuak: Kiki Bordatxo,

Diabolo Kiwi, Anje Duhalde, Anari,

Frigo eta Xiberoots.

b Igandean, egun osoan,

Berroetako bideko lur okupatuan.

BIARRITZThe Liminanas eta 

Arthur Satan. Sartzea, 20-23 euro. 

b Igandean, 20:00etan, Atabal

aretoan.

DONAPALEUAmikuzeko ikasto-

laren 50 urteen karietara, lagunen

kantaldia: Aguxtin Alkhat, Trauca

Sègas, Ergui familia, Pil Pil, Jean

Mixel Etxegarai eta Extebe Sallato,

Lümendi, Kilika, ikastolako haur

eta burasoak. Sartzea, 10 euro.

Ondotik, taloak eta edariak.

b Igandean, 16:00etan, zinema

gelan.

DONIBANE LOHIZUNEKalakan

(Jamixel Bereau, Xan Errotabehe-

re, Bixente Etxegarai) eta Euskadi-

ko Orkestraren kontzertua. Zuzen-

daritza: Juanjo Ocón. Kanten mol-

daketa: Jagoba Astiazaran.

Sartzeak, 10 eurotarik 26 eurotara. 

bBihar, 20:00etan, Jai Alaian.

GETARIAHerriko Ahotsak jaial-

diaren karietara: Getaria taldea,

Bost Axola, Aguxtin Alkhat, Ando-

ni Oillokiegi eta Kuartz. Urririk. 

bBihar, 18:30etik goiti, plazan.

MAULE-LEXTARREEuskal Herri-

ko kolorea, Iparraldeko Orkestra-

ren kontzertua. Sartzeak, 10 eta 26

euro artean.

bBihar, 20:30ean, Maule Baitha

zinema gelan.

ANTZERKIA

IZTURITZENanoua taldearen 

Kutxetan ibilki eta Atx Teatroaren

Tomiris. 

bGaur, 19:00etarik goiti, Artetxean.

URRUÑASakatrapu Pantzo Iriga-

rairen antzerkia Izturitzeko antzerki

taldeak emanik. Urruñako antzerki

eskolak antolaturik. Sartzea, 

4 euro.

b Igandean, 11:00etan, Itsas Mendi

zinema gelan.

DANTZA

BAIONABilaka konpainiaren 

Mitologia. Kitorik.

bUrriaren 28an, ostegunean,

18:00etan, Euskal Museoan.

BARKOXEKabalet eta Topa

Kantuen kontrabandista seriea-

ren 5. atala: Xabaltx eta Inda Gure

etxea lakarrez kantuaren bila dabil,

Arizkunetik Anhauzeraino, Aldu-

deko ibarretik pasatuz. Azkenean,

Xabaltxek erabakiko du kantua

Thierry Bizkari eta Jérémie Garati

ekartzea, molda dezaten.

Bihar:

07:30. Berrisail nagusia. 

08:05. Eguneko gomita. 

11:00. On Daiziela. 

13:00. Punttuka.

Etzi:

10:00. Kantu eskaintzak. 

19:00. Adi musika saioa.

ITSASUUEUk antolatu Erleetaz

solasean hitzaldia: Martxel Aizpu-

rua, Mixel Setoain eta Pauline

Guellerekin.

bUrriaren 28an, osteguna,

18:30ean, Sanoki gelan.

SENPEREEuskal kultur sorkuntza-

ren transmisioa jardunaldia, Aho-

tseneak, Oinherrik, Bertsozale 

Elkarteak eta UEUk antolaturik.

bBihar, 09:00etarik goiti,

Larraldean.

Noka. Ondotik taloak eta edariak.

Etxahun elkarteak antolaturik.

bBihar, 15:00etan, plazan.

GETARIAMutxikoak Patxi eta

konpainiarekin. Ondotik, sagarno-

tegi afaria.

bGaur, 18:30ean, plazan.

BERTSOA

ARBONALurramaren karietara,

ongietorria. Amets Arzallus eta

Maialen Lujanbio. 

b Igandean, egunaz, Berroetako

bideko lur okupatuan.

BARDOZEXilaba txapelketako 

bigarren finalerdia, ondoko ber-

tsolariekin: Miren Artetxe Saraso-

la, Maddalen Arzallus Antia, Xumai

Murua Berra, Ramuntxo Christy,

Irati Alcantarilla Urdanpilleta eta

Iker Altuna. 

bBihar, 17:00etan, ezker paretan.

HITZALDIAK

BAIONA Euskaltzaindiak eta 

Euskal Konfederazioak antolatu

Hizkuntzen ondarea babesteari eta

sustatzeari buruzko legea. Aitzine-

ra begirakoak jagon jardunaldia.

bGaur, 09:15etik goiti, herriko

etxean.

BIARRITZ Javier Rodríguez Hidal-

go literatura doktore eta agrega-

tua, Fernando Aranbururen Patria

liburuaz.

bGaur, 18:00etan (euskaraz),

mediatekako entzutegian; 

bihar, 11:00etan (frantsesez),

mediatekako entzutegian.

DONAPALEUEtorkinen gaia aipa-

tzeko gaualdia, ondoko hizlarie-

kin: Amets Arzallus, Miñan liburua-

ren idazlea; Fantxoa Fleury, 

Elkartasuna Amikuzen harrera el-

karteko kidea; eta Daniele Unha-

sobizkai, Etorkinekin sareko ki-

dea. 

bGaur, 20:30ean, herriko etxean.

Arbona b Lurrama

Usaiaz kanpoko Lurrama izanen da etzi, Arbonan
Arbonako Berroetako bideko lur okupatuaren azken okupazio eguna markatzeko antolatu dute Lurrama, igandean, 10:00etarik goiti. Zein lur eta elika-

dura politika Euskal Herriarentzat? hitzaldia izanen da 10:30ean. Tailerrak ere eginen dituzte: barazkiak, hesi eta zuhaitz landatzea, sagar tinkatzea,

ardi-ile moztea —irudian, 2019koa—, haurren etxaldea... Amets Arzallus eta Maialen Lujanbio bertsolariak ariko dira, eta baita Kuxkuxtu, Kiki Borda-

txo, Diabolo Kiwi, Anje Duhalde, Anari, Frigo eta Xiberoots taldeak ere. Autobusak izanen dira Irati gelako aparkalekutik, 21:00ak arte. GUILLAUME FAUVEAU
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Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:
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Iñaki Etxeleku Itsasu

Aitak aipatu zion Antton Mousti-
ratsi (Itsasu, 1983), bere sorte-
rrian, Izuran, haurrean ikusi zue-
la Omiasaindu bezperako ospaki-
zun hori: kuiak hustu eta barnean
xirio bat pizturik ezartzen ziren.
Azken urteetan AEBetako Hallo-
ween jaia Itsasuraino heldua zela
ikusirik, 92 haur dituen Itsasuko
ikastolako buraso batzuekin lan
bat abiatu zuten Euskal Herrian
sineste zaharretan ospatzen zen
Arimen Gaua, larrazkeneko bes-
ta, berriz ekartzeko, beste mami
batekin. Urriaren 31n eginen du-
te.
Nondik etorri zaizue Arimen

Gaua berriz sortzeko nahikaria?

Hastapena da gure etxeetarat ji-
ten zirela haur batzuk frantsesez
Halloween ospatzera, un bonbon
ou un sort [goxoki bat ala zorte

bat] erranez, goxoki eske. Ikasto-
lan buraso multzo bat bagara Eus-
karaz Bizi batzordean; hausnar-
keta bat egin genuen: gogo guti
genuen holako besta batean parte
hartzeko, holako baldintzetan eta
holako funts eskasarekin; beste
zerbait asmatu behar zen. 
Behiala zerbait egiten zela en-

tzuna zenuten?

Bai buraso batzuen artean, bai
Gure Irratian entzunik, jakin ge-
nuen Euskal Herrian bazela beste
ospakizun mota bat. Iaz, Jaime
Altuna antropologoa [Itzalitako
kalabazen berpiztea liburuaren
egilea, Josu Ozaitarekin batera]
etorrarazi genuen jakiteko zer
zen xuxen besta hori eta nola egi-
ten zen. Esplikatu zuen Europa
guzian heriotzaren inguruko os-
pakizun bat egiten zela, udazke-
nean; gauak gero eta luzeago, ho-
tzago; iluna; baratzeak hiltzen ari;

uztak fini. Hilak omentzeko besta
pagano bat bazen, eta, gero, giris-
tinoek Omiasaindu sortu zuten.
Euskal Herrian ere ospatzen zen:
sukaldeetan kandelak pizten zi-
tuzten arimak berotzeko, urteko
hilak berriz etortzeko sukaldera;

kuiak beldurgarri egiten arima
txarrak kanporatzeko, eta hola-
ko. Horretan lanean hasi ginen
beste zerbaiten antolatzeko. 
Halloween ere halako zerbait zi-

tekeen?

Jatorriz Irlandakoa da; irlanda-
rrak Estatu Batuetara joanik, Es-
tatu Batuek beren nortasuna az-
kartzeko berriz atera zuten, eta
beren modelo kapitalistan ba-
rreiatu munduan zehar. Gaur
egun ospatzen dena hango egite-

ko maneraren errepro-
dukzioa da, arrunt. Ipa-
rraldean ere egun mane-
ra horretan ospatzen da,
beste funtsik gabe. 
Euskal gisara egin nahi

duzue?

Halloween bezala eske
bat nahi dugu egin, hau-
rrak mozorrotu besta gi-
roan, jendeengana joan,

baina ez un bonbon ou un sort
funtsik gabeko esaldiarekin; gure
gisara, gure mamiarekin, garena-
rekin apainduz. Gure haurrek ho-
rretan ez parte hartu ordez, besta
hori geureganatu nahi dugu. 

Zer forma luke?

Pixka bat desberdina izanen da
aurtengoa. Ez da baitezpada eske
bat izanen, hiru eskolak [ikastola,
elebidun giristinoa eta elebidun
publikoa] arrunt bereizirik egon
baitira COVID-19arekin; ez dute
ospatu Olentzerorik, ez inauteri-
rik. Haurtzaindegiak ere lehen el-
karrekin ziren, eta, orain, bereiz.
Haurrak berriz batzeko, haien ar-
tean euskara eta euskal kultura
berriz partekatzeko, IDB Iparral-
deko Dantzarien Biltzarreko dan-
tza irakasleak etorri dira —haiek
galdeturik—, eta sorkuntzak lan-
tzen dituzte hiru eskoletan. Egun
horretan, desfile bat eginen dugu
sorkuntzak plazaratzeko. 
Itsasuarrak gomitatuko ditu-

zue?

Inguruko biztanleak gomitatuko
ditugu. Plazatik abiatu, eta Atha-
rrira ailegatuko gara; hara jinen
direnek jatekoa eta edatekoa eka-
rriko dute, partekatzeko. Ez da
izanen sos istoriorik. Besta ez-ko-
mertziala izanen da. Mozorroak
ganerretako zerekin eginen dira.
Bertsolariak izanen dira. Eske tti-
pia izanik ere, nahi genuen hau-
rrek zerbait presta zezaten beste
haurrei eta herritarrei eskaintze-
ko. Herritarrak etxetik ekarri
gauzekin etorriko dira. Egiazko
hartu-eman bat izanen da. 
Errotzeko xedea zenukete?

Helburua da haur besta baten be-
rrasmatzea. Otsail-apiriletan egi-
ten da nerabe eta heldu gazteen
besta inauteri inguruan, kaskaro-
tekin; basagoa edo. Hor, sei hila-
bete lehenago, heriotzaren ziklo
horretan, haur besta bat izanen
da; urtez urte moldatuko dugu.
Aurtengo eredua ez da izanen
heldu den urtekoa. 
Hezkuntzan ere landu dute?

Arimen Gaua eskoletara sartu da,
eta haurrak gaiaz jabetzen ari
dira: heriotza aipatzen dute, zeina
tabu bat den; baratzea landu dute,
eta mozorroak egiten dituzte.
Haien irudimen kolektiboan sar-
tzen da besta hori; badu hilabete
bat eta erdi aipatzen dutela: kon-
tent dira, arrunt sartuak. 
Baldintzak baziren Itsasun obra

zedin?

Argi da herriko etxea ere alde du-
gula. Segidan presentatu genien
xedea laguntza galdetuz; kostu
bat baitu IDBko irakasleen jina-
razteak. Izaten ahal zen muga bat
eskola batzuendako. Herriko
etxeak lagundu eta sostengatu
gaitu; ber proiektuan gara,
arrunt. Hemen, begi biziki onez
ikusi dute, bai eskoletako buraso-
ek, bai irakasleek, bai eta herriko
etxeak ere. 

«Besta ez-komertziala izanen
da; egiazko hartu-eman bat»

Antton Moustirats b Itsasuko ikastolako burasoa

Urriaren 31n Arimen Gaua lehen aldikoz ospatuko dute Itsasun, ikastolako eta beste bi eskola
elebidunetako haurrekin. Trukea, harremana eta euskal kultura landu dituzte haurrekin.

I. E.

IPAR EUSKAL

HERRIKOHITZA
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«Hausnarketa zen gogo guti
genuela Halloweenen gisako
besta batean parte hartzeko,
holako funts eskasarekin»

«Arimen Gaua eskoletara sartu
da, eta haurrak gaiaz jabetzen
ari dira. Haien irudimen
kolektiboan sartzen da»


