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Iñaki Etxeleku Baiona

A
bendua ren
11n, zortzi ore-
neko zuzene-
ko irratsaioa
eginen du Gu-
re Irratiak bere

40. urteurrena markatzeko. Eus-
kal herri irrati horren proiektuan
«hurbiletik ala urrunetik» parte
hartu duten langile eta laguntzai-
leak oro gomitatu ditu. Kantari
eta musikariak ere ariko dira.
1981eko abenduaren 24an,

Eguberri gauez hasi zen uhinetan
hedatzen Gure Irratia, Ipar Euskal
Herriko lehenbiziko euskara hu-
tsezko irratia, Milafrangatik. Lau
hilabete lehenago, hamabost bat
euskaltzale bildu ziren euskal
irrati egitasmoaz mintzatzeko.
Gauzak zalu joan ziren. Xipri Ar-
belbidek izenpeturik bidali zi-
tzaien lehen bilkurarako gomita
orduko euskalgintzako ordezka-
riei, 1981eko agorrilaren 12an. Gu-
tun hartan oroitarazten du or-
duan,bi irrati bazirela euskarari
leku zerbaixka ematen ziotenak:
Radio Cote Basque —zortzi minu-
tuko euskal emankizuna zuen—;
eta Radio Adour Navarre —euska-
rari leku gehiago ematen dio,  bai-
nan frantsesa eta kaskoina ez de-
zazke bazter», zioen Arbelbidek,
gutunean—. Azterketa soziolin-
guistikoa begi bistakoa zitzaion:
«Elebi edo elehirutasun hortan
esperientziak erakusten dauku
euskara beti izorratua dela». 
Lizarran ibili berri baitzen Ar-

belbide, eta han, herri irrati bat
nola egiten zuten ikusirik, bilku-
rarako gomitan argitu zuen hel-
burua: «Iduritzen zaut behar gi-
nukela muntatu, egun osoa eus-
karaz ar litaken irrati bat. Ez da
hurbiltzekorik ere ezin egina:
tresneria miliunxahar batez petik
gostatzen da. Gero dira behar jen-
deak lanean artzeko», zioen. 
Ipar Euskal Herri osorako he-

dadura ikusten zioten sortzaileek,
gomitak lurralde guzietarik jinak
baitziren. Lehen bilkuran ordez-
katuak zirenak: Ikas, Seaska, Eus-
kaltzaleen Biltzarra, Association
pour l’Universite Basque, Mende

Berri, Sü Hazia, Gau Eskolak, Ber-
tsulariak eta Kantariak. Gehiago
bilduko ziren ondoko bilkuretan. 
Teknikan aditua zena eta lehen

irratilariak atzematekoak ziren
abiatzeko. Ezagutzen zuten soinu
teknikari batengana jo zuten: Er-
nest Hirigoien milafrangarraren-
gana. Giltza izan zen irratia heda-
tzen has zedin; baita ondoko urte-
etan ere tresna eta hedatze balia-
bideetan hobetzeko. Bere etxean
zeukan estudioan errezibitu zuen
Gure Irratia Hirigoienek.

Baionatik Uztaritzera
Luzien Etxezaharreta Paristik ji-
narazi zuten irratiko lehenbiziko
langilea izateko. Harekin, Jaki
Lautre eta Ermiñe Madariaga hasi
ziren. Eta Arbelbide bera astean
behin. Ondoko urteetan jinen zen
Erregeluko (Lekorne) hedagailua;
eta, gero, Baigura kaskokoa, gos-
taiak gosta. 1983an, iaz pausatu
zen Mattin Larzabal sartu zen
Gure Irratian, erretreta arte ego-

nez zerbitzari, Etxezaharreta lan-
kidearen gisan. 1985ean, Baiona-
ko Passemillon karrikako barne
ttipira aldatu zen irratia. 1996an,
Baionan, Poissonerie karrikako-
ra. Azkenik, 2006an, egungo Uz-
taritze Landagoiengo egoitzara.
Zutabe bat baino gehiago izan

ditu Gure Irratiak. Denak ezin
aipa. Aurten zendu den Txomin

Hegi dabil denen ahotan. Luzaz
diruzain eta gero lehendakari
izan baitu irratiak. Soldata guziak
hilabetez hilabete segurtatu zi-
tuen. Noel Elorgak ere markatu
du irratiaren historia. 

1997an, Euskal Irratiak sortu
ziren, Gure Irratiak 1982an sortu
ziren Irulegiko Irratiarekin eta Xi-
beroko Botzarekin egin juntatzea,
geroztik Hendaiako Antxeta Irra-
tia ere barne duena.

Biharko erronkak
2001eko azaroan sartu zen Ihin-
tza Arrieta Gure Irratian. Idazkari

lanetan aritu zen lehe-
nik, eta, gero, animazio-
an segitu. Gaur egun, ka-
zetari taldean ari da.
Aldatzen ari zen tokiko

irrati bat topatu zuen sar-
tu zenean Arrietak; etxe-
koz etxeko zebilen lan-
taldea. «Irrati txiki bat
zen; biziki familiarra.
Eta, aldi berean, garatzen

ari zen irrati bat». Euskal Irratien
elkarlanaren zabaltzea zen, hala-
ber. «Iduritzen zait, gaur egundik
ikusita, ezinbesteko bilakaera bat
zela», erran du Arrietak. «Batez
ere, berriak emateko momen-

tuan, Iparraldeko ikuspegi orokor
bat emateko. Elkarrekin lan egi-
nez gehiago egin daiteke, eta kali-
tatean hobetu».
2006an, Uztaritzeko egoitza be-

rriak jasan sutea bizi izan zuen.
«Sekulako negargura izan nuen
ikustean nola holako egoitza gau
batez dena suntsitzen den; iduri
zuen betirako itzali zela». Baina
biharamunetik eman zen erantzu-
nak bizirik mantendu zuen. «Zer
elkartasuna izan zen, eta nola lortu
zen dena berriz altxatzea. Gogora-
tzen dut Durangoko [Bizkaia] Azo-
kan eta Euskal Herri osoan izan
zen elkartasuna».
Geroari begirako aldaketei

buru egin behar die, orain, Gure
Irratiak. «Egoera ez da erraza iza-
nen, komunikabideen mundua
anitz aldatzen ari baita». Arlo di-
gitala, sare sozialak, irudia.
«Neurtu behar dugu noraino
nahi dugun horretan sartu, baina,
aldi berean, ezin dugu guztiz baz-
tertu».

1981eko Eguberriz hasi zen emititzen Gure Irratia, Milafrangatik. Nekeziak nekezia, aitzina egin zuen,
eta garatu zen. Baionan segitu zituen urte gehienak, gaur egungo Uztaritzeko egoitzarat pasatu aitzin.
Euskal Irratien elkarlanetik, erronka berriak ditu: arlo digitala, sare sozialak, irudiaren nagusitasuna.

Gure Irratiak 40 urte ditu

Gure Irratiko gaur egungo lantaldea, aurten, Uztaritzeko egoitzan. GURE IRRATIA

Egoera ez da erraza izanen,
komunikabideen mundua 
anitz aldatzen ari baita. Neurtu
behar dugu noraino sartu»
Ihintza Arrieta
Gure Irratiko kazetaria

‘‘
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I. Etxeleku Baiona

Apez izateaz gain, kazetari lane-
tan ibili zen Xipri Arbelbide (He-
leta, 1934) Gure Irratian. Sortzaile
taldekoa izan zen, duela 40 urte.
Irratiaren Milafrangako abiatze
hartan, asteazkenetan bermatzen
zuen zuzeneko saioa, eta bertan
eman lastaira baten gainean lo
egiten. Euskaltzaletasunez, te-
mari esker buru egin zieten eus-
kal irratia abiatzeko nekeziei. 
Zertarik deliberatu zenuten eus-

kal irrati baten sortzea?

Maiorgan nintzen [kolegio giristi-
noa, Donibane Garazin], eta aipa-
tu zuten urteko bidaia egitea Nafa-
rroarat. Ezagutzen nituen leku ba-
tzuk, eta Lizarran pasatu genuen
lehen gaua. Hango ikastola abiatu
berrikoekin ginen, eta batek erran
zigun: «Barkatu, baina joan behar
dut irratira». Nik: «Irratia baitu-
zue?». Bizpahiru karrika harata-
go, eraikin batean sartu ginen, bi-
garren estaiko gela batera, eta han:
mahai bat, gainean bi mikrofono,
nahasketa mahai bat, disko jogai-
lua eta magnetofono bat. «Hori
baita irrati bat? Eta nondik heda-

tzen duzue?». Eraman ninduen
ikustera goiti. Holako tresnatto bat
bazen. «Eta zenbat pagatua duzue
hori?». «Ehun mila pezeta». «Ez
baitu gehiago balio?». Berehala
egin nuen guk ere egiten ahal ge-
nuela hori. 
Itzuli, eta Manex Pagolari aipatu

zenion; gero, Piarres Xarritoni?

Pentsatu nuen Uharte-Garaziko
apezetxean muntatzen ahal ge-
nuela estudio bat —han bainin-
tzen, orduan—. Xarritonek: «Jia,
jia, jia, hori behar duzu Baionan
egin! Atzemanen dugu zerbait!».
Bon, behar genuela bilkura bat
egin lehenik, eta deitu nituen or-
duko euskal elkarteak. Bilkuran
hor ziren: Koldo Ameztoi, Piarres
Xarriton, Xan Koskarat, Kiki Har-
luxet, Jean-Leon Ithurbide, Gi-
llermo Etxebarria, Martta eta
Txomin Hegi, Daniel Landart,
Jacqueline Idiart, Joset Oxanda-
baratz, Beñat Oihartzabal, Manex
Pagola eta nihaur. Baionan,
Bourgneuf karrikako Ikasen
egoitzan egin genuen lehen bil-
kura, barne ilun batean. Delibe-
ratu genuen bat okupatuko zela
diruaz, bestea teknikaz eta beste. 

Sos biltzea nola egin zenuten?

Ez genuen ideiarik lehenik. Or-
duan genuen erabaki egitea diru
kentze automatikoa. Baziren be-
rrehun bat ematen zutenak hila-
betean 50 edo 100 franko. Ez
dugu laguntza bihirik ukan bos-
pasei urtez, segurik. 
Horrekin tresneria erosi?

Bai. Merkeena Italian baitzen, he-
dagailua Italian manatu genuen. 

Nolaz Milafrangan hasi zineten?

Ene ideia zen Baiguran egitea,
mendi gorena baitzen erdialde
horretan. Baina ez nekien argin-
darra behar zela, eta Baigura kas-
koan ez zen. Artean joan ginen
Ernest Hirigoienen etxera. Ba-
zuen estudio bat, eta handik 50
metroan zen muino gorenean
eman genuen antena. Eguberri
arratsean hasi ginen, baina bez-
peragoan antena ez zen oraino
jina; orduan, burdin ziri bat ezarri
genuen abiatzeko. 

Baigurako antena lauzpabost

urte berantago ezarri zenuten?

Argindarrik ez baitzen, baimena
galdetu genion EDFri, eta hark
eza eman. Baizik eta sosik ez ge-
nuela pagatzeko. Erran genion
hori gure afera zela. Joan ginen
auzitarat. Auzitan, irabazi ge-
nuen, eta kondenatuak izan ziren
pagatzerat xuxen-xuxena behar
zenaren saria. Kitorik ukan ge-
nuen argindar instalazioa. 
Lehenago entseatuak zineten?

Korrika izan zen, eta egin genuen
Korrika behar genuela absolutuki
ontsa hedatu. Mixel Bidegain zen
idazkaria-edo, eta hark: erama-
nen zuela auto zahar bat kasko
hartarat. Haga baten azpian
eman, argindarra piratatu eta
gure tresna autoan ezarririk ari
izanak gara ttattola egin arte. 
Nola egin zenuten Baigurakoa

diruztatzeko?

Harremanetan sartu ginen La-
baienekin [Ramon Maria Labaien;
Tolosa, Gipuzkoa, 1928-Donostia,
2013]. Jaurlaritzan Kultura sailbu-
ru zen. Egun batez, handik bi gizon
jin ziren hedagailu berriarekin. 
Eusko Jaurlaritzak pagaturik?

Bai, bai. Kultura Sailak. 
Eta haga zuhaurrek zutik ezarri?

Ez, ez, hegoaldekoek. Ertzaintza-
koek. Ertzaintzak baitzuen irrati
sare bat beren artean komunika-
tzeko; haren arduraduna bera jin
zen. Serioski hartu gintuzten,
gero [irriak]. 
Abertzaleen artean ez zineten

denen gustukoak izan. 

Hemen ere jendea kontra genuen.
Bazen Adour Navarre irratia; izu-
garriko arrakasta ukan zuena.
Euskal musika pasatzen zuen tira
ahala. Alabaina, lehian bezala gi-
nen. Haiek elebiduna egiten zu-
ten, baina guk osoki euskaraz.
Euskal militante anitz harekin ari
baitziren —Gau Eskolek eta hola,
bazituzten emankizunak Adour
Navarrerekin—, ez zuten gustu-
koa ukan gurea. Enbata-n gutaz

egin lehenbiziko artiku-
luan, trufaz idatzi zuten:
«Une radio à 150% bas-
que» (%150 euskalduna
den irratia). Baina joan
ginen gure bidean. 

1980ko hamarkadan, Herriz he-

rri-n idatzi zenuen erdara sartze-

arekin arranguratua zinela. 

Estatutuetan idatzi genuen eus-
kara hutsez ariko ginela. Gure ar-
tean hasi ziren batzuk: «Ba, zer-
gatik ez...». Ukan genuen borro-
ka gure artean. Gero ere berriz jin
da gaia. Orain, sartua da [erdara].
Xerkatzen genuen euskara zeki-
tenak mintzaraztea. Erdalduna
mintzo bazen, beti itzulpena egi-
ten genuen. Ez naiz oroit eginik
itzulpenik gabe. 

«Bezperan ez zen jina
antena; burdin ziri bat
ezarri genuen abiatzeko»

Xipri Arbelbideb Gure Irratiko kazetari ohia

Arbelbidek ukan zuen euskara hutsezko irrati baten muntatzeko ideia,
1981ean. Baionan bildu euskaltzale talde batek abiatu zuen abentura.
Atxiki dituen artxiboak lagun, gogoan du ahal bezalako abiatze hura.

I.E.

ABENDUAREN 11KO

EGUNA

08:00.Zuzeneko zortzi orene-

ko irratsaioaren abiatzea.

Luzien Etxezaharreta eta Xipri 

Arbelbide langile ohien leku-

kotasunak. Anje Duhaldek 

kantu bat emanen du 

zuzenean. 

13:00.Aperitifa ofiziala.

15:00. Mahai ingurua, euska-

raren geroaz. Kantariak zuze-

nean: Jurgi Ekiza, Aire Ahiz-

pak.

Egun osoan.Lehengo argaz-

kien erakusketa. 

HISTORIKOA

1981eko agorrila.Entzun-

Ikus elkartea sortzeko lehen

bilkura.

1981eko abenduaren 24a.

Lehen irratsaio hedapena.

Irratiaren sortzaileak dira : Xipri

Arbelbide, Manex Pagola, Jo-

set Oxandabaratz, Piarres Xa-

rriton, Eñaut Larralde, Jean

Leon Ithurbide eta Txomin

Hegi. Administrazio Kontsei-

luko kide ziren horiek guztiak,

bai eta Xan Koskarat eta Do-

minika Agergarai ere.

1985a. Irratia Baionako Passe-

millon karrikako lokal batera

joan zen. Hamabi urtez iraun

zuen 50 metro koadro 

gainditzen ez dituen leku ho-

rretan.

1996a.Poissonerie karrikako

egoitzara mugitu zen, Baionan

bertan.

1997ko martxoaren 15a.

Euskal Irratien sorrera.

2001a.«Hirugarren iraultza

teknologikoa» etorri zen:

magnetofono bandadunekin

hasi eta kazetekin segitu on-

doan, minidiskoekin hasi zi-

ren. Laster, numerikoak gaina

hartuko zien. 

2006ko martxoaren 27a. Uz-

taritze Landagoienera joan

zen Gure Irratia. Lokalak 280

metro koadro ditu.

2006ko abenduaren 5a.

Gure Irratiko egoitza berria

suak kiskali zuen. Sekulako el-

kartasun uholdea izan zen

Euskal Herri guzitik.

Hiru urte eta hilabete bat es-

kas egon zen Uztaritzeko He-

rriko Etxeak sute biharamune-

an berean utzi 110 metro koa-

droko beste barne batean.

2011ko abenduaren 24a.

Gure Irratiak 30 urte bete zi-

tuen, eta, karia horretara, hain-

bat ekitaldi antolatu zituen.

2017a.Urtearen sartzean, be-

deratzi langilera heldua zen

Gure Irratia, Euskal Irratiak eta

Gure Irratiko programazioan

parte hartuz.

2021a. Sei langile dira urtea-

ren sartzetik. 

«Euskal militante anitz 
Adour Navarre irratiarekin 
ari ziren; ez zuten gustukoa
ukan gurea»



Joanes Etxebarria Ozaze

Mauleko Agerria hotelaren histo-

ria serie batean kontatzeko

maneran da oraindanik, gorabe-

hera andana bat izan baitira ape-

zetxe izandakoa Mauleko Herri-

ko Etxeak bereganatu zuenetik.

Pertsonaia nagusiak Mixel Etxe-

best —Mauleko auzapez ohia— eta

Louis Labadot —Mauleko auzape-

za— izan dira hastapenetik, baina

dantzan sartu da orain Jean-Rene

Etxegarai Euskal Elkargoko

lehendakaria ere. 

Joan den azaroaren 9an aur-

keztu zuen Etxegaraik, batzorde

iraunkorreko hautetsiek bozka

zezaten, Mauleko Agerria eraiki-

naz jabetzeko deliberoa. Merka-

taritzako Auzitegian aitzinetik

aurkeztua zuen, Euskal Elkargo-

aren izenean, Agerriaz jabetzeko

proposamen hori bera. Horreta-

rako, bi milioi euro ezarri zituen:

300.000 euro hotel eta jatetxea-

ren merkataritzako funtsaren-

tzat, eta arrastakoa eraikina eros-

teko. Azaroaren 16an jakinarazi

zuen auzitegiak bi proposame-

nen artean Euskal Elkargoarena

hautatu zuela Agerriaren segida

hartzeko.

Merkataritzako Auzitegiak,

Euskal Elkargoaren proposame-

narekin batean, Agerriaren Lagü-

nak kolektiboarena ere ikertu be-

har zuen. Azken hori Zuberoako

hainbat enpresaburuk eta Maule-

ko zenbait hautetsik egina zuten

—batzuk Mixel Etxebest auzapez

ohiaren taldekoak—. Aste hone-

tan jakinarazi dute kexu direla,

Sebastien Challa taldeko kide eta

Mauleko hautetsiaren ahotik:

«Zuberotarrek ez dute deliberatu

elkargoak Agerria hartzea: elkar-

goak deliberatu du».

Hautetsiak informazio eske 

Batzorde iraunkorrean Etxega-

rairen proposamenaren kontra

bozkatu duten hautetsi batzuek

ere arrazoia ematen diote. Bilku-

ra horretan, Jean-Marc Baranthol

Barkoxeko auzapezak —eta Zube-

roako Poloko ordezkariak— ziur-

tatu zuen «Zuberoako hautetsiak

Euskal Elkargoa Agerriaz jabetze-

aren alde» zirela. Baina Hitza-k,

hainbat hautetsi kontsultaturik,

jakin du Zuberoako Poloan ez

zela ordurako sekula gaia aipatu

ere. Joan den asteartean aipatu

da, batzorde iraunkorrean deli-

beroa bozkatu ondotik, hain

zuzen. 

Azaroaren 9ko juntan, hama-

lau hautetsi altxatu ziren Etxega-

rairen «egiteko maneraren»

kontra. Horietan, Peio Etxeleku

Kanboko hautetsia, salatu baitu

Agerriaren inguruko deliberoa

«kasik egunetik biharamunera»

iritsi zaiela. «Batzorde iraunko-

rraren gai zerrendan agertu da

zenbait egun lehenago, baina ez

da kasik sekula aipatu izan ba-

tzorde exekutibo batean; bi hitzez

aipatu zen behin, galdera izan

baitzen, prentsan agertu baitzen

berria goiz hartan», zehaztu du. 

Batzordeko beste kide batzuek

ere kontrako boza eman zuten

arrazoi berengatik: Filipe Ara-

mendi Urruñako auzapezak eta

Maider Aroztegi Biarritzekoak,

adibidez. Aroztegik deliberoa

gibelatzea ere galdegin zuen; «ez

dugu hainbeste diru ezartzen

ahal hain informazio gutirekin»,

erran zuen. 

Alain Iriart Hiriburuko auza-

peza ere iritzi berekoa da: «Gau-

zak ez dira ontsa aurkeztu, eta

informaziorik ez da izan; dosie-

rrik ere ez dugu eskuratu azter-

tzeko». 

Batzorde iraunkorrean delibe-

roa bozkatu zuten, azkenean,

Agerriako Lagünak kolektiboa, joan

den astean, Maulen. Talde horrek

Agerriaz jabetzeko proposamen bat

aurkeztu zuen. XIBEROKO BOTZA

Euskal Elkargoak 
bi milioi euro ezarri
ditu Mauleko
Agerria erosteko
Polemikoa izan da elkargoak hotelaz jabetzeko hartu deliberoa, 
orain arteko jabegoan akziodun zirenek ezarri dirua galduko baitute 
b Gainera, batzorde iraunkorreko hainbat hautetsik salatu dute 
Jean-Rene Etxegaraik bakarrik jokatu duela, informazioa pasatu gabe

4 Astekoa 

Agerria
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Agerria

aldeko 37 bozekin, baina heme-
zortzi abstentzio eta hamalau
kontrako boz izan ziren. Publiko-
ak kontsultatu lezakeen lau orri-
ko dokumentu batean oinarritu
behar izan zuten hautetsiek, boz-
katu aitzin. Lau puntutan labur-
biltzen da dokumentu horretan
zergatik Euskal Elkargoak behar
lukeen Agerriaz jabetu: hotel eta
jatetxearen aktibitate ekonomiko
eta turistikoaren jarraipena eta
iraunkortasuna ziurtatzeko;
gune horren bokazio publikoa
konfirmatzeko; gunearen era-
kargarritasuna indartzeko, balia-
tuak ez diren lekuak baloratuz;
eta lurraldearen ondareko gune
horren jabego publikoa manten-
tzeko.
Enpresaburua izanik, enpresa

munduarekin konparazio laste-
rra egiten du Peio Etxelekuk: «Ni
banintz administrazio kontseilu
baten aitzinean erranez ‘ez dut
prebisiorik, ez dakit zer irabaziko
dugun, zer galduko dugun, nork
kudeatuko duen; ezar itzazue bi
milioi mahai gainean...’, ero
batentzat hartuko nindukete.
Hori digute galdegin», salatu du.
Iritzi berekoa da Iriart, nahiz argi
duen elkargoaren laguntza ekar-
tzea posible dela, baina gauzak
beste gisa batez eginez: «Ez dut
uste gure rola denik merkataritza
funts bat erostea. Laguntza ekar-
tzea arlo ekonomikoan Zuberoari
eta proiektu horri bai, dudarik
gabe. Landu behar zen herriko
etxeekin eta zuberotarrekin
proiektu bat eginez, baina uste

dut gauzak ez direla ontsa egin, ez
dela aski ikertu».

Geroko gastuen ezezagutza
Testuinguruak laguntzen du
hautetsi horien kezkak ulertzen:
2020ko azaroan, Administrazio
Auzitegiak Agerria iraunbide
judizialean ezarri zuen, akziodun
pribatuek eta Mauleko Herriko
Etxeak osatzen zuten ekonomia
mistoko sozietateak (EMS) zor
sobera metatuak zituelako. Eus-
kal Elkargoa jabe bilakatu denez,
kudeaketa ekonomiko konplika-
tu baten arduradun izanen da,
Iriarten ustez: «Ezarri genituen
200.000 euro EMS horretan sar-
tzeko; orain, bi milioi. Bihar zer
ezarri beharko den inbertsioak
egiteko eta ibilmoldearentzat, ez
dugu ukan arraposturik, ez bai-
tzen egin ikerketarik».
Elkargoaren proposamenak,

hotela eta jatetxearen orain arte-
ko aktibitatea indartzeaz gain, bi
xede berri garatzeko aipamena
egiten du: batetik, kapera izanda-
koa gune kultural bilakatzea eta
Jauziak izeneko xedea garatzea 
—sorkuntzarako gune bilakatzea
aipatzen da; bereziki, dantzara-
ko—, eta, bestaldetik, ikasleen
aterpetxe gune berri bat sortzea
ere. Agerrian horiek plantan
ezartzeko, baina, datu zehatzik ez
dutela ukan gehitu du Etxelekuk:
«Pentsatzen dugu beharbada
egitea zentro kultural bat, etxebi-
zitza batzuk... eta ez da idatzia
nork duen kudeatuko, zer eredu
ekonomiko izanen den, inber-
tsioetan zenbat kostatuko
den –iduriz gauza batzuk berri-
tuak izan dira, baina gelditzen
dira anitz gauza berritzeko–, fun-
tzionamendua zenbat kostatuko
den...».

Errekurtso bat bidean
Euskal Elkargoa Agerriaz jabetu
izanaz arranguratua den jende
gehiago ere bada. Astearte ilun-
tzean, Zuberoako Poloa Urdiñar-
ben biltzekoa zelarik, Agerriako
EMSko ohiko 30 bat akziodun
elkarretaratu ziren kanpoaldean,
Agerriako Lagünak kolektiboa-
ren protesta deialdiarekin bat

eginez. Xiberoko Botza irratiak
bildu lekukotasunen artean, ano-
nimoki mintzo zen akziodun bat
entzun zitekeen: «Zenbat jende
ez da izan hor lanak egiten? Ez
dute batere kontuan hartu»,
zioen. Agerriako Lagünak kolek-
tiboko kide batek, bestalde, lehe-
nagotik jakinarazia zuen erre-
kurtso bat ezarria zuela
Administrazio Auzitegian, «lehia
desleiala» salatzeko; jurispru-
dentziak zehazten omen baitu,
gisa bereko deialdietan, proposa-
men pribatu baten parean ezin
lezakeela erakunde publiko
batek ere parte hartu.
Errekurtso horren berria

ukana zuen Etxelekuk ere, eta
iduri zaio egitura publiko bat ezin
dela sartu «merkatu librearen
joko ekonomikoan». Arrisku
handiagoa ikusten du, bestalde,
epe luzeagora: «Erabili diren
argumentuen arabera, Ipar Eus-
kal Herriko kasu andana batean
hotel edo ostatu batzuek galdegi-
ten ahal lukete elkargoak har
ditzan bere gain», dio, jakitun
konparazioa ez dela arras neurri-
koa, Mauleko Herriko Etxea 
baitzen Agerriako akziodun
nagusia azken urteetan. Baina,
haren ustez, Jean-Rene Etxega-
rairen «praktika klientelista» da
jokabide hori, Zuberoak biztanle
guti ukanagatik 36 herri baititu,
eta, haren iduriko, «36 boz, 
anitz da».
Auzitegiak, haatik, luze jo leza-

ke errekurtsoaz erabaki adminis-
tratibo bat ezagutarazi artean. 
Asteartean bilduak ziren hautetsi
zuberotar gehienek, Hitza-ren
iturrien arabera, begi onez ikusi
zuten, halere, Agerria Euskal 
Elkargoaren esku gelditu izana.
Baina, ordezkari zenbaiten ustez,
gauzak egiteko manera ez da 
ona izan.

AGERRIA DATUETAN

Mauleko Agerria eraikin han-

dia apezetxe izan zen luzaz.

2010ean, Mauleko Herriko

Etxeak erostea deliberatu

zuen, Mixel Etxebest auzapez

zelarik. Ekonomia mistoko so-

zietate bat sortu zuten, akzio-

dun pribatuekin. Mauleko He-

rriko Etxeak akzio gehienak

atxiki ditu beti (%52). 

Eremua

Eraikina. 4.700 metro koadro

ditu eraikinak, gehienak obra

beharretan. Parte bat berritu

zuten enpresek eta bolunta-

rioek, gaur egun hotela eta ja-

tetxea dituen eremua berritze-

ko. Kapera bat ere bada, eta

Euskal Elkargoak kulturgune

bilakatu nahi luke.

Lurrak. 97 hektareako lur ere-

muak inguratzen du eraikina.

Hiru laborarik baliatzen dituzte

lurrak, hala nola berriki instala-

tu den mahastizain batek.

Datu ekonomikoak

4,5 milioi euroko zorra. Datu

hori eman zuen elkargoko

abokatuak, Agerriako kontuak

aipatzean.

2 milioi euro. Euskal Elkargo-

ak bi milioi euroko plana aur-

keztuz kausitu du jabegoa.

«Gauzak ez dira 
ontsa aurkeztu, eta
informaziorik ez da izan;
dosierrik ere ez dugu
eskuratu aztertzeko»
Alain Iriart
Hiriburuko auzapeza

«Ez da idatzia nork duen
kudeatuko, zer eredu
ekonomiko izanen den,
zenbat kostatuko den
inbertsioetan...»
Peio Etxeleku
Kanboko hautetsia
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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
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Hazkurri Bankuak urteko janari bilketa
nagusia eginen du, gaur eta bihar 

BAIONA bUrte osoko hazkurri bilketaz gain, urte guziz asteburu bere-

zia antolatzen du Baionako Hazkurri Bankuak larrazken hondarrean.

Ipar Euskal Herriko saltegi nagusien aitzinean 1.000 boluntario ego-

nen dira gaur eta bihar jendeak eman hazkurrien biltzeko. Aurten be-

hardunen kopurua %23 emendatu dela jakinarazi du elkarteak. Gazte

eta buraso bakarreko gero eta familia gehiago hurbiltzen zaizkiola dio.

Asteburu berezi horretan, urtean bildu hazkurrien %15 erdiesten ditu

Hazkurri Bankuak, behardunei banatzeko gero.

Irudia b Hendaia

Agintariei mugitzeko deia egin diete
Joan den asteburuan Bidasoa ibaia gurutzatu nahian hil zen migratzailearen heriotza salatu zuten astelehen

arratsean Irun eta Hendaia artean —irudian—, Irungo Harrera Sareak eta Ipar Euskal Herriko harrera taldeek

deiturik. «Agur duin bat» egin nahi izan zioten hil den pertsonari. Muga zeharkatzean hil den zazpigarren migra-

tzailea da aurten. Antolatzaileek mugaren bi aldeetako erakunde publikoei eskatu zieten neurriak hartzeko,

«bederen», Baionarainoko bidea segurtasunez egin dezaten. GUILLAUME FAUVEAU

MARRAZKIRITZIA: ‘UAIBAI’ 
Galtzagorri



ZINEMA

DONAPALEUHil kanpaiak. 
bAbenduaren 2an, ostegunakari,

20:30ean, Saint Louis gelan..

GETARIAHil kanpaiak. 
bAbenduaren 2an, ostegunakari,

20:30ean, Getarienea gelan.

HAZPARNEZineginen karietara:
Non dago Mikel?dokumentala. 
bGaur, 21:00etan, Haritz Barne

gelan.

HAZPARNE Jantzari, Zumiriki, Era-
luntzafilmak. 
bBihar, 11:00etan, 15:30ean eta

18:30ean, Haritz Barne gelan.

HAZPARNEAita zonbia naiz!, film
laburrak, Hil kanpaiaketa Agur
Etxebeste. 
b Igandean, 11:00etan, 16:30ean,

18:00etan, 20:30ean, Haritz Barne

gelan.

KANBOAma, Anti eta Subandila. 
b Igandean, 18:00etan, L’Aiglon

gelan.

ORTZAIZEGartxot. 
bBihar, 19:00etan, zinema gelan.

ANTZERKIA

BIDARTEXake produkzioen Lur. 
bAbenduaren 1.ean,

asteazkenakari, 15:30ean, Beheria

antzokian.

MUSKILDIAxuten Amua. 
bEtzi, 20:30ean, herriko gelan.

DANTZA

LUHUSOÜr' hats (Topa Noka) eta
Sortaz sorta (Polliki). 
bBihar, 20:00etan, Harri Xuri gelan.

BERTSOLARITZA

ZIBURUBertso bazkaria, Xumai
Murua, Sustrai Colina eta Maddi
Ane Txoperena bertsolariekin.
bBihar, 13:00etan, Baltsanen.

MUSIKA

BAIGORRILurraluma bikotea, eta
Zitadela, Pujo kolegioetako eta
Iparralai Eskolako koralak. 
bBihar, 21:00etan, elizan.

BIARRITZCaballero vs JeanJass
eta Chill Mafia. 
bBihar, 21:00etan, Atabalen.

MAKEAEuskal kantu ikastaroa  +
Lausoren kontzertua. 
b Ikastaroa, bihar eta etzi;

kontzertua, igandean, 17:00etan,

herriko gelan.

BESTELAKOAK

AMENDÜZE-UNASOAmikuzeko
ikastolaren kabarete gaua. 
bBihar, 19:00etan, herriko gelan.

LARRESOROZeri kantatzen diogu

euskaldunok?Gotzon Barandia-
ran eta Rafa Ruedaren hitzaldi mu-
sikatua. 
bBihar, 18:30ean, Patronaiaren

gelan. 

Amendüze-Unaso b Amendüze-Unaso

Amikuzeko ikastolaren
50 urteen kabaretea
Amikuzeko ikastolak 50. urtemugakari antolatu ekitaldi berria du kabare-
te gaua. Bihar izango da, 19:00etan, Amendüze-Unasoko herriko gelan.
Kantu, bertso, antzerki, zirku, jan eta edan izanen dira. Ixabe —irudian—
Larrori anai-arrebak, Oreka zirkua, Maddi Ane Txoperena, Aitor Servier
eta Dom Campsitron ariko dira. Jan-edanak, Gozo Goserekin. HITZA

‘Harri Salda’ #61.Aipagaiak: Zi-
negin festibalaren 10. aldia. Gla-
gowko COP26, Elisa Sainz de Mu-
rieta ikerlariarekin. Ondoko opera
hitzorduak, Ortzi Oiharzabal Eus-
kadiko Orkestra Sinfonikoko arra-
bitariarekin. ATX Teatroa, Joana
Olasagastirekin. Eta Markoren
marrazkiak.
Pilota.Milafrangako Eskulari Pro
lehiaketako finala emanen du Ka-
naldudek zuzenean, larunbatean,
10:00etan: 
Battitta Ducassou eta Luis 
Sanchez pilotarien artean jokatu-
ko dute finala. 

Bihar:

07:45.Kirol solas. 
08:25.Musika solas. 
09:05.Hil kanpaiakfilma aipagai.
11:00.Eskulari Pro lehiaketaren fi-
nala, zuzenean, Milafrangatik.
13:00.Punttukabertso emanaldia.
18:00.Kultur magazina.
Etzi:

08:05.Aitzur eta Jorra laborantza
emanaldia.  
09:00.Kaiolan, enpresen lagun-
tzeko egiturez.
10:00.Kantu eskaintzak.
18:00.Erro ta Berri.

19:00.Adi.
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ekitaldien agenda:

Berria.eus/
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@



Iñaki Etxeleku Biarritz

Okzitania Tolosaren kontrako
partida ez jokatzea deliberatu zu-
ten duela hiru aste ASBko Fran-
tziako Elite 1 mailako taldeko nes-
kek. Baliabide eskasak eta beren
osasun fisikoarentzat ziren arris-
kuak aipatu dituzte grebaren es-
plikatzeko. ASBko zuzendaritzak
denboraldia tanpez horretan uz-
tea erabaki du ondotik, greba dei-
toratuz. Asteartean bilkura bat
egin zen Baionako Herriko Etxea-
ren, ASBren, Frantziako Errugbi
Federazioaren eta Baionako Avi-
ron klub profesionaleko ardura-
dunen artean aterabiderik aurki
daitekeen ikusteko. Maya Lespie-
lle (Mugerre, 1999) ASBko eliteko
jokalaria grebalarietan zen, eta
egoera esplikatu du. Diploma es-
kuraturik, lanbidez goi mailako
trebatzaile da Biarritzeko errugbi
eskolako gazteentzat.
Bada aukerarik Elite 1 mailan se-

gitzeko?

Uste dut baietz. Naski herriko
etxeak nahi duen konpondu, eta
aterabideak atzeman. Errugbi fe-
derazioaren helburua ere da ate-
rabidea atzematea. Haatik, ez 
dakigu batere nola pasatuko den:
ASBn geldituko den edo Baionako
Avironek hartuko duen guzia be-
re gain. 
ASBko zuzendaritzarekin min-

tzatu zarete denboraldia uztea

erabaki dutenetik?

Ez, batere. Harremanak arras
moztuak dira. Gurekin mintzatu
gabe hartu dute erabakia. Biziki
haserre ginen, horregatik. France
Bleu irratian mintzatu da gure
presidentea [Gilles Peynoche],
baina gurekin ez da batere min-
tzatu. Gure argudioak erabiltzen
ditu, eta horien gibelean kuku-
tzen da: arriskutsua dela; ohartu
dela biziki zaila izanen dela den-
boraldia berriz hartzea. 
Greba baino lehen, solastatu zi-

neten?

Bai. Duela lau urte, goi mailara igo
ginen, eta erran genuen taldea ga-
ratu behar zela; baliabideak behar
genituela. Proiektu bat izan da 
—aurten, zehazki—, Baionako Avi-
ronekin: AB Campus proiektua.
Haatik, ez da deus plantan eman.
Duela lau urte, hamabost bat nes-
ka galdu genituen. Azken urte ho-
netan, beste zortzi galdu ditugu.
Plantan eman den gauza bakarra
—azpimarratu behar da, ontsa
baita—, muskulazioa eta presta-
kuntza fisikoa da. Erran behar da
Baionako Avironek dituela paga-
tzen. Gero, ASBek ez du dirurik,
badakigu, baina ez dute deus
plantan eman garatzeko. Iduri-

tzen zaigu ez dutela kanpoko la-
guntza xerkatzen eta onartzen. 
Zergatik?

Ez dakigu. Nahi dute klub histori-
koa gelditu; dena dirurik gabe

egin duena. Mutilak ere dirurik
gabe ari dira. Erraten dute «auzo-
ko izpirituan» egoten direla. 

Lehengo errugbian gelditu dira.
Ez dute aitzina begiratzen. 
Alta, Elite 1era igo zinetelarik

onartu zuten segitzea?

Bai, baina erraten dute: «So egi-
zue, finalerdietara heldu
zarete; beraz, posible
da!». Haien argudioa da
ezin dutela proposatu
[Okzitaniako] Tolosak
eta Bordelek eskaintzen
dutena; hori egia da,
baina ez dugu bakarrik
dirua galdegiten, baizik
eta ahal batzuk. Zendako
ez jantegi bat atzeman

ikasketetan diren neskendako?
Edo apartamentuak aurkitzea
errazago?

Zenituzten erraztasun batzuk

ere kendu zaizkizue?

Bagenituen partidaka bi leku har-
mailetan gure familiendako. Ken-
du dizkigute, erranez mutikoek
ez zituztela. Ondorioz, nahi geni-
tuen bixkotxak saldu elkarte gisa,
ez baikara «printzesak», [ASBko
presidenteak] erran duen bezala.
Hor ere, ezetz; «taldeko politika

da. Mutikoek ez dute halakorik;
beraz, zuek ere ez», erran du. Gai-
nera, ez digu zuzenki erran; admi-
nistrazio kontseiluko bilduman
irakurri dugu. 
Gizon talde bat izan bazinate, us-

te duzu berdin jokatuko zutela?

Batere ez. Ez dut erraten hori egi-
ten duela neskak garelako; ez dakit
hala den. Baina goi mailako muti-
ko taldea izan bagina, aterabideak
atzemanak izanen ziren. Tristeena
da Ipar Euskal Herrian goi mailako
talde bakarra dugula eta ez dugula
dena egiten atxikitzeko. Aterabi-
deak atzeman zitezkeen: Baiona-
ko Avironekin ezarriz, edota Bia-
rritzerekin batean, Ipar Euskal 
Herriko goi mailako lehen talde
bat eginez. Ez da hori bilatu.
Lurraldeko talde guzien artean

eliteko talde baten osatzea litza-

teke zuen ideia?

Badira neska talde anitz: Hazpar-
ne, Miarritze, Uztaritze, Nafarroa
[Garazi-Baigorri]. Eta ez gara hel-
du goi mailako talde bat egitera.
Domaia da!
Grebaren arrazoien artean, zuen

segurtasun fisikoa lanjerean ze-

la erran duzue.

Nesken osasun fisikoa nahi ge-
nuen bermatu. Biziki arriskutsua
zen Tolosaren kontrako partida
horretan aritzea, talde biziki az-
karra delako. Guk neskak eskas
ditugu; lehen lerroan, batez ere.
Urte hasieratik hamalau zauritu
ukan ditugu. Ez genituen errug-
bian hasi berri diren neskak parti-
da horretan ariarazi nahi. Elitean,
uztarketetan mugarik gabe pusa-
tzen ahal da; ezin genituen Fede-
rale 1eko neska batzuk ezarri. So-
bera arriskutsua da. 
ASBko gizon taldetik ukan du-

zue sustengurik?

Beti bezala, batzuena bai, bestee-
na ez. Batzuk ez dira ados forma-
rekin [grebarena]. Familia batean
intzestua gertatzen delarik bezala
da; ez da erran behar, familia dela-
ko. Baina nola egin? Ez dugu deus
erraten, eta hiru urteren buruan
ez da gehiago neskarik ASBn. 
Gero, sustengu anitz badugu bes-
te klubetarik. 
Grebarik gabe, izanen zena he-

rriko etxearen esku hartzerik?

Ez. Ez zen deus pasatuko. Zauri-
tuak izanen genituen, eta neskak
joanen ziren.

«Goi mailako mutiko
taldea bagina, bilatuko
zituzten aterabideak»

Maya Lespielle b ASB taldeko errugbilaria

Baionako ASBko Elite 1 mailako emazte taldeak greba egin zuen 
duela hiru aste, baliabide falta eta osasunerako arriskua salatzeko.
Lespiellek ez du galdu Lapurdin eliteko talde baten ukaiteko itxaropena.
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«Tristeena da Ipar Euskal
Herrian goi mailako talde
bakarra dugula eta ez dugula
dena egiten atxikitzeko»

«Bada neska talde anitz:
Hazparne, Miarritze, Uztaritze,
Nafarroa. Eta ez gara heldu 
goi mailako talde bat egitera»


