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Amiantoa,
gaixo baten
bizipenetatik
‘Hauts’ dokumentalak Celestino Tolosaren bizitza du ardatz: lanean arnastutako amiantoagatik hil zen
b Tolosaren alabak eta kaltetu batzuek parte hartu dute b Asteartean estreinatuko dute, Bergaran 2-3
b
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Asteartean estreinatuko dute
‘Hauts’ dokumentala, Bergaran.
Celestino Tolosaren bizitza du ardatz:
lanean arnastutako amiantoaren
eraginez gaixotu eta hil zen.

Hautsaren
arrasto
nekezean
Miren Garate

AF enpresako
langilea izan
zen Celestino
Tolosa irundarra; ezizenez,
xarra. Soldatzailea zen. Aurrena, Irungo lantokian aritu zen; gero, Beasaingoan, eta berriz ere Irunen, 1973tik
1992ra bitartean. Urte hartan, lanerako ezintasuna aitortu zioten.
Diagnosiak zioen biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa zuela. Denborak aurrera egin ahala,
oxigeno artifizialaren beharra
edukitzen hasi zen, eta, gerora,
eguneko 24 orduak egiten zituen
makinara konektatuta. 2006an,
haren egoerak okerrera egin zuenez, biriketako transplante bat
egin zioten Santanderko (Espainia) Valdecilla ospitalean. Handik
bi urtera hil zen, gorputzak transplantea arbuiatu ostean, jakin
gabe bere gaixotasunaren jatorria
lanean arnastutako amiantoa
izan zela.
Hauts dokumentalean bildu
dute Tolosaren kasua Ekhiotz
Mantzisidorrek, Omar Granak
eta Iñaki Fernandezek. Testigantzetan oinarritutako dokumentala da, eta Tolosaren alaba Otsanda
Tolosaren eta beste kaltetu eta
aditu batzuen kontakizunekin
osatu dute. Asteartean izango da
estreinaldia, Bergarako Seminarixoan, 18:30ean.
«Beasaingo CAFen amiantoaz
gaixotutako langileen kasuak
ateratzen hasi ziren: asbestosiak,
mesoteliomak... Lankide izandakoek esaten ziguten akaso aita ere
amiantoagatik gaixotuko zela, eta
zergatik ez ginen hasten begira-

C

tzen», kontatu du Tolosaren alabak. Mediku agiri guztietan, ordea, biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa zuela besterik ez
zen ageri. Asviamie amiantoaren
biktimen elkartearekin jarri ziren
harremanetan, eta esan zieten
frogak beharko zituztela aitaren
gaixotasuna lanak eragindakoa
zela aitortu ahal izateko.
Bilaketa horretan, Valdecilla
ospitalera deitu zuen alabak, medikuren batek zerbait ikusi ote
zuen jakin nahian. «Espezialistetako batek esan zidan aitak bere
birikak zientziara bideratzeko eskatu zuela. Guk ez genekien».
Gordeak zituzten artean, eta, horri esker, laginak aztertzera eraman ahal izan zituzten laborategi
batera, aita hil eta hamar urtera.
«Baieztatu zuten zentimetro koadro bakoitzean amianto hauts
kopuru izugarria zegoela, eta
diagnosia aldatu egin zen: aitak
asbestosia izan zuela zioen». Tolosak nabarmendu du, frogak lortu arren, handik aurrerako prozesua «oso gogorra» izan dela.

Bide judizial malkartsua
Ertz asko ditu amiantoaren gaiak:
kaltegarria zela jakin zenetik
merkaturatzea debekatu zuten
arte igarotako urteak, kaltetuentzako funts baten falta, amiantoa
kentzeko prozesua zer baldintzatan egiten ari den... Alabaina, dokumentalaren zuzendariak esan
du batik bat judizializazioari heldu nahi izan diotela lanean. «Dokumentalean ikusten da ustez
amiantoarekin gaixotu zarenean
edo senideren bat hil zaizunean
zein zaila den kalte ordain bat edo
laguntza bat lortzeko igaro beharreko prozesu judizial guztia».

Otsanda Tolosa, dokumentalaren
filmaketan, Irungo CAFen lantegian. EKHIOTZ MANTZISIDOR

‘‘

‘‘
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Epaiketetan, CAFek
oso jarrera gogorra izan
zuen. Prozesu osoan
aita kriminalizatzen
saiatu dira»

‘Hauts’ dokumentala
ikustea gomendatuko
nuke, sentitu egiten
duzulako kaltetuek
kontatzen dutena»

Amorrua hor geratu zait,
baina, horrelako prozesu
batean zaudenean,
ez daukazu indarrik
guztiari heltzeko»

Otsanda Tolosa
Amiantoaren eraginez hildako langile
baten alaba

Ekhiotz Mantzisidor
‘Hauts’ dokumentalaren
zuzendaria

Ainhoa Larrañaga
Ustez amiantoaren eraginez hildako
langile baten alaba

Beren kasua nolakoa izan zen
kontatu du Otsanda Tolosak. Lehenik eta behin, Gipuzkoako Probintzia Auzitegian jarri zuten
CAFen aurkako salaketa. «Epaiketa oso gogorra izan zen: aita kriminalizatu zuten, erretzailea zelako, nahiz eta oso aspaldi izan
erretzailea. Epaileak ez zituen
onartu guk aurkeztutako frogak,
eta galdu egin genuen». Familiak
helegitea jarri zuen EAEko Auzitegi Nagusian, eta irabazi egin zuten. Ondoren, CAFek jarri zuen

helegitea, eta Espainiako Auzitegi
Gorenera iritsi zen kasua. Han ere
familiari eman zioten arrazoia.
«Onartu zuten aita CAFen lan
egiteagatik gaixotu zela».
Tolosak nabarmendu du birikak ez balira gordeta egon ez zutela halakorik frogatzerik lortuko, nahiz eta epaiketak egin zirenerako jakinekoa zen CAFen
amiantoa erabili zela. Auzi hori
irabazi ondoren, berriz jo zuten
auzitara, aita beharrezko neurriekin ez babesteagatik enpresari

kalte ordaina eskatzeko. «Orduan ere jarrera oso gogorra izan
zuen CAFek. Prozesu osoan aita
kriminalizatzen saiatu dira; bakoitzean helegitea aurkeztu dute,
eta bukaeraraino iritsi behar izan
dugu. Azkeneko epaiketan ere
saiatu ziren ekonomikoki negoziatzen nirekin; ezetz esan nuen,
eta irabazi egin genuen».
Prozesu judizialak urteetan
iraun du, eta, bide hori amaituta
dagoen arren, Gizarte Segurantzak oraindik ez die ordaindu or-
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DOKUMENTALAREN
EMANALDIAK
Hauts dokumentalaren emanaldiez gain, mahai inguruak
ere egingo dituzte herri
gehienetan. Tokien hautaketa
ez da ausazkoa izan, dokumentalean ageri den norbait
hangoa delako edo inguruan
amiantoaz gaixotutako asko
daudelako egin dute aukeraketa.
Azaroak 23, asteartea. Bergaran, Seminarixoan, 18:30ean.
Azaroak 25, osteguna. Irunen, Kabigorrin, 19:30ean.
Abenduak 1, asteazkena.
Beasainen, Igartza jauregian,
Abenduak 4, larunbata.
Donostian, Fnac dendan.
Abenduak 7, asteartea.
Hernanin, Biteri kultur etxean.

daindu beharrekoa. Tolosaren
esanetan, amak eta biek indartsu
ekin zioten aitak gaixotasun profesional bat izan zuela frogatzeko
prozesuari, ez zutela «galtzeko
ezer» pentsatuz. Baina asko «higatu» dituela nabarmendu du
—iaz hil zen ama—.
Horregatik, «guztiz ulergarria» iruditzen zaio familia batzuek hasi ere ez egitea prozesua,
edo, hasi ostean, uztea. «Aita ez
dago jada; hari buruz ari zara
epaiketan; sentimendu eta emozio askoko uneak izaten dira, eta
horrekin jokatzen dute abokatuek ere, oso diskurtso gogorrak
eginez». Tolosaren esanetan, dokumentalean ere oso ondo erakusten da barrutik nola bizi den
hori guztia. Aitaren gaitzak eragin
handia izan du alabaren eta
emaztearen bizitzan ere. «Nik 12
urte inguru nituenerako hasi zen
aita gaixotzen, eta, noski, asko
eragin dit».

Tolosaren aitari gertatutakoa
da Hauts dokumentalaren muina, baina beste lau kaltetuk ere
parte hartu dute proiektuan.
«Kontatu nahi genuen zer den
halako transplante bat egitetik
pasatzea, nola bizi diren amiantoarekin gaixotuta daudenak, zer
den epe labur bateko bizi itxaropena ematea eta prozesu judizial
batetik igaro behar izatea...», zehaztu du Mantzisidorrek. Gaixo
horiek bizi dutena entzuteak «zirrara» eragiten duela esan du.
«Horregatik gomendatuko nuke
dokumentala ikustea: sentitu egiten duzulako kaltetuek kontatzen dutena».
Asviamieren eskaera nagusiak
ere bildu dituzte dokumentalean,
eta astearteko estreinaldian ere
izango dira elkarteko kideak, dokumentalaren emanaldiaz gain,
mahai ingurua antolatu baitute.
Javier Marques Asviamieko lehendakariak, Jesus Uzkudun As-

viamieko kideak eta Ainhoa Larrañaga ustezko kaltetu baten
alabak hartuko dute parte.

Erretzearekin lotu nahian
Larrañagaren aitak, Rikardo Larrañagak, biriketako minbizia
izan zuen. Diagnosia egin ziotenerako, gaitza oso zabalduta
zeukan, eta handik urtebetera
hil zen. «Prozesua oso gogorra
izan zen, eta, geunden bezala
egonda, etxean nahiago izan
genuen aurrera ez jarraitzea eta
aitari autopsiarik ez egitea». Larrañagaren esanetan, autopsia
zen ia aukera bakarra aitaren gaixotasuna lanak eragindakoa zela
frogatzeko.
Arcelorren egin zuen lan Larrañagaren aitak, 48 urtean,
mantentze lanetan. Gaixotzen eta
gaixotzen hasi zen, eta bi bulto
atera zitzaizkionean etorri zen
minbiziaren diagnosia. «Osakidetzara sartzen ginen bakoitzean,

‘erretzaile ohia’ nabarmentzen
ziguten. Etengabe esaten nien
ezetz, gaztetan zerbait erretzen
zuela, baina ez zela erretzailea.
Ikusten nuen bazegoela gaixotasuna erretzearekin lotzeko intentzionalitate argi bat».
Amiantoaren gaineko susmoak egiten hasi zen alaba, telebistan-eta gaia atera izan zenean, aitak askotan esaten ziolako Arcelorren ere asko erabili izan zela
amiantoa. Jesus Uzkudun Asviamieko kidearekin jarri zen harremanetan. «Esan zidan bide bat
egin behar izaten dela, eta nahi
banuen lagunduko zidala».
Dokumentazioa lortzen hasi ziren, eta Osalaneko teknikari bat
ere joan zitzaien etxera. «Aitari
elkarrizketa luze-luze bat egin
zioten. Galdera guztietan erantzuna zen baietz».
Txosten tekniko hori eskuetan
zutela, mediku epaimahaian ordua eskatu zuten, gaixotasuna lanak eragindakoa zela onartu ahal
izateko. «Aita oso-oso gaizki zegoen, ez zeukan indar handirik,
baina, ni tematu nintzenez, eta
hark ere harra hor zuenez, Donostiara joan ginen. Oso baldintza txarretan iritsi zen». Bakarrik
sartu behar izan zuen, eta amaitutakoan aitak alabari esan zion
galdetu ere ez ziotela egin non lan
egin zuen. «Flipatu egin nuen.
Orduan neuk esan nien auzitegikoei 48 urte egin zituela amiantoa
manipulatzen. Eta han hasi zitzaizkidan: aski zela, belauneko
mina ere amiantoari egozten
zaiola gaur egun... Txosten guztiak nituen, eta eskatu nien mesedez irakurtzeko dokumentu
haiek». Larrañagaren esanetan,
minbiziak benetan nondik datozen arakatzeko dagoen borondate eskasaren beste adibide bat
izan zen Donostian gertatu zitzaiena.
Aitak okerrera egin zuen. Hil
aurretik galdetu zion alabak Gasteizko Txagorritxuko medikuari
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zein izaten zen autopsia egiteko
prozesua, aitaren biriketan
amianto plakarik zegoen edo ez
ikusi nahi zuelako. «Aitak justizia egiteagatik nahi zuen prozesuarekin jarraitzea, baina gainean zeukanarekin ez zuen indar
handirik. Oso gogorra da hilzorian egonda horrelako prozesu
bati heltzea. Etxean ez geneukan
indar handirik, eta nahiago izan
genuen ez jarraitzea eta autopsiarik ez egitea».
Beraz, ezin izan dute frogatu
aita amiantoaren eraginez gaixotu zela. «Amorru hori hor geratu
zait, baina, horrelako prozesu batean zaudenean, ez daukazu indarrik guztiari heltzeko». Handik
bi urtera hil zen ama ere, hura ere
minbiziagatik. Bergaran bertan,
Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaitegiak arrazoia eman zien
minbiziarekin hildako emakume
baten seme-alabei: senarrak
Arcelor Mittalen egiten zuen lan,
eta ondorioztatu zuten haren
arropak garbitzean arnastutako
amiantoagatik gaixotu zela. Enpresak helegitea jarri zuen, eta
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak arrazoia eman zion.
Larrañagari, ordea, hor geratu
zaio susmoa: «Amak ere aitaren
arropa garbitzen zuen. Amaren
minbiziak jatorri ezezaguna
zuen, eta aita hil eta bi urtera hil
zen. Harremana eduki zezakeen?
Ezin dugu demostratu. Baina zergatik ez?». Azaldu du amiantoa
beti industriarekin lotzen den
arren, sektore horretatik kanpo
ere gero eta gaixo gehiago agertzen ari direla. «Edonon dago
amiantoa, eta kentzeko prozesua
ere oso baldintza kaskarretan
egiten ari dira». Instituzioen
aldetik oso babes txikia sentitu
duela nabarmendu du; are gehiago, laguntza izan beharrean,
oztopoak izan direla nagusi esan
du. «Alemania, Frantzia eta bestelako herrialde batzuekin konparatuta, lotsagarria da Espainiak
zer kasu gutxi aitortzen dituen»,
uste du Larrañagak.
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«Munduko probarik
onenetan ere ez dut
ikusi hemen dagoen
zaletasunik»
Unai Ugartemendia b Kazetaria eta mendizalea
Eskatu gabe, baina gustura hartu ditu bizitzak parean jarri
dizkion bideak. Mendi lasterketetan parte hartzetik horiei
buruz idaztera pasatu zen, kazetari lana ogibide bihurtzeraino.
Imanol Garcia Landa Tolosa

Tolosan «hamar bat urte» daramatza bizitzen Unai Ugartemendiak (Andoain, 1975). Aurretik,
Alegian bizi izan zen hainbat urtean, baina «andoaindarra» dela
esaten jarraitzen du berak. «Uste
dut ez dudala irabazi bestelako titulurik, eta, oraingoz, oso harro
nago andoaindar izateaz». Kazetaritza ikasketarik egin ez arren,
kazetari titulua irabazi du jada;
azken urteotan mendiari lotutako kiroletan espezializatu da kazetari gisa, BERRIAn, besteak beste.
Noiz hasi zinen kazetaritza lanak
egiten?
2010 inguruan, nahigabe; azken
hamar urteotan horrela gertatu
zaizkit gauzarik gehienak. Mendi
lasterketetan ibilitakoa naiz betidanik, eta aukera etorri zitzaidan
bere garaian martxan zegoen
Euskatrail.com webgunearen bitartez. Igor Lopez zornotzarra zen
egilea, uzteko asmoa zuela adierazi zuen, eta Joseba Usabiaga eta
Jon Ubide lagun tolosarrekin hasi
nintzen hura kudeatzen. Boluntario lana izan zen, eta han hasi
zen nire kazetari ibilbidea.
Ordutik ez zara gelditu, eta zure
ogibide bihurtu da kazetaritza.
Bai, hala da. Euskatrail.com-en
arituta etorri zitzaidan Ternuako
bloga idazteko gonbita, mendi
lasterketetako euskal selekzioaren nondik norakoak-eta kontatzeko. Gero, handik etorri zen
BERRIA egunkariko aukera, hortik
telebistakoa [ETB 1eko Gailurra
Xtreme saioan aritu zen, kamerari gisa]... Kate bat izan da dena.
Ustekabean iritsi ziren denak,
baina guztiak probatzeko aukera
izan dut, eta gustura nago.

turatu nintzen kontaktuen agenda ona behar duela kazetariak,
uneren batean norbaitek huts
egiten badu, beste norbait hor
izateko.
Mendiaren alorrean zer kirol
sartzen dira, zehazki?
Eremu zabala da. Urtean zehar
mendi lasterketak, mendi eskia,
eskia, eskalada, mendi bizikleta,
mendi duatloia... sartzen ditut.
Euskal Herriak hori du ona: oso
lurralde txikia da, baina sekulako
kirolariak izan ditugu urteetan
mendiari lotuta, munduko onenetako batzuk ere bai. Adibidez,
zortzimilakoak igo dituztenak
berrogei bat inguru izango dira,
eta horietatik hiru euskal herritarrak dira: Juanito Oiartzabal, Alberto Iñurrategi eta Edurne Pasaban.
Beste hainbeste daude
hamar igo dituztenak:
Kontaktuen agenda asko
Alex Txikon, Juanjo San
betetzeko aukera eman dit
Sebastian... Geuregandik
kazetaritzak, eta, gehienbat,
100 kilometro eskasera
lagun asko egitekoa»
ditugu guztiak, eta, alde
«Mendi lasterketek orain dela
horretatik, oso erraza da
bi urte inguru jo zuten sabaia;
eurekin lan egitea.
Euskal Herrian herri gutxi
Zer moduzkoa izan zen
daude probarik gabeak»
telebistako esperientzia?
«Zaila egiten zait mendia
Modu bitxian iritsi zitzaideskribatzea, baina uste dut
dan aukera. Irratsaio babakea behar dudanean
tean sartzera nindoan,
joaten naizen lekua dela»
zuzenean, eta gogoan
nuela balioko horretan aritzeko, dut bezperan lagun batekijn aritu
eta Ramon Olasagastiri deitu nintzela saio horri buruz. ETBtik
nion arratsalde horretan. Lasai deitu zidaten irratian zuzenean
egoteko esan zidan. «Gu ere sartzeko bost minutu baino guhorrela hasitakoak gara», bota txiago falta zirela, saio bat egin
zidan, hilabete batzuetara kontu- behar zutela-eta azalduz. Orduari
ratuko nintzela bi orrialde idaztea begiratu, eta lagunen bat harpa
ez zela ezer. Bigarren hilabetera- jotzen ari zitzaidala pentsatu
ko asko lasaitu nintzen, gauzak nuen. Saio bat nuela eta geroago
ateratzen hasi ziren, eta hor kon- deitzeko esan nion. Bada, pertsoMendiari buruzko orrien ardura
hartu zenuen BERRIAn, eta hor jarraitzen duzu oraindik ere.
Bai. Oraindik ez gaituzte bota, eta
hor jarraitzen dugu. 2015ean-edo
hasi nintzen. Aurretik, Ainhoa
Lendinezek egiten zuen lan hori,
eta lehenago niretzako mundu
honetan inspirazio iturri izan
denak: Ramon Olasagastik. Elkarrizketa bat egiteko deitu zidaten,
eta bukaeran galdetu zidaten ea
hurrengo asterako zerbait idatziko nuen. Euskotrail.com-en ohituta geunden gauza laburrak
idaztera, baina bi orrialde oso dira
BERRIAn. Etxera joan eta gogoan
dut berrehun hitz-edo idatzi
nituela. Orduan pentsatu nuen ez

‘‘

na berak deitu zidan, esanez programa bat prestatzen ari zirela eta
ea eurei laguntzeko prest nengoen. Produkzio lana izango zela,
pertsonaiak bilatuz, eta sei edo
zazpi saio izango zirela hasiera
batean. Hilabete eta erdiko lana
izan behar zuena lau urterako
lana bilakatu zen gero. Zortea
izan nuen, izugarrizko jendea
ezagutu nuelako bertan, lankide
onak. Hiru urtez Andoni Aizpururen erredaktore lanak egiten
bukatu nuen, eta harekin zerbait
ikasten zen egunero. Lagun handiak gara ordutik, eta maratoi batzuk egin ditugu elkarrekin.
Ba al duzu asmorik telebistako
beste proiekturen batean parte
hartzeko?
Beste programa batzuetan ere lan
egiteko aukera izan dut azken urteotan, eta ezetz esan izan dut. Joan den irailean hasi nintzen beste
saio baterako lanean. Hilabetez
aritu nintzen, baina horretara bakarrik egotea eskatzen du telebis-

tak, eta, beste eginbeharrik baduzu, ez da posible. Konturatu nintzen urtea larri pasatuko nuela,
eta aurretik neuzkan konpromiso
asko utzi egin beharko nituela; ez
zuen merezi. Irratia probatu dut;
bizpahiru urtez Radio Vitorian
aritu nintzen, Euskadi Irratian ere
bai beste urtebetez, eta zerbait aukeratu beharko banu, irratia aukeratuko nuke. Beste maila bat
da, askoz interesgarriagoa.
Komunikazioaren beste alor bat
ere ezagutu duzu: Euskal Herriko Mendi Federazioko prentsa
arduraduna izan zara.
Hiru urte pasatu nituen bertan,
aurreko lehendakariarekin. Iruditzen zait azken urteotan izugarrizko lana egin dutela Euskal
Herriko Mendi Federazioan, baina uste dut beste mundu batetik
datozela orain sartu diren agintari
berriak. Ez zaie hainbeste interesatzen prentsan agertzea, eta zeharo beste leku batean kokatu direla uste dut. Lanketa handia egin
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Mendi bat? Adarra.
Igo ez zaren mendi bat?
Asko, gehienak, baino ilusio
berezia egingo lidake Nepalera, Pumori mendiko oinarrizko
kanpalekura joateak.
Alpinista bat? Niretzat erreferente izan direnak elkarrizketatzeko aukera izan dut, zorionez. Gizonezkoetan, Alberto
Iñurrategi, Juan Vallejo, Juanito Oiartzabal, Carlos Soria...
Emakumezkoetan, Stefi Troguet eta Maialen Berterretxe
aipatuko nituzke.
Tolosako 3 Tontorrak ez
den mendi lasterketa bat?
Oso gogoko dut Chamonixko
UTMBa [Frantzia].
Parte hartu duzun proba
bat? Errepideko 29 maratoi
egin ditudala uste dut, baina
Donostiako maratoia.
Mendi lasterkari bat? Euskal
Herrira mugatuta, gizonezkoetan, Iker Karrera, eta, ondoren, Jokin Lizeaga. Emakumezkoetan, Maite Maiorak eta
Oihana Kortazarrek egin dute
ibilbiderik oparoena, baina
Leire Agirrezabala eta Uxoa
Irigoien noraino irits zitezkeen
jakitea gustatuko litzaidake.

IMANOL GARCIA LANDA

genuen hiru urtean, mendia ez
delako egunero agertzen prentsan. Mendiari buruzko prentsa
agerraldi bat egiteko, norberak
ibili beharra dauka jendearen
atzetik, baina lortu genuen. Ea
egunen batean berriro norbait
hasten den lanketa horretan, merezi duela uste baitut.
Zer eman dizu urteotako kazetaritza ibilbideak?
Dena eman didala esango nuke.
Azken urteotan ez dut izan lanera
nindoan sentsaziorik ere. Kazetaritzak aukera eman dit jende ikaragarria ezagutzeko, inoiz esperoko ez nukeen jendea ezagutzeko. Gizakia ezagutzeko aukera
izan dut, kirolaritik harago dagoen pertsona hori ezagutzekoa.
Kontaktuen agenda asko betetzeko aukera ere eman dit, eta,
gehienbat, lagun asko egitekoa.
Tolosaldeko 3 Tontorrak maratoiaren antolakuntza taldean
ere bazabiltza. Sona handia lortu du proba horrek, ezta?

Handituz joan da proiektua. Lasterketa batekin hasi ginen lehenengo; 450 parte hartzaileren
muga jarri genuen, baina lehenengo urtean bete egin zen jada.
Distantzia txikiagoko proba bat
antolatzeko beharra nabaritu genuen gero, Tolosaldekoentzat batez ere, baina izugarri jende pilak
parte hartzen du. Bolumen handia hartu du; izugarrizko poza
ematen du ia mila korrikalari
ikusteak, baina ardura ere bai.
Beti egoten dira zalantzak, baina
oso gustura gaude orain arte egindako lanarekin. Jendeak harrera
ona egin dio eta jarraitzeko asmoa
dugu. Gerora gustatuko litzaiguke atzetik norbait egotea, erreleboa ematen joateko.
Nola ikusten duzu mendi lasterketen errealitatea?
Iruditzen zait mendi lasterketek
orain dela bi urte inguru jo zutela
sabaia. Euskal Herrian herri gutxi
izango dira mendi lasterketarik
gabeak. Andoainen, esaterako,

uste dut bost mendi lasterketa
egiten direla. Lehen, agian, bai,
baina orain ez dago hainbeste jende hainbeste lasterketak denbora
askoan irauteko. Uste dut bi urte
barru lasterketa asko ez dituztela
antolatuko, eskatzen duen lanagatik, batetik, eta, antolatzen
denbora asko igaro ondoren, lasterketa batzuetan 50 pertsonak
parte hartzen dutelako, bestetik.
Pandemiak baretu egin du pixka
bat dena. Ondo antolatuta dauden eta zerbait berezia duten lasterketek aurrera egingo dute, baina uste dut ez antolatzeko hautua
egingo dutela beste askok. Ez dut
pesimista izan nahi, baina...
Argi dago, dena den, erakargarriak direla mendi lasterketak.
Zalantzarik gabe. Naturan egotea,
isiltasun betean... Hori ezin da
konparatu poligono batean edo
errepidean korrika egitearekin.
Oso ezberdina da. Badu erakargarritasun hori. Euskal Herrian ez
dugu 1.500 metro baino altuago-

ko mendi askorik, baina herri
bakoitzak badu tontor edo muino
bat, eta horiek ezagutzeko aukera
ematen dute mendi lasterketek.
Mendiak berde-berde egoten dira
normalean, mendi ederrak ditugu, eta zorte hori, behintzat, badugu.
Mendi altu-altuak ez, baina aldapak badaude, behintzat.
Bai, eta zaletasuna ere bai. Niri tokatu izan zait Europako lasterketa batzuetara joatea, eta, ez da
euskaldunak garelako, baina
munduko probarik onenetan ere
ez dut ikusi hemen daukagun zaletasunik. Italian egon izan naiz,
eta han mendi askotan ez da inor
egoten. Hemen oso gutxitan gertatzen da hori.
Liburu bat ere idatzi duzu Iker
Karrerarekin batera, Bidea ipar
izenekoa, bere kirol ibilbidea jasoz. Zer bide egin du liburuak?
Biok espero ez genuena. Nire lehen liburua zen, Ikerrek ere aurretik ez zeukan horrelakorik
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eginda, eta ez genekien zer bilakaera izango zuen. Aurkezpena
egin, salgai jarri eta kito, hori geneukan buruan. Baina urtebete
pasatu da eta 25 bat aurkezpen
egin ditugu dagoeneko. Ezustekoa izan da guretzat. Euskaraz
publikatu zen lehenengo, iazko
irailean, eta badirudi 1.500 ale
baino gehiago saldu direla jadanik. Aurtengo martxoan aurkeztu genuen gaztelaniazko bertsioa,
eta mila ale baino gehiago saldu
dira. Nik ez dut ulertzen kopuruez, baina uste dut nahikoa badirela. Oso pozik gaude.
Zuretzat zer da mendia?
Kontraesan batzuk baditut mendiarekin. Andoaingo baserri batekoa naiz; mendia deitzen zaiona
baserritik oso gertu genuen, baina
ez daukat sentsaziorik gaztetan
asko ibilitakoa naizenik. Gero, 18
urterekin-edo, lagun batzuekin
hasi nintzen Pirinioetara joaten,
eta uste dut han deskubritu nuela
gehiago mendia. Oso leku erakargarria zela konturatu nintzen, altuerak ere erakartzen ninduen,
eta oso gustura ibiltzen ginen. Gerora gehiago jorratu dudan eremua izan da hori. Zaila egiten zait
mendia deskribatzea, baina uste
dut bakea behar dudanean edo lasai egon behar dudanean joaten
naizen lekua dela. Lasaitasuna,
isiltasuna... Bakarrik joatea gustatzen zait askotan, baina gustukoago dut lagun batekin joatea.
Ikasketaz, berez, arotza zara.
Nolatan?
Aita ere arotza izandakoa da. Gogoan dut 16 urte nituela haren
ibilbide bera egin nahi nuela. Ez
hainbeste ordu sartuta, astelehenean hasi eta larunbat askotan
ere lanera joaten zelako. Zaletasun handia izan dut betidanik, eta
erremintak-eta eskura eduki izan
ditut beti, asko gustatzen zaidalako. Egun, astean arratsalde batean-edo elkartzen naiz lagun batekin, furgonetentzako altzari txiki
batzuk egiteko. Niretzat horiek
izaten dira asteko hiru ordurik lasaienak. Batere buruko minik
ematen ez didan lanketa bat da
eta gustuko dut oraindik.
Aurrera begira baduzu oraindik
jorratu ez duzun proiekturen bat
gauzatzeko gogorik?
Jorratu, asko jorratuko nituzke.
Iker Karrerarekin egoten naiz
orain, eta arriskutsua da hari gauzak pentsatzeko denbora uztea,
beti dauzkalako proiektuak buruan. Bestela, komunikazioaren
alorrean, ilusio handia egingo lidake irratian kirolari lotutako
saio bat egiteak. Oso gustuko dut
elkarrizketak egitea, eta horretarako oso komunikabide polita
iruditzen zait irratia.
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Azaroa
ez da arazoa
dazkeneko ordu aldaketaren ostean inguruko askok komentatu didate azaroa dela
hilabeterik tristeena. Niri ere hala
begitantzen zait: lehenago iluntzen du, tenperatura freskatu eta
eguraldia gaiztotu. Urriko egun
gozoak atzean geratu direla kontziente egiten gaitu, eta negua
gurean maiatzera artekoa izan litekeela konturatu. Hilabete txarrena.
Udazken honetan euskara irakasteaz gain, eguraldiaren gaineko gomendioak ematea ere tokatu zait. Badakizue euskaltegian
lanean jarduteak kontu zoro eta
zoragarri askorako ematen duela. Aurten eguraldiak hartu ditu
klaseak: hotzak, hain zuzen.
Izoztuta daude ekainean eta irai-

U

lean Euskal Herrira etorritako
gure klaseko kubatarra eta perutarra. 12 gradutik jaitsita ez dela
fresko dioste, hotza dela. Nik
ezetz, handiagoak ere egiten dituela, urtean behin-edo elurra
ere egin lezakeela. Begiak talo
eginda adierazi dute beren egoneza. Azkenean, kamiseta termikoa eros dezatela aholkatu diet.
Esan eta egin. Dagoeneko ez dute
hotzik pasatzen. Ezin ukatu gurea zerbitzu publikoa ez denik!
Hotz dela, freskoa dela ibili
gara. Hemen urte gehiago daramatzatenek gure klima era gordinean azaldu diete. Ez dakit Euskal Herrian ala Antartikan nagoen. Niri neuri ere kamiseta eta
praka termikoak erosteko gogoa
eragin dit, barren! Eta goretexezko gabardina! Nola liteke bizirau-

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
tea klima horrekin? Mesedez!
Esango nuke biek unetxo baten
birplanteatu dutela hemen bizitzen segitzea, jasangaitza egingo
zaielakoan. Ikaragarria da pertsona batzuk zein tremendistak
diren, eta zenbat gustatzen zaien
beste batzuk ikaratzea! Ni ere
laga naute eguraldia bezala: triste
eta ilun. Azaroko musua ez ezik,
azaroko gorputzaldia eta umorea.
Egia esatera, ikasle bi horiek
izaten ditut akorduan eguraldi
iragarpena entzuten dudanean,
eta koitaduek zenbat sufrituko
duten egun horretan pentsatzen
dut. Ikasleekiko ardura txarto
ulertua, edo pertsonekin lan egitearen ondorio zuzena, ez dakit.
Azaroa azaro dabil: ospel eta
goibel. Ni ere zertxobait kutsatu

Irudia b Donostia

nau, nahiz eta ez didan eguraldiak beste batzuei beste eragiten.
Azaroak ez dauka kontu onik, inguruko askoren eguna bada ere.
Aldarte hori neroan iluntze baten etxerako bidean, errekadu ez
gogoko batzuk amaitu ostean,
gaztain erreen usaina hartu nuenean airean. Gaztain saltzaileek
jarri dituzte postuak, jakina! Eta

Gaztain saltzaileek
jarri dituzte postuak,
jakina! Eta badago
usain ederragorik
gaztain erreena
baino udazkeneko
iluntze hotzetan?
Badago ezer
iradokitzaileagorik?
Suspergarriagorik?
Ezezkoan nago

badago usain ederragorik gaztain
erreena baino udazkeneko iluntze hotzetan? Badago ezer iradokitzaileagorik? Suspergarriagorik? Ezezkoan nago. Egur errearenarekin batera, promesaz
betetako usaina da: etxera iritsitakoan txoko epela izango dugula aditzera ematen digu, udazkenaren alderdirik desatseginena
ere edari bero batekin konpon litekeelako iragarpena ere egiten
digu. Konfort egoera lortuko dugula ziurtatzen digun usaina da.
Beraz, hori guztiori airean
usainduta dozenatxo bat gaztain
erre erosi nuen. Zatar-paperean
batuta eman zizkidan saltzaileak,
eta hamabi fruitu gozoak poltsikoan sartuta egin nuen etxerainoko bidea, eskua epel, irribarrea
ahoan, betetasun moduko bat
barruan eta soinean, patrikako
kukurutxoak dozena bat zorion
txiki neramatzalako. Azaroa ederra ere badela erakutsi zidan gaztain erreen usainak. Eguraldiak
eguraldi, zapuztaileak zapuztaile:
azaroa ez da arazoa!

Torrealdairen ‘Egunkaria. Gizarte
Zibilaren arrakasta’ liburua aurkeztu dute
ANDOAIN b Joan Mari Torrealdaik Euskaldunon Egunkaria-ri buruz
emandako lekukotza argitaratu dute BERRIAk, Elkarrek eta Jakinek:
Egunkaria. Gizarte Zibilaren arrakasta liburua. Andoainen aurkeztu
dute. Iaz hil zen Torrealdai (Forua, Bizkaia, 1942). Usurbilen bizi zen.

«Aurreko txapeletako bakar
batekin ere ez nuen nabaritu
gorputza hain minduta
biharamunean; oso final
gogorra izan zen igandekoa»
Jokin Altuna
Aspe enpresako pilotaria

86
URREZKO DANBORRA IRABAZTEKO HAUTAGAIAK
Eneko Goia Donostiako alkateak asteartean jakinarazi zuenez, gaurgaurkoz 86 hautagai daude Urrezko Danborra irabazteko. Abenduaren
3a baino lehen hiru hautagai egongo dira, eta, 27 zinegotzietatik 18k hautagai baten alde egin ezean, bozketarako epea zabalduko dute.

Bergaran «ezkutuko erraustegi bat»
eraiki nahi dutela salatu du ELAk

Donostian amaituko da 2022ko Korrika
COVID-19aren pandemiak eraginda, behar baino urtebete geroago, baina AEK-k herenegun jakinarazi zuen
2022an egin egingo dutela 22. Korrika. Amurrion (Araba) hasiko da, martxoaren 31n, eta Donostian amaituko
da, apirilaren 10ean. Hitzekin leloa aukeratu dute antolatzaileek, Hitza eta Ekintza hitzekin hitz jokoa eginda.
Donostiako San Telmo museoan egin zuten aurkezpen ekitaldia, herenegun —irudian—. «Larrialdi linguistikoaren alarma gorriaz» ohartarazi dute antolatzaileek, eta «ernatzeko» eskatu dute. JON URBE / FOKU

BERGARA b Bergarako Udalak ezeztatu egin zuen paper lantegiaren
baimena, elkarretaratzeak ere izan ziren, eta, orain, ELA sindikatuak
salatu du «ezkutuko erraustegi bat» eraiki nahi dutela Bergaran.

%

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Gipuzkoako Hitza-k mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea, z/g, 20140, Andoain. Eskutitzak
Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus

Bide azpiegiturak
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A-15ean bertan
nahi dute irtenbidea
Berastegi, Elduain, Berrobi eta Ibarrako alkateak harrituta gelditu
dira elurra 700 metrotik behera iragarrita dagoenean diputazioak
A-15 autobidea itxiko duelako b Bilera egitekoak dira gaur aldundian

Elurra kentzeko makina bat lanean, iazko martxoaren 30ean, Berastegi inguruan. ANDONI CANELLADA / FOKU

‘‘

‘‘

‘‘

Beste behin ere,
komunikabideen
bidez jakin dugu dena;
ez dugu aukerarik izan
iritzia emateko ere»

Tolosan ere nabarituko
dugu egoera, baina
aldundiak neurriak
hartu ditu eragina ahalik
eta txikiena izan dadin»

A-15ean edozein arazo
dagoenean, Berrobin
ere berehala nabaritzen
dugu, eta arazo
dezente sor daitezke»

Amaia Azkue
Berastegiko alkatea

Olatz Peon
Tolosako alkatea

David de Miguel
Berrobiko alkatea
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Unai Zubeldia

«Guk ez genekien ezer», salatu du
Amaia Azkuek (EH Bildu), Berastegiko alkateak: «Beste behin ere,
komunikabideen bidez jakin dugu
dena; ustekabean iritsi zaigu erabakia». Horrek sortu die harridura eta haserrea. «Ez dugu aukerarik izan iritzia emateko ere, eta horrelako erabakiak ezin dira hartu
errealitatea gehiago aztertu gabe». Gipuzkoako Foru Aldundiak
joan den astean, ostegunean, jakinarazi zuen 2021-2022rako Neguko Bidezaintza Plana, eta orduan
azaldu zuen A-15 autobidea, Andoaindik Berastegiko lotunera artekoa, erabat itxiko dutela elurra
egiteko arriskua 1. mailakoa edo
handiagoa denean; alegia, Euskalmet euskal meteorologia agentziak 700 metrotik behera elurra
egingo duela iragartzen duen bakoitzean. Azken urteotako datuak
aintzat hartuta, gutxienez 10-12 aldiz ixteko arriskua egongo litzateke aurtengo neguan ere.
Kasu horretan, Berastegi eta
Tolosa lotzen dituen GI-2130 errepidea hartu beharko dute ibilgailu
arinek. Hamabi kilometro luze da
errepide hori, eta tartean daude
Elduain, Berrobi eta Ibarra. Oihana Amundarain (EH Bildu) Elduaingo alkatearen hitzetan,
A-15a itxita «kaos handia» sor liteke GI-2130 errepidean. «Obrak
tarteko A-15a tarteka itxi izan dutenean, bi ordu ere behar izan ditugu batzuetan Elduaindik Tolosara iristeko, pentsa!».
Belabietako tunelean estaldura
sendotzeko eta instalazioak egokitzeko egiten ari diren obrak daude
aldundiaren erabaki horren atzean. «Baina goian, A-15 autobidean
bertan aurkitu behar da irtenbidea, eta ez beherago», adierazi du
Azkuek. «Elurra kentzeko makinak egokitu, palak erabili, tuneletik kanpo eremua zabaldu... Ez dakit zein den irtenbiderik onena,
baina tunelean ez da egongo elurrik, eta tunelean sartu beharrik ez
dauka elurra kentzeko makinak».
Iritzi berekoa da Amundarain ere.
«Zaila da irtenbidea, baina proposatu dutena ere ez da egokiena.
Elurra kentzeko makina txikiagoak, palak... Ez dakit. Baina goian
elurra badago, egoera txarrean
egongo da gure errepidea ere».

Irtenbide bila
Beren ezinegona azaltzeko «eta
irtenbideren bat bilatzen saiatzeko», Berastegiko, Elduaingo, Berrobiko eta Ibarrako alkateek bilera egingo dute gaur, 09:00etan,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide
Azpiegituretarako departamentuarekin, Donostian, aldundiaren

«Lehendik ere
saturatuta dago
N-1 errepidea»

R

«Kilometro gehigarriak, denbora eta
gastuak»: horixe da garraiolarien kezka nagusia. Elurragatik A-15 autobidea ixten
dutenean, ibilgailu astunek
N-1 errepidean eta Sakanako (Nafarroa) autobidean
barrena ibili beharko dute.
«Lehendik ere saturatuta
dago N-1 errepidea», azaldu
du Joxe Izeta garraiolari
zestoarrak. Aiatik Bartzelonara joan-etorrian ibiltzen
da astean bitan. «Eta negu
gogorra dator aurten».

egoitzan bertan. Olatz Peon (EAJ)
Tolosako alkatea ez da izango bilera horretan. «Elurra egiten duenean, Tolosan ere nabarituko dugu autoen joan-etorri handiagoa», onartu du Peonek. «Baina,
edonola ere, aldundiak adierazi
du era koordinatuan lan egingo
dutela desbideraketak egiteko,
eta A-15eko baliabideak gainerako errepideetara bideratuko dituztela elur egunetan. Aldundiak
neurriak hartu ditu eragina ahalik
eta txikiena izan dadin».
Ez da iritzi berekoa Amundarain: «Salduta geldituko gara gu,
ez gora eta ez behera, erdi-erdian
baikaude. Oso gogorra izango da
egoera, eta herritarrak guri etorriko zaizkigu kontu eske; ez dira
joango aldundira».

Bilera egin arte, zain
Igor Zapirain (EH Bildu) Ibarrako
alkateak espero du «ondo pentsatu gabe hartutako erabakia»
izan dela lehengo astekoa, eta aldundiak «pauso bat atzera»
emango duela gaur. «Ibarran, herriaren erdi-erditik igarotzen da
GI-2130 errepidea, eta guk ere asko nabarituko genuke autoen joan-etorria». Baina larrialdi egoerekin dago bereziki arduratuta
Zapirain. «Anbulantziak Tolosako Asuncion klinikara edo Donostiara ahalik eta azkarren joan
beharko balu, ez litzateke iritsiko,
inbutu antzeko bat sortzen delako
beti Ibarran».
David de Miguel (PSE-EE) Berrobiko alkateari Berastegiko alkateak deitu zion gaurko bileraren berri emanez. «Eta hantxe
izango naiz ni ere», ziurtatu du.
«A-15ean edozein arazo dagoenean, Berrobin ere berehala nabaritzen dugu trafikoa ugaritu egiten dela, eta arazo dezente sor daitezke diputazioaren azken erabaki honekin». Zapirainen moduan, nahiago du lehenik eta
behin aldundiaren hitzak entzutea eta hartu beharreko erabakiak
ondoren hartzea. «Oraingoz, ez
dugu ezer erabaki Berrobin».
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Etorkizuneko turismo apustua
Goierrik Helmuga Turistiko Adimenduna zigilua lortzeko tramiteak hasi ditu b Orain arte,
hiriburuetan bakarrik aplikatu dute eredu hori b Bizpahiru urteko prozesua izango da
Josune Zarandona Ordizia

Goiturrek, Goierriko Turismo
Agentziak, Helmuga Turistiko
Adimenduna zigilua eskuratzeko
tramiteak hasi ditu Debagoieneko, Bidasoko eta Bizkaiko beste
hiru turismo agentziarekin batera. Egitasmo aitzindaria da, eta
Espainiako Turismo Idazkaritzak
sustatzen du. Helburu nagusia da
helmuga turistikoei etorkizuneko erronketara egokitzeko baliabideak ematea. Turismo agentziek bost arlotan oinarritutako
eredu berri bat landuko dute,
«gobernantza, berrikuntza, teknologia, jasangarritasuna eta irisgarritasuna» aintzat hartuta,
Niko Osinalde Goiturreko zuzendariak argitu duenez.
Mundu guztian zabaltzen ari
da Helmuga Turistiko Adimendunaren eredua. «Europako Batasunak, jasangarritasun irizpideetan oinarrituta, aintzat hartzen ditu 2030. urterako
ezarritako helburuak turismoaren alorrean», azaldu du Osinaldek. Orain arte, Donostia eta Gasteiz dira zigilua eskuratzeko bidean dauden helmuga turistiko
bakarrak Bizkai, Gipuzkoa eta
Araban. Orain erronka da eredu
hori eremu zabalagoetara —kasu
honetan, eskualde batera— nola
egokitu behar den zehaztea.
Proiektua garatzeko ez dituzte
ausaz aukeratu Goierri, Deba-

Abenduko zubia,
elur iragarpenek
baldintzatuta

R

Goitur Goierriko Turismo Agentziaren
datuak aintzat hartuta, uda
eta Aste Santua bezala, urriko eta azaroko zubiak ere
«onak» izan dira Goierrin.
Zubietan ere, nekazaritza
turismoetako eta hoteletako okupazioa «2019koa baino handiagoa» izan da.
Abenduko zubiari dagokionez, Goiturreko arduradunek diote Goierrin, normalean, ez dela izaten turista
askorik. «Hiriburu handiagoetara joateko joera izaten dute askok, eta, elurra
eginez gero, eskiatzera».

‘‘
Turismo prozesuei
kanpotik begiratzen
lagunduko digu, eta
hobekuntzak egiteko
bideak irekitzen»
Niko Osinalde
Goitur Goierriko Turismo
Agentziako zuzendaria

Joan den irailean Idiazabalgo Gaztañaditxulo baserrira egin zuten bisita turistiko bat. UXUE GURIDI

goiena eta Bidasoa. Osinaldek
zehaztu duenez, «entitate juridikoen araberako hiru eredu»
aukeratu dituzte, «ezberdinak
euren artean». Entitate publikopribatua da Goitur; eskualdeko
hemezortzi udalez gain, ehun
enpresa baino gehiago ere
proiektuaren parte dira. Deba-

goienekoak mankomunitate izaera du, eta Bidasokoa garapen
agentzia bat da. Behin prozesua
burututa, Espainiako Estatuan
Helmuga Turistiko Adimenduna
zigilua izango duten entitate
publiko-pribatuko turismo agentzia bakarrenetakoa izango da
Goitur. «Arabako Errioxarekin
batera, halako izaera duen agentzia bakarra gara».

«Onuragarria izango da»
Eskualdearentzat «onuragarria»
izango dela azpimarratu du Osinaldek,«Goierriko turismoaren
posizionamendua, eta lehiakortasun eta errentagarritasun turistikoa hobetzea, eta bisitarien eta
egoiliarren arteko integrazio handiagoa» bermatuko dituelako,
besteak beste. Orain arte egindako lanari beste ikuspuntu batetik
begiratzeko aukera ere eskainiko
die prozesuak. «Kanpotik begiratzen eta hobekuntzak egiteko bideak irekitzen lagunduko digu»,
esan du Goiturreko zuzendariak.
Datorren astean amaituko dute
prozesuaren lehenbiziko fasea.
Eskualdearen egungo egoera aztertzea izan da lehenengo lana.
«Jada ikusi dugu zer lan ditugun
eginda, zeintzuk falta zaizkigun

eta zeintzuetan hobetu beharko
genukeen», zehaztu du Osinaldek. Oraintxe, eredua eskualdera
egokitzeko lanetan ari dira, eta,
behin lan horiek eginda, Madrilgo
Turismo Idazkaritzarekin erkatu
beharko dituzte ezarritako irizpideak. Ondoren, ekintza plan bat
idatzi beharko dute. «Bizpahiru
urte inguruko prozesu bat izango
da, ekintza plana gauzatzeko beharko dugun denboraren araberakoa», azaldu du Osinaldek. Lan
horiek egindakoan eskatuko dute
Madrilen kontu ikuskaritza bat,
eta zigilua eskuratu ahal izateko
baimena. Eusko Jaurlaritzako
Basque Tour Euskadiko Turismo
Agentzia eskualdeei prozesu horretan laguntzen ari da, Espainiako Gobernuarekin bitartekaritza
lanak eginez.
«Goierriren produktu turistikoak gastronomian eta naturan
oinarrituta daude, batez ere»,
esan du Osinaldek. Idiazabal Lurraldea-rekin eta Basque Highlands markarekin saltzen dituzte
horiek guztiak. «Idiazabal Lurraldea-k gastronomiarekin zerikusia duen eskaintza guztia biltzen du: museo gastronomikoak,
gaztandegiak, sagardotegiak,
txakolindegia, talo tailerrak...

Basque Highlands, berriz, naturarekin zerikusia duen guztirako
erabiltzen dugu: parke naturalak,
interpretazio zentroak, ZegamaAizkorri, mendi ibilaldiak...».
Madrildarrak eta katalanak
dira Goierrira joaten diren bisitari
gehienak. «Baina Valentziako,
Andaluziako eta Kanaria uharteetako eta Balearretako bisitariak
ugaritzen ari dira azken urteotan», zehaztu du zuzendariak.
«Aurtengo udan, gainera, berrogei nazio baino gehiagotako bisitariak erregistratu ditugu». Zubietan eta asteburuetan «etxeko
bisitariak» nabarmentzen dira
gehiago, «bizkaitarrak eta arabarrak horien artean».

Turismo industria
Goierrin aurtengo uda «ikaragarria» izan dela esan du Osinaldek.
«Okupazioa 2019koa baino handiagoa izan da». Eta, arlo ekonomikoari dagokionez ere, markak
hautsi dituzte aurten, Goiturreko
zuzendariaren hitzetan. «Uztailean eta abuztuan ia 2,3 milioi euro utzi dituzte turistek Goierrin,
Goiturrek urte baterako duen aurrekontua halako hamaika». Datu horietan, eskualdean gutxienez gau bat igaro zuten bisitariak
hartu dituzte aintzat. «Eguna pasatzera etorri zirenak, ez». Datuak datu, etorkizunean zer gertatuko den ikusi beharko dela
esan du Osinaldek, «turismoa
ezaugarri askok baldintzatzen
dutelako».

Lan gatazka
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Kaleratzeak
saihesteko
irtenbide bila
Errenteriako kiroldegietako langileak borrokan
ari dira azaroan b BPXporten eta udalaren
arteko egoera desblokea dadila eskatu dute
Ikerne Zarate Errenteria

Protestan ari dira Errenteriako kiroldegietako langileak. Azaroko
lehen ostiraletik pankarta hartu
eta Herriko Plazan elkartzen ari
dira, irtenbide bat eskatzeko. Apirilean amaitu zitzaion zerbitzua
eskaintzeko kontzesioa BPXport
enpresari, baina azken deialdian
ez zen inor aurkeztu, eta ordutik
nahitaezko luzapena egiten ari da
enpresa, kiroldegietako zerbitzua
bermatzeko; bederatzi hilabete
beteko dira aurki. Urtarrilean
gerta daitekeenaren zain egon
gabe, zerbitzua utzi eta badoala
esan die enpresak langileei, diru
galera handia izaten ari dela argu-

ten». Gomez de Segurak dio enpresak gauza bat esaten diela eta
udalak beste bat: «Tirabira horretan, batera eta bestera gabiltza
langileak, ezjakintasun betean».
Nagusiki COVID-19ak eragindako galera ekonomikoa dago atzean. LABeko ordezkariak adierazi
duenez, «judizializatuta» dago
gaia. «Ebazpena heldu zain daude enpresa eta udala».

Hirurogei langile kaltetuta

Galtzaraborda, Fanderia eta Kaputxinoetako kirol instalazioetako langileei eragiten die egoerak;
hirurogei langile dira kaltetuak.
«Udalarekin bildu gara, kirol zinegotziarekin zehazki, eta esan
digu kalean ez garela geldituko», zehaztu du LAB
sindikatuko ordezkariak. «Baina hitzak baino ez dira; inork ezin du
Ez dakigu zer gertatuko
bermatu hori».
den langileokin, lanean
Eskaera zehatzak dijarraituko dugun edo
tuzte langileek: lehena
kalera bidaliko gaituzten»
«eta garrantzitsuena»
Ekhi Gomez de Segura
Errenteriako LAB sindikatuko ordezkaria
da euren etorkizunarekin zer gertatuko den ar«Enpresak hasieratik argi esan gi azaltzea. Horrekin bazigun galerak zituela, eta alde
tera, Gipuzkoako hitzaregitea zela asmoa, udalak
menik ez dagoenez, hori
galerak bere gain hartu ezean» izan bitartean ErrenteCarmen Ansotegi
riarako itun bat eskatu
Errenteriako CCOO sindikatuko ordezkaria
dute: «KPIaren igoera
atzerako eraginez egitea
«Kiroldegietako zerbitzuak
ere eskatzen dugu. Izan
aurrera egingo du, eta, beraz,
ere, 2012az geroztik sollangileek jarraituko dutela
datak izoztuak ditugu,
ez dago zalantzan»
eta, sindikatuen arabera,
Errenteriako Udala
%7,8ko galera izan dugu
langileok». 2024ra arte,
diatuta. Bien bitartean, langileek hiru urtez %3ko soldata igoera esez dakite zer gertatuko den haie- katu dute horren harira. Lanorkin, eta protestaren bidea hautatu duak murriztea da beste eskaera:
dute enpresaren eta udalaren ar- 1.600 ordutik 1.595era.
CCOO sindikatuko ordezkaria
teko gatazka desblokeatzeko.
Ekhi Gomez de Segura BPXport da Carmen Ansotegi, eta Galtzaenpresako langilea da Errenteria- rabordako kiroldegia zabaldu zuko kiroldegietako batean, LAB tenetik da langilea han: «Enpresindikatuko ordezkaria ere bada, sak hasieratik argi esan zigun
eta langile batzordeko presiden- galerak zituela, eta alde egitea
tea. «Ez dakigu zer gertatuko den zela asmoa, udalak galera horiek
langileokin, lanean jarraituko bere gain hartzen ez baditu,
dugun edo kalera bidaliko gaituz- behintzat».

‘‘

Errenteriako kiroldegietako langileen protesta, joan den ostiralean, Herriko Plazan; ostiralero elkartzen dira. IKERNE ZARATE

Langilearen esanetan, «alarma
guztiak» piztu ziren orduan.
«Eta protestak hastea beste irtenbiderik ez dugu ikusi». Langileen
arteko batasuna «erabatekoa»
dela ziurtatu du Ansotegik.

ATE IREKIAK

Unibertsitate
Graduak

Langileek jarraituko dute
Errenteriako Udalak adierazi du
ez duela inola ere aurreikusten
udal kiroldegietako zerbitzua
eten daitekeenik. «Aurreko kontratuaren luzapenarekin edo
kontratu berri bat eginez, baina
zerbitzuak aurrera egingo du, eta,
beraz, langileek jarraituko dutela
ez dago zalantzan».
Galeren harira, pandemia
aurretik kiroldegiak kudeatzen
dituen enpresak 250.000 euroko
kanona ordaintzen zion udalari,
zerbitzua ateratzeko lehiatu zirenean proposamen hori egin zutelako. «Pandemiagatik baldintza
ekonomikoak negoziatzeko premia mahaigaineratu zuten, eta
horretan ari gara», azaldu du.
Epai irmorik ez dago, oraingoz,
baina epaileak eskatutako perituaren txostenari erreparatu dio
udalak: «Alarma egoeraren hiru
hilabeteak kanon horretatik salbuestea nahikoa litzatekeela dio
txostenak; 250.000 euro ordaindu beharrean, 178.000 euro
ordaintzea. Argi dago sarrera
gutxiago izan dituztela».
Udalak jakinarazi du gaur
egun «plegu berria lantzen» ari
direla.

INGENIARITZA
Bilbao AS Fabrik AZAROAK 20
Arrasate AZAROAK 20 - 27
Goierri AZAROAK 27
Orona Ideo AZAROAK 27

ENPRESA KUDEAKETA
Bilbao AS Fabrik AZAROAK 20
Irun - Bidasoa AZAROAK 20
Oñati ABENDUAK 11

EKINTZAILETZA
Bilbao BBF ABENDUAK 11
Irun - Bidasoa ABENDUAK 11
Oñati ABENDUAK 11

HEZKUNTZA
Eskoriatza AZAROAK 27
Bilbao AS Fabrik AZAROAK 27

KOMUNIKAZIOA
Aretxabaleta AZAROAK 27

HUMANITATEAK

Learning
from
reality

Eman izena!

Bilbao AS Fabrik AZAROAK 27

GASTRONOMIA
Basque Culinary Center
Donostia ABENDUAK 11

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduak
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Horixe dute, hain zuzen ere,
jardute eremu nagusietako bat.
Lan duina lortzeko asmotan, elkarteak aholkularitza juridikoa
eta psikologikoa eskainiko die
migratzaileei, beren eskubideen
berri izan dezaten eta lan baldintza duinak izan ditzaten. Formakuntza ikastaroak ere eskainiko
dizkie, lana lortzeko orduan baliagarri izango zaizkienak.
Badute luzera begirako bestelako helbururik ere: kooperatiba
bultzatu nahi dute elkarteko kideen artean. «Gure elkartean, lan
propioa bultzatzea dugu helburu;
Debagoienean gaude, eta tokiko
kooperatiben espiritua berreskura dezakegula uste dugu», azaldu
du Castrok.

Kultur aniztasuna

Arrasateko Amerika elkarteko kideak, joan den ostiralean, euren elkartean. Erdian, Daniela Cortes presidentea. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Amerika elkartea sortu dute Arrasaten, Debagoienera heltzen diren Latinoamerikako
migratzaileen lan baldintzak hobetzeko eta horiei bidea egiten laguntzeko helburuz.

Sare bat, inklusio osoa helburu
Maria Ortega Zubiate

atinoamerikako
3.000 migratzaile inguru daude Debagoienean, baina ez
dute elkar ezagutzen.
Horretaz jabetu ziren Arrasaten
sortu berri duten Amerika elkarteko kideak, eta elkartea babesgune bihurtu nahi izan dute; komunitatea eratu, beren jatorrizko
herrietatik urrun dauden horiek
elkartzeko toki bat izan dezaten.
Izan ere, Daniela Castro elkarteko
presidenteak dioenez, nagusien

L

zaintzan ari diren emakumeak
dira kolektiboko kide gehienak;
alegia, «erdi esklabotzako» baldintzetan bizi dira gehienak, eta
ez hori soilik: Euskal Herrian inklusiorik ez dela gauzatzen ondorioztatu dute, Castroren hitzetan.
Egoera horri irtenbide bat emateko asmoz eratu dute elkartea;
«lan duina» aldarrikatzeko,
«baina baita kulturen arteko harremanak indartzeko ere».
«Gure ustez, inklusioak ekonomikoa, soziala eta kulturala
izan behar du», laburbildu du
Castrok. Elkarteko kideek jasaten

‘‘
Lan propioa bultzatzea
dugu helburu;
Debagoieneko
kooperatiben espiritua
berreskura dezakegu»
«Eskola publikoetan
duten inklusioa hobetu
nahi dugu, sexu heziketa
bezala arraza heziketa
ere izan dezaten»
Daniela Castro
Arrasateko Amerika elkarteko burua

dituzten oztopo eta trabak gizartearen gainontzeko sektoreetan
ere badaudela esan du; «dela lan
prekaritatean, dela eskolako jazarpenean, dela gizarte sareen faltan». Argi dute eurak arrisku horiekiko «are zaurgarriagoak» direla, «gizarte bazterkeriarako
arriskuan» daudelako. Are
gehiago, Espainiako Estatuko legedia aintzat hartuta, erregularizazioa lortu artean «inolako paperik gabe» igaro behar izaten dituzten «hiru urte irregular horiek» kalte nabarmenak sortzen
dizkietela ziurtatu du Castrok.

Lan esparrua baino askoz gehiago
da, ordea, Amerika elkartea. Kulturen arteko hartu-emanak ere
sortu nahi dituzte, inklusiorako
tresna izan nahi dutelako. «Jatorri ezberdinetako taldeen artean
harremanik ez dagoela ikusi
dugu; ez Arrasaten eta ez beste
edonon». Horretarako, Euskal
Herrian hizkuntzak berebiziko
garrantzia duela jakitun, euskarara hurbiltzeko saiakera bat ere
egin nahi dute, eta hainbat ikastaro jarriko dituzte martxan. Kultur
aniztasunean heztearen garrantzia ere azpimarratu dute elkarteko kideek, ikastetxeetan jatorriarengatik izandako bazterkeria
kasuak badaudela baitiote. «Horretan ere eragin nahi dugu gure
elkartetik: eskola publikoetan
duten inklusioa hobetzen lagundu nahi dugu; sexu heziketa duten bezala arraza heziketa ere izan
dezaten nahi dugu, jazarpen kasu
asko baitaude eskoletan», esan
du Castrok.
Beste kulturei begira egoteaz
gain, barrura begirako lanketa
bat egingo dute elkartean, euren
sustraien berri emateko. Izan ere,
migratzaile askok seme-alabak
jada Euskal Herrian izaten dituzte, eta horrek errorik gabe egoteko sentsazioa sortzen duela dio
Castrok. «Etxetik ez dute jaso
euskal kulturarik, baina, era berean, ez dute ezagutu gurasoen
jatorrizko herrialdea». Horretan
ere eragin nahi dute: «Nora goazen jakiteko, ezinbestekoa da
nondik gatozen jakitea. Sustrai
horiek ezagutarazi nahi dizkiegu
gure seme-alabei».
Elkartea migratzaileei begirakoa den arren, ateak edonorentzat
zabalik dituztela azpimarratu du
Castrok: «Elkarte euskolatinoa
da gurea; inklusioa du helburu.
Gurekin identifikatuta sentitzen
den edonork har dezake parte».

Argazkilaritza 11
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Ramon Serras zena, artxiboko irudi batean. ZARAUZKO HITZA

artistarekin egin dute lan. Agirretxek ez du ezkutatu artisten eta
obren maila altua mantentzeak
duen lana: «Beti saiatzen gara
irizpide batzuk betetzen. Bertako
eta nazioarteko talentua uztartzen ahalegintzen gara beti, eta
parekidetasuna ere kontuan izaten dugu artistak aukeratzean».
Presidenteak azaldu du elkarteko kideek gustukoen dituzten argazkilariengana jotzen dutela, eta
ezezkoak ere jaso izan dituztela
onartu du: «Ez dugu izaten diru
askorik eskaintzeko aukerarik,
eta, tamalez, beti ez dugu lortzen
nahi ditugun artista guztiak erakartzerik. Etortzen direnek, diruari baino gehiago, Zarauzko
Mostran parte hartzeak ematen
dien prestigioari ematen diote balioa. Izan ere, urtez urte, indartuz
joan da gure erakusketa».

Aniztasuna erakusketan
Zarauzko Sanz Enea kultur etxean atzotik dagoen erakusketa; lau argazkilariren lanak ikus daitezke. IÑIGO GAITON

Serrasen omenezko
Nazioarteko Mostra
Atzotik martxan da erakusketa, Zarautzen, Cuauhtemoc Campos,
Mario Cea eta Leire Unzueta argazkilarien obrekin b Ramon Serras
argazkilaria omenduko dute aurten; joan den otsailean hil zen
Iñigo Gaiton Zarautz

Atzo zabaldu zituen ateak Zarauzko 29. Nazioarteko Mostrak.
Urtero bezala, Zarauzko Argazkizale Elkarteak antolatu du erakusketa, eta, ohiko moduan, lau
artistaren lanak bildu dituzte
Sanz Enea kultur etxean. Hain
zuzen ere, Cuauhtémod Campos
mexikarraren, Mario Cea espainiarraren eta Leire Unzueta euskal herritarraren argazkiak daude ikusgai atzotik. Horiez gain,

Ramon Serras zenaren argazkiek
toki berezia dute aurten erakusketa aretoan. Laster urtebete beteko da Zarauzko argazkilaria hil
zenetik, eta haren artxiboko argazkiak ere jarri dituzte Mostran,
omenaldi modura.
Zarauzko Mostrak bide luzea
du egina dagoeneko. «1980an
sortu zen elkartea», esanez hasi
du azalpena Isabel Agirretxe Zarauzko Argazkizale Elkarteko
presidenteak. «Eta hurrengo urtean jada bazkideen arteko lehia-

ketak, erakusketa kolektiboak
eta lehiaketak antolatzen hasi ginen». 1993an antolatu zuten I.
Nazioarteko Mostra. Serrasek
bere garaian hala erabakita, gaur
egun elkarteak berak aukeratzen
ditu parte hartuko duten artistak.
Agirretxeren hitzetan, «sona
handiko argazkilarien lanak»
erakutsi izan dituzte Mostran.
«Erakusketen alorrean, elkartearentzat ekitaldi hau izaten da urteko ekimenik garrantzitsuena».
Urteotan guztiotan, ehundik gora

Aurten, estilo desberdinak jorratzen dituzten argazkilariak hautatzearen aldeko apustua egin du
Zarauzko Argazkizale Elkarteak.
Cuauhtémod Camposen portfoliotik erretratu koloretsuak jarri
dituzte ikusgai. AEBetan bizi den
artistak hamabost urteko ibilbidea du argazkilaritzan, eta «dramatiko eta moderno» gisa deskribatu du bere burua.
Mario Cearen argazkien kasuan, naturak du presentziarik
handiena. Argazkilariak berak
behin eta berriz azpimarratu duenez, saiakera berezia egiten du
sorkuntza prozesua argazki kamerara mugatzeko eta edizio sistema informatikorik ez erabiltzeko. Unzuetari dagokionez, berriz,
hasieran «bidaiatzearekin» lotzen zuen argazkilaritza, baina,
gero, «terapia modura», etxe inguruko basoei «egun euritsu eta
lainotsuetan» argazkiak egiten
hasi zen. Mostran jarri dituen argazkietan ikus daitekeenez, malenkoniaz gain, «kostaldeko ilunabarretako argi beroa» ere deskubritu du artistak.

VI. Ramon Serras
argazki lehiaketa,
martxan

R

Dagoeneko zabaldu dute
VI. Ramon Serras argazki
lehiaketara lanak aurkezteko
epea, eta abenduaren 8ra arteko epea egongo da. Islak da
aurtengo gaia. Ohi bezala, Euskalduna tabernak eta Zarauzko
Argazkizale Elkarteak antolatu
dute egitasmoa, Zarauzko Udalaren babesarekin. Behin lan
guztiak jasota, 100-600 euroko
diru sariak banatuko dituzte irabazleen artean.

Serrasen kasuan, «berezia»
izango da bere argazki sorta. Agirretxeren hitzetan, hura da Zarautzek eman duen argazkilaririk
ezagunena, eta Zarauzko Argazkizale Elkartearen sortzaileetako
bat ere izan zen; lehen presiden-

‘‘
Bertako eta nazioarteko
talentua uztartzen
ahalegintzen gara beti,
eta parekidetasuna ere
kontuan izaten dugu»
Isabel Agirretxe
Zarauzko Argazkizale Elkarteko
presidentea

tea ere bai, eta, geroago, Photomuseumen bultzatzaileetako bat.
Agirretxek azaldu duenez, Serrasek «bultzada handia» eman
zion herriko argazkilaritzari, «eta
bere pasioa besteei transmititzen
saiatu zen».
Argazkilari gisa «lan perfektuaren bila» aritzen zela azpimarratu du elkarteko egungo presidenteak, eta bide horretan teknika eta gai desberdinak jorratu
zituela. «Gure herria izan zen haren gai nagusietako bat: Zarautz».
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DEBA Luze edo motz. Mirari

Donostia b Kontzertua

b Bihar, 20:30ean, Basteron.

Martiarena eta Idoia Torregarai.
b Igandean, 18:00etan, Burgorri
elkartean.

ANDOAIN Concerto a tempo

DONOSTIA Man up. Teatro in Vilo.

d’umore. Orthemis-Nova Orquestra Cambra Emporda.
b Igandean, 12:00etan, Basteron.

b Gaur, 19:00etan, Viktoria

ANDOAIN Sorotan Bele gogoan.

Eugenian.
DONOSTIA Zuhaitzak landatzen

ANDOAIN Andoaingo Musika

zituen gizona. Gorakada.

Eskolako abesbatza.
b Astelehenean, 19:00etan,
Basteron.

b Bihar, 17:30ean, Gazteszenan.

DONOSTIA Celestina infernal.

Teatro Corsario.
b Igandean, 19:00etan, Antzoki
Zaharrean.

ARRASATE Txorbela Otxotea eta

Goiltzarri Abesbatza.
b Bihar, 19:00etan, San Frantzisko
elizan.

DONOSTIA Los hermanos

ARRASATE Audience.

Machado. Teatro del Temple.
b Igandean, 19:30ean, Lugaritzen.

b Ostegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

DONOSTIA Erradikalak ginen.

AZKOITIA Ama Say eta Verde

Beatriz Egizabal eta Ane Labaka.
b Asteazkenean, 12:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

Prato.
b Igandean, 18:30ean,
Matadeixen.

DONOSTIA Lubaki lainotsua.

b Gaur, 21:00etan, Sanagustinen.

ATX Teatroa.
b Ostegunean eta ostiralean,
19:00etan, Antzoki Zaharrean.

AZPEITIA Azpeitiko Musika

EIBAR Kukuryku. Ola Muchin

AZPEITIA Omago.

Banda.
b Bihar, 18:30ean, Soreasun.

Orfeoia eta Musikene, saio berean

konpainia.
b Bihar, 17:00etan, Koliseoan.

BERGARA Diablues & Bluezifer.

Indarrak batzea erabaki dute Donostiako Orfeoiak eta Musikene Orkestra Sinfonikoak, eta, bat eginda, kontzertu berezia eskainiko dute astelehenean, Donostiako Viktoria Eugenia antzokian, 20:00etan. Antonin Dvoraken Stabat Mater obra eskainiko dute, Jose Antonio Sainz Alfaroren zuzendaritzapean. Sarrerak salgai daude, 20 euroan. Irudian, Donostiako Orfeoia, artxiboko irudi batean. DONOSTIAKO ORFEOIA

ESKORIATZA Hasta los tacones.

b Bihar, 20:00etan, Seminarixoan.

BERGARA Bergarako Musika

Banda.
b Igandean, 12:30ean, udal
pilotalekuan.
DONOSTIA Puraposse eta Curly

Mane.
b Gaur, 19:30ean, Dokan.

DONOSTIA Philippe Jaroussky

IRUN Irungo Musika Banda.

SORALUZE Eunice: A Beloved

kontratenorra.
b Astelehenean, 19:30ean,
Kursaalean.

b Igandean, 12:30ean, Amaia KZn.

Tribute to Nina Simone’s Music.
b Igandean, 20:00etan, kultur
etxean.

ra.
b Gaur, 20:30ean, Dabadaban.

eta Musikene Orkestra.
b Astelehenean, 20:00etan,
Viktoria Eugenian.

DONOSTIA Chuchambra.

DONOSTIA Marcin Masecki

b Bihar, 00:25ean, Dabadaban.

pianista.
b Asteartean, 20:00etan, Viktoria
Eugenian.

DONOSTIA El Negro, J. Muñoz eta

Jerome & Aigory (SNKT).
b Bihar, 20:30ean,

DONOSTIA Santiago Motorizado.

Dabadaban.

b Ostegunean, 20:30ean,

LASARTE-ORIA XVIII. Akordeoi

jaialdia. Banduoneando eta Pietro
Roffi.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

Trio.
b Igandean, 12:30ean, Latxartegin.

ORDIZIA La Guirlande. Barroko
ERRENTERIA Santa Zeziliako

kontzertua. Andra Mari abesbatza.
b Bihar, 20:15ean, Fatimako
Amaren parrokian.

DONOSTIA Dubmingo.
b Igandean, 17:30ean,

Dabadaban.

Laguntzen antzerki taldea.
b Gaur, 19:00etan, Kulturunean.
LAZKAO Agurra. Vidania Antzer-

Leidorren.

kia.
b Gaur, 20:00etan, Arerian.

TOLOSA Habi eta Etxekalte.
b Bihar, 22:00etan,

PASAIA Apotheòsis Buffo.

Bonberenean.

b Bihar, 19:00etan, Juanba

Berasategi aretoan.
USURBIL Ruper Ordorika.
b Gaur, 22:00etan, Sutegin.

VILLABONA-AMASA Atzerrian

ZUMAIA Alize Mendizabal orga-

b Igandean, 19:30ean, Gurean.

nista.
b Igandean, 19:00etan, San Pedro
parrokian.

ZARAUTZ Ameriketako bidaia.

lurra garratz. Artedrama.

Tanttaka Teatroa.
b Gaur, 20:00etan, Modelon.

ANTZERKIA
ORIO Nogen.

ZUMAIA Amua. Axut.

b Bihar, 19:00etan, kiroldegian.

ADUNA Luze edo motz. Mirari

Jazz eta Hernaniko Banda.

SORALUZE Watermelon Slim

Martiarena eta Idoia Torregarai.
b Gaur, 21:30ean, elizan.

b Bihar, 19:00etan, Atsegindegin.

Blues Band.
b Gaur, 20:00etan, antzokian.

HERNANI Aldapeko Basque Latin

DONOSTIA Rafael Agirre gitarra

jotzailea.
b Igandean, 19:00etan, Viktoria
Eugenian.

Aire jaialdia.
b Igandean, 18:30ean, parrokian.

IRURA Birritan bortxatua. Aldatzen

b Gaur, 20:30ean,

OÑATI Juan Carlos Irizarren ome-

nezko kontzertua. Arantzazu Saiz
Trio eta gonbidatuak.
b Igandean, 19:00etan, Santa
Anan.

liñe.
b Bihar, 19:00etan, Itsas Etxean.

TOLOSA Nogen.

LEGAZPI Iñaki Dieguez Akustik

Dabadaban.
DONOSTIA Joseba Irazoki eta

Lagunak, eta Rumbling Lips.
b Bihar, 21:00etan, Intxaurrondo
kultur etxean.

antzokian.
HONDARRIBIA Tiempo. Marke-

DONOSTIA Donostiako Orfeioa
DONOSTIA Latitud 43 eta Susma-

b Igandean, 19:00etan, Zaldibar

HERNANI Olatz Salvador.
b Ostegunean eta ostiralean,

SORALUZE Izo Fitzroy Banda.

19:30ean, Biterin.

b Bihar, 20:00etan, antzokian.

AZPEITIA Nekatutak. Antton
Telleriaren bakarrizketa.
b Bihar, 22:00etan,
Soreasun.

b Gaur, 20:00etan, Aita Marin.

BERTSOLARITZA
ARRASATE Adin adin egitasmoa-

ren bertso saioa. Bertsolariak:
Maider Arregi Markuleta eta
Sebastian Lizaso.
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b Gaur, 10:30ean, Iturbide

egoitzan.

Eibar eta Lezo b Bertso saio musikatua

b Gaur, 18:00etan,

Niessenen.

EIBAR Ez da kasualitatea bertso

ESKORIATZA Pello Añorga ipuin

saio musikatua. Bertsolariak: Miren Artetxe, Nerea Ibarzabal, Alaia
Martin eta Eli Pagola. Musikariak:
Ixak Arruti eta Gari Otamendi.
b Gaur, 19:30ean, Portalean.

kontalaria.
b Ostegunean, 18:00etan,
liburutegian.
HERNANI Alpha. Ganso&Cia.
b Bihar, 12:00etan,

ERRENTERIA Xenpelar saria.

Biterin.

Kanporaketa. Bertsolariak: Aner
Euzkitze, Aroa Arrizubieta, Xabat
Illarregi eta Julene Iturbe Epelde.
b Gaur, 19:00etan, Xenpelar
etxean.

HONDARRIBIA Kuikui. Pirritx,

Porrotx eta Marimotots pailazoak.
b Igandean, 16:00etan eta
19:00etan, Itsas Etxean.

ERRENTERIA Xenpelar saria.

HONDARRIBIA Lupe Lekuona

Kanporaketa. Bertsolariak: Maider
Arregi Markuleta, Irantzu Idoate
Funosas, Igauri Lopetegi eta Unai
Mendiburu.
b Bihar, 19:00etan, Xenpelar
etxean.

ipuin kontalaria.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Zuloaga etxean.
LEGORRETA Bortizaranako

Aluzineskak ipuin kontaketa.
b Asteazkenean, 18:00etan,
antzokian.

ERRENTERIA Adin adin egitas-

moaren bertso saioa. Bertsolariak:
Andoni Egaña eta Alaia Martin.
b Asteazkenean, 11:00etan,
Jesusen Bihotza egoitzan.

OÑATI Adi, grabatzen, ekin!.

Tomaxen Abenturak.
b Bihar, 16:30ean, Zuazola
institutuan.

HONDARRIBIA Bertso afaria. Ber-

tsolariak: Nerea Ibarzabal eta
Oihana Iguaran. Gai jartzailea:
Karlos Aizpurua.
b Bihar, 21:00etan, Itsaslur
elkartean.
LAZKAO Emakumeen aurkako

indarkeriaren kontrako eguna.
Bertso saioa. Bertsolariak: Amaia
Agirre, Saioa Alkaiza, Oihana Bartra eta Ane Labaka. Gai jartzailea:
Aintzane Irazusta.
b Asteazkenean, 21:00etan,
Maizpide euskaltegian.

Hitzari musika doinuak gehituta
Bertsoaren hitz jolasari musikaren konpasa gehituko diote gaur, 19:30ean, Eibarko Portalea kultur etxean, Ez
da kasualitatea bertso saio musikatuarekin. Miren Artetxe, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin eta Eli Pagola —irudian— ariko dira bertsotan, eta Ixak Arruti eta Gari Otamendi izango dira musikariak. Bihar, berriz, Lezoko Gezala auditoriumean izango da Ez da kasualitatea saioa, 19:30ean. Irati Alcantarilla, Miren Artetxe, Oihana Iguaran eta Alaia Martin izango dira bertsolariak, eta Ixak Arruti eta Gari Otamendi musikariak. ANDONI CANELLADA / FOKU

antzokian.
TOLOSA Ataungo kondairak.

Agin Laburu eta Aitor Mendiluze.
b Bihar, 21:00etan,
Itxaspen.

naldia. Bertsolariak: Maialen Akizu
eta Anjel Mari Peñagarikano. Protagonista: Koldo Izagirre.
b Bihar, 19:30ean, kultur etxean.

kontaketa.
b Ostegunean, 19:00etan,
Kulturaten.

Monika Arratibel eta Maitane
Aizpurua.
b Bihar, 17:00etan, Amarozko auzo
etxean.

AZKOITIA Lupe Lekuona ipuin

ZUMAIA Hai, ametsetako arranb Igandean, 12:00etan, Aita Marin.

bertso saioa. Bertsolariak: Amaia
Agirre eta Anjel Mari Peñagarikano.
b Asteartean, 11:00etan,
Iurreamendi egoitzan.

AZPEITIA Higa. Gero Axular

kontalaria.
b Gaur, 17:30ean,
liburutegian.

dantza taldea.
b Igandean, 18:00etan, Soreasun.

DONOSTIA Irrati ipuin tailerra.

LEZO Ez da kasualitatea bertso

USURBIL Adin adin egitasmoaren

DONOSTIA Autorretratos de plu-

b Bihar, 10:00etan, CasaresTomasene kultur etxean.

saio musikatua. Bertsolariak: Irati
Alcantarilla, Miren Artetxe, Oihana
Iguaran eta Alaia Martin. Musikariak: Ixak Arruti eta Gari Ortamendi.
b Bihar, 19:30ean, Gezalan.

bertso saioa. Bertsolariak: Ane Labaka eta Anjel Mari Peñagarikano.
b Asteartean, 11:00etan, Puntapax
eguneko zentroan.

ma y espada. Dramaturgas del barroco en primera persona. Karlik
Dantza Teatro eta Festival de Teatro Clasico de Caceres.
b Bihar, 19:00etan, Viktoria
Eugenian.

tsotan saioa. Bertsolariak: Maialen
Akizu eta Aitor Sarriegi.
b Asteartean, 19:00etan, Barrena
jauregian.

b Asteazkenean, 17:30ean,

ARRASATE Ines Bengoaren ipuin

TOLOSA Adin adin egitasmoaren

ORDIZIA Getariako Txakolina Ber-

ORDIZIA Kukuryku.

ZIZURKIL Bertsoaren Harria ema-

riak: Oihana Arana, Amets Arzallus, Joanes Illarregi eta Maialen
Lujanbio.
b Gaur, 19:00etan,
Latxartegin.

tsotan saioa. Bertsolariak: Unai
Agirre Goia eta Nerea Elustondo.
b Asteazkenean, 19:00etan, Santa
Anan.

Antzerki Faktoria.
b Igandean, 12:00etan,
antzokian.

ORIO Bertso afaria. Bertsolariak:

LEGAZPI Bertso saioa. Bertsola-

OÑATI Getariako Txakolina Ber-

ORDIZIA Peru eta otsoa. Didau

ZARAUTZ Bertso afaria. Bertsola-

riak: Libe Goenaga, Garazi
Navarro Ugarteburu eta Lurdes
Ondaro.
b Gaur, 21:00etan, gaztetxean.

DANTZA

ERRENTERIA Lof ladies on fight.

Eva Guerrero konpainia.
b Bihar, 20:00etan,
Niessenen.

ZESTOA Bertso saioa. Bertsola-

riak: Amets Arzallus, Oihana Iguaran, Unai Iturriaga, Alaia Martin,
Aitor Salegi eta Jone Uria Albizuri.
Gai jartzailea: Saroi Jauregi.
b Igandean, 17:30ean,
kiroldegian.

BESTELAKOAK

DONOSTIA Nola egin abesti bat?

tailerra, Ilargirekin.
b Bihar, 12:00etan, Kutxa kultur
plazan.
DONOSTIA Piraten istorio bat.
Erre Produkzioak.
b Bihar, 17:00etan,
Aiete kultur etxean.
ELGOIBAR Argitxo Iratxoa. Taupa-

HAUR JARDUERA
ARRASATE Lur Korta ipuin konta-

laria.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Kulturaten.

tzalea. Giramagic konpainia.

da.
b Igandean, 16:30ean,
antzokian.
ERRENTERIA Italino Grand Hotel.

Companya La Tal.

AZPEITIA Kulturgintza sozializa-

tzeko plazak: aretoak, kalea, Internet mahai ingurua. Sormenean
hezi, kulturan bizi II. jardunaldia.
Parte hartzaileak: Ines Arrue, Bertsozale Elkartea, Mikel Elorza, Jon
Eskisabel eta Maialen Goñi.
b Bihar, 12:30ean, Elikagunean.
DONOSTIA Otras formas de vio-

lencia matxista tailerra. Ana Ulzaga Galnares.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Intxaurrondo kultur etxean.

@
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Musika
beltzari
keinuka
Soraluzeko Arrabal kultur elkarteak
hirugarren urtez jarraian antolatu du
Blues Hotsak jaialdia b Gaur hasi eta
azaroaren 28ra arte izango dira saioak
Unai Zubeldia

Hirugarren pausoa izango du Soraluzeko Blues Hotsak jaialdiak.
Gaur hasi eta azaroaren 28ra arte,
zazpi emanaldi eta argazki erakusketa bat izango dira herriko
antzokian. «Ondo moldatu gara
azkenerako», aitortu du Ubane
Usin Blues Hotsak jaialdiaren arduradunak —Errabal kultur elkartea da antolatzailea—. «Berrogeialdien, aforoen eta gainerakoen beldurrez ibili gara hilabeteotan, baina, arazoak arazo, aurrera
egitea erabaki genuen uztailean».
Proiektua duela bi urte sortuta,
iaz COVID-19aren pandemiak bete-betean harrapatu zuen jaialdia.
«Hala moduz egin genuen iazkoa, baina ez genuen etsi, eta sarrera guztiak saldu genituen. Aurten ere, zorionez, Euskal Herrian
dagoen blues jaialdirik onentsuena antolatzeko gai izango gara».
Usinek azpimarratu du «kasualitatetik gutxi» daukala Blues
Hotsak jaialdia Soraluzen antolatu izanak. «Gaztelupeko Hotsak
zigilua daukagu herrian, eta musika beltzaren oso zaleak dira diskoetxe horretan. Horren eragi-

nez, herrian bertan beti eduki
izan dugu musika beltza entzuteko ohitura».
Azken asteotan nabarmen gora
egiten ari dira positibo kasuak.
«Baina kulturgintzak eta aretoek
erakutsi dute jada badakitela egoera berezi honi aurre egiten; jendeak maskara janzten du, eserlekua errespetatzen du... Publikoak
demostratu du kultura ez dela
arazoa», ziurtatu du jaialdiaren
antolatzaileak.
Blues Hotsak jaialdiaren bereizgarri moduan, Usinek azpimarratu du asko zaintzen dutela
generoaren ikuspegia. «Oreka
mantentzen saiatzen gara beti,
eta, horren erakusgarri, emakumezkoen proiektuak dira aurtengo bost emanaldietatik hiru».
Film proiekzio bat —Janis Joplin:
Little girl blue— eta Soraluzeko
musika eskolako ikasle eta irakasleak osatutako taldearen saio
bat dira beste bi emanaldiak.
«Bestalde, aurten, jaialdia nazioartekoagoa izatea zen gure helburuetako bat, eta lortu dugula uste
dut. AEBak, Ingalaterra, Afrika...
Proiektu desberdin dezente lotu
ditugu».

Koko-Jean & The Tonics, Bartzelonako taldea; Koko-Jean Davis da
abeslari protagonista. BLUES HOTSAK

Usinen hitzetan, Soraluzetik
eta Soraluzerentzat egindakoa da
jaialdia, bereziki. «Baina, kanpotarrei begira, gure webgunean
saiatu gara afaltzeko eta lotarako
tokiak ere eskaintzen; ahalegin
hori ere egin dugu aurten». Blues
Hotsak jaialdiaren arduradunak
aitortu du, aurrekontuari dagokionez, «arrisku handiak» hartzen dituztela urtero. «Geure kabuz antolatzen dugulako jaialdia.
Baina argi daukagu programazio
ona osatzea dela gure apustua».
Badakite jaialdia Eibarrera eramanda oihartzun handiagoa lortuko luketela ziurrenik. «Baina

Soraluzen bertan mantendu nahi
dugu, herrian sortutako proiektua delako». 10 euro ordaindu
beharko dira kontzertu bakoitza
bertatik bertara ikusteko —berrehun lagunentzako tokia dauka
Soraluzeko herriko antzokiak—;
Alex Rodriguez Cruzen erakusketa ikusteko, berriz, ez da sarrerarik ordaindu beharko.
GAURTIK AZAROAREN 28RA

guez Cruz argazkilari espainiarraren hitzak dira. Bluesaren
zuzeneko mundua izena jarri dio
gaurtik herriko antzokian ikusgai
egongo den erakusketari. «Munduko edozein txokotara joanda
ere, han egongo da Alex», azaldu
du Usinek. Egunero egongo da
ikusgai erakusketa, 17:00etatik
20:00etara.
GAUR, OSTIRALA

bbb Argazki erakusketa

bbb Watermelon Slim

«Era guztietako musikaren zale
amorratua naiz; musika beltzarena, soularena, jazzarena... eta, batez ere, bluesarena». Alex Rodri-

Blues Band
William Homans kazetari, kamioilari, nekazari eta musikari
estatubatuarraren ezizena da
Watermelon Slim. «Mundu mailan garrantzi handia daukan
blues musikaria da Watermelon
Slim. Adinekoa da jada, eta Vietnamgo gerran egondakoa, besteak beste», zehaztu du Usinek.
«Hain zuzen ere, bere bizimoduaren berri ematen du bere
emanaldian». 1973an grabatu
zuen bere lehen disko antibelizista: Merry Airbrak. 1999ra arte ez
zuen kaleratu beste diskorik. Besteak beste, 2007an eta 2008an hamazazpi izendapen lortu zituen
Blues Music Awards sarietarako,
eta garaikur hori bi aldiz irabazi
duen musikari bakarra da gaur
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ko. Nazioartera begiratu dugu,
baina beti egongo da bertakoentzako tokia», ziurtatu du Usinek.
Etxartek Odol Berri, Ximinorak
eta Zazpi Gara taldeetan eman zituen lehen pausoak, eta 1976an
sortu zuen Minxoriak taldea.
1990etik aurrera, Hapa Hapa taldearekin egin zuen bidea, eta, 68
urterekin, zuberotarrak sormen
lanean murgilduta jarraitzen du
oraindik ere.
AZAROAK 27, LARUNBATA
bbb Koko-Jean & The Tonics

Izo Fitzroy, soul garaikidearen ahots nabarmenenetako bat. BLUES HOTSAK

egun. Gaur, 20:00etan hasiko da
kontzertua.
BIHAR, LARUNBATA
bbb Izo Fitzroy Banda

«Izo Fitzroyk Europako jaialdi
garrantzitsuenetan parte hartu
du iaz eta aurten, eta oso harrera
ona izan du», azaldu du Blues
Hotsak jaialdiaren arduradunak.
«Pare bat urte barru guretzat iritsezina izango dela uste dut, oso
maila oneko musikaria baita
jada». Soul garaikidearen ahotsetako bat da Fitzroy, gospelaren,
Motownaren eta rock klasikoaren eragin nabarmena daukana.
2017an kaleratu zuen lehen diskoa: Skyline. «Gordintasuna, interpretazioaren dinamikoa eta
konposizioaren zintzoa» dira
musikari britainiarraren ezaugarrietako hiru. Bihar izango da
kontzertua, 20:00etan.

lan bat egitea —Eunice zen Nina
Simoneren lehen izena—. «Baina,
pandemia betean, ez zuten pausoa ematen, eta guk egin genuen
apustu hori. Enkargu moduan,
laguntza emango geniela esan genien, eta gure jaialdian izango
dute estreinaldia», jakinarazi du
Usinek. Nina Simoneri AEBetan
nagusi zen arrazakeriak eragotzi
zion umetatik gogotik saiatu zen
piano klasikoko kontzertista
handi bat izatea. Edjolek, Gabri
Casanovak, Lucas de Mulderrek
eta Javier Gomezek abeslari estatubatuarraren ibilbide luzeko
genero eta estilo guztiak bildu
dituzte lan berrian. Igandean,
20:00etan hasiko da kontzertua.
AZAROAK 25, OSTEGUNA
bbb Janis Joplin: Little girl blue

Hiru eguneko atsedenaren ondoren, Amy Berg zuzendariak Janis
Joplin abeslari estatubatuarrari
buruz egindako dokumental batekin berrekingo diote, azaroaren
25ean, Eskoriatzako Blues Hotsak
jaialdiari. «Emakume musikari
baten bizitza gogorra islatzen du
Litte girl blue dokumentalak»,
argitu du jaialdiaren arduradunak. 21:00etan hasiko dira filma
proiektatzen —106 minutuko
iraupena du—; ingelesez eskainiko dute, gaztelaniazko azpitituluekin. «Euskaraz lortu nahian
ari gara, baina ezinezkoa izan da
oraingoz», esan du Usinek.

ETZI, IGANDEA
bbb Eunice

Izatez, gasteiztarra da Mayka Edjole abeslaria, musikagilea eta
DJa, «nahiz eta Madrilen bizi den
aspaldian», zehaztu du Usinek.
Edjoleren taldeak aspalditik zeukan buruan Nina Simone artista
eta aktibista ospetsuari buruzko

AZAROAK 26, OSTIRALA
bbb Niko Etxart & Hapa Hapa

«Euskal Herriko blues-rock soinuen aitzindariak» ere tokia
izango du Blues Hotsak jaialdian:
hurrengo ostiralean, 20:00etan.
«Gogoa geneukan Niko Etxarten
gisako bertako artista bat ekartze-

Bigarren asteburuan sartuta, soul,
erritmo eta groove estiloen nahasketa proposatuko du Bartzelonako Koko-Jean & The Tonics taldeak. Koko-Jean Davis, Anton Jarl,
Victor Puertas eta Dani Baraldes
dira taldeko lau kideak. «Musikari
handiak dira bakoitza bere aldetik, eta disko berria aurkeztuko

dute, gainera. Oso gogotsu etorriko dira». Iazko otsailean kaleratu
zuten lehen lana, Hairwhip LH,
eta joan den urrian aurkeztu zuten
euren ibilbideko bigarrena, Shaken & Stirred, soul, blues eta rockand-roll pintzelkadak biltzen dituen diskoa. Azaroaren 27an,
20:00etan hasiko da kontzertua.
AZAROAK 28, IGANDEA
bbb Musika eskola - Konboak

Jaialdiaren azken kolpe gisa, «festa moduko bat» izango da azaroaren 28ko saioa: Soraluzeko musika eskolako ikasleek eta irakasleek sortutako ikuskizuna;
13:00etan hasiko da. «Iaz hasi ginen musika eskolako maisuak eta
ikasle helduak elkartu eta saio berezi bat sortzen. Soraluzetarrentzako emanaldia izaten da, oso dibertigarria. Jaialdia amaitzeko
modu polita izango da».
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Miren Garate

Urte askoan zaintza arloan lan
egin ostean, gaur egun zaintzaileei autozainketa tailerrak ematen
dizkie Saioa Garmendiak (Astigarraga, 1979). Gipuzkoako hainbat
herritan ditu taldeak. Kontatu du
zaintzaileek beren bizitza alde batera uzteko joera izaten dutela.
Era berean, haien artean ohikoak
izaten dira heriotzari buruzko
kezka, erru sentimendua, nekea
eta bestelako sentipen batzuk ere.
«Errazagoa da halako gauzei buruz zure antzeko egoeran daudenekin hitz egitea», kontatu du.
Autozainketa tailerrak ematen
dituzu herriz herri. Zer behar ikusita hasi zinen tailer horiek ematen?
Azkenetan zeuden gaixoen zaintzaileen beharrei buruzko tesina
egin nuen, eta ikusi nuen zaintzaileek beren burua aparkatu
egiten dutela askotan: lagunekin
ateratzeari uzten diote, lana ere
bai batzuek, norbere familia, bizitza soziala, zaletasunak... Azkenean, gaixo ezkutuak bihurtzen
dira. Horregatik, tailer hauen helburua da egunerokoan beren burua zaintzen lagunduko dieten
tresnak ematea, beren antzeko
egoeran dauden beste zaintzaile
batzuekin konfiantzazko giroan
atseden hartzeko aukera izango
duten gune batean.
Zaintzaileak jabetzen al dira
haiek ere behar dutela zainduak
izatea?
Jabetu bai, baina kostatu egiten
zaie zainketa lan hori utzi eta beraientzat denbora hartzea, dena
beren gain hartzen baitute askok.
«Ez daukat astirik», esaten dute,
baina denbora hori hartu egin behar da. Nik beti esaten dut egunak
24 ordu dituela, eta, jarraian ez
izanda ere, horietatik bat gutxienez gure gustuko zerbait egiteko
izan behar dela; gainera, jakinda
gure gustuko zerbaitetan ari garela.
Zer lantzen duzue tailerretan?
Beti hasten gara meditazio batekin, musika pixka bat jarri eta arnasketa ariketak egiten. Ondoren, horrelako egoera batean egonez gero baliagarriak izan
daitezkeen ezagutzak lantzen ditugu. Dena den, halako gauzei
buruz ere hitz egiten dugun
arren, beti nabarmentzen dut ez
ditudala ematen zaintzen ikasteko prestakuntza saioak: autozainketa tailerrak dira, hau da,
geure burua zaintzen ikasteko
tailerrak. Bi orduko saioak izaten
dira, eta denboraren %80 autozainketako dinamikei eskaintzen
diegu.

Zer kezka aipatu ohi dituzte
zaintzaileek?
Heriotza izaten da asko ateratzen
den gai bat. Gehienei asko laguntzen die gaixoaren prozesua gutxi
gorabehera nolakoa izango den
jakiteak ere. Erru sentsazioa ere
askotan aipatzen dute. Agian,
ama zaintzea tokatzen zaizu, bai-

ELKARRIZKETA

«Elkarren artean ere
informazio asko
partekatzen dute
tailerretan, eta oso
aberasgarria izaten da»
«Zaintzaileei asko
laguntzen die gaixoaren
prozesua gutxi
gorabehera nolakoa
izango den jakiteak»
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«Azkenean, gaixo
ezkutuak bihurtzen
dira zaintzaileak»
Saioa Garmendia b Zaintzaileen autozainketarako tailerren
sortzailea eta dinamizatzailea
Zaintzaileei kostatu egiten zaie une batez zaintza lana utzi eta beren
buruarentzako denbora hartzea, baina Garmendiak dio funtsezkoa dela
hori. Tailerretan, norbere burua zaintzen ikasteko teknikak ematen ditu.
Nolakoak izaten dira dinamika
horiek?
Alde batetik, dinamikak eta jokoak egiten ditugu harreman emozionalak lantzeko, autoestimua
jorratzeko, gaixoarekin komunikazioa hobetzeko... Bestetik, estresa kudeatzeko tresnak ematen
ditut: giharrak erlaxatzeko ariketak, autokontrolerako teknikak,
mindfullness-a... Ikasi egin behar
dugu geure burua zaintzen; egunero egin beharreko zerbait da.
Nik teknika batzuk ematen ditut,
eta helburua izaten da tailerretara

datozenek teknika horiek aplikatzea beren eguneroko bizitzan.
Zaintza lanak era askotakoak
izan daitezke. Antzeko beharrak
al dituzte zaintzaile guztiek?
Tailerretara etortzen direnen artean daude mendekotasunak dituzten haurren zaintzaileak, 50
urteko senarraren zaintzaileak
direnak, adinekoen zaintzaileak,
zaintzaile profesionalak... Guztien beharrak ez dira berberak,
eta, horregatik, taldeak berak
markatzen du askotan zer bide jarraitu edo zer landu gehiago. El-

karren artean ere informazio asko
partekatzen dute, eta hori ere oso
aberasgarria izaten da: batek
kontatzen du mendekotasuna
duen haurra jarduera batzuetara
eramaten duela udan, eta, agian,
antzeko egoeran dagoen beste batek ez daki halakorik dagoenik
ere; beste batek diru laguntza jakin bat jasotzen duela esaten du...
Eusko Jaurlaritzaren familia bitartekaritza zerbitzuarekin ere elkarlanean ari naiz, eta, beharra
ikusten badut, zerbitzu horretara
bideratzen dut jendea.

na ez duzu harreman ona izan harekin, edo maite duzun norbait
zaintzen ari zara, baina nekatu ere
egiten zara, haserretu... Errazagoa da halako gauzei buruz zure
antzeko egoeran daudenekin hitz
egitea. Zaintzaileei, gainera, askotan gauza bat gertatzen zaie: bizitza sozial guztia alde batera uzten
dute, baina gero, pertsona hori ez
dagoenean, beren bizitzari berriro heldu behar izaten diote, eta
konplikatua izaten da.
Zaintzaile profesionalak ere joaten zaizkizu tailerretara.
Bai, eta zentroetan ere hasi naiz
langileei autozainketa tailerrak
ematen. Gaixoaren etxeetan bizi
diren zaintzaile profesionalak ere
etortzen zaizkit. Gehienak atzerritarrak izaten dira, eta profil horretako zaintzaileek ere behar
handia dute, bakardade handia
bizi dutelako, ordu asko egon behar izaten dutelako gaixoekin...
Hasieratik oso argi izan dut tailer
hauek zerbitzu publiko bat izatea
nahi dudala; horregatik, udalei
eta elkarteei eskaintzen dizkiet,
ez dut nahi jendeak ordaindu behar izatea.
Halako gauzei buruz hitz egiteko, beharrezkoa izango da konfiantzazko giroa izatea, ezta?
Bai. Gehienez ere hamabi lagunekoak izaten dira taldeak, eta jarraitutasun batek ere egon behar
du zaintzaileek onura igartzeko.
Ikasturte osokoak izaten dira tailerrak, eta hamabostean behin elkartzen gara, badakidalako astero joatea zaila izan daitekeela
zaintzaile batzuentzat. Talde bat
hartzen duzunean, gehienek ez
dute elkar ezagutzen, eta beharrezkoa da elkarrekin konfiantza
izatea, eroso sentitu ahal izateko.
Noski, tailerretan esaten eta gertatzen dena tailerretan geratzen
da: intimitatea bermatzen dugu.

