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Garraioa

Miren Mujika Telleria Donostia

G
oizeko hamai-

kak dira. Do-

nostiako gelto-

kian trenaren

zain daude bi-

daiariak; izan

ere, 11:07an da iristekoa Irundik

Brinkolarainoko bidea egiten

duen trena. Obretan dago gelto-

kia; Abiadura Handiko Trenaren

geltoki berria eraikitzen ari dira

Donostian. Berehala eman dute

bozgorailuetatik abisua: iristear

da trena. Geltokiko ordulariak

11:07 jo dituenean iritsi da trena

geltokira. Dagokion orduan dator

oraingoan, baina, hala ere, kexu

dira zenbait bidaiari; gaurkoan

puntual iritsi bada ere, maiz be-

randu heltzen dela salatu dute.

Fatima Fernandezek, esatera-

ko, egunero hartu behar izaten

du trena. Gehienetan, Urnietatik

Donostiarako bidea egiten du,

baina Donostiatik Tolosara joate-

ko ere hartu izan du trena.

Garraio publikoa erabiltzearen

alde dagoela azaldu du Fernande-

zek, baina, dioenez, trena «asko-

tan» iristen da berandu: «Ia egu-

nero gertatzen zait: hamar bat

minutu lehenago iristen naiz gel-

tokira, eta ordu erdi gehiago egon

behar izaten dut trenaren zain».

Eta, trena berandutzeaz gain,

trena abisurik gabe kendu izana

ere gertatu izan zaiola azaldu du

Fernandezek: «Noizbait gertatu

izan zait, 20:30ean lantokitik

atera, geltokira joan eta trena ez

igarotzea». Horrelakoetan,

hurrengo trenaren zain gelditu

behar izaten duela dio. «Ez zait

itxarotea beste aukerarik gera-

tzen».

Lanera joateko edo beste nora-

bait berandu ez iristeko, beraz,

irtenbide bakarra ikusten du Fer-

nandezek: «Hobekien datorki-

dan trena hartu beharrean,

aurreko trena hartzen dut gehie-

netan, inora berandu ez iriste-

ko». Hala ere, garraio publikoa-

ren aldeko bezeroa den heinean,

«zerbitzu on bat» edukitzea gus-

tatuko litzaiokeela defendatu du

Fernandezek.

«Hurrengo geltokia: Andoain

erdia», egin die abisu treneko

bozgorailuak bidaiariei. Batzuk

musika entzungailuak belarrie-

tatik kendu, bildu, poltsikoan

gorde eta alboko eserlekuan utzi-

tako motxila bizkarrean jarrita

jaitsi dira trenetik. Beste batzuk,

aldiz, bertan igo dira. Astelehene-

tik ostiralera egunero hartzen du

trena Marina Gomezek. Izan ere,

Legazpitik Andoainerako eta

Andoaindik Legazpirako bidea

egin behar izaten du beti. Bi urte

dira bide hori egiten duela, eta bat

dator Fernandezekin. Gomez ere

«haserre» dago Renferen zerbi-

tzuarekin. «Izan ere, egunero

badago zerbait», azaldu du. Tren

geltokira joaten denean, «asko-

tan», aurreikusitakoa baino den-

bora gehiago itxaron behar izaten

duela-eta kexu da Gomez:

«Trena iristeko pare bat minutu

falta denean, bozgorailuetatik

esaten dute trena ez dela pasatu-

ko».

Andoainen ari da ikasten

Gomez, eta trenak berandutzea-

gatik, «batzuetan», klasera

berandu iritsi behar izan duela

azaldu du: «Trena ez datorrene-

an, askotan, hurrengo trenari

itxaron behar izaten diot». 

Renfeko Komunikazio ardura-

dun Alvaro Etxanizek ez du

Gipuzkoan egiten ari diren zenbait obrak, trenak berandutzeaz gain, murrizketak eragin dituzte.
Horren ondorioz, kexu dira bidaiari eta langile batzuk. Besteak beste, eraikitzen ari diren hirugarren
erraila egiteko lanek eta Abiadura Handiko Trenaren lanek sortu dituzte eragozpenik handienak.

Lanen ondorioz, berandutzeak

Donostiako geltokian bidaiariak tre-

nean sartzen, ostiralean, Irun-Brin-

kola norabidean. GORKA RUBIO / FOKU
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Garraioa

ukatu tren batzuk behar baino

beranduago iristen ari direla. Are

gehiago, ados dago bidaiarien

kexekin. Atzerapenak trenbide-

an egiten ari diren lanei dagoz-

kiela argitu du Etxanizek: «Egia

da obretan aldaketak izan ditu-

gula; esaterako, seinale berriak

Errenterian; obrak Donostiako

geltokian; Iztuetako biaduktuko

obrak... Horien eraginez, tren

batzuk kendu behar izan ditugu,

atzerapen handiak izan dira, eta

traba handiak eragin dizkiete

gure langileei eta bidaiariei».

Hirugarren erraila
Adif enpresa hirugarren erraila

ezartzeko lanak egiten ari da Irun

eta Astigarraga artean, euskal

trenbide sarea Europako trenbide

zabalerara egokitzeko. Hiruga-

rren erraila eraikitzeak ere «atze-

rapenen bat» eragin du trenei

dagokienez. Adifeko komunika-

zio arduradun Amaya Lezamak

argitu duenez, obra hori egiteko

Astigarraga-Irun ibilbidean zeu-

den tuneletako galiboa handitu

behar izan dute. Horretarako,

makina bat erabiltzen da, trena-

ren erabilera ahalbidetzen duena,

baina trenbide bakarrean. Leza-

maren hitzetan, horrek murriztu

egin du Irun eta Lezo arteko tre-

nen zerbitzua.

Murrizketen jakitun dira Renfe

eta Adif enpresak, beraz. Baina,

Lezamak gaineratu nahi izan du

obra guztiek sortzen dituztela

eragozpenak: «Obrek eragiten

dituzten arazoak eta sor daitezke-

en eragozpenak uler ditzakegun

arren, lan horiek ezin dira bestela

egin. Hobetzeko eta aurrera egi-

teko, obrak egin behar dira».

Etxanizek «ulergarritzat» jo

ditu hirugarren errailaren,

Donostiako geltoki berriaren eta

Abiadura Handiko Trenaren

obrek eragin dituzten gorabehe-

rak: «Alde horretatik, ulergarria

da azpiegitura obra handiek alda-

ketak eta eragozpenak eragitea

aldirietako zerbitzuak eskaintze-

ko garaian».

Etxanizen hitzetan, lau urte

igaro dira trenen atzerapenen

arazoa hasi zenetik. Baina, hala

ere, nabarmendu nahi izan du

«hamar bat egun» badirela tre-

nak «inolako atzerapenik gabe»

dabiltzala: «Oro har, obrak egite-

an izandako ustekabeko gorabe-

herek eragin dituzte atzerapen

horiek guztiak, eta 2017ko udatik

jasaten ari garen arazoa da hori,

gainera. Baina azken egun haue-

tan obretan ondo aritu direla

esan beharra daukagu, gorabe-

herarik gabe, eta, beraz, ez dugu

izan ia atzerapenik». Gehitu

nahi izan du, gainera, aurtengo

urtarriletik urrira 3,9 milioi

bidaiari pasatxok erabili dituzte-

la aldiriko trenak Gipuzkoan;

hau da, iaz baino %15,5 gehia-

gok: «Pandemia hasi aurreko

bidaiari kopurura itzultzen ari

gara pixkanaka».

Villabonan, atzerapenik ez
Iritsi da trena Villabona-Zizurkil

geltokira. Gainontzeko geldial-

dietan bezala, trenera igo eta tre-

netik jaitsi da jendea, norbere

gauzak hartuta. Geltoki horretan

jaitsi da Maddi Etxebeste ere.

Trena «oso gutxitan» erabiltzen

duela aitortu du Etxebestek,

«bikotekideari bisita egiteko

baino ez». Donostiatik Villabo-

na-Amasarako bidea egiten du

halakoetan: «Berehala iristen

naiz; Donostian hartzen dut

trena, eta hogei bat minutuan

iristen naiz Villabonara».

«Erosoa eta azkarra»; hala

definitu du Etxebestek trena.

Aitortu du aurtengo udan gehia-

gotan erabili duela tren zerbitzu

hori, eta noizbait gertatu izan

zaiola, aurrez abisurik jaso gabe,

trena berandu iristea: «Behin,

gaueko azken trena hartu behar

nuen, eta, ez zetorrela ikusita,

larritu egin nintzen, baina, azke-

nean, behar baino hamabost bat

minutu geroago iritsi zen geltoki-

ra».

Hala eta guztiz ere, adierazi du,

Fernandezi eta Gomezi ez bezala,

ez zaiola inoiz gertatu hartu

behar zuen trena kendu izana:

«Egia da trenen bat berandu iritsi

izan zaidala, baina inoiz ez dut

gelditu behar izan hurrengo tre-

naren zain». Azaldu duenez, tre-

nak berandu Donostiako gelto-

kian hartu behar izan duenetan

iritsi izan zaizkio gehienbat:

«Villabonan hartu behar izan

dudanetan, aldiz, ez dut gogoan

inoiz arazorik izan dudanik». 

Atzerapen horiek, batez ere,

udan gertatu izan zaizkiola gai-

neratu du Etxebestek, baina

trena hartu duen azken aldietan

beti «iritsi behar zuen orduan»

iritsi izan dela aitortu du: «Egin

ditudan azken tren bidaietan ez

da izan inolako atzerapenik, pun-

tual iritsi izan da beti». 

Etxebesteren hitzak bere egin-

da, Etxanizek gehitu nahi izan du

eguraldi txarraren ondorioz ger-

tatu dela azken hamar egunotan

izan den atzerapen bakarra; ez,

ordea, obren eraginez. Hain

zuzen, horixe bera nabarmendu

nahi izan du Adifeko komunika-

zio arduradun Lezamak ere:

«Izandako gorabehera guztiak

ezin zaizkie leporatu obrei. Arra-

zoi asko daude trenak berandu-

tzeko eta murrizketen arazoak

gertatzeko, eta azpiegituren

matxurak eta baldintza klimati-

koak daude atzerapen horien

artean».

12:15 markatzen du treneko

ordularian. «Hurrengo geltokia:

Zumarraga», entzun da trenean.

Iritsi da bere helmugara; zego-

kion orduan, gainera.

Tren bat Lezon, Gaintxurizketako tuneletik ateratzen, joan den astelehenean. JON URBE / FOKU

Hobekien datorkidan
trena hartu beharrean,
aurreko trena hartzen
dut gehienetan, inora
berandu ez iristeko»
Fatima Fernandez
Renferen zerbitzuaren erabiltzailea

‘‘
Trena iristeko pare bat
minutu falta direnean
bozgorailuetatik 
esaten dute trena 
ez dela pasatuko»
Marina Gomez
Renferen zerbitzuaren erabiltzailea

‘‘
Obrek atzerapen
handiak eragin dituzte,
eta traba handiak 
eragin dizkiete gure
langileei eta bidaiariei»
Alvaro Etxaniz
Renfeko komunikazio arduraduna

‘‘
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Unai Zubeldia Donostia

«Matematikaria naiz ni». Mari-
fran Aranjuelok (Donostia, 1947)
hala deskribatu du bere burua,
baina gizarte mugimendu asko-
tan aritu da eta ari da lanean buru-
belarri. Satorralaia Donostiako
metroaren aurkako bizilagunen
mugimenduko kidea da egun, eta
oso kritiko hitz egin du proiektu
horri buruz. Presoak eta migra-
tzaileak ere oso gogoan ditu. «Ez
gara ari gauzak ondo egiten».
«Borrokalaria da emakume hori,

oso borrokalaria». Zure ezagun

askok esandakoa da. Hainbes-

terako al da?

Ez, ez. Normal-normala naiz ni,
baina, gustatzen ez zaidan zerbait
ikusten dudanean, kontra egiten
saiatzen naiz, besterik ez.
Matematika, Filosofia eta Zu-

zenbidea. Unibertsitateko hiru

ikasketa dauzkazu eginda.

Matematikaria naiz ni. Betidanik
asko gustatu izan zait matemati-
ka, eta oso gustura egin nituen
ikasketa horiek. Logikan-eta sa-
kontzeko, beharrezkoa nuen Fi-
losofia, eta horregatik egin nituen
ikasketa horiek, ez naizelako
neure kabuz liburuak lantzearen
zalea. Zuzenbide ikasketak, be-
rriz, badaezpada egin nituen,
neure burua babesteko. Baina ti-
tuluek ez daukate garrantzirik; ez
dute ezer esan nahi. Titulurik eta
ia eskolarik gabeko jende interes-
garri asko ezagututakoa naiz.
Donostian ekin zenien ikaske-

tei. Ikasle garaitik zeneukan gi-

zarte mugimenduekiko interes

berezi hori?

Baliteke... Ama nahiko gorria zen
alde horretatik; erregeek ez zeu-

katela meriturik, aberats guztiak
lapurrak zirela, Eliza ere bai... Ai-
tarekin, berriz, arrazoia nuenean
ez isiltzen ikasi nuen. Aita ez zen
ezkerrekoa, nahiz eta gerora al-
datu egin zen. 
Frankismo garai betean, zerekin

topo egin zenuen Zaragozan?

Etxean ez zegoen dirurik, eta Do-
nostian egin nuen Matematika
ikasketetako lehen urtea, Jesuite-
tan; Carlos Santamaria izan nuen

irakasle, oso maisu ona. Ondoren,
jada, Zaragozara [Espainia] joan
nintzen ikasketak amaitzera. Ba-
tzar askoko urteak izan ziren, ma-
nifestazioak, protestak... PCEn
sartu nintzen 1968 amaieran, al-
derdi komunistan. Euskal He-
rrian salbuespen egoera deituta
zegoen orduan, eta erbesteratu
asko zegoen. Erbesteratuen ze-
rrenda bat geneukan guk, eta la-
runbat-igandeetan binaka joaten
ginen bisitan. Jende asko ezagutu

nuen horrela, Juan Cruz Unzu-
rrunzaga tartean.
Parisen harrapatu zintuen

1968ko maiatzak?

Ez. 1969an joan nintzen Parisera,
baina artean nabari zen 1968ko
maiatzeko giro berezi hura. Eus-
kal Herriko jende asko ezagutu
nuen Parisen, eta pixkanaka na-
baritu nuen PCE ez zela nire tokia.
Bekarik ere ez neukan, eta Bilbora
joan nintzen, Matematika Fakul-
tatea egiten hastekoak zirela esan
zidalako lagun batek. Irakasle la-
guntzaile gisa hasi ginen lanean
han. Batzar askotan parte hartu
genuen orduan ere. Justo Mañas
zen dekanoa, gogoan daukat
oraindik ere. 1970eko abenduan
hasi zen Burgosko Prozesua, eta
borroka urte garrantzitsuak izan
ziren haiek. Bilboko unibertsita-
tean urtebete eginda, gutun bat
iritsi zitzaigun udan, kontratua ez
zigutela berrituko esanez.
Gehiegi pentsatu gabe, Parisera

joan zinen berriz ere, ezta?

Unibertsitate inguruan, Casa Ita-
lian bizi izan nintzen Parisen, eta
izugarrizko giroa geneukan; liba-
noarrak, palestinarrak, siriarrak,
irandarrak... denetik zegoen han.
Frantsesez hitz egiten genuen de-
nok. Soraluzekoa zen nire ama,
eta Akizen bizi zen haren lagun
min bat. 11 urte nituela, kanpale-
kuetara joaten hasi nintzen ama-
ren lagun horren alabekin, fran-
tsesa ikastera. Alemana ere ikasi
nuen gerora, baina ez frantsesa
bezain ondo.
Bilbon Txurdinagako institu-

tuan sartu-irtena eginda, 1974an

Madrilera joatea erabaki zenuen

azkenean. Zer giro zegoen or-

duan Espainiako hiriburuan?

Euskal Herrian ezinezkoa zen
hezkuntza publikoan lan egitea,
eta nik ez nuen lan egin nahi ere-
mu pribatuan. Irakasle asko eza-
gutu nuen Parisen, eta haiek,
agian, Madrilen lagunduko zida-
tela pentsatu nuen. Ama gaixotu
egin zen, Donostiara itzuli nin-
tzen momentu batean, eta une
horretan Juan Cruz Unzurrunza-
gak deitu zidan, ea Madrilen bi la-
gunentzako tokirik ba ote nuen
galdezka. Irailaren 18an tinbre jo-
ka hasi ziren Donostiako gure
etxean, 05:00etan. ETAkoa nin-
tzen susmoa zeukaten poliziek. 
Madrilen bizi zen nire anaia, eta

handik ateratzeko esan nion, bai-
na, trenean zetorrela, bi gizon ese-
ri zitzaizkion ondoan. Bost-sei or-
duz eduki zuten anaia polizia

etxean, eta jarraian atxilotu zituz-
ten Unzurrunzaga eta Jose Igna-
cio Mugika Ezkerra. Ni ere Madri-
lera eraman ninduten, eta hamar
egun egin nituen han. Jende asko
zeukaten atxilotuta. Yeseriasera
eraman gintuzten preso, eta han
ezagutu nuen, besteak beste, Eva
Forest [idazle eta militante katala-
na]. Espainiako Gobernuko buru-
zagi garrantzitsuren batekin egin
zituzten mugimenduak tarteko,
ez genuen denbora askorik igaro
kartzelan. Handik aterata, uni-
bertsitatera joan nintzen berriz.
1981 inguruan, nolatan erabaki

zenuen Alemaniara joatea?

Buruan bueltaka nerabilen Ale-
manian nolatan gertatu ote zen
nazismoaren kontua, eta horre-
gatik erabaki nuen migratzailee-

«Gezur asko
esan dizkigute
metroari buruz»
Marifran Aranjuelo b Donostiako Satorralaia 
bizilagunen mugimenduko kidea

Donostiako metroaren aurkako borrokak eta migratzaileen 
eta presoen aldekoak bizi dute, gaur egun, Aranjuelo. Ez zaio
batere gustatu Donostiak azken urteotan izan duen eraldaketa.

Ama nahiko gorria zen
[gizarte mugimenduei
dagokienez]; aitarekin,
berriz, arrazoia nuenean
ez isiltzen ikasi nuen»

«Aldatu egin da
Donostia; turistaz eta
hotelez beteta dago
dena. Ezin dut ulertu udal
gobernuaren jarrera»

«Egoera ez da erraza
[koronabirusak sortua],
baina barruraino 
sartu digute beldurra,
eta hori ez da ona»

‘‘
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kin irakasle gisa lan egitera joatea.
1984an Kolonian nengoen ni, eta
azaroaren 20an Santi Brouard
[Herri Batasuneko buruzagia] hil
zuten Bilbon. Hurrengo egunean
atentatu bat izan zen Madrilen,
Luis Roson Espainiako armadako
buruaren aurkakoa. Gau hartan
bertan, azaroaren 21etik 22rako
gauean, 01:00etan, Madrilgo
etxean lanean ari zen nire bikote-
kidea, eta hots ozen bat entzun
zuen. Zazpi-zortzi polizia zeuz-
kan parean; nire bila joan ziren.
Ni Gabonak arte ez nintzen ezer-
taz konturatu, baina nire bila zer-
gatik joan ziren jakin nahi izan
nuen gero. Haiek bazekiten ni ez
nintzela ETAko kidea, baina lege
antiterroristagatik izan zen dena.
Eskarmenturen bat eman nahi

zuten, eta, pentsa, hurrengo urte-
an hil zuten Mikel Zabalza.
Joan-etorrian ibili ondoren,

2008an Donostiara itzultzea

erabaki zenuen azkenean. Zeri-

kusi gutxi izango zuen zuk utzi

zenuen Donostia harekin, ezta?

Donostia oso aldatuta zegoen or-
durako. Joan-etorrian ibiltzen
nintzen, eta ikusita nengoen alda-
keta, baina izugarria izan da.
Zer ez zaizu gustatzen gaur

egungo Donostiatik?

Turismoa. Aldatu egin da Donos-
tia; turistaz eta hotelez beteta
dago dena. Ezin dut ulertu udal
gobernuaren jarrera. Hauteskun-
deena bihurtu da lau urtez behin
botoak uzteko tresna; bakoitza
bere inguruan mugitzen ez bada,
alferrik ari gara. 

EH Bilduk egindako ikerketa ba-

ten arabera, 2016tik 2021era Do-

nostian 34 hotel eraikitzeko li-

zentzia eman zuen udalak.

Eta berdin jarraitzen dute! Begira
zer egin duten Santa Teresa ko-
mentuarekin [Japoniako funda-
zio bati saldu diote zati bat]. Parte
Zaharra jada ez da Parte Zaharra;
Madrilen, Amsterdamen edo
Moskun aurki daitezkeen denda
berberak daude. Eta zer esanik ez
tabernekin; berdinak dira denak,
eta mafia handi bat dago atzean.
Metroaren aurkako borrokan,

buru-belarri sartuta zabiltza Sa-

torralaia bizilagunen mugimen-

duan, baina aurrera jarraitzen

dute lanek.

Inoiz ikusi dudan zentzugabeke-
riarik handienetakoa da Donos-

tiako metroarena. Aurrera doa,
eta bukatuko dute ziurrenik, Gi-
jonen [Espainia] gertatu zaiena
gertatzen ez bazaie behintzat; han
urez beteta daude tunelak, eta ez
dago metrorik. Hemen ere, agian,
zorte pixka batekin, urez beteko
da dena, eta argazki hori izango
dugu. Baina, lanak amaituta ere,
Donostian metrorik ez dela behar
esaten jarraituko dut nik.
Izan zarete Donostiako udale-

txean, izan zarete Eusko Lege-

biltzarrean, egin dituzue mani-

festazioak, protestak... Baina

jendea zergatik ez da gehiago

mugitzen horrelakoetan?

Komunikabide batzuek izuga-
rrizko lana egiten dute metroaren
alde. Zer borroka dauden, borro-
ka eginda zer lortzen den... Ez
dago interesik horrelako kontuak
jakinarazteko. 
Metroaren aldekoek defenda-

tzen dute azpiegitura hori ezin-

bestekoa dela autoak hirigune-

tik ateratzeko.

Oso ideia polita da hori, baina ge-
zur hutsa da. Autobus geltoki
asko kenduko dituzte metroa egi-
ten dutenean. Oxala autoak ken-
duko balituzte, baina ez da gerta-
tuko halakorik.
ETS Euskal Trenbide Sarean ere

oso ondo ezagutzen zaituzte.

Bai. Bilera asko eskatu dizkiegu,
baina errespeturik gabe ari dira.
Ez dago eskubiderik. Metroaren
proiektuaren dokumentua eska-
tu eta ezin digutela eman esan
izan digute, segurtasunagatik. Zer
segurtasun eta zer demontre?
Beste alde batetik lortu genuen
azkenean. Horrela gertatu zaigu
gauza guztiekin; oztopoa oztopo-
aren atzetik. Gezur asko esan diz-

kigute metroaren inguruan. Pio
Barojako larrialdi irteera, esatera-
ko, ez da larrialdi irteera bat, jen-
dea hiltzeko tranpa handi bat bai-
zik. Laurehun eskailera baino
gehiago daude, eta desnibel ikara-
garria. Stuttgarteko [Alemania]
aditu bat ekarri genuen, eta ezin
zuen sinistu ikusten ari zena, bai-
na baldintza guztiak betetzen di-
tuztela erantzuten dute eurek. Ez
daukate lotsarik. 
Zer esango zenioke Eneko Goia

Donostiako alkateari?

Lotsarik ez daukala. Bera maneia
dezaten uzten du, baina, bere
seme-alabek egunen batean bizi-
modu hobe bat izan dezaten nahi
badu, pentsatzeko eskatuko nio-
ke; metroarekin, hotelekin... zer
egiten ari den pentsatzeko. Ez de-
zala pentsatu boterean eta diruan
bakarrik; koronabirusarena bai-
no birus arriskutsuagoak dira bo-
terearena eta diruarena. 
Presoen eskubideen aldeko bo-

rroka, desjabetzeena, migra-

tzaileena... Nondik ateratzen

duzu denbora eta indarra?

Denok daukagu denbora eta in-
darra, nik ez daukat ezer berezi-
rik; lehentasunak jartzea da kon-
tua. Presoak ezin ditut ikusi ho-
rrela. 70 urte baino gehiago bete-
ta, ia 30 urte kartzelan jada, gaixo,
koronabirusaren konfinamen-
duarekin... Horiek bai daukatela
indarra, eta ez nik!
Gertuenekoari helduta, amaitu

berri da COP26 goi bilera, Glas-

gown. 

Dena gezurra da; ez dut ezer sinis-
ten. Iberdrola-eta dira beti garai-
le. La Vanguardia-k, El País-ek...
egunkari horiek ere zer-nolako
propaganda egiten dute energia
berriztagarrien alde? Oso ekolo-
gistak gara denok hitzez, baina
gure telefono, ordenagailu eta
gainerako gailuak mantentzeko
mineralak Afrikatik hartzen ditu-
gu, eta eurei hondakinak itzuli. 
Koronabirusaren pandemiaren

kudeaketarekin ere kritiko zara

oso. Nola ari zara bizitzen errea-

litate berria?

Oso gaizki. Ez naiz aditua, baina
modu bateko konfinamendua
izan genuen Donostian, eta berta-
tik 20 kilometrora, Ipar Euskal
Herrian, bestelakoa izan zuten.
Baina birusa ez al da bera? Eta
nork esan dezake ona dela jendea
egun guztian etxetik atera gabe
egotea? Etxe guztiak ez dira ehun
metro koadrokoak eta bistak
dauzkatenak. Egoera ez da erraza,
baina barruraino sartu digute bel-
durra, eta hori ez da ona.
Zer gelditzen zaizu egiteko?

Presoak eta migratzaileak falta
zaizkit. Ez gara ari gauzak ondo
egiten. 

MAIALEN ANDRES / FOKU

MOTZEAN 

Donostia?Nire jaioterria. 

Paris?Oso garai onak pasatu

nituen hiria. 

Bilbo?Oso garai onak igaro

nituen hor ere. 

Madril?Denetik izan nuen,

baina esperientzia polita izan

zen, borroka askotan murgil-

du baikinen: fakultatean, ma-

nifestazioetan, Malasaña au-

zoan... 

Langile borroka?Sinonimo-

ak dira bi hitz horiek.

Greba? Tresna on bat.

Espetxea?Desagertu behar-

ko lukeen toki bat.

Irakaskuntza?Oso polita,

egin behar dugula esaten di-

guten hori egiten ez badugu;

pentsatzen dugun hori egiten

badugu.

Nor izan duzu eredu?Ama.

Donostiako metroa?Muga-

rik gabeko erokeria handi bat.

Zeri diozu beldurra?Beti

saiatzen naiz beldurrari ihes

egiten.

Aholku bat?Ondo pentsatu

gauzak egin aurretik.



R
IRITZIA
Leire Narbaiza

Sisifo euskaldunon nekea

E
gunero zerbaiten nazio-
arteko eguna izaten da.
Ia beti laguntza beha-
rrean edo arriskuan

dauden kausen aldekoa. Hala da
gure hizkuntza arraro eta gutxi-
tuarekin, gaur da bere nazioarte-
ko eguna, Txinan hilzorian zego-
en Xabierrek ingurukoek ulertu
ezin zituzten berba batzuk egin
zituelako. Sukar-ametsak era-
gindako hizkera zentzugabea
izan zitekeen, baina mintzaira
misteriotsua zela erabaki zuten,
euskara alegia. Hara, data jartze-
ko aitzakia aurkituta.
Eta 1995etik gabiltza gaurko

egunez «euskararen garbiketa»
jasaten, edo gure euskal erdiko
agintariek esan gurago luketen
legez basque whashing-a sufri-
tzen; hau da, urtean zehar ezer
gutxi egiten duten horiek itxura-
keriatan euskararen aldeko dis-

kurtsoak jaurtitzen, argazkietan
agertzen, eta inoiz baino euskal-
dunagoak direla esaten. Baina hi-
laren 5erako dena ahaztuta (4an
salbuetsita, prentsan zenbat bi-
der azaldu diren kontatu behar
dutelako). Zein nekagarria!
Halere, benetan sinisten dugu-

nok gure hizkuntzaren etorkizu-
nean, abenduaren 3koan ekin-
tzak egiten segitzen dugu. Ezin-
bestean. Aurten ere, jardun(go)
dugu. 
Lan egiten dudan udalerriko

euskara zerbitzuak Zeu zara eus-
kara izeneko ekimena jarri du
martxan: nerabe eta gazteei pro-
posatu die kontatzea ea nolakoa
litzatekeen egun bat euskara ba-
lira. Zer sentituko luketen. Eta
euskaltegietakook gauza guztie-
tara apuntatzen garenez, klasera
eroan nuen proposamena ea zer
zetorkien burura ikusteko, gero

testuren bat edo egin zezaten. Eta
ikasle batek horrela bota zidan:
«Jipoituta sentituko nintzate-
ke». Labur baina biribil jaurti
zuen. Harritu ninduen, bat-bate-
an esan zuelako, eta ez nuelako
hain erantzun argia espero.
Niri galdetuko balidate euskara

banintz zer sentituko nukeen, ez
dut uste «jipoituta» litzatekee-
nik lehenengo erantzuna. Ziur
nago «nekatuta» esango nukee-

la. Erabat kantsatuta. Eta ez txi-
kiegia edo zaharregia naizela-
ko –izan ere, euskara izan ba-
naiz–, euskara izatea akigarria
delako oso baizik. 
Euskara izatea, zein euskaldun

izatea. Euskaldun kontzientzia-
duna, jakina. Sisiforen lanak
eskatzen zaizkigulako: harria
lepoan hartuta maldan gora
egin, mendi puntaraino. Baina
tontorra ikusi orduko, ilusioa
piztu bezain laster, harria jausi
egiten zaigu beheraino. Jaso, eta
atzera ere bideari ekin behar
diogu, etengabe. Pot egin arte.
Era berean, ezin amore eman,
osterantzean gure akabua dator,
eta jakitun gara. 
Ofizialtasunak —Euskal Herri

erdian baino ez bazen ere— ba-
bestuko gintuela uste genuen; 

ez da hala izan, ordea. Pentsatu
genuen irakaskuntza euskaldun-
duta, umeak euskaldun oso
bihurtuko zirela, baina ez. Hiz-
kuntza eskakizunak martxan
jartzeak zerbitzuak euskaraz ja-
sotzeko aukera emango zigula si-
nisten genuen; 30 urteren bu-
ruan ez da hala izan, eta, gainera,
eskakizunok sendotuta zeudela
iruditu arren, auzitegi batek au-
zitan jarri ditu. Teknologia gure
hizkuntzan erabiltzeko modua
izan denean, ahots bidez kontro-
latzeko gailuak asmatu dituzte;
berriro ere ilaran gaude grabazio-
ak egiten Commonvoice-n. Una-
garria.
Angela Davisek Euskal Herria

bisitatu zuenean esan zuen mili-
tanteak ere deskantsatu behar
duela. Gelditu, indarrak hartu,
berriro ere borrokari ekiteko.
Hizkuntzaren hautuan gaitza de-
lakoan nago, egunero kontu txi-
kietan gabiltzalako Sisiforena
egiten, aurpegia eta gorputza jar-
tzen, nekatuta. Harria, gutxie-
nez, jausiko ez balitzaigu!

Benetan sinisten
dugunok gure
hizkuntzaren
etorkizunean,

abenduaren 3koan
ekintzak egiten
segitzen dugu

Irudiab Andoain

Euriteen eraginez, urteroko ondorioak
Joan den asteburuan iritsi zen udazkeneko lehen eurite eta elurte handia, eta horrek eragin nabarmena izan

zuen Gipuzkoako ibaietan ere. Horrelakoetan ohikoa den moduan, hainbat gunetan gainezka egin zuten Deba,

Urumea eta Oria ibaiek, eta arazo dezente sortu ziren inguruko garaje, lokal eta zelaietan, besteak beste Ando-

ainen —irudian—, Astigarragan, Eibar eta Elgoibar artean eta Hernanin. Añarbeko urtegian 301 litro neurtu zi-

tuzten ostegunetik astelehen goizera arte, Berastegin 288 litro eta Azpeitian 266 litro. ANDONI CANELLADA / FOKU

6 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2021eko abenduaren 3aIritzia

Gaueko ostalariek diote COVID ziurtagiriak
ez liekeela eragin beharko beraiei bakarrik

DONOSTIA bHaika Aizpurua Gipuzkoako gaueko aisialdiaren ardura-
dunak adierazi du COVID ziurtagiriak ez liokeela eragin beharko osta-
laritzari bakarrik. «COVID ziurtagiria onartu beste erremediorik ez
daukagu, baina zalantza daukagu zerbaitetarako balioko ote duen».

EH Bilduk eta Podemosek osoko zuzenketak
jarri dizkiote aurrekontu proposamenari

DONOSTIA bGipuzkoaren etorkizuneko erronkei ez diela erantzuten
iritzita, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos-IUk osoko zuzenketak
aurkeztu dizkiote 2022rako Gipuzkoako foru aurrekontu proposame-
nari. PPk, berriz, hirurogei zuzenketa partzial aurkeztu ditu.

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

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

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

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

Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus

%

Abenduaren 13an egitekoak ziren Santa
Luzia azoka bertan behera utzi dute

ZUMARRAGA bOsasun krisialdiak eraginda, Urretxun eta Zumarra-
gan aurten ez da izango Santa Luzia eguneko azokarik. Hala jakinarazi
zuten asteartean Urretxu eta Zumarragako udalek. Donostiako Udala
aztertzen ari da zer egin abenduaren 21ean San Tomas egunarekin.

161
CAF-EK ZENBAT AUTOBUS EGINGO DITUEN BELGIKARAKO

Kontratuak itxi eta itxi ari da Beasaingo CAF enpresa. Horren erakusga-

rri, Solaris adarraren bitartez, Urbino 12 modeloko 161 autobus hibrido

egingo ditu hurrengo urterako, Belgikarako. Akordioa 75 milioi eurokoa

da, eta CAFek zortzi urterako mantentze lanak ere egingo ditu.
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Ostirala, 2021eko abenduaren 3a Hondakinak 

Maria Ortega Zubiate Eibar

«Zenbat hondakin sortu duzu

aste honetan?»: horixe galdetu

die Debabarreneko Mankomuni-

tateak herritarrei. Galdera erreto-

rikoa da, kontzientzia hartzeko

egina, baina erantzuna ere eman

die: iaz, urte osoan, bostehun kilo

hondakin pasatxo sortu zuen es-

kualdeko biztanle bakoitzak,

«herriko plaza bi aldiz betetzeko

beste»: 31.200 tona guztira. Datu

hori «kezkagarria» dela iritzi dio

Debabarreneko Mankomunita-

teak, eta, hain zuzen ere,

hondakin kopurua mu-

rriztera bideratutako

kanpaina bat jarri zuten

martxan aurreko astean,

herritarrei zuzendutako

galdera hori abiapuntu-

tzat hartuta.

Hondakinei buruzko

kanpaina askok gaikako

bilketa dute gai nagusi-

tzat, eta Debabarreneko

Mankomunitateak ere

horretan jarri du arreta.

Baina oraingo honetan

hondakinen sorrera bera

da kezkarako arrazoia;

horren kontzientzia sor-

tu nahi dute, arazoa ikusaraziz.

«Ondo dago birziklatzea, baina

sortutako hondakinak gehiegiz-

koak dira: 31.200 tona pasa urtero

Debabarrenean; hori biderkatu

Gipuzkoan, Euskal Herriko gai-

nontzeko probintzietan, Euro-

pan... Hondakin kopuru hori mu-

rriztea da lehen neurria», dio Igor

Aldalur Debabarreneko Manko-

munitateko Ingurumen teknika-

riak.

Datu handia da eman dutena,

irudikatzeko zaila. Horregatik,

gaiari ikusgaitasuna eman

nahian, kopuru hori irudikatu

nahi izan dute: Debabarreneko

Mankomunitatea osatzen duten

herrietako plazetako irudiak za-

baldu dituzte, hondakinez lepo

beteta daudela. «Herriko plazak

bi aldiz betetzeko beste hondakin

sortu dugu, eta hori irudikatu

nahi izan dugu», dio Iosu Arraiz

Debabarreneko Mankomunita-

teko lehendakariak. Horregatik,

kopuru hori jaistea dute asmoa:

«Ez dugu ezarri hondakin kopu-

ruaren jaitsierarako mugarririk,

baina argi dago ahalik eta gehien

murriztu behar dugula».

Helburu jakin bat zehaztu gabe

ere, mankomunitateko ardura-

dunek azaldu dute lehendik ere

bazituztela beste batzuk. Izan ere,

ingurumen teknikariak esan be-

zala, 2011n erabaki zuten aurreko

urteko hondakin kopurua %10

murriztu behar zutela. «Egia da

ez dugula lortu murrizketa hori

egikaritzea, baina kate horren az-

ken aktoreak gara gu». Aldalu-

rrek gogorarazi du lege horrekin

batera onartu zutela Ontzi Arinen

Legea. «Eta ordutik asko hazi da

horien kontsumoa. Hori muga-

tzea ez dago gure esku; gomendio

xume batzuk baino ez dira gure-

ak. Hondakinak murriztea lor-

tzen ez badugu, ez ditzagun

gehiago sortu, behintzat». 

Murrizteko bidean
Hain zuzen, hondakinak murriz-

tea helburu, zazpi gomendio pla-

zaratu dituzte banatu dituzten es-

kuorrietan. Batetik, erabilera ba-

karreko produktuak eta plastikoz

bildutakoak saihestea eskatu du-

te. Horri lotuta, bigarren eskuko

dendetara joateko eta apurtutako

materiala konpontzeko edo horiei

bigarren erabilera bat emateko

aholkatu diete herritarrei. «Gaur

egun, konpontzearen kultura gal-

tzen ari dela uste dugu; zerbait

apurtzen bazaigu, bota egiten du-

gu, eta kito. Baina gauza horiek

konpontzen saiatu behar dugu»,

esan du Aldalurrek. Horrekin ze-

rikusia du, era berean, telazko

poltsak erabiltzera animatzeak,

«plastikozko poltsek sortzen du-

ten inpaktuagatik».

Azken bi gomendioak lotuago

daude hondakin horien trataera-

rekin. Hondakinak gaika ondo

biltzea eskatzen du lehenak.

Eskualdean, hondakinen %55

biltzen dira gaika, Aldalurrek

emandako datuaren arabera;

kopuru hori, norekin alderatzen

den, «altua edo baxua» izan dai-

tekeela dio, baina %50eko muga-

rria ezarri zuten 2020rako, eta

lege hori betetzen ari dira.

«2030erako %60 murrizteko

eskatzen digu legeak. Hori da

hurrengo erronka, eta, hori baino

gehiago lortzen badugu, ongi eto-

rria izango da». Azkenik, bertan

ekoitzitako elikagaiak erosteko

dei egin diete herritarrei, «hon-

dakinez harago, ingurumen era-

gina murrizteko».

Aurreko astean aritu ziren kan-

paina hori herritarrengana hur-

biltzen. Hondakinen Prebentzio-

rako Europako Astearen barruan

antolatu zuten, eta testuinguru

hori erabili dute gaiari ikusgaita-

suna emateko. Data ez da guztiz

ausazkoa izan, urte sasoiak ere

baldintzatu baitu neurri batean:

«Urteko garai honetan, black fri-

dayedo ostiral beltza eta Gabonak

bertan ditugunez, kontsumoa as-

ko handitzen da. Kanpaina horre-

gatik jarri dugu orain martxan,

kontzientziatzeko», azaldu du

Arraizek.

Herritarrak, kezkaz
Debabarreneko Mankomunitate-

ko lehendakariak uste du kon-

tzientzia hori, neurri batean, lortu

dutela. Herriz herri ibili ziren au-

rreko astean, eta, informazioa ba-

natzeaz gain, herritarrekin harre-

mana sendotzeko baliatu zuten

aukera. Arraizek interesa sumatu

zuen herritarren artean, eta «jen-

de dezente» inguratu zitzaiela

esan du. Alde horretatik, «balora-

zio positiboa» egin du, uste baitu

herritarren parte hartzea «ezin-

bestekoa» dela: «Tokian tokiko

administrazioek erregulatu behar

dituzte hondakin kopurua mu-

rrizteko neurriak, baina gutako

bakoitzaren inplikazioa ezinbes-

tekoa da ingurumen aztarna mu-

rriztu ahal izateko».

Herriko plazak
hondakinez
husteko asmoz
Iaz, urte osoan, Debabarreneko biztanle
bakoitzak bostehun kilo hondakin sortu
zuen b Horiek gutxitzeko, mankomunitateak
zazpi gomendio eman dizkie herritarrei

Eibarko Untzaga plaza, hondakinez beteta, argazki muntaketa batean. DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA

Debako plaza, hondakinez beteta, muntaketa batean. DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA

Gutako bakoitzaren
inplikazioa ezinbestekoa da
ingurumen aztarna 
murriztu ahal izateko»
Iosu Arraiz
Debabarreneko Mankomunitateko lehendakaria

«Hurrengo erronka [gaikako
bilketa] %60ra igotzea izango
da; gehiago lortzen badugu,
ongi etorria izango da» 
Igor Aldalur
Debabarreneko Mankomunitateko Ingurumen
teknikaria

‘‘

ZAZPI GOMENDIOAK 

Debabarreneko Mankomunitate-

ak zazpi gomendio eman dizkie

eskualdeko herritarrei hondakinak

murriztu ahal izateko. Honako

hauek dira: 
b Erabilera bakarreko materialak

saihestea. 
b Plastikoz bildutako produktuak

ekiditea. 
b Bigarren eskuko dendetara joa-

tea. 
b Materiala konpontzea, berria

erosi beharrean. 
b Telazko poltsak erabiltzea. 
b Hondakinak gaika ondo biltzea. 
b Bertan ekoiztutako elikagaiak

erostea. 



Rebeka P.  Ruiz 

Suhiltzaile guztiak berdinak eta

baldintza berberetan leloak ikus-
gai izan dira azken asteotan Gi-
puzkoako suhiltzaile parkeetan.
Larrialdietako langileek protesta-
ri ekin zioten orain gutxi, Gipuz-
koako Foru Aldundiak aldi bate-
rako programaren bidez lanean
ari diren suhiltzaileentzat adostu-
takoa bete zezan eskatzeko. Ne-
goziazioei ekin diete bi aldeek.
LABek dauka gehiengoa

aldundiko langile batzordean;
bederatzi ordezkari ditu, zortzi
dauzka ELAk, sei CCOOk eta bost
Bazkunak. Amaia Arruti (LAB)
langile batzordeko presidenteak
azaldu duenez, aspaldikoa da
suhiltzaileen aldarrikapena:
«Gutxienekoetan lan egiten
dute, baina negoziazio bidez lortu
genuen talde bakoitzeko suhil-
tzaile bat gehiago egotea». Egun,
laukoak dira gutxieneko talde
horiek, eta, negoziazioei esker,
talde bakoitzean bost behargin
egotea lortu zuten. Helburu hori
betetzeko, beste 48 suhiltzaile
kontratatzeari ekin zion diputa-
zioak, «nahiz eta langile horien
izaera ibiltaria izan». Alegia, tal-
deak lau kidekoak direnez, par-
ketxeren batean beharren bat
izanez gero, hori asetzera bidera-
tuko zuten bosgarrena. 
Indarrean den agintaldia buka-

tu artekoa zen ibiltarien progra-
ma, Unai Badiola LAB sindikatu-
ko ordezkariak esan duenez.
Goierriko suhiltzaile parkeko lan-
gilea da Badiola, Ordizian. Haren
arabera, Gipuzkoa Babestuz 20-
30 programak aurreikusita dauka
2030erako suhiltzaile taldeek sei-
koak izan beharko luketela; zor-

tzikoak Bidasoan. Prozesu hori
«luzea» dela aitortu du, ordea.
Horregatik, suhiltzaile ibiltarien
programa negoziatu zutenean,
agintaldi baterako indarrean ego-
tea hitzartu zuten: «Egoera jakin
bati aurre egiteko bide bat zen ho-
ri». Pausoz pauso, taldekideen
gutxieneko kopurua handitzeko
helburuarekin bat eginez, langi-
leek onartu egin zuten aldi batera-
ko programa. 

Hala ere, Badiolaren ustez, al-
dundiak lanpostuen zerrenda sor-
tzeko garaia iritsi zenean, «beldu-
rra» sumatu zuten langileek. «Bi-
lera bat izan genuen, eta esan
ziguten, arazo administratiboak
tarteko, lan eskaintza publikoan
ibiltari izaerarekin, berezitasun
horrekin, sortu beharko zituztela
lanpostuak». Josu Idigoras aldun-
diko Prebentzio, Su Itzalketa eta

Salbamendu zuzendariak baiezta-
tu du  negoziazioak martxan dire-
la, baina, momentuz, horren in-
guruko adierazpenik ez egitea ho-
betsi du, «elkarrizketak oker ez
daitezen».
Ibiltari izaerak «lehen eta biga-

rren mailako suhiltzaileak» sor-
tzen dituela iritzita, mobilizazioak
iragarri zituzten suhiltzaileek.
Hala, azken bileran desadostasu-
na eta kezka helarazi zioten al-

dundiari. «Hori ez bai-
tzen hasieran adostu ge-
nuena». Arrutik adierazi
du egiturazko lanpos-
tuak sortzeko ibiltari iza-
era ez edukitzeko zailta-
sunak dituztela esaten
duela aldundiak. «Baina
lan eskaintza publikoan
izaera berezirik gabeko
suhiltzaileak izan beha-
rra daukate». 
Legazpiko Korosti par-

kean lan egiten du Pili
Garciak, eta momentuz
«adi» daudela adierazi
du. «Orain artekoak hi-
tzak besterik ez dira izan,
eta ohituta gaude hitze-
tatik ekintzetara pasa-
tzean esana ez errespeta-
tzera». Suhiltzaile guz-
tien baldintzek «ber-
tsuak» izan behar dutela

uste du Garciak. Hortaz, 48 suhil-
tzaile horiek egiturara pasatzean
seiko taldeetara iristeko beste
programa bat abiaraziko duten
arren, gogorarazi du ibiltariaren
figura «behin-behinekoa izatea»
dela helburua. «Hasieran, langile
ibiltariek lan eskaintza publikoan
finko bihurtzeko hitza eman zu-
ten, baina atzerapausoak ematen
hasi ziren». Suhiltzaileen arteko

ezberdintasunari «onartezina»
iritzi dio Garciak ere; «are gehia-
go administrazio publikotik dato-
rrenean erabaki hori». 

Bitan banatutako lurraldea
Aldundiaren suhiltzaile zerbi-
tzuak zortzi parke biltzen ditu
Gipuzkoan. Beste parketxe bat
ere badago, Donostiakoa, baina
udalaren esku dago horren kude-
aketa. Ezaugarri horrek Gipuz-
koa bitan zatitzen duela uste dute
LABeko suhiltzaileek. «Bidasoko
suhiltzaileek irteera bat baldin
badaukate, mailaren eta ordute-
giaren arabera, automatikoki

Zarauzkoak irteten dira laguntza
eskaintzera, baina ordu erdiko
bidea daukate haraino, horrek
sor dezakeen arriskuarekin, bai
errepidean, bai zain egon behar
duenarentzat», azaldu du Badio-
lak. «Zarautz ingurua babesik
gabe geratzen da horrela, eta, zer-
bait gertatuko balitz, Azpeititik
etorri beharko lukete laguntzera.
Hankaz gora gelditzen da dena». 
Gipuzkoa Babestuz 20-30

plangintzak Donostiako eta Gi-
puzkoako suhiltzaileen arteko el-
karlana aurreikusi zuen hasieran,
baina apustu horrek atzera egin
duela deitoratu du Badiolak, eta
kezkatuta dagoela aitortu du:
«LABen argi daukagu zerbitzu
bakarraren aldeko bidea jorratu
beharra daukagula». 
Garciak ere ez dauka zalantza-

rik zerbitzua «eraginkorragoa»
izango litzatekeela parketxe guz-
tiek bat eginda, «Nafarroan beza-
la», baina «atzerapausoak» izan
direla esan du. Horren aurka eu-
ren lana «ahalik eta modurik
onenean eta eraginkorrenean»
antolatzea beste aukerarik ez
dute: «Zerbitzuari dagokionez,
Donostiak, nolabait, bitan zati-
tzen du Gipuzkoa, eta alboratu
egiten du Irun ingurua».

Ibiltari izan ez daitezen
Suhiltzaile ibiltarien figura desager dadin aldundiarekin negoziazioak
hasi dituzte sindikatuek bGipuzkoarako zerbitzu bakarra nahi du LABek 

LABeko suhiltzaileak, joan den ostiralean, Zarauzko parkean. M. ANDRES / FOKU
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Gutxienekoetan lan egiten
dute, baina negoziazio bidez
lortu genuen talde bakoitzeko
suhiltzaile bat gehiago egotea»
Amaia Arruti
Aldundiko langile batzordeko presidentea (LAB)

Arazo administratiboak
tarteko, lanpostu horiek ibiltari
izaerarekin sortu beharko
zituztela esan zigun aldundiak»
Unai Badiola
LABeko ordezkaria Goierriko suhiltzaile parkean

«Zerbitzuari dagokionez,
Donostiak, nolabait, bitan
zatitzen du Gipuzkoa, eta
alboratu egiten du Irun ingurua»
Pili Garcia
Legazpiko Korosti parkeko langilea
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Miren Garate 

Soziolinguistika Klusterrak

2016an Usurbilen egindako kale

neurketan, hitanoaren erabilerari

ere erreparatu zioten ikerlariek

lehen aldiz. Euskaraz ari zirenen

artean, hamarretik hiru entzun

zituzten hika, eta hika ari zirenen

artean, %11,1 soilik ari ziren noka.

Egoera hori irauli nahian, hitanoa

suspertzeko erronkari heldu dio-

te aurten herrian, eta Euskararen

Eguneko egitaraua ere horren

bueltan antolatu du Euskara

Aholku Taldeak. Hikasteaari dira

egiten egunotan, Hikaratu bel-

durrik gabe leloarekin. Patrikako

liburuxka bat atera dute hitanoa-

ren gaineko oinarrizko nozioe-

kin, eta hikodromoa antolatuko

dute gaur.

«Euskararen ondarea bakarrik

ez, herriaren ondarea ere bada hi-

tanoa, herri bakoitzean bere be-

rezitasunak ditu, eta ikusita

transmisioan eten hori egon dela,

baliabideak jarri nahi izan ditu-

gu», esan du Ander Moron Usur-

bilgo Udaleko euskara teknika-

riak. Etxean hitanoa jasotzeko

aukerarik izan ez duten zenbaitek

esana zieten bazutela hikaren oi-

narriak ikasteko gogoa, eta ikas-

taroak antolatzea izan da lehen

urratsa. Hiru egin dituzte orain

arte, bi udaberrian eta aste hone-

tan bertan amaitu dute hiruga-

rrena. 35 herritar inguruk hartu

dute parte. «Oso kopuru polita

iruditzen zaigu», dio Moronek.

Irakasle lanetan aritu da Rosa

Zubeldia Usurbilgo AEK-Etume-

ta euskaltegian. Nokaren erabile-

ran galera handiagoa ikusten du-

tenez, arreta berezia jarri diote,

baina landu dute toka ere. Beste-

ak beste, hitanoaren arau sozialak

jorratu dituzte ikastaroetan, hau

da, norekin egiten den eta nore-

kin ez; morfosintaxi aldetik, be-

rriz, noiz erabili behar den eta

noiz ez aztertu dute. «Hor badago

akats bat. Hika hasten garenean,

iruditzen zaigu edozein aditzetan

dagoela jartzea, eta akatsak diren

formak sortzen dira. Ikastaroaren

zatirik zailenetakoa atal hori izan

da», esan du Zubeldiak.

Hitanoa ez zaie arrotz-arrotza

ikastarora joan direnei, Usurbilgo

kaleetan entzuten baita hika.

«Ikasleek aipatu dute beren gu-

rasoek erabiltzen zutela, baina

transmisio hori ez zaiela iritsi».

Hain zuzen ere, Zubeldiak nabar-

mendu du transmisio hori falta

delako dagoela gainbeheran.

«Orain ere, jakin arren, gurasoek

ez dute erabiltzen seme-alabekin;

edo erabilera zerbait sinbolikoa

izaten da, esaldi jakin batzuetan

erabiltzen dute».

Binaka, bertsolarien gaiekin
Karmele Urdanpilletarekin bate-

ra, Patrikako Hitanoa liburuxka

Usurbilgo hizkerara egokitzeaz

ere arduratu da Zubeldia. «Oña-

tiko Ingo Xonau taldekoek sortu-

tako liburuxka bat da, eta Duran-

gon eta Oiartzunen ere egokitu

zuten. Guri ere interesgarria iru-

ditzen zitzaigun Usurbilera mol-

datzea». Ikastaroan landu dituz-

ten gaiak agertzen dira bertan;

hau da, hitanoaren oinarrizko

nozioak eta adizki erabilienen

taulak jasotzen ditu. «Zerbait

praktikoa egin nahi genuen».

Herritar guztiei banatuko die

udalak. 

Era berean, liburuxka eskura

izango dute gaur egingo duten hi-

kodromoan. Hikastea-ko azken

ekitaldia izango da, eta 18:00eta-

tik 19:15era bitartean, Askatasuna

plazan, hika aritzeko espazio bat

prestatuko dute. Hika mendera-

tzen dutenak, hika hasiak dire-

nak zein egin nahi dutenak bildu

nahi dituzte, jai giroan. «Belau-

naldiarteko zerbait izatea nahi

dugu. Usurbilen, helduenek jaso

dute etxean hitanoa, eta

haiek ezagutzen dute

ondoen bertako aldaera;

gazteei transmisioa egin,

eta elkar elikatzeko saio

bat izan dadila», esan du

Moronek. Usurbildarrak

ez ezik, beste herrietako-

ak ere gonbidatu dituzte

parte hartzera. 

Binaka jarriko dituzte

partaideak, eta lau mi-

nutuan behin aldatuko

dituzte bikoteak. Tran-

tsizio horiek bertsoz eta

musikaz lagundurik

egingo dituzte; izan ere,

Eli Pagola eta Agin Laburu bertso-

lariek jarriko dute elkarrizketeta-

rako hizpidea. Eta Antton Aran-

buru eta Gari Otamendi musika

jotzen hasten direnean, bikotea

aldatu behar dela esan nahiko du.

Jai kutsua emateko, Mikel eta Esti

Markez aita-alaben kontzertua

izango da jarraian. Hikaratu bel-

durrik gabe leloarekin bat egin,

eta lasai joateko esan die Moronek

beren mailaren inguruko kezka-

ren bat dutenei. 

Hikastea gaur amaituko den

arren, hitanoa suspertzen jarrai-

tzeko asmoa dutela azaldu du

Usurbilgo udal euskara teknika-

riak. Lanketa berezi bat egin nahi

dute gazteekin. «Hitanoa sustrai-

tu dadin nahi dugu. Jendeak gus-

tua har diezaiola erabilerari».

Lasai ‘hikaratu’ ahal
izateko espazio bat 
Euskararen Egunaren harira, hikodromoa jarriko dute gaur
Usurbilen, elkarrekin hika aritzeko b Hitanoaren oinarrizko nozioak
eta herriko adizki erabilienak jasotzen dituen liburuxka atera dute

Ander Moron Usurbilgo udal euskara teknikaria eta Rosa Zubeldia AEK-ko irakaslea, aste honetan, Usurbilen. J. URBE / FOKU

Euskararen ondarea bakarrik
ez, herriaren ondarea ere bada
hitanoa, herri bakoitzean 
bere berezitasunak ditu»
Ander Moron
Usurbilgo udal euskara teknikaria

«Ikasleek aipatzen dute 
beren gurasoek erabiltzen
zutela, baina hitanoaren
transmisiorik ez zaiela iritsi»
Rosa Zubeldia
Usurbilgo AEK-Etumeta euskaltegiko irakaslea
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Imanol Garcia Landa Tolosa

I
gande honetan eta astele-
henean, Espainiako Judo
Txapelketa jokatuko dute,
Madrilen. Borrokako mo-
dalitatean, senior mailan,

Gipuzkoako 11 judoka ariko dira
lehian, eta Madrilen izango dira,
gipuzkoarrak ez izan arren, Gi-
puzkoako klubekin lizentzia du-
ten beste bi judoka ere. Horrez
gain, kata modalitatean, Gipuz-
koako hiru bikotek parte hartuko
dute, horietako bik senior mailan
eta beste batek junior mailan. 
Tolosako Judo Klubekoak dira

Madrilen izango diren judoka ho-
rietatik lau. Borroka modalitate-
an, senior mailan, lehen aldiz ari-
ko dira Zuriñe Tardio leaburuarra
(19 urte) eta Ruben Lekuona tolo-
sarra (23 urte). Eskarmentu han-
diagoa dute Unai Saralegi tolosa-
rrak (29 urte) eta Unai Regillaga
amezketarrak (19 urte); senior
mailan, kata modalitatean parte
hartuko dute biek. Izan ere, aur-
ten Nage no katako Munduko
Txapelketan parte hartu dute le-
hen aldiz, eta 13. postua eskuratu

dute. Europako Txapelketan, be-
rriz, bigarren sailkatu ziren. Lor-
pen horiek direla medio, Gipuz-
koarren Kirolak 2021 sarietarako
izendatuta daude biak. 
Saralegi eta Regillaga urrezko

dominaren bila doaz Espainiako
Txapelketara, baina badakite
aurkari zailak izango dituztela.
«Extremadurako bikote bat hi-
rugarren postuan sailkatu zen
Munduko Txapelketan; beraz,
nahiko gogorra eta zaila izango da
haiei irabaztea, urte asko dara-
matzatelako goi mailan, baina
helburu horrekin goaz. Horrela
jarraitzen badugu, egunen batean
ezustekoa emango dugu», esan
du Saralegik. Europako eta Mun-
duko txapelketetan lehiatu oste-
an, postu on bat lortzeko «nola-
baiteko presio txiki bat» badau-
katela gaineratu du Regillagak.
Kata modalitatean, Saralegik

eta Regillagak mugimendu jakin
batzuk egin behar izaten dituzte,
judoko giltza jakin batzuk irudi-
katu. Epaileek puntuak ematen
dituzte mugimenduen arabera
eta horrela zehazten da sailkape-
na. Azken txapelketetan eginda-

ko lana aintzat hartuta, Saralegik
eta Regillagak badakite bide one-
tik doazela. Urriaren bukaeran
lehiatu ziren Munduko Txapelke-
tan eta behin eta berriz aztertu
dute zein giltzatan kendu zizkie-
ten puntuak. «Bideoak aztertzen
aritu gara, eta ikusi dugu konpon-

tzeko moduko zer akats egin ge-
nituen; horiek konpontzen saiatu
gara azken asteotan», esan du Sa-
ralegik. «Entrenamenduak ez di-
ra hain biziak izaten ari; lasai eta
hotz begiratzen ari gara nola ho-

betu, eta uste dut horrela asma-
tzen ari garela txapelketa honeta-
rako prestaketan». 

Iristea, «lorpena»
Hogei urte baino gehiago pasatu
dira Tolosako Judo Klubeko judo-
ka bat azkenekoz senior mailan

Espainiako Txapelketan
aritu zenetik. Tardiok eta
Lekuonak lortu dute, eta
Oskar Gibelalde klubeko
arduradunaren ekarpe-
na nabarmendu dute
biek. «Madrilera joate
hutsa lorpen handia da».
Haien hitzetan, Espai-

niako Txapelketara iritsi
arteko bidea ez da samu-
rra izan. Lehenbizi, Gi-
puzkoako Txapelketan
lortu behar zuten sailka-
pena —lehen postuan
sailkatu ziren—. Ondo-
ren, Euskadiko Txapel-

ketan, Lekuona txapeldun izan
zen, eta Tardio txapeldunorde.
Ipar sektoreko lehiaketarako sail-
katu ziren biak, Nafarroako,
Errioxako eta Aragoiko judoken
aurka lehiatzeko, eta lehen pos-

tua lortu zuten biek; horri esker
sailkatu ziren Espainiako Txapel-
ketarako. «Ikusi dugu entrena-
menduetako ahalegin guztiak
emaitzak ematen dituela», esan
du Tardiok. 
«Maila handia» izango dela ja-

kitun den arren, Lekuona «ilu-
sioz gainezka» doa. Baita Tardio
ere: «Ipar sektoreko lehiaketa
bukatu zenean, elkarri esan ge-
nion Madrilera gerra pixka bat
ematera joango ginela. Egokitzen
zaigun aurkaria egokituta ere, 
pozik geratuko gara; emaitza de-
na delakoa dela ere».

Espainiako Judo Txapelketa jokatuko dute asteburuan, Madrilen, eta Gipuzkoako
hainbat judoka ariko dira lehian. Tolosako klubekoak dira judoka horietatik lau.

Mugimenduan dago giltza

Ruben Lekuona, Zuriñe Tardio, Unai Regillaga eta Unai Saralegi, joan den astean, Tolosako Usabal kiroldegiko tatami gainean. I. GARCIA LANDA

PARTE HARTZAILEAK

Borroka (senior maila)

b Zuriñe Tardio Jaular (-63 kg). 

Tolosako Judo Kluba.
b Maialen Ramos Santiago 

(-70 kg). Ama Guadalupekoa 

Judo Kluba (Hondarribia).
b David Mendazona Laberna 

(-60 kg). Usurbilgo Judo Kluba.
b Ruben Lekuona Martin (-81 kg).

Tolosako Judo Kluba.
b Gocha Gvachiliani (-90 kg). 

Adarra Judo Kluba (Urnieta).
b Gorka Eizagirre Otegi (-90 kg).

Donostiako Judo Kluba.
b Peio Cazorla Vicente (-100 kg).

Sayoa Judo Kluba (Errenteria).
b Egoitz Mora Ulazia (-100 kg).

Usurbilgo Judo Kluba.

Kasu bereziak

b Eider Barandiaran Barreiro 

(-63 kg). Arabarra da, baina Gipuz-

koako Federazioko lizentzia du.

Usurbilgo Judo Kluba.
b Irati Borda Zumeta (-63 kg). 

Gipuzkoarra da, baina Bizkaiko

Federazioko lizentzia du.
b Maitane Herrero Zapirain 

(-70 kg). Gipuzkoarra da, baina 

Valentziako (Herrialde Katalanak)

lizentzia du. 
b Oier Goikoetxea Alonso

(- 60 kg). Gipuzkoarra da, baina

Valentziako lizentzia du.
b Jose Maria Mendiola Izkieta 

(-81 kg). Nafarra da, baina Gipuz-

koako lizentzia du. Donostiako

Judo Kluba.

Kata txapelketa

b Unai Saralegi Vallejo eta Unai

Regillaga Eizagirre (nage no kata,

senior maila). Tolosako Judo 

Kluba.
b Naia Sanchez Dozagarat eta

Maider Liduan Lopez Llorente

(nage no kata, junior maila). 

Donostiako Judo Kluba.
b Angel Lopez Ibañez eta Alberto

Colmenero Miguez (katame no

kata, senior maila). Donostiako

Judo Kluba.Extremadurako bikote bat
hirugarren sailkatu zen
Munduko Txapelketan, eta
zaila izango da haiei irabaztea»
Unai Saralegi
Tolosako Judo Klubeko judoka

«Txapelketan egokitzen
zaigun aurkaria egokituta ere,
pozik geratuko gara; emaitza
dena delakoa dela ere»
Zuriñe Tardio
Tolosako Judo Klubeko judoka
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dagoeneko jokatuta daude Zamo-
ran (Espainia) —lau ordu pasatxo—
eta Sorian (Espainia) —hiru ordu
pasatxo—. Koronabirusak eragin-
da lehiaketa eredua berrantolatu-
ta, hamar taldeko bi multzo dau-
de Espainiako Ohorezko B Mai-
lan; lehen ligaxka amaituta, Aso-
bal ligara igotzeko lehian ariko di-
ra multzo bakoitzeko lehen bost
sailkatuak, eta ez jaisteko borro-
kan multzo bakoitzeko azken
bost sailkatuak.
Astean lau entrenamendu dira,

eta bidaia asko; gehienetan parti-
daren bezperan abiatzen dira, eta
behin partida amaituta itzultzen.
«Baina lagun talde bat da gurea»,
zehaztu du Ostolazak. «Askok
galdetzen didate ez ote diren pisu-
tsuak izaten autobuseko bidaia
luzeak, eta kuadrillakoekin loka-
lean sartuta egotearen parekoa

dela erantzuten diet. Musean jo-
katu, hitz egin, musika entzun,
Play Stationa, gidariari gezur ba-
tzuk kontatu...». Egunerokoa
«lotua» dela onartu dute biek.
«Baina ohituta gaude», ziurtatu
du Berazadik. «Tartean dirurik ez
dagoenean eta laguntasuna dago-
enean, askoz eramangarriagoa
izaten da dena; ez jaistea eta goza-
tzea dira gure bi helburu nagu-
siak». Egun, bostehun jokalari
baino gehiago ari dira Zarautzen
harrobian, 30 talde inguru. «Mai-
la batean edo bestean, baina etor-
kizuna bermatuta dago». 

Unai Zubeldia Zarautz

E
txekoekin baka-
rrik». Hori izan da
Amenabar Zarautz
eskubaloi klubeko
zuzendaritza berria-

ren apustua. Gizonezkoen senior
mailako taldea Espainiako Oho-

rezko B Mailan ari da lehian 2011-
2012 denboraldian igo zenetik.
«Eta, 2012-2013an salbu —Asobal
ligara igotzeko kanporaketak jo-
katu zituzten sasoi horretan—, az-
ken unera arte mailari eusteko
borrokan ibili ginen gainontzeko
denboraldi guztietan». Paulo Os-
tolaza Amenabar Zarauzko ate-

zainetako batek azpimarratu
duenez —2015ean egin zuen debu-
ta lehen taldearekin; 24 urte dauz-
ka—, taldeak ezaugarri bat zeukan
azken bizpahiru denboraldietan
bereziki: «Zarauztik kanpoko jo-
kalari asko; taldearen erdia izate-
ra iritsi ziren duela pare bat urte».
Eraldaketa betean, joan den den-

boraldi amaieran jokalari askok
utzi zuten taldea. «Zarauztarrek
eta kanpokoek». Eta zuzendari-
tza berriak kargua hartzearekin
batera iritsi zen etxekoen aldeko
behin betiko apustua. «‘Proiektu
hau etxekoek aterako duzue au-
rrera’, esan ziguten».
Erabaki horrek, hasieran,

«errespetu pixka bat» sortu zuen
taldean. Hala onartu du Ostola-
zak. «Baina batari eta besteari
deika hasi ginen berehala». Faus-
to Berazadiri ere horrela iritsi zi-
tzaion aukera —41 urte dauzka—,
eta baita bigarren taldeko beste
bizpahiru jokalariri eta gazte mai-
lako beste lauzpabosti ere. Ate-
zain gisa Zarautzen lehen taldean
1999an debuta eginda, 2012an
eman zuen pauso bat alde batera
Berazadik. «Eta aurten hasi naiz
berriz». Atezain beteranoak go-
goan dauka 1999-2000 sasoian
eta 2002tik 2005era Espainiako
Ohorezko B Mailan aritu zela Za-
rautz. «Krisiaren aurreko urteak
ziren, diru gehiago zegoen taldee-
tan, eta atzerritar asko zeuden».

Aurreikuspen onik ez
«Hain jokalari gazteak izanda, eta
beste talde gehienak profesiona-
lak edo erdi profesionalak direla
kontuan hartuta, uste genuen
gaizki edo oso gaizki ibiliko gine-
la», hasi du azalpena Berazadik.
«Baina nire herriko taldea eta nire
gustuko kirola, bi ezaugarri ho-
riek bat egin zuten, eta ez nuen
izan zalantzarik». Esperientzia
handirik gabeko taldea izan
arren, «harrigarri ondo» ari da
taldea denboraldi hasieratik.
«Horretan asko laguntzen du za-
leen babesak ere; etxeko partida
guztietan festa giroa izaten dugu
harmailetan», esan du Berazadik.
Lau partida irabazita, bat ber-

dinduta eta bi galduta, laugarren
daude zarauztarrak, bederatzi
punturekin, Burgos hirugarren
sailkatuarekin berdinduta eta
aurkari zuzenek baino partida bat
gutxiago jokatuta. Joan den la-
runbatean bertan behera gelditu
zen Teucroren aurka Zarautzen
jokatu beharreko 8. jardunaldiko
partida, galiziarren artean positi-
bo kasu batzuk izan zirelako.
Bihar, Villa de Arandaren pistan
jokatuko dute zarauztarrek, Bur-
gosen (Espainia), 19:00etan.
Horixe izango dute bidaia mo-

tzenetan bigarrena, hiru ordu es-
kasekoa —Burgosera da motzena,
bi ordu pasatxokoa—. Ponteve-
drako (Galizia) hiru talde dauzka-
te multzoan —geldialdirik gabe,
zazpi ordu pasatxoko bidaia da—,
Guadalajarara (Espainia) eta Ma-
drilera ere joan beharko dute
oraindik —lau ordu eta erdi—, eta

Etxeko jokalarien aldeko apustua eginda, Amenabar Zarautzen
gizonezkoen senior mailako taldea oso sendo ari da Espainiako
Ohorezko B Mailan. Fausto Berazadi eta Paulo Ostolaza dira
taldeko bi atezainak; 41 urte dauzka Berazadik, 24 Ostolazak.

Herri izaera
indargune bihurtuta

Fausto Berazadi eta Paulo Ostolaza, joan den ostiralean, Zarauzko kiroldegian. GORKA RUBIO / FOKU
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SAILKAPENA 

TALDEA JOKATUAK PUNTUAK

1. Los Sauces 8 14

2. Alcobendas 8 13

3. Burgos 8 9

4. Zarautz 7 9

5. Guadalajara 8 8

6. Novas Valinox 8 8

7. Soria 8 7

8. Villa de Aranda 8 6

9. Zamora 8 4

10. Teucro 7 0

Tartean dirurik 
ez dagoenean eta
laguntasuna dagoenean,
askoz eramangarriagoa
izaten da dena»
Fausto Berazadi
Amenabar Zarautz taldeko atezaina

«Kuadrillakoekin
lokalean sartuta
egotearen parekoak
izaten dira autobus
bidaia luzeak»
Paulo Ostolaza
Amenabar Zarautz taldeko atezaina

‘‘



MUSIKA

AZKOITIARamona’s First Evil

Boyfriend eta Tilde.

bAsteartean, 22:00etan,

Matadeixen.

AZPEITIAGinger eta Lamiak.

bGaur, 19:00etan, Sanagustinen.

DONOSTIAHiru Damatxo.

bGaur, 19:00etan, Aiete kultur

etxean.

DONOSTIAKurlzzz, Two eta Ru-

bias.

bGaur, 19:00etan, Dabadaban.

DONOSTIADame Area eta MLDV.

bGaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAThe Spolem Girls.

bGaur, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIATriangulo de Amor 

Bizarro eta Repion.

bBihar, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAPional, Gela eta Pat

Inn Paz.

bBihar, 23:50ean, Dabadaban.

DONOSTIAErgi Pro & III Pekeño

eta Aigory & Jerome.

b Igandean, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIANuevo Catecismo 

Católico. Viktoria Eugenian.

bAstelehenean, 20:00etan,

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAMarron eta Tuber.

bAsteartean, 23:50ean,

Dabadaban.

DONOSTIAEuskadiko Orkestra.

Shostakovich, Ginastera, Britten

eta Glière.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30ean, Kursaalean.

DONOSTIAGoiko gela.

bOstegunean, 20:00etan,

Loiolako elizan.

DONOSTIAQueralt Lahoz.

bOstegunean, 21:00etan,

Dabadaban.

ESKORIATZAGauargi.

bGaur, 17:30ean, Fernando

Eskoriatza plazan.

ESKORIATZABost Axola.

bGaur, 19:00etan, antzokian.

LAZKAOEsti eta Mikel Markez.

bGaur, 22:00etan, Areria

kulturgunean.

OIARTZUNA Guapa Char.

bBihar, 18:00etan, Pagoan.

TOLOSASyberia.

bBihar, 22:00etan, Bonberenean.

TOLOSATolosako Txistulari 

Banda.

bAsteazkenean, 13:15ean,

Zerkausian.

ZUMAIAXX. Klarinete Maratoia.

bAbenduaren 12ra arte, hainbat

tokitan.

ANTZERKIA

AZPEITIAGo!azen 8.0. Pausoka
Entertainment.

b Igandean, 17:00etan eta

19:00etan, Soreasun.

BERGARAEz dok ero. Tartean 
Teatroa.

bGaur, 20:00etan, Seminarixoan.

BERGARAEsnatu naizkabareta.
Andoni Mutiloa.

bBihar, 20:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIALa panadera. Sandra
Ferrus konpainia.

bGaur arte, 19:00etan, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIAHeredarás la lluvia.
L’Om Imprebis.

bBihar, 19:00etan, Viktoria

Eugenian.

IRUNThe Opera Locos. Yllana.
bBihar, 19:00etan, Amaia KZn.

OÑATIAlbum. Formol Laborate-
gia.

bGaur, 19:00etan, Santa Anan.

TOLOSA Irabazi. Jon Plazaola.
bGaur, 20:30ean, Leidorren.

ZARAUTZAndrezaharraren 
manifestua. Metrokoadroka.

bGaur, 20:00etan, Modelon.

ZUMARRAGA ¡Ave, osos!. 
El Mono Habitado.

bGaur, 19:00etan, Zelai Ariztin.

BERTSOLARITZA

ALTZOEuskara, natura eta femi-
nismoa txirikordatuzmahai ingu-

ruaren harira, bertso saioa. 

Maialen Akizu eta Aner Euzkitze.

bGaur, 19:00etan, Batzarremuino

aretoan.

BERROBIBertso poteoa. Bertso-
lariak: Ander Lizarralde Jimeno eta

Unai Muñoa.

bGaur, 18:30ean, plazatik 

abiatuta.

DONOSTIABertso saioa. Bertso-

lariak: Alaia Martin eta Aitor 

Mendiluze.

bBihar, 12:30ean, Ikasbide kultur

elkartean.

ERRENTERIABertso saio litera-

rioa. Bertsolariak: Alaia Martin eta

Julio Soto. Gai jartzailea: Oier 

Guillan.

bGaur, 19:00etan, 

Niessenen.

ORIOBertso saioa. Bertsolariak:

Amets Arzallus, Oihana Bartra, 

Andoni Egaña, Joanes Illarregi eta

Maialen Lujanbio. Gai jartzailea:

Unai Manterola.

bAstelehenean, 12:30ean, Karela

kiroldegian.

ZUMAIABertso afaria. Bertsola-

riak: Joanes Illarregi eta Ekhiñe 

Zapiain Arlegi.

bGaur, 21:30ean, gaztetxean.

DANTZA

ANDOAINGaraiz: 60 T.M. 
Mugmus Laborategia.

bGaur, 20:30ean, Basteron.

DONOSTIAGazi-gozo. Verdini
dantza taldea.

bGaur, 19:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIAErrimak bi oinetan.
Haatik.

bGaur, 20:00etan, 

Gazteszenan.

OIARTZUNDantza ikastaroa. 

Patxi Perezekin.

bGaur, 19:00etan, Pagoan.

OIARTZUNPatxi eta Konpainia.

bGaur, 21:30ean, 

Pagoan.

ERAKUSKETAK

ANDOAINMartin Ugalde Orradre.
Jaiotzaren mendeurrena (Andoain,

1921 - Hondarribia, 2024).

bAbenduaren 12ra arte, 

Basteron.

Donostia b Dantza

Perfekzioa, bestelako molde batzuetan ulertuta
Desgaitasunen Bat Dutenen Nazioarteko Eguna da gaur, eta, urteroko moduan, Donostiako Verdini dantza taldeak emanaldi bat eskainiko du Gi-

puzkoako hiriburuan: Gazi-gozo. Viktoria Eugenia antzokian izango da ikuskizuna, 19:00etan; ez da sarrerarik ordaindu beharko, baina gonbidapena

eskuratu beharko da, antzokiko txarteldegian bertan, 17:00etatik aurrera. «Gizarteak markaturiko perfekzionismo era batzuen eta teknika eskakizun

gehiegizkoaren ildoan ez erortzen» saiatzen da beti Isabel Verdini zuzendari duen taldea. Irudian, konpainiaren entsegu bat. VERDINI
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DONOSTIAMagia, materia eta

beharra. Jose Mari Zabala.

bAbenduaren 31ra arte, San Telmo

museoan.

DONOSTIAAna Ibañez ilustratzai-

lea.

bAbenduaren 12ra arte, Aieteko

kultur etxean.

DONOSTIASan Sebastian eta

fantasma. Oier Iruretagoiena.

bUrtarrilaren 9ra arte, 

San Telmon.

DONOSTIABizitza happening.

Maialen Lujanbio Zugasti.

bOtsailaren 27ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIASimonides. Ernesto

Murillo.

bAbenduaren 12ra arte, Kutxa

Kultur plazan.

DONOSTIASorginak, txakurrak.

Elfoak eta beste errealitate fantasti-

ko batzuk. Bego Anton.

bOtsailaren 13ra arte, Kutxa Kultur

artegunean.

DONOSTIAAurpegrafiak. Iñaki

Martiarena Mattin.

bAbenduaren 17ra arte, Okendo

kultur etxean.

DONOSTIAHirian. Idoia 

Unzurrunzaga argazkilaria.

bAbenduaren 12ra arte, Ekain

galerian.

DONOSTIAEuskal sustraiko 

jende izenak erromatar epigrafian. 

Soriako Tierras Altaseko hilarriak.

bUrtarrilaren 16ra arte, San

Telmon.

DONOSTIA Ilustrazioko pasealeku

eta zumardiak Euskal Herrian.

bAbenduaren 21era arte,

Arkitektura Eskolan.

DONOSTIAArtea komikigintzan.

bUrtarrilaren 29ra arte, Okendo

kultur etxean.

DONOSTIAAlfabeto ikusezina.

Allan Daastrup.

bUrtarrilaren 29ra arte, Ernest

Lluch kultur etxean.

DONOSTIAArgazki solidarioen

mundua.

bOstegunera arte, Gipuzkoako

Argazkilari Elkartean.

DONOSTIABaginen Bagara. 

Artista emakumeak: ikusgarrita-

sun(ez)aren logikak.

bMartxoaren 13ra arte, San

Telmon.

DONOSTIAMarrazkitik testura.

Izaro Mariezkurrena, Jon Elortza
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Zarautz b Antzerkia

Zahartzaroari aurrez aurre hizketan
Jirari ekin berritan, gaur Zarauzko Modelo aretora iritsiko da Metroakodroka Sormen Laborategiaren Andreza-

harraren manifestuaobra, Mari Luz Esteban idazlearen izen bereko poema liburuan oinarritutako performan-

cea. Poesia, antzerkia, musika, pintura eta dantza uztartuko dituzte ikuskizunean. Esteban bera, Idoia Beratar-

bide, Ainhoa Alberdi, Iraia Elias eta Jurdana Otxoa igoko dira oholtzara. Irudian, entsegu bat. METROKOADROKA

eta Jon Saenz del Castillo 

artisten marrazkietan 

oinarrituta.

bAbenduaren 11ra arte, Tomasene

kultur etxean.

DONOSTIAMartuteneko 

espetxeko tailerretako 

artelanak.

bAbenduaren 10era arte, Loiolako

kultur etxean.

EIBARHondartzan. Jose Luis 
Irigoien argazkilaria.

bAbenduaren 12ra arte, Arrate

kultur elkartean.

EIBARLII. Seilu erakusketa.
b Igandera arte, 

Portalean.

HERNANITàpies Zabalagan.
bUrtarrilaren 10era arte, Txillida

Lekun.

TOLOSABinilo diskak eta txotxon-

giloak.

bAbenduaren 16ra arte, 

Topicen.

TOLOSAPaperezko antzerkia.

bAbenduaren 16ra arte, 

Topicen.

TOLOSAMikel Garmendia 

Urangaren margolanak.

bAbenduaren 15era arte, 

3 tabernan.

ZARAUTZAne Ajuriaren argaz-
kiak.

bUrtarrilaren 16ra arte, Torre Luzea

erakusgelan.

ZUMARRAGAHarri orri har. 

Jon Juarez ilustratzailea.

bAbenduaren 21era arte, Zelai

Ariztin.

HAUR JARDUERA

DONOSTIAButterfly effect!. 

Astrolabium Teatroa.

bGaur, 18:00etan, Loiolako kultur

etxean.

DONOSTIABallerina filma, euska-

raz.

bBihar, 17:00etan, Aiete kultur

etxean.

DONOSTIAPiztu! Emakumeon

energia. Eidabe Ekimen Kultura-

lak.

bBihar, 18:00etan, Larratxoko

kultur etxean.

DONOSTIAPerez sagutxoa. 

Glu Glu Produkzioak.

b Igandean, 17:00etan, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIAKuikui. Pirritx, Porrotx

eta Marimotots pailazoak.

bAsteazkenean, 16:00etan eta

18:30ean, Intxaurrondoko kultur

etxean.

TOLOSABirakabareta 21. Pailaz-

tana Klown Taldea, Pailaztana Ju-

nior, Numen dantza taldea, Gorka

Pereira, Pablo Caceres eta Imanol

Suso.

bBihar, 19:30ean, Topicen.

URNIETALiburutegiko xaguak

irakurraldia.

bGaur, 17:00etan, kultur 

etxean.

HITZALDIAK

DONOSTIAEhungintza emaku-

meen sormen lanean. Alazne 

Porcel Ziarsolo.

b Igandean, 12:00etan, San

Telmon.

LEZOZer da Zeta-Zeta? Nola hur-

bildu sorkuntza koreografikora.

Oscar Pascual eta Iñigo 

Rementeria.

bOstegunean, 19:30ean, Gezalan.

IKASTAROAK

EIBARBerrerabili eta berrasmatu
tailerra. Birziklatu zure jantziak

osagarriak egiteko.

bBihar, 16:00etan, Harixan - San

Agustin 2 behean.

HERNANIBasoanartea eta natura
tailerra. Nagore Legarreta.

bAbenduaren 16ra arte, 17:00etan,

Txillida Lekun.

OÑATILehoiak Oñatin tailerra.
bAsteazkenean, Arrikutz 

kobetan.

BESTELAKOAK

DONOSTIAPoesia, ipuina eta 

musika.

bGaur, 19:00etan, Kutxa Kultur

plazan.

DONOSTIAVII. Sagardo Apurua.

bBihar eta etzi, Bulebarrean.

DONOSTIA JamRock Woman

jaialdia. Treesha, Eira eta Revolu-

tionary Brothers taldeen kontzer-

tua. Igandean, 19:00etan, The

Bass of Womendokumentala eta

mahai ingurua.

bBihar eta etzi, 21:00etan, Kutxa

Kultur plazan.

DONOSTIAEskulangile merkatua.

b Igandean eta astelehenean,

Bretxan. Baita abenduaren 12an

eta 19an ere.

DONOSTIAArte azoka.

b Igandean, Bulebarrean.

Abenduaren 19an ere bai.

HONDARRIBIAEuskal liburu eta

disko azoka.

bAbenduaren 11ra arte, Arrantzale

auzoan.

URNIETALoreak eta zauriak. 

Xabier San Sebastian, Joserra

Senperena, Quico Puges eta

Beñat Gaztelumendi.

bGaur, 19:00etan, 

Saroben.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Erakusketa

Josune Zarandona Ordizia

O
rain bi urteko

abuztuan hil

zen Patxi

Epelde, Tolo-

san jaio eta

Ordizian bizi

zen artista. Orain arte Ordiziako

Foruen kaleko bere estudioan gor-

deta egon dira bere lanak, baina,

hezetasun arazoak tarteko, lan

horiek lekuz aldatu behar izan di-

tu haren familiak. Hori baliatuta,

Ordiziako Plaza Nagusian dagoen

lokal batean erakusketa bat inpro-

bisatu dute, hasierako helburua

hori ez bazen ere. Hainbat astez

egongo dira lanak ikusgai, baita

salgai ere, hala nahi duenarentzat. 

Artista «polifazetikoa, autodi-

dakta, artega eta inkonformista»

izan zen Epelde, besteren artean.

«Artista zen, zentzu guztietan»,

dio Amaia Epelde alabak. «Artea-

rekiko artista sena bazuen, baina

izaerari zegokionez ere artista

zen, sozializatzeko orduan, pen-

tsatzeko moduan... arlo guztie-

tan», gaineratu du. Baina ez zuen

sinisten arteari buruzko esta-

mentuetan. «Ez zuen gustuko ar-

tearen munduan gauzak nola egi-

ten ziren. Kritikoa zen oso ezarri-

ta zegoen sistemarekin», oroitu

du, berriz, Maite Lasak, Patxi

Epelderen alargunak. 

Biek azaldu dutenez, «gauza

orok» pizten zion jakin-mina, eta

horixe izan zuen bidelagun bere

bizitza pertsonalean eta profesio-

nalean. «Oso pertsona jantzia

zen. Interesa zuen bizitzako alor

askotan, eta oso gai ezberdinen

inguruan informatuta egotea

gustatzen zitzaion», esan du ala-

bak. Baina ez zitzaion gustatzen

nabarmentzea. «Guk animatzen

genuen arren, aita ez zen erakus-

ketak antolatu zalea. Berak bere-

tzat sortzen zuen, bere barruko

hori ateratzeko», gaineratu du. 

Mediku izateko bidean
Ziur esaten ez dakien arren, arte-

ak «betidanik» erakarri izan zue-

la uste du Lasak. Hiru urtez medi-

kuntza ikasketak egin zituen,

Iruñean. «Patxik medikuntza

ikasketak egin zitzan nahi zuen

haren aitak, ilusio hori zuen, eta

horregatik hasi zen, nahiz eta bera

arkitekturak gehiago erakarri».

Hiru urteren buruan, utzi egin zi-

tuen ikasketak. «Oso ikasle ona

zen arren, argi ikusi zuen hura ez

zela bere bidea». 

Haurra zela eskolan eskumutu-

rra hautsi zuenekoa gogoratu du

alabak. «Beasaingo mediku ba-

tengana eraman ninduten. Hark

nire izena jakitean, Patxi Epelde-

ren alaba ote nintzen galdetu zi-

dan, eta baietz erantzun nion. Me-

dikuntza elkarrekin ikasi zutela

esan zidan. Klasean, denek apun-

teak hartzen zituzten bi-

tartean, aitak koaderno-

an marrazkiak egiten zi-

tuela kontatu zidan». 

Hainbat lanetan ibili

zen gero, baina alabak

jaio aurretik, artetik bizi

nahi zuela erabaki zuen.

«Etxean gaiari buruz

hitz egin genuen eta au-

rrera egitea erabaki ge-

nuen», dio haren alar-

gunak. Pintura, eskultu-

ra eta argazkigintza

landu zituen profesio-

nalki. «Lan asko egin zi-

tuen enkarguz, eta eskolak ere

ematen zituen Ordiziako Barrena

kultur etxean eta herriko eskole-

tan». Musika ere oso gustuko

zuen; horren erakusgarri, bere

kasa hainbat instrumentu jotzen

Patxi Epelde Ordizian bizi zen artistak
medikuntza ikasketak hasi zituen, baina
azkar ohartu zen artea izango zela bere
bizibidea. 2019an hil zen. Orain Ordizian
ikusgai jarri dituzte haren ehun bat lan. 

Artea bizi
adierazpen 

Lan asko egin zituen enkarguz,
eta, tarteka, eskolak ere ematen
zituen Ordiziako Barrena kultur
etxean eta herriko eskoletan»
Maite Lasa
Patxi Epelde artistaren alarguna

«Aita ez zen erakusketak
antolatu zalea. Berak 
beretzat sortzen zuen, 
bere barruko hori ateratzeko»
Amaia Epelde
Patxi Epelde artistaren alaba

‘‘
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ere ikasi zuela esan du alabak.

«Klarinetea, saxofoia, pianoa, gi-

tarra... Tronboi bat ere erosi zuen,

nahiz eta jotzen ez jakin». 

Aitaren obrari dagokionez,

«bizitzako elementuekin joka-

tzea» gustatzen zitzaiola esan du

alabak. Bere pinturetan, adibi-

dez, horien zantzuak lan askotan

atzeman daitezke: «Sua, gorrita-

sunaren bitartez; itsasoa ere

askotan irudikatzen zuen...».

Haren margolanetan ezaugarri

komunik bada, kolorea da.

«Kolore bizikoak dira margolan

guztiak». Koloreez gain, honda-

rra ere erabiltzen zuen pinture-

tan ehundura ezberdinak lortze-

ko. Artistaren alargunak dio

oraindik ehun bat lekutako harea

dutela gordeta estudioan. «Eza-

gun askok ekartzen zioten harea

beren bidaietatik», oroitu du.

Irudi geometrikoak eta zenba-

kiak ere haren pintura lan asko-

ren adierazgarri nagusi direla

azpimarratu du. 

Egurra ere oso gustuko zuen

Epeldek. «Mendira joaten ginen

bakoitzean, egurren batekin

itzultzen ginen beti», kontatu du

Lasak. Izan ere, zuhaitzek

«asko» erakartzen zutela konta-

tu du alabak. «Basozain ikastaro

bat ere egin zuen, ez basozain iza-

teko helburuarekin, zuhaitzen

inguruan gehiago jakiteko asmo-

arekin baizik». Argazkigintzari

dagokionez, hasieran berak erre-

belatzen zituen argazkiak, etxean

zuen gela ilun batean. Baina

azken urteetan argazki digitalen

munduan zaildu zen. 

‘Amiantorenei’ eskultura
Epelderentzat altzairua ez zen la-

nerako ohiko materiala, baina

material horrekin egina dago ha-

ren lanik ezagunenetako bat,

Amiantorenei izeneko eskultura,

hain zuzen. Beasaingo CAF en-

presako langile batzordeak eska-

tuta egin zuen lan hori, 2009an,

amiantoaren biktimei omenaldia

egiteko helburuarekin. Giza neu-

rrian egindako eskultura handia

da, baina erakusketan, bere mar-

go eta egurrezko eskulturez gain,

Amiantorenei-ren tamaina txiki-

ko erreplikak ere ikusgai jarri di-

tuzte. 

Ordiziako Plaza Nagusiko lokal

batean prestatu duten erakusketa

inprobisatua ikusteko komeniga-

rria da aurretik ordua eskatzea,

672-30 00 23 edo 678-04 97 79 tele-

fono zenbakietara deituta. «Inte-

resa duenak, berriz, erakusketan

bertan erosi ahal izango ditu Pa-

txiren lanak», azaldu dute artista-

ren alabak eta haren alargunak.

Epelde zenaren ehun bat pin-

tura eta beste horrenbeste eskul-

tura ditu gordeta familiak, eta

«Patxiren mundu artistikoaren

isla» direla guztiak ziurtatu dute

ama-alabek. Epeldek bere lanak

norberak interpretatzekoak dire-

la esaten zuen beti. «Aitak ez

zuen sortzen helburu jakin bate-

kin, momentuan sentitzen zuena

ateratzeko baizik», esanez amai-

tu du alabak. 

1Erakusketa.Maite Lasa eta

Amaia Epelde, Ordiziako Plaza

Nagusiko lokalean dagoen era-

kusketa aretoan.

2Estudioa.Patxi Epelderen 

estudioan daude gordeta bere 

lanak, Ordiziako Foruen kalean.

3Erreplikak.Amiantoreneiobra-

ren tamaina txikiko erreplikak, 

erakusketan ikusgai daudenak.

ARGAZKIAK: JOSUNE ZARANDONA.

d
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Izena.Patxi Epelderen lanen era-

kusketa.

Tokia.Ordiziako Plaza Nagusia,

Enedur denda zegoen lokala.

Hitzordua.Bisitarako ordua ze-

haztu behar da, 672-30 00 23 edo

678-04 97 79 zenbakietara deituta.

Sarrera.Ez da sarrerarik ordaindu

beharko.

3

Proposamena 
Erakusketa



Maria Maya Manterola Getaria

Bi asteburutan, Arrantza eta eli-
kadura sistemak gaiaz gogoeta
egin dute lehen sektoreko eragile-
ek eta erakundeetako kideek Ge-
tarian. Bizilur elkarteak antolatu
ditu jardunaldiak, eta, David Lo-
pategi (Bilbo, 1980) talde horreta-
ko kidearen ustez, beharrezkoa
da itsasoari begira jartzea, «orain
arte bizkarra eman zaiolako».
Zer harrera izan dute jardunal-

diek Getarian?

Oraindik ez dugu aukerarik izan
talde moduan balorazioa egiteko.
Dena den, elkarteko kideekin hitz
egin dut jardunaldien inguruko
sentsazioez, eta uste dugu inoiz ez
dela egin gisa honetako jardunal-
dirik. Guk planteatu nahi genuen
elikadura sistemen inguruko az-

terketa bat egitea, arrantzatik
abiatuta, edo, behintzat, arrantza
bilduko zuena. Alde horretatik,
helburua lortu dugula uste dugu.
Gizarteak itsasoari bizkarra eman
diolako, bai kulturalki, bai histo-
rikoki, eta baita elikaduraren 
aldetik ere. Benito Lertxundik
dioen bezala, itsasoari begira jarri
behar dugu geure burua.
Zer ariketa planteatu duzue, ze-

hazki?

Gehienbat, elikadura sistemetan
parte hartzen duten eragileekin
leku berean, aldi berean eta ma-
hai berean biltzea. Lehen sektore-
aren osotasunetik abiatu nahi
izan dugu eztabaida, baina, era
berean, kontsumitzaileek, insti-
tuzioek eta eragileek ere parte
hartu dute. Lehen sektorearen
funtzio soziala berreskuratu be-

har dugu: herriari ematea. Sekto-
reko eragileen funtzio soziala ez
da dirua egitea edo esportazioak
sustatzea, herria elikatzea baizik.
Lehenengo pausoa eman dugu.

Getariako eragileek eta erakun-

deek zer jarrera izan dute gai ho-

rri dagokionez?

Erabatekoa izan da Getariako
Udalaren babesa. Duela bi urte
portuz portu egin genuen diag-

nostikoa, eta Haritz Alberdi alka-
tearekin batu ginen. Hausnarke-
tan bat gentozen, eta zerbait egin
nahi zuten. Nahiz eta eskumenei
dagokienez nahaste-borraste

itzela dagoen, argi zeu-
katen arrantzarekin zer-
bait egin nahi zutela he-
rrian. 
Bilera bat egin genuen

arrain saltzaileekin,
arrantzale artisauekin
eta udalarekin, eta
haiengandik ere iritzi
bera jaso genuen. Alde
horretatik, Getariak pro-

posamen propioak aktibatu ditu
arrantzaren gaia lantzeko. Esate-
rako, herriko eskolan, curriculu-
mean, bestelako rol eta pisu bat
izan dezan arrantzak. Horrez
gain, landa garapenerako elkar-

tearekin batera, martxan jarri
dute Getarian arrantzatzen diren
produktuen berri emateko eta
horien balioa erakusteko beste
proiektu bat ere. 
Nola txertatu behar da arrantza

elikadura burujabetzaren para-

digman?

Zenbaitzuek elikadura burujabe-
tza ardatz dugu jada geure jardu-
nean, baina beste batzuek, ez.
Hala ere, denon agendan dago eli-
kadura, eta uste dut logikak era-
mango gaituela elikadura buruja-
betzara. COVID-19ak argi eraku-
tsi digu esportazioen mende
gaudela. Mundua gelditzen bada,
Euskal Herriak ezin du bere bu-
rua elikatu. Kate guztiak enpresa
multinazionalei begira antolatuta
daude. 
Hausnarketak elkarri kontatzea

izan da abiapuntua. Hemendik

aurrera, zer norabide hartuko du

lanketa horrek?

Elkarte, erakunde eta pertsona
horiekin guztiekin elkarlanean
jarraituko dugu, tokiko errealita-
teari erreparatuz. Materiala argi-
taratuko dugu jardunaldi haueta-
ko ondorioekin, eta elikadura sis-
temaren azterketa eta berrantola-
keta herriz herri abiaraziko dugu,
sektoreko eragileekin eta eragile
sozialekin. Garrantzitsua da
arrantza sektorea, eta sektore hori
aintzat hartzeko ariketa horri hel-
duko diogu. Kostaldetik hasiko
gara, arrantza bizirik duten por-
tuetatik, batez ere. Tokiko institu-
zioek ere asko dute esateko zere-
gin horretan. 
Webgune bat ere argitaratuko

dugu tokiko espezieen gida bate-
kin, errezetekin... Lan hori Euskal
Wikipediarekin egitea proposatu
ziguten Getariako jardunaldie-
tan. Artisau arrantzaren inguru-
ko dokumental bat ere aurkeztu-
ko dugu urtea bukatu aurretik.
Kontzientziak astinduz eta haus-
narketak sustatuz joan nahi dugu,
gero ariketa kolektibo bat bultza-
tzeko.
Hori lortzeko, zer pauso eman

dezake norberak bere txikian?

Materiala argitaratuko dugu las-
ter, eta, printzipioz, jendearen
zerbitzura jarriko dugu dena. He-
rritarrek, arrandegira doazenean,
galde dezaten nahi dugu, ea jen-
deak zer arrain kontsumitzen
duen. Kontsumo horren bitartez
bultzatzen den elikadura ereduaz
gogoeta egin daiteke. Nekazari-
tzarekin, badirudi jendeak lan-
duago duela dena: tokiko pro-
duktuak, ekologikoak, zero kilo-
metrokoak... Eta horrek isla du
arrantzan ere. Itsasotik datozki-
gun produktuekin ere kritikoak
izan gaitezke.

«Itsasotik datorkigunarekin
ere kritikoak izan gaitezke»

David Lopategi b Bizilur elkarteko kidea

‘Arrantza eta elikadura sistemak’ jardunaldiak egin berri dituzte Getarian. Lopategik azpimarratu
du gizarteak bizkarra eman diola itsasoari. «Eta itsasoari begira jarri behar dugu geure burua».
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«Sektoreko eragileen funtzio
soziala ez da dirua egitea 
edo esportazioak sustatzea, 
herria elikatzea baizik»

«Logikak eramango gaitu
elikadura burujabetzara:
COVID-19ak erakutsi digu
esportazioen mende gaudela» 


