
IPAR EUSKAL
HERRIKO
HITZA

I.E
.

Hemen elkartearen inguruan bildu ekonomia eragile batzuek Xedebat aurkeztu dute: tokiko finantzaketa
kolektiboa sustatzeko ataria bTrantsizio ekologikoan diren xedeen laguntzea du helburub 4-5

Finantzaketa

kolektiborako

tokiko ataria

Hirigintza Aiziritzeko Leclerc
saltegia laborantza lurretan

handitzeko asmoak kezkak piztu ditu

3Politika Eneko Bidegainek
Euskal Herria burujabe izateko

bideak aztertu ditu, Maulen

2
Ostirala 

2021eko abenduaren 3a
XII. urtea
516. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

www.iparraldekohitza.eus
ieh@hitza.eus



Joanes Etxebarria 

H
itzaldi ziklo batean
aurkezten ari dira,
azkeneko asteetan:
Herriexistentzia.
Badute jadanik bi-

de puska bat egina: Senperen hasi
zirenetik, Hernanin ibili dira (Gi-
puzkoa), Gasteizen, Altsasun (Na-
farroa) eta Getxon, Algortan (Biz-
kaia). Joan den larunbatean, be-
rriz, Maulen izan ziren Asisko Ur-
meneta marrazkilaria eta Eneko
Bidegain irakasle eta idazlea. Es-
trategia eta praktika askatzaileak

izenburuarekin argitzen dute zein
den hitzaldiaren asmoa.
«Herri izaera eta autoestimua

berreskuratzeko bideak» beha-
rrezkoak dira, Bidegainen ustez.
Nafarroako Erresumaren konkista
prozesua oroitarazi dute, gaur
egungo egoeraren azterketara hel-
tzeko. Bidegainek dio, Euskal He-
rria eta Frantziaren edo Espainia-
ren arteko «indar harremana» ar-
datz harturik, «halako desoreka
batean bada, azkenean irabazten»
duela «indarrik handiena duenak:

armada, Polizia, propaganda, he-
dabideak... dituenak. Hitzaldian,
«kateak askatzeko» bideak ikertu
aitzin, «militarki galdu dugu»,
erran du Bidegainek. Urmenetak
oroitarazi du «herri bat bortizke-
riarekin menperatzen» dela, «ez
bortak ireki dituelako». Mendera-
kuntzatik «hegemonia» ezartze-
raino, «bere sistema guztia mar-
txan ezartzen du herri hori men-
pean atxikitzeko: eskola, armada,
hedabideak, migrazio politika ja-
kin bat, eta abar...».
Marrazkilariak, besteak beste

bere azken lanetan ikusi denez,
euskaldunen historia barnatu du
azken urteetan. Hitzaldian, histo-
riaren aipamenak subiranotasun
ideia azkartzeko baliatu ditu bere-
ziki; hala nola XVII. mendeko Na-
farroako Parlamentuko presiden-
tearen erranak baliatzean: «Gure
lurralde okupatuen bahiketa zitala
salatzen dugu. Milioi bat urte pasa-
turik ere, usurpatzaileak ez lezake
irabaz preskripzio bururaturik».
Estatu izan den nazio bat indepen-
dentziara eramatekotan, Urme-
netak dioenez, ezinbestekoak dira

memoria eta iraganaren ezagutza:
«Ez da historizismoa, guretako jo-
ker bat da, sakelan duguna, nazio-
artean eta guhauren buruen aitzi-
nean presentatzeko». Konpara-
zioa egin du Madagaskarrekin, az-
pimarratuz kolonizatua izan on-
dotik, errepublika aldarrikatzeko,
lehendik Madagaskar estatu izana
garrantzitsua izan zela frantsesak
negoziatzera behartzeko. Funtse-
an, nazioarteko arauentzat da ga-
rrantzitsua iraganeko estatu izae-
ra.

Bide berrien beharrean
Bi hizlariek agerian utzi dute pa-
norama politikoaren inguruko de-
silusioa. Frantziako eta Espainiako
jokaleku politikoan aritu baziren
ere, Agosti Xaho (1811-1858) edo
Arturo Campionek (1854-1937)
«ez zuten iparra galdu», Urmene-
taren ustez. Azken horren aipu ba-
tekin argitu du zergatik: «Nafa-
rroa izan da leinu, tribu, herri, na-
zio, patria eta estatua. Eta eskubi-
dea dauka berreskuratzeko bahitu
dioten bizitza nazionala».
Bidegainek gaur egungo alderdi

abertzaleen hautu estrategikoa
kritikatu du: «Madrildik edo Pa-
ristik deus guti negoziatuko dugu
herri honen askatasunera erama-
nen gaituena». Ipar Euskal Herri-
ko hauteskundeetako emaitzak
aipagai, abertzaleek boz gehiago
lortzea ez da, Bidegainentzat, bor-

txaz garaipen bat: «Jende abertza-
le gehiago bada Ipar Euskal He-
rrian? Edo abertzaleak bihurtu di-
ra onargarriago abertzale ez zen
jende anitzentzat? Estrategia insti-
tuzionalak horretara garamatza».
Bide horretan «intuitiboki» ez

duelako sinesten, Urmenetak
esplikatzen duenez, lagun talde

bat biltzen hasi zen gerora
Herriexistentzia sortzeko. Hitzal-
di zikloa hasi, eta independentzia
ez delako «askatasunaren egun
handi» batean irudikatuko,
estrategia bat proposatzen dute.
«Beharbada, behar dugu pentsa-
tu zer diren askatasuna kentzen
diguten soka edo kateak. Zenbat
diren, eta horiek identifikatu.
Ikusi behar litzateke horietan
zein diren aski fite eta aski erraz
askatzen ahal ditugunak, eta
zeintzuk diren konplikatuago-
ak», dio Bidegainek.

Independentzia, urratsetan
Estrategia zehaztean, Bidegainek
sail jakinak aipatu ditu; lehena, be-
re irakasle roletik azpimarratua,
«anekdotiko» iduri lezakeena.
Wikipedia entziklopedia librean
euskarazko emaitza gutiegi dela
dio: «Badakigu antolatzen; herri
mugimenduak antolatzen eredu-
garriak gara. Beharbada, antola
dezakegu indar bat finkatzeko, ur-
te bateko epean, haur, gazte edo
heldu bakar batek ere ez beharra
ukaitea espainolera edo frantsese-
ra pasatu behar izateko Wikipe-
dian zerbait jakiteko». Jakintza-
ren sail hori Paris edo Madrilekin
«negoziatu gabe» hobetzearen
inportantzia zehaztu du Bidegai-
nek: «Ez da independentzia politi-
koa, baina ez da Parisekin edo Ma-
drilekin negoziatzen, guhaurek
egiten dugu».
Euskal Liburutegi Nazional

baten ideia, Euskal Curriculuma
edo pantailetako euskarazko
eskaintza urratu daitezkeen beste
kateen segidan aipatu ditu Bide-
gainek; argitaratu duen azken
liburuaren ideia ere ekarri du,
hedabideak aipatuz: «Kazetariak
eta euskal hedabideak ere indar
menperatzaileen zerbitzuko bal-
din badira, ez dugu eraikiko hor-
tik askatu nahi duen herri baten
kontzientzia».
Ekonomiaz ere gogoeta zabaldu

du hark, hizkuntzarekin zubi bat
badela erranez. «Ipar Euskal He-
rrian frantses batek lan egiten ahal
du frantsesa dakielako, baina He-
go Euskal Herriko batek ez du Ipar
Euskal Herrian lan egiten ahal ez
badaki frantsesez. Ekonomiak ere
eraikitzen du herri kontzientzia
bat», adierazi du Bidegainek. 
Hitzaldiak abiapuntu izan dira.

Fite «hasiko gara lanean», dio 
Urmenetak. Urratsez urrats herri
kontzientzia azkartzea da ideia,
haren erranetan, helburua argi
atxikiz: «Historian zirrikitu ba-
tzuk irekitzen dira; batzuetan ba-
liatzen dira, besteetan zerratzen.
Urteetako prozesua izanen da, bai-
na guk behar dugu beti prest
izan».

Asisko Urmenetak eta Eneko Bidegainek Herriexistentzia taldea aurkezteko hitzaldia
eman dute Maulen. Euskal Herriaren independentzia kausitzeko bideak aipatu dituzte.

Askatasun bidea urratu nahiz

Eneko Bidegain, joan den larunbatean, Maulen. Hitzaldi bat eman zuen Asisko Urmenetarekin, Herriexistentzia taldea aurkezteko. HERRIEXISTENTZIA
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Bidegainek eta
Urmenetak agerian 
utzi dute panorama
politikoaren inguruko
desilusioa, Maulen

Independentzia ez
denez «askatasunaren
egun handi» batean
irudikatuko, estrategia
bat proposatu dute



Joanes Etxebarria

A
rrangurak eta in-
formatu nahiak
bildu zituen 30
bat herritar joan
den astean. Le-

clerc supermerkatuak handitu
nahi lukeela jakinarazi zuen
2018an; Aiziritzen, gaur egun su-
permerkatua den lekutik hurbil,
Leclercek lau hektarea erosi nahi
lizkioke Euskal Elkargoari.
Oraingoz, laborantzarako sailka-
tuak dira lur horiek.
Proiektua ez da berria, baina

joan den maiatzean Amikuzeko

poloko hautetsiei aurkeztu zi-

tzaielarik, orduan ohartu ziren ba-

tzuk bere «dimentsioa» zer hei-

nekoa litzatekeen. Bilkuran parte

hartu zuen Martta Irigoienek, eta,

haren erranetan, duela guti hasi

dira aipatzen horren aurrean zer-

bait egin behar dela. Lehen bilku-

ra, eta jinen direnak, bereziki in-

formatzeko xedez eginen badituz-

te ere, arrangura puntu batzuk

azpimarratu dituzte jadanik. 

Dimentsio horretako super-
merkatu baten beharra dudan
ezarri zuten, adibidez, bilkuran
parte hartu zutenek: «Leclerc sal-
tegiaz gain Aldi, Carrefour eta Pe-
tit Casino badira jadanik», dio Iri-
goienek. Aiziritze Donapaleuren
ondoan izanik, gainera, hirigune-
ko komertzioek duten bizitasuna
galtzeko lanjera ere ikusten dute:
«Akize edo Orthezen [Okzitania]

ikusi dira halakoak eta omen hiri
barneko bizia pixka bat tipitzen
edo husten dela... Halako beldu-
rrak badira», dio Irigoienek. 
Bilkuran parte hartu zuen

Edouard Exilarrek ere, ELB sindi-
katuko eta Lurzaindiako kideak,
eta ekoizle gisa ez dio interesik
ikusten proiektuari: «Nik zuze-
nean saltzen dut, biologikoan; ez
didate sekula deus erosten. Biz-
pahirutan izan naiz han, ez didate
sekula deus erosi; lekuko mozkin
batzuk nahi dituzte baina merke,
arrunt merke», ziurtatzen du.
Bere burua merkeen gisa sal-

tzen duen supermerkatuaren
kontsumo eredua ere, Irigoienek
erraten duenez, dudan ezarri zen
herritarren arteko bilkuran:

«Beti sustapenak, prezioak beti
apaltzen, kontsumo eredu jakin
batera pusatzen dute eta, gure us-
tez, eredu hori duela 20 edo 30 ur-
tekoa da». Centrakor altzari sal-
tegiak hartuko luke gaurko Le-
clercen lekua, eredu ekonomiko
berdintsuarekin.

Zuzendaritzaren arrapostua
Aiziritzeko Leclerceko zuzendari
amikuztarrak, Iñaki Fontanek,
azaldu du «gaur egungo gunean
logistika arazoak» dauzkatela,
eta hori dela proiektuaren zerga-
tia. «Erreserbak atxiki-
tzeko espazio eskasaga-
tik, beste herri batean
den bastimendu batean
dugu merkantzia bil-
tzen». Saltegi berriaren
tamaina, haren errane-
tan, bereziki horren on-
dorio izanen da, nahiz
publikoari irekiko zaion
partea ere handiago egi-
nen duten. «Tamaina
humanoko proiektua da
gurea, galeria komer-
tzialik gabekoa. Handi-
tzearen parte handiena
biltegiari lotua da».
Donapaleuko hirigu-

neko komertzioengan

ukan lezakeen eraginaz

galdeturik, Fontanek 

lehenik oroitarazi du

proiektua 2019an merka-

tarien batasunari 

aurkeztu ziotela, «gar-

dentasun osoz». Haren

ustez, «komertzioak ko-

mertzioa erakartzen du»

eta amikuztarrak Baio-

na-Angelu-Miarritzeko

edo Orthezeko saltokie-

tara joaten direlarik dira «Dona-

paleuko saltoki guztiak kalte-

tuak». 1997an, saltegia —orduan

Intermarche zen— handitu zela-

rik, «ber eztabaida izan zen»,

Fontanen erranetan, «baina gaur

egun agerikoa da onuragarri izan

dela lekuko komertzioarentzat».

Lekuko ekoizleekin duen «en-
gaiamendua» ere aipatu du zu-
zendariak. Datuak eman ditu:
2020an, zuzeneko 158 hornitzai-
lerekin, Aiziritzeko Leclercen
erosketen %10, lekuko ekoizlee-
kin egin ziren. Harategiko mozki-
nen %95, lekukoak lirateke. Lan-
postu sortzeak ere aipatzen ditu
zuzendaritzak, Hitza-ri eman
arrapostuak: Leclerc instalatua
denetik, hiru urtez 29 lanpostu
sortu dira, orotara 80 langileko
talde bat osatzeraino. 

Laborantzarako lurrak
Arrangura handietarik bat super-
merkatuak erosi nahi dituen lu-
rrak dira, laborantzarako sailka-

tuak baitira oraino. Chantal Ergi,
Aiziritzeko auzapezak, gogoan du
nola pasatu ziren pribatutik pu-
blikora duela hamar urte: «Pri-
batu batek saldu zituen Leclercek
orain erosi nahi dituen lau hekta-
reak eta beste bi. Jakin genuela-
rik, haserre ginen. Erosteko ma-
nerarekin ez ginen ados, baina
Amikuzen ere behar ditugu lan
eremuak, lantegiak plantatze-
ko», dio orain, gibelapenarekin. 
Joan den maiatzean, Amikuze-

ko poloan aurkeztu zelarik, Le-
clercen proiektuak hautetsi

gehienak alde ukan zituen: 26 boz
alde, hiru kontra eta lau zuri. Ergi
auzapez duen herriko etxeari hi-
rigintza plana aldatzea galdetu
diote, lur horiek eraikigarri gisa
sailkatzeko. Hala eginen dutela
iragarri du Ergik: «Kolektibitatea
denez jabea, ontsa konprenitzen
ahal dugu nahiko dutela saldu lur
eraikigarrien prezio batean».
Exilarrek ere onartzen du

garaian salmentaren berri ukan
zutela. «Baina ez genuen jakina-
razi, enpleguaren argumentua
ere bazelarik parean». Safer egi-
turan ere ari da laboraria, baina
lurrak lantegientzat erreserba-
tuak izanik, eskumena politika-
riena dela argitu du: «Elkargoak
ez du zentimetro koadro bat lur
ere gorde laborantzaren alde. Ari
dira espantuka laborantza sos-
tengatzen dutela, Baionako
manifestazioan ziren hautetsi
andana bat, baina ez dute deus
egiten», dio. «Kasu honetan
balukete parada», gehitu du.

Iragan astean herritar talde bat bildu zen Leclerc saltegiaren
proiektu berriaz arranguraturik: eraikin berria altxatzeko lau
hektarea lur behar lituzke. Laborantzarako sailkatuak diren lur
horiez Amikuzeko herri elkargoa jabetu zen duela hamar urte.

Aiziritzen, Leclerc-en
xedea arrangura iturri

Aiziritzeko sarrera. Leclerc supermerkatuak herrian eraikin berri baten egiteko proiektua du. GUILLAUME FAUVEAU

Kontsumo eredu jakin batera
pusatzen dute, eta, gure ustez,
eredu hori duela 20 edo 30
urtekoa da»
Martta Irigoien
Amikuztarra, herritarren bilkurako parte hartzailea

«Tamaina humanoko proiektua
da gurea, galeria komertzialik
gabekoa. Handitzearen parte
handiena biltegiari lotua da»
Iñaki Fontan
Aiziritzeko Leclerc saltegiko zuzendaria

«Erosteko manerarekin ez
ginen ados, baina Amikuzen
ere behar ditugu lan eremuak,
lantegiak plantatzeko»
Chantal Ergi
Aiziritzeko auzapeza

«Baionako manifestazioan 
zen hautetsi andana bat, baina
ez dute deus egiten. Kasu
honetan, balukete parada»
Edouard Exilar
ELB sindikatuko eta Lurzaindiako kidea
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Finantzaketa kolektiboa

Iñaki Etxeleku Baiona

Duela 42 urte sortutako Hemen

elkartearen inguruan egin da Xe-

debat, herritar finantzaketarako

plataforma. Akitania Berriko Ja-

dopteunprojet.com finantzaketa

kolektiborako atariarekin elkar-

lanean pikoan eman dute. Ipar

Euskal Herrian trantsizio ekolo-

gikoa sustatzeko egitasmo kolek-

tiboen laguntzea du xede. Bi egi-

tasmoren laguntzeko deiarekin

abiatu dute azaro honetan: Ozti-

barreko Sabaia eta Lapurdi itsa-

saldean kokatua den Ethico plus.

Ezaugarri kolektiboak dituzten

xedeak lagundu bide ditu Xede-

batek. «Kolektiboki bilduak di-

ren jendeen artean bere xedeari

gizarte helburu bat ematen diote-

nak izatea premiatsua zaigu», es-

plikatu du Hemen elkarteko pre-

sidente Beñat Jauregik. Duela be-

rrogei urte sortu zutelarik, talde

indar horren biltzeko asmoz abia-

tu baitzen Hemen bera. «Iparral-

deko historian egitasmo anitz

izan dira indarrak bilduz tresna

kolektiboak zutik eman dituzte-

nak». Hemen-en ondoan bildu

dira zenbait eragile, denak ere

alor bateko jendeen arteko elkar-

lanean garatuak: Biharko Lurra-

ren Elkartea laborantza biologi-

koan, Lan Berri kooperatiba toki-

ko enpresen sortzen eta

kudeatzen laguntzeko, Andere

Nahia emazte enpresarien lauz-

katzeko, eta abar.

Trantsizio energetikoan eta

ekologikoan sartzen diren egitas-

moak ditu lagunduko Xedebatek.

«Biharko Iparraldeak nahi du-

gun itxura ukan dezan, holako

proiektuak behar dira lagundu»,

adierazi du Jauregik. 

Lan Berri kooperatibaren sor-

tzaile Peio Bellanek erran du has-

tapenetan trantsizio ekonomiko,

ekologiko eta sozialez gogoetatu

zutela, «eta diru zirkuitu laburrez

ere bai». Horretan aitzindaritzat

ditu Herrikoa, Clefe/Clej eta Lur-

zaindia bezalakoak. «Horrek

ekarri gaitu komunitatea gaur

egun nolakoa izan zitekeen pen-

tsatzera». Hortik jalgi dute Inter-

net ataria: Xedebat.jadopteun-

projet.com/. «Lagundu xedeak

segituz, argira emanez, iduritu

zaigu baduela munta engaiamen-

du bat izatea». Lurralde beregain

eta indartsuagoa bilatu nahi dute. 

Herrikoa, Lurzaindia, I-

Ener/Enargia eta beste alor bate-

an Seaska egitasmo kolektiboak

dira Ipar Euskal Herrian, herrita-

rrengana jotzen baitute diruz be-

regainak izateko. Jauregik adie-

razi du Xedebaten proiektua ho-

rien ondoan «osagarri gisa»

ikusten dutela.

Tokiko xedeak
Nahiz eta Akitania Berria eskual-

dean antolatutako Jadopteun-

projet.com egiturarekin lan egin

Tokiko talde finantzaketarako 

Hemen elkartearen inguruan, Xedebat sortu dute, Ipar Euskal Herriko finantzaketa kolektiborako
plataforma b Trantsizio ekologikoan sartzen diren bertako egitasmoen laguntzeko egin dute

Xedebat plataformaren aurkezpen ekitaldia, Baionako Biltxoko elkartean, azaroaren 24an. I.E.

Biharko Iparraldeak
nahi dugun itxura 
ukan dezan, holako
proiektuak behar dira
lagundu»
Beñat Jauregi
Hemen elkarteko presidentea

«Lagundu egitasmoak
segituz, argira emanez,
iduritu zaigu baduela
munta engaiamendu bat
izatea»
Peio Bellan
Lan Berriren sortzailea

‘‘
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Finantzaketa kolektiboa

duen, Xedebatek Ipar Euskal He-

rria du helburu; bertako egitas-

moak ditu lagunduko. Bere ezau-

garri berezietan dauzka elebita-

suna —frantsesez eta euskaraz

aurkeztu behar dira xedeak—, eta

tokiko moneta —Euskoz parte har

dezakete herritarrek—.

Jadopteunprojet.com-eko bu-

ru Justine Pellerayk dio haien lana

izan dela tresna plantan ematea

bidea egin dezan gero bere baita-

rik. «Helburua da autonomian

sar dadin. Diruztatze parte har-

tzailean gaitasunak garatu ditugu

2014tik aitzina, baina plazerez

transmititzen ditugu eramaileak

berak tresnatuak izan daitezen». 

Lehenbiziko hilabeteak plata-

formaren haztatze aldiak izanen

direla adierazi du Bellanek. «Es-

perimentazio fase bat abiatzen

dugu orain, Hemen-en gidaritza-

pean; otsaila-martxoa arte. Or-

duan, ikusiko dugu lurraldeak

nahi izan duenez bere egin».

Arrakasta balu, Xedebat prest da

taldea handitzeko, gogoko luke-

ten eragileak barne bilduz. 

Diruaz haratago
IKPB-158 Xedebateko partaidea

da, eta elkar kooperazioa bultzatu

nahi du. Franck Laharrage ho-

rren eramaileak saretzean dakusa

Xedebaten ekarpena. «Egitasmo

bat dugularik, maiz bakarrik be-

zala gara, edo ez dakigu zernahi

eragile hor direla aspaldian. Gure

ideia da xede eramaileak ekosis-

tema orokor horretan sartzea». 

Horretarako, hilabetean behin

bilkura publiko bat eginen dute.

«Auzoetan, herrietan eginen

dira», dio Laharragek. «Elkar

ezagutu gabe, sareko tresna in-

formatiko hutsa bada, ez du balio,

ez da ibiliko».

I. Etxeleku Baiona

2018an sortu zuten Sabaia, Ozti-

barren. Tokiko laborari etxe

ekoizpen egileak inguruko herri-

tarrekin harremanetan ezartzea

izan zen lehen urratsa, lekuan le-

kuko etxe hazkurrien erostera

akuilatzeko. Evelyne Mainhaguet

Sabaiako kidea da, eta eramailee-

tarik bat. Kontsumitzaile eta la-

borari da denbora berean Larza-

balen. Erosle talde baten zutik

ematea izan da Sabaiaren abia-

puntua, esplikatu duenez. «Has-

tapeneko ideia zen tokiko eta ka-

litatezko mozkinak elkarrekin

erostea». Abiatzetik, elkarteak

herritarren manatzeak biltzen

ditu, eta manatu hazkurrien ba-

naketa antolatzen. Jendeak, etxe-

ekoizpen zerrenda batean hauta-

tzen du, manatzen, eta banku

transferentziaz ordaintzen.

Urte bat honetan, Sabaiak egoi-

tza ere badauka Larzabale erdian,

janari saltegi gisa dabilena, ebia-

koitz goizetan. 120 bat kidetara

heldua da, eta kide bakoitzak 30

euroko kidetza ordaintzen du ur-

teko. Horri esker, gastuei buru

egiten diete. Dena lan boluntario-

ari esker eramaten dute, horri es-

ker etxe-ekoizpena laborariak

finkatu oinarrizko prezioan ukan

dezan erosleak. Barnealdeko 

hogeita hamar bat laborariren

ekoizpenak biltzen dituzte. 

Urrunago joan nahi du egun

Sabaiak. «Orain arte kontsumi-

tzaileekin egin dugu gehienbat,

eta hemendik goiti nahi genituz-

ke laborariak ere lagundu», erran

du Mainhaguetek. Laborarien

ekoizpenen salmenta eta banake-

ta hobeki antolatuz. Horregatik,

Xedebat tresnarengana jo du.

Diru-bilketa deialdia zabaldu du

Xedebaten ataria dela medio,

hozkailu kutxa bat erosteko as-

moarekin, horri esker janari fres-

koak banatzen ahalko baititu.

«Hainbat laborariren mozkinak

Sabaiako tokian elkartzea da

ideia, eta laborari bat kostalderat

joatea gure ekoizpenen eramate-

ra». Oztibarre eskualdea gaindi-

tzen du xedeak, eta ez zuten Sa-

baiako kideen bizkar ezarri nahi:

«Ez galdegiteko gure kideei dirua

mahai gainean ezartzea». Diru

laguntza ukanen du horretarako

Euskal Elkargotik, eta, Xedebate-

kin, herritarrengandik 7.000

euro biltzeko helburua dute.

«Denen beharra badugu Sabaia

zabaltzeko kostaldean; gure in-

guruan ezagunak baikara, baina

ez baitezpada urrunago», dio

Mainhaguetek. Hozkailu ibilta-

riaz gain, informatika tresneria

eskuratu nahi luke kudeaketara-

ko, baita animazioetarako karpa

ttipi bat eta plantxa bat ere.

Nork bere energia ekoitzi
Ethico plus interes kolektiboko

kooperatiba sozietatea da. Bizite-

gien energia kontsumoari begira

ikerketa eta aholkularitza zerbi-

tzuak proposatzen dizkie bere be-

zeroei. «Norberaren elektrizitate

ekoizle bihurtzea eta bere elektri-

zitatea %100 kontsumitzea da

helburua».

Klimaren kezka dela eta,

«zientifiko guziak puntu batekin

ados dira: epe labur, ertain eta lu-

ze batean, kolpe eta aldaketa na-

gusiak biziko ditugu», Ethico

plusek dioenez. «Horren ondo-

rioz dauka herritarrak energia

mailan beregainak izateko as-

moa». Sozietatearen jarduna bul-

tzatzeko, Ethico plusek 25.000

euro arteko deialdia zabaldu du

Xedebat plataformaren bidez, in-

formatika tresneria, tresna digita-

lak eta langile bat erdiesteko. 

Sabaia eta Ethico plus egitasmoak
lagunduz abiatu da Xedebat
Etxe-hazkurri ekoizleak lagundu nahi ditu Sabaiak b Ethico plusek energia autonomia du xede

Sabaiako Evelyne Mainhaguet, Xedebaten aurkezpen ekitaldian, Baionan, azaroaren 24an. I.E.

Oztibarreko Sabaia etxe-
hazkurri erosle taldeak
kutxa hozkailu bat erosi
nahi luke laborarientzat,
Xedebat dela medio

PARTAIDEAK 

bHemen elkartea eta Etxalde.
bBiharko Lurraren Elkartea.
bAndere Nahia.
bLan Berri kooperatiba.
b IKPB-158.

Diru laguntzaileak

bEuskal Hirigune Elkargoa.
bEuskararen Erakunde Publi-

koa.
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Ipar Euskal Herriko Hitza-ri irakurleen eskutitzak (gehienez, 1.400 karaktere), bidali:

Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus% Lurzaindiaren eta Arbonako auzapezaren
arteko auziko epaia hilaren 14ko da

BAIONA bJoan den asteartean Lurzaindiko Dominique Ameztoi auzi-

tan iragan zen, Baionan, Arbonako auzapezak difamazioagatik jauki-

rik, Arbona Etxetako laborantza lurren auzian. Lehenik etxeleku eta

gero berriz laborantza lur sailkatu ziren Etxetako pezak 550.000 euro-

tan erosi zituen Arbonako Udalak etxe egiteko. Herriko Etxeak egin

komunikazioa salatu zuen Lurzaindiak, eskuorri baten bidez. Marie-

Jose Mialocq auzapezak erran du «umiliatua» sentitzen dela. «Nire

zintzotasuna eta ohorea kaltetuak dira». Ameztoik, berriz, esplikatu

du difamaziorik ez zela, eskuorrian idatzia dena «egia delako». Mia-

locqen abokatuak euro sinbolikoa eta gastuentzat 2.500 euro eskatu

ditu herriko etxearentzat eta auzapezarentzat. Prokuradoreak ez du

deus eskatu. Jujeek abenduaren 14an jakinaraziko dute deliberoa.

«Gezur baten froga egitea difamazioa bada, ez dut deus konprenitzen.

Uste dut epaileek arazoa ulertu dutela eta baikor izan gaitezkeela»,

erran zuen auzitik jalgitzean Ameztoi laborariak. 

MARRAZKIRITZIA : ‘OTEIZA’ Fototxotx

Dominique Ameztoi laboraria,

asteartean, Baionan. G. FAUVEAU



MUSIKA

BAIGORRISolange Añorga. Sar-
tzea, 5 euro. 

b Igandean, 16:00etan, elizan.

BAIONABuhaminak Baionako
emazte abesbatzaren 20. urtemu-

ga kontzertua: Buhaminak, Maider

Martineau & Lolita Demonteil,

Madda Luzzi, Marina Beheretxe,

Rebecca N’Boungou, Maddi Zu-

beldia, Arantxa Lannes, Irantzu

Idoate & Maindi Murua, Uxue Itu-

rria & Leire Iribarren eta abar. Sar-

tzea, 15 euro. Kitorik 12 urtez petik.

b Igandean, 16:00etan, Lauga
kiroldegian.

BIARRITZT.N.T., AC/DC tribute
band. Sartzeak amaituak. 

bGaur, 21:00etan, Atabal aretoan.

BIARRITZRover, Frederika Stahl.
Sartzea, 22 edo 25 euro. 

bBihar, 20:30ean, Atabal aretoan.

DONIBANE GARAZIZine kontzer-
tua, Naonedeko Fragments talde-

ak emanik Coen anaien Fargofil-

maren denboran. 

bAbenduaren 9an, ostegunakari,
20:30ean, Le Vauban zinema
gelan.

IRISARRIKurtney Barnetx, Bass-
BassGaterie. Prezioa libre. 

bBihar, 20:00etarik goiti, Gure
Doia ostatuan.

LIGI-ATHEREIGUK taldeko kanta-
riak eta Niko Etxart, Colette Larra-

bururen Francoren mende kanta-

tzen genuenean liburuaren aurkez-

penakari. 

bGaur, 20:00etarik aitzina,
Ühaitzan.

ORAGARREOtxalde. 
bBihar, 16:00etan, elizan.

URRUÑAKontzertu-afaria Niko
Etxartekin. Afaria eta kontzertua:

35 euro.

bGaur, 20:00etan, Xaia ostatuan.

ZIBURUFreestyle rap saioa, Iñaki
Viñaspre, Haritz Cadaval, Egoitz

Zelaia, Odei Barroso raplariekin

eta Eguren DJarekin. Urririk.

bGaur, 20:30ean, erabilera
anitzeko gelan.

ZIBURUDJ Crealen hip-hop saioa. 
bGaur, 21:00etan, Bittor
erakusketa-ostatuan.

ANTZERKIA

AIHERRAAxut taldearen Amua.

Sartzea, 8 euro.

bBihar, 20:00etan, denen etxean.

ANGELULe Petit Theatre de Pain
taldearen MU.eantzezlan berria

(frantsesez). 

bAbenduaren 7an eta 8an,
astearte eta asteazkenakari,
20:00etan, Quintaouko antzokian.

BAIONAHuts teatroaren Atzerrian
lurra garratz. Sartzea, 7 euro.

bGaur, 19:00etan, Poloko MVC
gelan.

ORTZAIZESakatrapu, Izturitzeko
gazteek emanik, eta Hegazkina,

Makeako Jostakin taldeko haurrek

emanik. Ondotik, taloak eta osta-

tu. 

bIgandean, 16:30ean, zinema gelan.

DANTZA

MAULE-LEXTARRERebota, re-
bonds et passiona basques, Mari-

tzuli konpainiaren dantza emanal-

dia. Sartzea, 10, 15 edo 18 euro. 

bBihar, 20:30ean, Jai Alaian.

BESTELAKOAK

BAIONAEuskara eta kirola uztar-
tzen dituzten hiru film labur, Patxi

Gaztelumendirekin. 

bGaur, 19:00etan, Biltxoko
elkartean.

BAIONAErotismoa euskal literatu-

ran, Itxaro Bordak eraman literatur

tailerra. 

bBihar, 15:00etan, Jakinola
hizkuntza etxean.

HENDAIAArgazki proiekzioa:
gure historiaren pasarteak. 

bAbenduaren 9an, 
ostegunakari, 18:30ean, Baleak
elkartean.

IRISARRITesta eta bestabertso
eta marrazki gaua, Asisko Urme-

neta eta Dom Campistron marraz-

kilariekin eta Maindi Murua, Maddi

Sarasua eta Mizel Mateo bertsola-

riekin. 

bGaur, 19:00etan, 
Ospitalean.

DONIBANE GARAZIEuskararen
Nazioarteko Egunakari, hizkun-

tzen ainiztasuna ospatu eta euska-

rak bizirik irauteko beharrezkoak

dituen baldintza egokien aldeko

ekintza sinbolikoa, 40 zapatistare-

kin. 

bEgun, 10:00etan, Herriko Etxeko
plazan (edo merkatu estalian).

‘Harri Salda’ #62. Iluma taldearen

Ilumadisko eponimoa aipagai

Peio Dufau eta Miren Eiherabide

musikariekin; Zurlan enpresaren

transmisioa Betti Bidartekin. Kro-

nikariak: Jon Peli RPG jokoez eta

Marko marrazkilaria. 

Zinez.Zinemari buruzko emanki-

zun berria, igandean, 21:00etan,

Ximun Fuchsekin. 

Hordok.Wanieta Pom Pom Boys

dokumentalak ikusgai. 

Hurbiletik.Barkoxeko maskara-

dak Larrainen. 

Ikusgarria.Gau Argi 2021 

- Temps Danciel

Bihar:

07:30.Berrisail nagusia. 

07:45.Kirol solas. 

08:05.Eguneko gomita.

11:00.On daiziela.

12:00.Durangoko Azokatik zuze-

nean.

13:00.Punttuka.

Etzi:

08:05.Aitzur eta Jorra.  

09:00.Gazte Nora Hoa. 

10:00.Kantu eskaintak

(05.59.59.30.01)

18:00.Disko gogorra.

19:00.Adi

20:00.Zuria Beltzez. 
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ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@

Baionab Antzerkia

‘Atzerrian lurra garratz’, Baionan
Amancay Gaztañagak zuzendu Atzerrian lurra garratz antzezlana etorrarazi du Baionako Gau Eskolak, Euskara-

ren urtaroaren karietara. Artedrama eta Huts konpainietako Ander Lipus eta Laura Penagos antzezleek eman

antzerkia da —irudian, urtarrilaren 30ean, Luhuson—. Antzezlanaren abiapuntua: «Aurora Mora bere instalazio

artistikoari azken ukituak ematen ari da, bere bizitza betirako aldatuko duen deia jasotzen duenean». Emanal-

dia Polo Beyris auzoko MVC gelan eginen da, gaur, 19:00etan. Sartzea, 7 euro. AINHOA RESANO



Iñaki Etxeleku Baiona

Eusko Ikaskuntza eta Baionako
Herriko Etxearen saria eman zio-
ten azaroaren 25ean, Beñat Itu-
rrioz (Hernani, Gipuzkoa, 1981) zi-
nema zuzendariari Sans nom sa-

rea dokumental laburrarentzat.
Bigarren Mundu Gerlan, belgika-
rren Zero saretik sortu zen sare ho-
rrek ihesbide bat zeukan Garazin,
Mendibetik Orbaizetara jendea
pasatzen laguntzeko; Mendibeko
segeria ohia erabiltzen zuten ku-
kutzeko. Bira Produkzioak zine-
ma eta bideo sorkuntza kooperati-
ban lan egiten du Iturriozek zu-
zendari gisa. Berriki, Paxkal
Irigoien eta Maia Iribarne garazta-

rren Bañolet seriean parte hartu
du, argazki zuzendaritzan.
Mila egitasmotan zabiltza, ezta?

Beti pentsatu izan dut Euskal He-
rrian emango balitz ikastaro bat
ezetz esaten ikasteko, jende asko
apuntatuko zela; tartean, ni. Sa-
rea botatzen didaten proiektue-
tan bukatzen dut beti, nahiz eta
denborarik ez ukan. Elkarte bat
genuen, Katihotsak Logia, eta ho-
rrekin egin genuen Euskal zon-
bien trilogiadelakoa, ezer ez ge-
nekielarik zinemari buruz. Azke-
nean, hamar urtean, kamerak,
zuzendaritzak, ekoizpenak, gau-
za horiek guztiak ikasten dira.
Beti konparatu izan dugu auzola-
narekin, herri zinemarekin.

Agian, herri antzerkitik gertuago
da. 
Lagunarteko herri zinema espe-

rientzia franko bada gaur egun?

Poza ematen du ikusteak auzolan,
herri zinema formatua hor dagoe-
la; zinema-gerrilla deitzen da
beste leku batzuetan. Espiritu bat
dauka, pasioa. Ez dauka dirurik,
baina bai idealak, herrigintza,
parte hartzea. 
Beti aurrekontu handien bila

ibiltzeko ordez, zinema herritik

herriarentzat egin daiteke?

Hori bada bide bat: herritik he-
rriarentzat. Antzerkian tradizio
handia daukagu euskaldunok;
baliabide urriekin egin izan dugu,
eta egin daiteke. Baina antzerki

eta hainbat diziplina artistikota-
rik bizitzen denak behar ditu ba-
liabideak. Artistak prekarizatuak
bizi dira, eta, agian, instituzioek
egiazko apustuak egin beharko li-
tuzkete, zeren arteak eta kulturak
egiten dute herria. Ez da bakarrik
industria: behar ditugu buruak eli-
katu. Nahi badugu kalitatezko zi-
nema bat eduki —beste Loreakedo
Handia filmak—, kostu handiak
ditu. Gero, bai, herritik eta herria-
rentzako egiten diren proiektu
parte hartzaile horiek beste xarma
bat badute. Denetatik behar da. 
Sans nom sarea filmeko konta-

kizunak lotura dauka Hernanire-

kin, bertan agertzen den Euskal

Pirinioak Askatasun Bideak el-

karteak egoitza han daukalako?

Mundu gerlan zenbait sa-
re zeuden. Agian, ezagu-
nena Comete sarea da, eta
Comete sareko protago-
nistetako bat Florentino
Goikoetxea hernaniarra
zen. Hernaniko seme-ala-
ba batzuek badute harre-
mana ihes sare horiekin.
Hain ezaguna ez den Zero
sareari —belgikarrak
erreskatatzeko sarea— balioa
ematea zen asmoetarik bat. Eus-
kal Pirinioak Askatasun Bideak
elkartekoak aritu ziren Mendibe-
tik Orbaizetarainoko ihes ibilbide
hori prestatzen. 2018an egin zen
ibilbide hori publikoki lehenengo
aldiz, ihes sare horretan parte
hartu zuten protagonisten seme-
alaba eta ilobekin. Han izan ginen
asteburu guztian dena grabatzen.
Baliabide guti eta geneukanare-
kin muntatu genuen gero. 
Eta Bira Produkzioaken  ikusgai

jarri zenuten, dohainik. 

Ez da formatu egokia. 33 minutu
irauten du, eta hori bekatua da.
Normalean filmak zabaltzeko or-
duan, edo laburrak dira, edo luze-
ak dira. Erdiko desertu hori ez du
inork nahi. Asmoa ez zen komer-
tzialki estreinatzea; asmoa zen
egitea, sarean jartzea eta jendeak
ikustea, libreki. Uste baitugu pro-
tagonista horiek, libreki, elkarta-
sunez egin zutela ihes sare horie-
tan lana. 
Nola hartu duzu Eusko Ikaskun-

tza saria?

Emozioz eta pozez. Poza ematen
dit, zeren uste baitut saritu dela

memoria berreskuratzea; pertso-
na horien lana, ez guk egindakoa.
Nik, behintzat, jende honi eskai-
niko diot. 
Garazi aldean egin eta asteburu

honetan Durangon aurkeztuko

duten Bañolet seriean ere lan

egin duzu. Nolako esperientzia

izan da? 

Argazki kamerari gisa aritu naiz.
Esperientzia polita izan da. Ikus-
ten nuen jende pila bat hor
proiektu berera batuta, modu
parte hartzailean. Herriak egina,
herriarentzat. Betikoa da; ikusten
eta entzuten ditugun historiak
kanpotik marrazten eta konta-
tzen dira askotan. Orduan, ga-
rrantzitsua iruditzen zait guk
geure buruari kontatzea histo-

riak, geuretik; bestela, kanpotik
gauza desitxuratuak edo karika-
turazkoak iristen zaizkigu geure
buruari buruz, azkenean sinisten
ditugunak. Niretzat, Bañoletoso
betegarria izan da. 
Bira Produkzioak kooperatiba-

rekin gizarte eragileentzat ere

egiten duzue lan. 

Eguneroko hainbat trintxeratan
ibiltzen gara eraldaketa gakoan
lan egiten duten eragile soziale-
kin: ekonomia soziala, euskalgin-
tza, eta abar. Bideoak egiteak ez
dio jaten ematen inori, baina poz-
garria da ikustea eraldaketarako
funtziona dezakeela. 
Irudia errazkiago heltzen baita

jendeetara gure gizartean?

Errazago iristen da, baina erraza-
go ere egiten du alde. Sekulako hi-
lerri digitala sortzen ari gara, eta
gero arkeologia egin beharko da
etorkizunean hori guztia berres-
kuratzeko. Hainbeste irudi dago-
en momentuan, ez dakit ez ote
den zailagoa filtro lana egitea gaur
egun, garrantzizko irudi eta me-
zuak zeintzuk diren jakitea, ma-
nipulaziotik alde egitea. Zabor
edo interferentzia asko dago hor. 

«Garrantzitsua da
geure buruari historiak
kontatzea geuretik»

Beñat Iturrioz b Bideo zuzendari eta ekoizlea

Eusko Ikaskuntza eta Baionako Herriko Etxearen artean banatu saria
eskuratu berri du Iturriozek ‘Sans nom sarea’ dokumentalarentzat. Lan
egiten duen Bira Produkzioak kooperatibaren atarian ikus daiteke.

BIRA PRODUKZIOAK
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«Herritik eta herriarentzako
egiten diren proiektu parte
hartzaile horiek beste xarma
bat badute»

«Sekulako hilerri digitala
sortzen ari gara, eta gero
arkeologia egin beharko da
hori guztia berreskuratzeko»


