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Pentsioak

Miren Garate 

Astea hasteko, elkarretaratzea.

Lau urte dira Euskal Herriko Pen-

tsiodunen Mugimendua astele-

henetako protestak egiten hasi

zenetik. Berrehun astelehen bai-

no gehiago igaro dira ordutik, eta

COVID-19aren pandemiak be-

hartutako etenaldia eta udako eta

gabon sasoiko aste bakanen ba-

tzuk kenduta, astero atera dira

kalera. Igartzen dute «neke pun-

tu natural bat», baina diote jen-

dea ez dagoela «etsitzeko prest».

Orain artekoaren balorazio bat

eskatuta, azkar erantzun dute:

«Borrokak merezi izan du». 

Bihar ez da astelehena, baina

berriro aterako dira kalera, pro-

testen hasieraren laugarren ur-

teurrena baliatuz. Hego Euskal

Herriko lau herrialdeetan antola-

tu dituzte mobilizazioak; horieta-

ko bi, Gipuzkoan, 12:00etan hasi-

ta biak: Alderdi Ederretik abiatu-

ko da Donostiako manifestazioa,

eta Unzaga plazatik Eibarkoa.

Aurrez, ordea, aste osoa daramate

pentsiodunek beren aldarrikape-

nak han eta hemen zabaltzen: 

Gizarte Segurantzaren Donostia-

ko egoitzaren eta arreta emateko

bulegoaren aurrera joan dira,

Eusko Jaurlaritzak Andia kalean

duen egoitzara... 

Nabarmentzekoa da astelehe-

naz geroztik itxialdia ari direla

egiten hamar lagun, bihar arte.

Donostiako Egia auzoko Txoko

Internazionalistan muntatu

dituzte kanpin dendak, eta han

igarotzen dituzte gauak. «Larun-

bateko manifestaziorako aktiba-

tzea nahi genuen, eta horregatik

ari gara itxialdia egiten», kontatu

du Maritxu Serranok, parte hartu

duten pentsiodunetako batek.

Bost emakume eta bost gizon

sartu ziren lehen egunean; horie-

tatik bost egun guztietan dira

egotekoak, eta txandaka beste

bostak. «Oso ondo doa itxialdia,

oso giro polita daukagu», erantsi

du Iñaki Elduaienek, itxialdia

egiten ari diren beste pentsiodu-

netako batek.

Protestak hasi zituzteneko tes-

tuingurua gogora ekartzen hasi-

ta, PP zegoen orduan gobernuan

Espainian, eta iragarri zuen pen-

tsioak %0,25 igoko zituela, legeak

finkatzen zuen gutxieneko kopu-

rua, bosgarren urtez jarraian.

Pentsiodunek esan zuten eroste-

ko ahalmena galtzen denbora

asko zeramatela eta aski zela. Bi jo

daitezke haien eskaera nagusi-

tzat: pentsioak gutxienez 1.080

eurokoak izatea eta KPIaren ara-

bera eguneratzea urtero. 

Lau urtera, PP beharrean,

PSOE eta Unidas Podemos daude

agintean Espainian. Baina horiek

ere ez dituzte ase pentsiodunen

eskaerak. «PPren gobernuarekin

egin genuen bezala, PSOEren eta

Podemosen gobernuari eta haren

euskarri diren alderdiei eskatzen

diegu gure oinarrizko aldarrika-

penei erantzuteko. Horretarako,

2011ko, 2013ko eta 2021eko erre-

formen atal atzerakoienak indar-

gabetu egin behar dira», diote.

Lortu direnak eta ez direnak
Urte hauetako mobilizazioen ha-

rira, eragin bat izan dutela argi

ikusten dute Serranok eta El-

duaienek. «Lortu nahi genituen

gairik potoloenak ez ditugu lortu,

baina bai beste zenbait gauza, in-

portanteak direnak. Eta ez bagi-

nen kalean egon, horiek ere ez ge-

nituen lortuko». 

Erdietsitakoen zerrendan, bes-

teak beste, honako hauek sartzen

dituzte pentsiodunek: 2013ko

pentsioen erreformako bi neurri

indarrik gabe uztea —pentsioen

balorizazio indizea aplikatzeari

uztea eta iraunkortasun faktorea-

ren indarraldia atzeratzea—;

2018an bertan, %1,7 igotzea pen-

tsioak, eta ez %0,25, iragarri beza-

la; Gizarte Segurantzaren sistema

publikoa «guztiz bideragarria»

dela erakustea; 2019an bat-bate-

an lanbide arteko gutxieneko sol-

data 736 eurotik 900 eurora igo-

tzea —kopurua eguneratuz joan

da ordutik—; «gastu desegokiak»

Espainiako Estatuko aurrekontu

orokorretara pasatzea...

Eskaera nagusiak, ordea, eska-

era dira oraindik ere. Pentsioak

gutxienez 1.080 eurore-

nak izatea ez dute lortu,

eta Euskal Herriko Pen-

tsiodunen Mugimen-

duak Eusko Jaurlaritzari

eta Nafarroako Gober-

nuari eskatzen die osa-

tzeko ordainsariak ko-

puru horretara iritsi arte.

Horrez gain, Karlos Etxe-

berriak, aste honetako

mobilizazioak koordina-

tzen aritu den pentsio-

dunetako batek, esan du

aurtengo erronkarik

handienetako bat «KPI erreala

lortzea» izango dela. 

Pentsiodunek salatzen dute

«tranpa» egin duela Espainiako

Gobernuak pentsioak egunera-

tzeko moduan, KPIaren urteko

igoeraren batez bestekoa hartu

duelako kontuan, eta ez KPI erre-

ala, 2011ko erreformaren aurretik

egiten zen bezala. «Horrek %3ko

galera ekartzen digu eros ahal-

menean. Eta ez guk bakarrik: lan-

gileek eta hiritar gehientsuenek

ere arazoak izango dituzte horre-

kin». Iaz Espainian hasitako pen-

tsioen erreforman bigarren neu-

rri sorta bat ere badago, aurten

onartu beharrekoa. «Hor ere in-

dar berezia jarriko dugu», iraga-

rri du Etxeberriak. Gainerakoan,

etorkizuneko pentsioei begira,

lanbide arteko gutxieneko solda-

ta 1.200 eurokoa izatea, genero

arrakala ezabatzea, 40 urte koti-

zatuta dituztenei erretiro aurre-

ratuaren koefiziente murriztaile-

ak indargabetzea eta abar dira

pentsiodunen eskaerak.

Etxeberriak aipatutako helbu-

ruen bueltan lan egiteaz gain,

«Borrokak

merezi izan du»

Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak manifestazioak
egingo ditu bihar, Donostian eta EibarrenbDagoeneko 
lau urte bete dira astelehenetako mobilizazioei ekin zienetik

1

2

1 Agerraldia.Euskal Herriko

Pentsiodunen Mugimenduko or-

dezkariak, asteartean, biharko ma-

nifestazioak aurkezteko Donos-

tian egindako agerraldian. 

JON URBE / FOKU

2 Itxialdia.Astelehenetik —iru-

dian, orduan— itxialdian dira ha-

mar pentsiodun Donostian, Txoko

Internazionalistaren egoitzan. 

EUSKAL HERRIKO PENTSIODUNEN MUGIMENDUA

Urte hauetako lorpenetako
asko mobilizazioei esker lortu
direla uste du Euskal Herriko
Pentsiodunen Mugimenduak

Pentsioetan «KPI erreala
lortzea» izango da aurtengo
erronkarik handienetako bat
pentsiodunen esanetan

Pentsio publiko duinak
eskatzeaz gain, beste gabezia
batzuetan ere jarrita daukate
arreta pentsiodunek  
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reality

INGENIARITZA
Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 9-10 
Arrasate OTSAILAK 8-9-15
Goierri-Ordizia OTSAILAK 9 
Orona Ideo-Hernani OTSAILAK 8

ENPRESA KUDEAKETA
Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 29  
               OTSAILAK 5
Irun-Bidasoa OTSAILAK 12 
Oñati OTSAILAK 5

EKINTZAILETZA 
Bilbao BBF URTARRILAK 15
Irun-Bidasoa URTARRILAK 15 
Oñati URTARRILAK 22

HEZKUNTZA
Eskoriatza URTARRILAK 15
Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 26

KOMUNIKAZIOA
Aretxabaleta URTARRILAK 15 

HUMANITATEAK
Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 15

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
Online OTSAILAK 12                       
Donostia MARTXOAK 5

saiatzen dira unean-unean ikus-

ten dituzten arazoei heltzen ere.

Lehen arreta indartzeko eskatu

dute azken boladan. «Proteste-

kin hasi ginenean, osasun egoera

bestelakoa zen. Badakigu oso zai-

la dela pandemia bat kudeatzea,

baina pandemia hasi aurretik,

2019an, askotan eskatu genuen

osasun arloan ikusten genituen

hutsuneak betetzeko, eta ez ziren

bete. Begira orain nola gauden»,

gogoratu du Elduaienek.

Digitalizazioarena da adineko-

en artean ezinegona sortzen duen

beste kontuetako bat. Ia ezinbes-

teko bihurtu da Internetera jotzea

COVID pasaportea lortzeko, diru

transferentziak egiteko, tramite

administratiboetarako...  Batzuk

oso gaizki pasatzen ari direla kon-

tatu du Elduaienek, halakoak egi-

teko ezagutzarik ez dutelako.

«Baditugu ezagunak, lagunak,

senideak, baina norbera gauzak

egiteko gai izatea gustatzen zaigu.

Onartzen dugu digitalizazioaren

errealitatea hor dagoela, baina

tenpusak ere garrantzitsuak dira,

eta guk aurrez aurreko arreta al-

darrikatuko dugu indar guztiz».

Iaz, banketxeen aurrean egin zi-

tuzten mobilizazioak, bulegoak

ez ixteko eta arreta presentziala

berma zezaten eskatzeko, eta ira-

garri dute antzeko dinamikak ak-

tibatuko dituztela aurten ere. 

Astero kalean, 23 herritan
Osasun egoerak ez du gehiegi la-

guntzen, baina Etxeberriak azal-

du du indartsu dagoela pentsio-

dunen mugimendua. «Lau urte

asko da, eta higadura bat ekar-

tzen du horrek. Pandemia ere hor

dago, denbora asko egon ginen

etxean sartuta, baina 2020ko

ekainean berrekin genien mobili-

zazioei, eta borroka mantendu

dugu; inportantea iruditzen zait

hori. Langileekin eta gazteekin

saretzen ere ari gara...». 

Euskal Herriko Pentsiodunen

Mugimenduak dituen datuen

arabera, Gipuzkoako 23 herritan

antolatzen dituzte elkarretaratze-

ak astelehenetan. Horietako or-

dezkari batzuk Donostian izan 

ziren asteartean, biharko mani-

festazioak aurkezteko egindako

agerraldian. Oñatitik joan zen 

Xabier Oregi, herriko beste pen-

tsiodun batzuekin batera. Konta-

tu du Whatsapp bidez antolatu 

zirela herrian. «Pentsiodunen

mugimendua, berez, duela bede-

ratzi urte sortu zen, baina duela

lau urte, jendea hain haserre ze-

goenez, astelehenero elkartzen

hasi ginen». 

Hasieran, 150 lagun biltzen zi-

ren. Pandemia tarteko, gorabe-

hera batzuk igarri dituzte, baina

oraindik ere astero 80-90 pertso-

na joaten direla esan du. «Tinko

mantentzen da jendea». Gazterik

elkartzen ote zaien galdetuta, ba-

besa beti adierazten dietela esan

du, eta hirietan egin ohi diren

mobilizazio handietara ere joan

ohi direla bakanen batzuk. «Iaz,

bizikleta martxa egin genuen, eta

institutura joan ginen protesta-

ren berri ematera. 30 gazte etor-

tzea lortu genuen». Asteroko

protestetan, ordea, ez da ohikoa

pentsiodunak ez direnak ikustea.

«Oso urrun ikusten dute borroka

hau, eta ulertzen dugu, gazteek

ere arazo mordoa dituztelako. 

Esperantza handirik ere ez dute.

Haiekin berba egiten duzu, eta

batzuek esaten dizute: ‘Baina guk

erretiroa hartzean egongo da 

dirurik?’».

Arrasaten ere eusten diote aste-

roko elkarretaratzeari. Pentsio

publikoen etorkizunari buruzko

kezka ez ezik, beste kezka batzuk

ere aipatzen ditu jendeak mobili-

zazio horietan. «Agerian geratu

dira beste gabezia batzuk ere:

zaintzarena, zahar etxeetakoare-

na... Zahar etxeetan ere pribatiza-

zioaren mamua dago, horiek ne-

gozio bihurtuta arriskuan jartzen

da kalitatea, eta guk zerbitzu pu-

blikoa izatea eskatzen dugu»,

azaldu du Juanito Saizarrek,

Arrasateko pentsiodunen mugi-

menduko kideak. Azken batean,

uste du bizitzeko eredu bat, siste-

ma bat, dagoela arriskuan. «Ahal

den heinean, bultza egin behar

dugu, borrokatu beharra ikusten

dugu. Askotan esan izan dugu

gure artean mitinak ematea alfe-

rrik dela. Gu konbentzituta gau-

de; etortzen ez diren horiek kon-

bentzitu behar ditugu».

Urtea hasi
zenetik, neurri
berriak martxan

R
Urte berriarekin bate-

ra, pentsioei lotutako

hainbat neurri sartu dira in-

darrean. Espainiako Gober-

nuak 2011n eta 2013an egin-

dako pentsioen erreformen

ondorio dira horietako ba-

tzuk, eta iaz onartutako

erreformarenak beste ba-

tzuk. Helburu berbera dute

guztiek: erretiro adina gero

eta gehiago atzeratzea.

Besteak beste, hauek dira

jada martxan dauden alda-

ketetako batzuk: Gizarte

Segurantza lehen aldiz hasi

da kotizatutako azken 25 ur-

teak zenbatzen, erretiroa

hartzen dutenen pentsioa

kalkulatzeko; pentsioaren

%100 jaso nahi dutenek, 

37 urte eta erdi baino gu-

txiago kotizatu badituzte,

66 urte eta bi hilabete bete

arte aritu beharko dute la-

nean, lehen baino bi hilabe-

te gehiago.

Borondatezko erretiro

aurreratuetan ere badaude

aldaketak: koefiziente mu-

rriztaileak berrikusi dituzte,

kotizazio karrera luzeagoak

bultzatzeko. Murrizketak

orain artekoak baino txikia-

goak izango dira legezko

adinera gerturatu ahala, eta

handiagoak urrunen gera-

tzen direnen kasuetan.



Aitziber Arzallus Zestoa

Garunak eragiten zion lilurak
bultzatuta, neurologia ikastea
erabaki zuen Itxaso Martik
(Iruñea, 1974). Zestoan bizi da
egun. Ibilian-ibilian, ordea, kon-
turatu zen helduen mediku izate-
ak baino askoz gehiago betetzen
zuela umeena izateak, eta horre-
tan espezializatzea erabaki zuen;
hamazazpi urte eta gero, baita
osasungintza publikoan neuro-
pediatra gisa lan egiteko helburua
betetzea ere. Donostia ospitalean
lan egiten du egun, gustuko duen
horretan. Esan du «oso pozga-
rria» zaiola bere lanak haurren
bizitzak hobetzeko balio duela
ikustea, aitortu duen arren beste-
lako uneak bizitzea ere «sarri-sa-
rri» tokatzen zaiola. 
Neurologoa, pediatra eta irakas-

lea zara, baina zer ordenatan?

Hasieran, neurologo izatea zen
nire asmoa, eta intentzio horrekin
ekin nion bideari. 
Nolatan neurologo?

Nire gurasoak, biak, neurologoak
dira. Aita, Jose Felix Marti Masso,
Gipuzkoako osasungintza publi-
koan lanean hasi zen lehenbiziko
neurologoa izan zen, 1975ean, eta
ama, Nieves Carrera, bigarrena,
1977an. Gerora, aitak Donostia
ospitaleko Neurologia Zerbitzua-
ren ardura izan zuen urte askoan,
erretiroa hartu zuen arte. Beraz,
etxean ez dut besterik ikusi izan,
eta, gainera, gustatu egiten zitzai-
dan; medikuntza eta garuna beti
iruditu izan zaizkit oso interesga-
rriak. Hala, medikuntza ikasi
nuen, eta neurologian espeziali-
zatu nintzen. Gustura nengoen,
baina barruko mediku egoiliar

(BAME) izateko hirugarren urte-
an, derrigorrezko errotazio bate-
an, Bilbon neuropediatria arloan
bi hilabeteko formakuntza bat
egitea egokitu zitzaidan, eta pila
bat gustatu zitzaidan. Garuna,
bere horretan, oso interesgarria
da, baina garuna garatzen ari den
garai horretan gertatzen diren
gauzek erabat liluratu ninduten.
Umeekin lan egitea nahiago du-

zu, helduekin lan egitea baino?

Helduekin gertatzen zitzaidana
zen denbora kontra geneukan
sentipena neukala. Adibidez, per-
tsona bat Parkinsonen gaitzare-
kin hasten zen, tratamendu bat
jarri eta ondo erantzun zezakeen,
baina, gaixotasun degeneratiboa
izanik, beti okerrera joaten zen
dena. Umeetan, iruditzen zitzai-

dan kontrakoa gertatzen zela, egi-
ten nuen guztiak eragin ona izan-
go zuela umearen bizitzan. Kon-
turatu nintzen askoz gehiago be-
tetzen nauela umeekin aritzeak.
Eta aldatzea erabaki zenuen? 

Nahi bai, baina ez da horren sin-
plea. Hitz egin nuen Bilboko neu-
ropediatrarekin, Carmen Garai-
zarrekin, eta hark esan zidan hel-
duen neurologia bukatu eta hau-

rrenean espezializatzen banin-
tzen, neuropediatra gisa lan egin
nezakeela gero. Hala, helduen
neurologiako lau urteak bukatu
nituenean, Parisera joan nintzen
bi urtez, haurren neurologian es-
pezializatzeko.
Zergatik Parisera?

Neuropediatriaren barruan, gai-
xotasun arraroak ere aztertzen di-
ra, baina, arraroak direnez, ez dira
askotan ikusten. Horregatik, ko-
meni izaten da jende asko ibiltzen
den lekuren batera joatea, ahalik
eta kasu gehien ezagutu eta azter-
tu ahal izateko. 
Baina handik bueltan ez zenuen

esperotakoa topatu hemen...

Bueltatu nintzenean, saiatu nin-
tzen lana topatzen neuropediatra
gisa, baina konturatu nintzen os-

pitale publikoetan ez zela
posible. Izan ere, hemen,
pediatriako espezialitate
guztiak pediatriatik hasi-
ta egiten dira; horietan
lan egin ahal izateko, pe-
diatra izatea eskatzen zi-
daten. Lan egin nezakeen
zentro pribatu batean,
izan nezakeen neure
kontsulta, eta ospitale
publiko jakinen batean
lan egin nezakeen. Ma-
drilgo 12 de Octubre ospi-

talean, adibidez, horrela antola-
tuta daude, Espainiako Neurope-
diatria Elkarteak, berez, onartzen
baitu aukera hori. Baina, gero, he-
men, praktikan, ezin da lortu pos-
tu bat, sistema beste era batera
antolatuta dagoelako. Orduan
erabaki nuen berriz BAME azter-
ketara aurkeztea. Egin nuen, ate-
ra nuen plaza, eta pediatria ikas-
ketak egin nituen.

Guztira zenbat urte igaro ziren

ikasten hasi zinenetik lanean ha-

si zinenera arte?

Hamazazpi urte. Azken hamar
urteetan barruko mediku egoiliar
gisa aritu nintzen lanean, eta ko-
bratu egiten nuen, baina hama-
zazpi urte behar izan nituen nahi
nuen lekura iristeko. Normalean,
ordea, motzagoa da ibilbidea. Au-
rrena, medikuntzako sei urte,
BAME azterketa prestatzeko bes-
te bat, eta, gero, pediatrian espe-
zializatzeko, barneko mediku
egoiliar gisa beste lau urte. Pedia-
triaren barruan espezializatu
nahi duenak, beste urtebete ere
egin behar du gero. Azken hori ez
da izaten ofizialki antolatutako
urtea, nahiz eta hala izan beharko
lukeen.
Alferrik jardun zinen sentipenik

ba al duzu?

Ez, ez. Hara eta hona ibili nintzen
urte horietan leku asko ezagutze-
ko aukera izan nuen; ikaragarri

ikasi nuen, oso ondo pasatu ere
bai, eta, gainera, lanean jardun
nintzen. Beraz, oso urte aberasga-
rriak izan ziren, zentzu guztietan. 
Zure kontsultan zeintzuk dira

diagnostikorik ohikoenak?

2-3 urteko umeetan, hizkuntza-
ren atzerapena, eta mila arrazoi
izan daitezke: ez duela ondo en-
tzuten, autismoa, atzerapen oro-
korra, hizkuntzan atzerapen ze-
hatza... Pixka bat zaharragoetan,
7 urtetik 10 urtera bitarteko ume-
etan, ikasteko orduan dituzten
arazoengatik etorri ohi dira asko:
arreta faltagatik, denbora asko
pasatu arren ez dituztelako edu-
kiak bereganatzen... Eta horren
atzean ere arrazoi ugari egon dai-
tezke: benetako arreta falta iza-
tea, dislexia bat, gaitasunetan ga-
beziaren bat, gaitasun handikoa
izatea, arazo emozionalak... 
Horrenbeste aukeraren artean,

ez da erraza izango aurrenekoan

asmatzea...

«Espero dut orain
sendaezinak diren
gaixotasunak
sendatzen ikustea»
Itxaso Marti b Donostia ospitaleko neuropediatra 

Familiatik jaso du neurologiaren inguruko interesa Martik, aita
eta ama profesional entzutetsuak izandakoak baititu. Maite du
bere lanbidea, nahiz eta aitortu une zail asko tokatzen zaizkiola.
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Helduekin gertatzen zitzaidana
zen denbora kontra geneukan
sentipena izaten nuela;
umeekin, berriz, kontrakoa»

«Saiatzen naiz gertuko
harremanak eraikitzen, 
baina ez dakit lortzen dudan, 
ez bainaiz denera iristen»

‘‘



Ez; oso zaila da, are gehiago kon-

tsultak ordu erdikoak izaten dire-

la jakinda. Horregatik, sekulako

garrantzia dauka eskolarekin el-

karlanean jarduteak, eskolako

irakasleek eta bideratzaileek ume

horren inguruko ahalik eta infor-

maziorik zehatzena emateak,

bestela ezinezkoa baita garapena-

ren jarraipena behar bezala egi-

tea. Azken urteetan, ildo horreta-

ko egitasmoak egiten hasi dira

hezkuntzan, eta poztekoa da, ba-

liagarriak direlako arazoak lehen-

bailehen detektatzeko eta kon-

ponbidean jartzeko. Hala ere, iru-

dipena daukat ikasteko arazoak

gehiegi medikalizatzeko joera

daukagula. Pare bat ikasgaitan

ondo ez ibiltzeagatik, ez du esan

nahi ume horrek mediku arazo

bat daukanik. Izan daiteke ez gus-

tatzea, interesik ez izatea, edo izan

daiteke beste batzuei baino pixka

bat gehiago kostatzea ere, baina

horrek ez du esan nahi derrigo-

rrez nahasmenen bat daukanik.

Jendea etortzen da kontsultara se-

mea edo alaba matematiketan

ondo ez dabilela esanez, hori justi-

fikatuko duen arrazoi edo izen ba-

ten bila, baina askotan erantzuna

izaten da aniztasuna horixe dela

eta denok ez garela berdinak. Alde

horretatik, pena da hezkuntza

eredua bera horren zurruna iza-

tea eta ez izatea anitzagoa, horrek

aukera emango bailioke ume ba-

koitzari bere martxan garatzeko,

arazo bat balu bezala tratatu be-

harrik gabe.

Gaixotasun arraroak eta kroni-

koak dituzten umeekin lan egi-

tea ere egokituko zaizu, ezta?

Bai, horiek dira nire kutunak.

Ziur asko egoera zail eta triste

ugari bizitzea tokatuko zitzai-

zun. Nola egiten zaio aurre

horri? 

Oso gogorra da; inoiz ez zara ohi-

tzen, eta, urteetan aurrera noan

heinean, gero eta okerrago dara-

mat kontu hori. Gazteagoa nin-

tzenean, gaixotasun arraro bat

zeukan ume bat ikusten nuene-

an, nolabait esateko motibatu

egiten nintzen, nola edo hala

buelta ematea lortuko genuela

konbentzituta. Guraso naizene-

tik, ordea, amorrua eta atsekabea

sentitzen ditut, parean ditudan

guraso horiek senti dezaketena

askoz hobeto uler dezakedalako.

Azken urteotan egindako aurre-

rapen eta hobekuntzei esker,

diagnostikoak asko erraztu eta

azkartu dira, eta nabarmendu

nahi nuke baieztatuta dauden

gauzak osasungintza publikoan

egin eta erabiltzen direla, izan

proba diagnostikoak, izan trata-

menduak, izan merkeak nahiz

garestiak.

Nola prestatzen da norbera gu-

rasoei beren bizitzako atseka-

berik handiena emateko?

Ez dakit; nik oraindik ez dut ikasi.

Oso-oso egoera gogorra izaten

da. Bi momentu izaten dira:

lehenbizikoa, gurasoei esaten

diezunean gauzak ez doazela

ondo eta pentsatzen duzula beren

umeak daukana zerbait larria

dela; eta, bigarrena, diagnostiko

zehatza ematen diezunean, eta

esaten diezunean momentuan ez

daukala sendabiderik. Guri,

behintzat, unibertsitatean ez

ziguten irakatsi hori nola egin.

Egia da gaur egun garrantzi han-

diagoa ematen zaiela gauza

horiei, baina are gehiago eman

behar zaiela uste dut, momentu

horretan guraso horiekin izaten

duzun jarrerak sekulako garran-

tzia daukalako. Nik buelta asko

ematen dizkiet gauza horiei, eta

beti saiatzen naiz momentua

prestatzen, toki eta une egokia

aukeratzen, eta zer eta nola esan

behar diedan ondo neurtzen.

Harreman berezia sortzen al da

gaixotasun kronikoak dituzten

umeen familiekin? 

Saiatzen naiz gertuko harrema-

nak eraikitzen eta hor nagoela

erakusten, baina ez dakit lortzen

dudan, ez bainaiz iristen. Beti

sentitzen dut norbaiti mezua ez

diodala erantzun, deia ez diodala

bueltatu, eskatutako txostena ez

diodala prestatu... Egin beharko

nukeen dena egitera sekula ez

naizela iristen, eta beti nabilela

atzetik eta barkamena eskatzen.

Gainera, ahal dudan guztia saia-

tuta ere, jakitun nago eta ulertzen

ditut familia horiek nirekiko izan

ditzaketen sentimenduak: ez naiz

berri pozgarriak ematen dizkien

lagun bat; ni azaltzen naizen

unea haientzat sekula ez da iza-

ten erraza, eta badakit hala dela.

Gaur sendaezinak diren gaixo-

tasunetako asko aurki senda-

tzeko modukoak izango direla

uste al duzu?

Azken urteotako martxari eusten

badiogu, baietz uste dut. Duela

gutxira arte, antzeko ezaugarriak

zituzten gaixotasun guztiak zaku

berean sartzen genituen, baina

gaur egun gai gara horietako as-

kori beren izenez deitzeko, eta

bakoitzaren ezaugarriak zehazta-

sun handiz azaltzeko. Hori da le-

henbiziko urratsa bidean trata-

mendu egokia eman ahal izateko,

eta emaitzak ikusten ere hasi

gara. Muskulu atrofia espinala

deituriko gaixotasunaren ondo-

rioz, adibidez, 2 eta 3 urteko ume-

ak hil egiten ziren duela gutxira

arte, eta orain badago horri aurre

egiteko terapia geniko eraginkor

bat. Ziur asko bide horretatik eto-

rriko dira datozen urteetako au-

rrerapenik esanguratsuenak ere.

Zenbat denbora beharko dela

iritzi diozu?

Nik espero dut orain sendaezinak

diren gaixotasunak sendatzen

ikustea.

AITZIBER ARZALLUS
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MOTZEAN 

Zer da garuna?Gizakiaren moto-

rra. 

Neuropediatra ez bazina?Pe-

diatra orokorra herri txiki batean,

eta, gainera, baserri batean biziko

nintzateke. 

Egunkarian irakurri nahiko ze-

nukeen titulu bat?Gaixotasun

genetikoak tratatzeko mekanismo

erraz bat aurkitu dutela.

Lanetik irtetean, zer duzu gustu-

ko?Korrika egitea. 

Liburu bat?Michael Lewisen

Deshaciendo errores. 

Atsegin duzun abesti bat? Izaro-

ren La Felicidad. 

Zerk alaitzen dizu eguna?Nire

familiarekin afaltzeak. 

Eta zerk jartzen zaitu umorez

txarrez?Gezurrak. 



R
IRITZIA
Juan Luis Zabala

COVID saltsa

C
OVID-19ari, haren
aldaerei, haren aur-
kako txertoei eta aba-
rri buruz hainbeste

kontu, datu, adierazpen, esame-
sa eta zurrumurru entzun eta
irakurri ondoren, COVID saltsan
galduta sentitzea da normalena.
Saltsa nahasi horretan neure

burua non kokatzen dudan argi-
tu nahian, COVID-19ari buruzko
bertsio ofizialaren irenstaileen
eta muturreko ukatzaileen arte-
ko zazpi maila bereizi ditut.
Mailaketa horretan, 3. mailatik

erabat aldendu gabe bada ere, 4.
mailan kokatu dut neure burua.
Gainerako mailetan daudenek
barkatuko didate ez badut beren
ikuspegia ondo azaldu, baina ida-
tzi dudan guztia han-hemen leku
askotan irakurri eta entzundako-
etan oinarrituta dago eta ahalik

eta ondoen sintetizatzen saiatu
naiz. 
1. maila.- Txertoak eta gainera-

ko neurriak lagungarriak dira,
baina agintariek neurri zorrotza-
goak ezarri beharko lituzkete, eta
neurriak urratzen dituztenak go-
gorrago zigortu. Txertatu gabeko
kutsatuak osasungintza publiko-
an ez artatzea ere proposatzen
dute maila honetako muturreko-
enek.
2. maila.- Txertoak eta gainera-

ko neurriak lagungarriak dira,
eta agintariak bikain jokatzen ari
dira une oro.
3. maila.- Txertoak eta gaine-

rako neurriak lagungarriak dira,
COVID egiaztagiriaren ezarpena
barne, eta agintariak ahal dutena
egiten ari dira, nahiz eta kasu ba-
tzuetan ez duten neurri egokiak
hartzen asmatzen.

txipik, baina agintari (ezezagun)
batzuk —osasungintzako eta ka-
zetaritzako profesional ugari
atzipetuz, beste asko presio eta
xantaia bidez isilaraziz eta datuak
manipulatuz— hasieratik ari dira
baliatzen farmako-mendekota-
suna indartzeko edo/eta masak
hobeto kontrolatuz kapitalismo
globala sendotzeko, nahiz eta 

jakin txerto horiek ez dutela balio
pandemiari aurre egiteko eta,
gainera, ondorio kaltegarriak di-
tuztela, batzuk ezagunak dagoe-
neko, beste batzuk oraindik eze-
zagunak akaso.
6. maila.- Aurreko mailakoek

diotenari maila honetakoek gehi-
tzen diote osasungintza publiko-
ak txertatu gabeko gaixoak egoe-
ra patologiko larrietara eta herio-
tzara bultzatzen dituela, nahita,
txertoen onurari buruz ezarrita-
ko dogmaren sineskeria indar-
tzeko.
7. maila.- Agintari (ezezagun)

batzuek nahita eta asmo gaiztoz
sortutako birusa da, edo/eta
G5aren ezarpenaren eta zabal-
kundearen ondorioz, farmako-
mendekotasuna indartzeko
edo/eta masak hobeto kontrola-
tuz kapitalismo globala sendo-
tzeko, txertoek horretarako balio
duen txipa sartzen baitute gorpu-
tzean, eta horren ondorioak ka-
tastrofikoak izan daitezke —edo
izango dira— etorkizunean.

COVID-19ari
buruzko bertsio

ofizialaren
irenstaileen eta

muturreko
ukatzaileen arteko
zazpi maila bereizi

ditut

Irudiab Usurbil

Ibaiak ubidean kabitu ezinik, berriz ere
Iragarrita zegoen, eta iritsi zen. Joan den larunbatetik astelehenera eurite handia izan zen Gipuzkoako hainbat

txokotan, eta, horrelakoetan ohikoa den moduan, beren bidetik atera ziren ibai batzuk; tartean, Oria, Usurbil

parean —irudian—. Asteburuko euriteek ez zuten eragin abendukoek adinako triskantzarik, baina oraingoan

ere kalteak izan ziren hainbat garaje eta baratzetan. Luizien eraginez, errepide batzuk ere itxi behar izan zituz-

ten, N-626a, esaterako, Bergaran; GI-627an ere arazoak izan ziren, Leintz-Gatzaga parean. ANDONI CANELLADA / FOKU

23 urteko langile bat hil da Ikaztegietako
Hertell fabrikan, lanean ari zela erorita

IKAZTEGIETA bLAB sindikatuak jakinarazi zuen albistea, herenegun:
astelehenean, Amezketako 23 urteko langile bat erori egin zen Ikazte-
gietako Hertell fabrikan lanean ari zela, larri eraman zuten ospitalera,
eta asteartean hil egin zen. Aire ponpak, balbulak eta antzeko apara-
tuak egiten dituzte Mondragon taldeko kooperatiba horretan. Hilabe-
te eskas atzera, abenduaren 18an, 45 urteko langile bat hil zen Zu-
maian. Ikaztegietako gertakaria salatzeko, ELA, LAB, ESK, Hiru eta
EHNE sindikatuek elkarretaratzea egin zuten atzo, Gasteizen. 

70
ZENBAT POSITIBO ANTZEMAN DITUZTEN MARTUTENEKO 

ESPETXEAN, DONOSTIAN

«Gehienak asintomatikoak dira, eta beste batzuek oso sintoma arinak

dituzte». Eusko Jaurlaritzak asteartean jakinarazi zuen gutxienez 70 CO-

VID positibo kasu antzeman zituztela Donostiako Martuteneko espetxe-

an. «Presoak dira guztiak», zehaztu zuen. Agerraldi horren ondorioz, zen-

troko zuzendaritzak bertan behera utzi ditu bisean biseko bisitak.

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

%

6 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14aIritzia

Urrezko Danborra Esther Ferrerri ematea
berretsi du Donostiako Udalbatzak 

DONOSTIA bEsther Ferrerrek jakinarazi du ez dela joango Urrezko
Danborra jasotzeko ekitaldira, eta, hala eta guztiz ere, Donostiako
Udalak herenegungo udalbatzan aho batez berretsi zuen artista do-
nostiar horrek jasoko duela aurtengo Urrezko Danborra. Merituaren
Dominak ere banatuko dituzte urtarrilaren 20ko ekitaldian: Kresala
zineklubak, Añorga kirol eta kultur elkarteak, Zurriola antzerki esko-
lak, Bidegin gaixotasun larrietarako eta dolu laguntzarako elkarteak
eta Jose Maria Leclercq historialariak jasoko dituzte domina horiek.

4. maila.- Txertoak eta gaine-
rako neurriak lagungarriak dira,
baina kudeaketa txarra izaten ari
da eta agintariak —beren intere-
sei begira kasu askotan onura
publikoari baino gehiago— oke-
rreko erabaki asko hartzen ari
dira, COVID egiaztagiriaren
ezarpena horien artean, eta
bereziki kritikagarria da osasun-
gintza publikoa behar litzateke-
en neurrian indartzeaz arduratu
ez izana.
5. maila.- Ez da inork nahita

eta asmo gaiztoz sortutako biru-
sa, baina agintari (ezezagun) ba-
tzuk hasieratik ari dira baliatzen
farmako-mendekotasuna indar-
tzeko edo/eta masak hobeto kon-
trolatuz kapitalismo globala sen-
dotzeko; eta txertoek ez daukate



Maria Ortega Zubiate

D
ebagoienak berez-

koa du lankidetza:

kooperatiben sor-

tze eta hedatze le-

kua da, eta nazio-

artera begira egiten duen lana ere

ez da gutxiagorako. Horren adie-

razle da eskualdean garapena sus-

tatzeko lankidetzarako dagoen

elkarteen zerrenda luzea. «Deba-

goiena beti egon izan da konpro-

metituta gizartearekin, baina ez

hemengoarekin soilik, baita beste

gizarte batzuekin ere». L urralde-

aren erradiografia hori egin du

Urri Urizar Mundukide GKE go-

bernuz kanpoko erakundeko ko-

munikazio arduradunak. Hain

zuzen ere, Urizar kide den GKEak

proiektu bat abiarazi du Ekuador-

ko Andeetan, Hiruatx Aretxaba-

letako elkartearekin batera.

Proiektu berri horrek nekaza-

ritza jasangarria du ardatz. Arnas

sistema eta sistema immunologi-

koa indartu nahi dituzte, familia

baratzeetan landare espezie be-

rriak landatuz. COVID-19ari es-

tuki lotutako proposamena da

Debagoieneko GKErena, gaixota-

sunak eragindako kalteak arin-

tzera bideratu baitute ekintza.

«COVID-19a da proiektua mar-

txan jartzeko arrazoietako bat,

baina, luzera begira, baso horieta-

tik produktuak atera ditzakete

Ekuadorren, eta ekonomia buru-

jabea bultzatu. Gaia badago, zain-

tzea da kontua», esan du Iñigo

Trueba Hiruatx gobernuz kanpo-

ko erakundeko kideak. Hirurogei

nekazarik hartuko dute parte

proiektuan: 55 emakumek eta

bost gizonek. 

Zuzeneko helburuez harago,

proiektuak badu bigarren maila-

ko helburu sinbolikoago bat ere.

«Proposamen honi esker, ema-

kumeek osasun krisiari erantzu-

teko duten rola berriz baloratu

ahal izango da, familia-

ren eta komunitatearen

mesederako daukaten

bizimoduaren ikuspegi-

tik», dio Truebak.

Bi elkarteak soka bera-

ren bi mutur direla azal-

du du Truebak: «Mun-

dukidek plan estrategi-

koak prestatzen ditu

luzera begira, une bakoi-

tzean dauden beharriza-

nen arabera, eta Hiruatxi

proposatzen dio gero».

Mundukide eta Hiruatx,

funtsean, ez dira banatu-

ta dauden bi elkarte; el-

karlan luze baten fruituak dira,

bata bestearen osagarri. «Aretxa-

baletako kudeaketaz arduratzen

da Hiruatx», azaldu du Uriza-

rrek. «Bertako biztanleei horre-

lako proiektuetan parte hartzeko

aukera ematen die». Horrela ari-

tu dira lanean azken urteotan;

1991. urtean sortu zuten Hiruatx. 

Indarrak batzeko erabakia
Mundukide 1999an sortu zuten,

eta sorrerako lanean aritu zen Hi-

ruatx, Debagoieneko beste zen-

bait elkarterekin batera. «Baila-

rako GKE txikien ekimenez sortu

zen Mundukide», zehaztu du

Urizarrek. «Gure bailaran herri

bakoitzak bazeukan bere GKE

txiki bat, herrian lan egiten zuena;

kasualitatez, kooperatiba arloko-

ak ziren gehienak, eta denak el-

kartzea erabaki zuten, baliabide

gehiagoko proiektu bat sortze-

ko». Indarren batura bat da, be-

raz, Mundukide; Debagoienean

«gizartea eraldatzeko nahia» egi-

karitu zuten erabaki horri esker.

Etengabeko elkarlana goratu du

Truebak ere: «Pobrezian dagoen

jendeari laguntzeko kontzien-

tziatik sortu zen Hiruatx elkartea

lehenengo, eta Mundukide gero.

Herri txiroei laguntzeko asmoz

sortu ziren bi proiektuak». 

Urizarrek baikor begiratzen dio

Debagoiena eskualdeko lankide-

tza pluralari. «Hain zuzen ere,

horrek ematen dio balio erantsia

proiektuari, herri askotako go-

bernuz kanpoko erakundeek eta

pertsonek daukatelako parte har-

tzeko aukera». 

Gaur-gaurkoz, bost boluntario

ari dira lanean Hiruatxen, eta 21

langile dauzka Mundukidek, bai-

na zabalagoa da bi elkarteon in-

guruan eratutako sarea. Guztira,

sei GKEk, 50 bat kooperatibak eta

hainbat bazkide partikularrek

parte hartzen dute Mundukiden.

«Jende asko gara», dio, harro,

Urizarrek.

Mundukide eta Hiruatx Debagoieneko
GKEek lankidetza proiektu bat jarri dute
martxan Ekuadorren. Bi elkarteek 
hogei urte baino gehiago daramatzate
hainbat lankidetza proiektu garatzen. 

Bailara bete
elkartasun 

Mundukide eta Hiruatx elkarteek Ekuadorren martxan jarri duten proiektuko nekazariak, lurra lantzen. MUNDUKIDE

7GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14a Lankidetza

Debagoiena beti egon izan da
konprometituta gizartearekin,
baina ez hemengoarekin soilik,
baita beste batzuekin ere»
Urri Urizar
Mundukide GKEko komunikazio arduraduna

«Pobrezian dagoen jendeari
laguntzeko sortu ziren Hiruatx
eta Mundukide elkarteak, 
herri txiroei laguntzeko asmoz»
Iñigo Trueba
Aretxabaletako Hiruatx GKEko kidea

‘‘



Josune Zarandona Legazpi

Goitibeherak gustuko zituzten
Legazpiko hiru lagunek sortu zu-
ten Maldan Behera inertzia kiro-
len elkartea, 2014an. Dena den, bi
urte lehenagotik hasita zeuden
talde gisa lanean, Legazpiko San-
takruz jaietan egiten zuten goiti-
behera lasterketa berreskuratze-
ko eta antolatzeko aitzakian el-
kartuta, batez ere. Ordutik, asko
aldatu da taldea, garatu egin da,
eta, herriko lasterketa antolatze-
az gain, gaur egun «garrantzi
handiko elkarte» bihurtu da, 
Julen Agirreburualde elkartearen
sortzaile eta lehendakariaren esa-
netan. «Baita, akaso, zenbaiten-
tzako erreferente ere». Pande-
miaren eraginez bi urte hauetan
galdutakoa berreskuratzeko as-
moz, Euskal Inertzia Kopa anto-
latzeko lanetan dabiltza orain,
buru-belarri, «beste talde ba-
tzuekin elkarlanean». Gaur
amaituko da horretarako abian
duten diru bilketa. 
Inertziaz mugitzen den ibilgai-

lu bat erabilita —goitibeherak—,
aurrez zehaztutako ibilbide bat
ahalik eta denborarik gutxienean
burutzean datza inertzia kirola.
Agirreburualdek dioenez, Euskal
Herrian «aspaldikoa» da goitibe-
heretarako ohitura; «kostaldeko
herrietan, batez ere». Gaineratu
duenez, jaien testuinguruan
1980ko hamarkadan izan zen goi-
tibeheren urrezko aroa, baina
2000tik 2010era Gipuzkoan gal-
duz joan zen horrelako lasterke-
tak egiteko ohitura. «Andoaingo
eta Olaberriko lasterketak desa-
gertu egin ziren, adibidez. Gipuz-
koan, gaur egun, Idiazabalgoa
izango da oraindik egiten den las-
terketarik zaharrena». Idiazaba-

len ez ezik, Legazpin, Oñatin,
Bergaran... ere lortu dute garai
batean egiten zituzten lasterketak
berreskuratzea.

Ezagutarazi nahian
Maldan Behera elkartearen hel-
buru nagusietako bat horixe da:
garai bateko goitibehera lasterke-
tak berreskuratzea; hain zuzen,
horretan dabiltza azken urteotan.
Elkartearen hiru adar nabarmen-
du ditu Agirreburualdek: «Sput-
nik goitibeheren erakustaldiak
egiten ditugu herriz herri, hau-
rrentzat; hainbat tokitako laster-
ketak eta txapelketak antolatzeaz
eta kudeatzeaz arduratzen gara;
eta, orain, Euskal Inertzia Kopa
antolatu nahian gabiltza». 

Sputnik goitibeherak «goitibe-
hera klasikoen eboluzio bat» di-
rela azaldu du Agirreburualdek:
«Ez dute markarik uzten errepi-
dean, ez dute zaratarik ateratzen,
eta bixiagoak dira». Maldan Be-
hera elkarteak Sputnik goitibehe-
ren patentea eskuratu zuen
2017an, eta ibilgailu mota horiek
egiteaz eta saltzeaz ere arduratzen
dira gaur egun. «Baina badira
gurpil pneumatikodunak ere, tri-
zikloak, longboard-ak, lerroko
patinak... Ibilgailu motaren ara-
bera, goitibeherek sailkapen des-
berdina izaten dute lasterkete-
tan», esan du Agirreburualdek. 
Goitibeherekiko zaletasuna ez

da soilik Euskal Herriko kontua.
Espainian eta Europako hainbat

herrialdetan ere oraindik bizirik
eusten diote ohiturari. «Europan,
esaterako, lortu dute lasterketei
nolabaiteko seriotasuna ematea,
jai girotik urrundu gabe. Italian,
adibidez, automobilismoaren
adar bat dela esan daiteke. Hain
zuzen ere, hori landu nahi dugu
hemen, nondik gatozen ahaztu
gabe», azaldu du Legazpiko el-
karteko lehendakariak. 2010ean
Asturias (Espainia), Galizia eta
Kataluniako goitibeherazaleak
elkartu eta «lasterketa serioago-
ak» antolatzen hasi zirela jakina-
razi du Agirreburualdek. 

2019an jo zuen goia
Haren hitzetan, 2019a izan zen
Maldan Behera elkartearen «urte
gorena», Europako Txapelketa
ekarri zutelako Legazpira. Aurre-
tik, Euskal Herrian inoiz egin ga-
beak ziren horrelako lehiaketa-
rik, eta beste elkarte eta zale ba-
tzuekin harremanak estutzeko
aukera eman zien txapelketa ho-
rrek. Hor hasi zen gorpuzten Eus-
kal Kopa antolatzeko ideia.
«2020rako prestatu nahi genuen,
baina dena bertan behera geratu
zen pandemiaren eraginez»,
esan du.
2020a «galdutako urtea» izan

zen, eta 2021ean lasterketa ba-
tzuk berreskuratu zituzten arren
—besteak beste, Espainiako Txa-
pelketa antolatzen lagundu zuen
Legazpiko elkarteak—, «kalte
handia» eragin zuen pandemiak.
«Lasterketa asko bertan behera
geratu dira, eta pilotu askok parte
hartzeari utzi diote».
Baina ez dute etsi, eta berriro

heldu diote Euskal Inertzia Kopa
antolatzeko ideiari. «Jada hain-
bat lasterketa lotuta ditugu Gi-
puzkoan, Bizkaian eta Araban,
eta Nafarroan besteren bat anto-
latzeko lanean ari gara». Apirile-
an edo maiatzean eman nahi dio-
te hasiera Euskal Kopari. Ordura
arte, babesleak erakartzeko lana
izango dute lehentasuna, «batik
bat, herri txikietako lasterketak
antolatzen laguntzeko».

Maldan behera bidea eginez
Legazpiko Maldan Behera da inertzia kirolen Gipuzkoako lehen elkartea b Euskal Kopa dute helburu

Julen Agirreburualde eta Jon Astui, iaz, Alto Campoon (Espainia), Espainiako Txapelketan. HITZA
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Euskal Herrian
aspaldikoa da
goitibeheretarako
ohitura; kostaldeko
herrietan, batez ere»

«Europan lortu dute
lasterketei nolabaiteko
seriotasuna ematea, 
jai girotik urrundu gabe.
Hori landu nahi dugu»
Julen Agirreburualde
Legazpiko Maldan Behera elkarteko
lehendakaria 
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Imanol Garcia Landa Belauntza

Abenduaren amaieratik, bola jo-

koan aritzeko gune berri bat dago

Gipuzkoan, duela egun gutxi

inauguratu baitzuten bolatoki es-

talia Belauntzan. Kirol azpiegitura

berria egin dute, futbol zelai bat

tartean, eta alde batean egin dute

bolatokia. «Aurretik, estali gabe-

koa zegoen, udaletxearen ondoan,

baina berritu beharra zegoen, eta

horregatik txertatu dugu kirol az-

piegitura berrian», azaldu du Iña-

ki Telleria Belauntzako alkateak.

Garai batean, herriaren beheal-

deko bentaren ondoan bazegoen

bolatoki bat, eta mugimendua

izaten zen bertan. Ramon Lopete-

gi Belauntzako alkate izandakoak

dioenez, han «beheko auzoko-

ak» ibiltzen ziren gehienbat.

«Eta zerrategian lan egiten zute-

nak. Gero uholdeak eraman zuen

bolatoki hori, 1983an, eta orduan

egin genuen udaletxearen albo-

koa». Aitortu du lehen zaletasun

handiagoa zegoela, eta, beste

hainbat herritan gertatu den mo-

duan, gazteek herritik alde egin

ahala, ohitura galduz joan dela. 

Horren jakitun, pixkanaka ohi-

tura berreskuratzea da udalaren

asmoa. Belauntza Berdintasuna

eta Kirola taldea osatu dute, eta

kirol minoritarioei eta emaku-

mezko kirolariei bultzada bat

eman nahi diete. Igande arratsal-

deetan zenbait herritar biltzen

hasi da jada bolatokian. «Giro po-

lita izaten da, eta ea ohiturari eus-

ten diogun», esan du Telleriak. 

Herritar horien artean izaten

dira Belauntzan bola jokoan

lehiatzeko sortu duten emaku-

mezkoen taldeko kideak. Bertako

partaidea da Maider Lazkano, eta

Gipuzkoako Bola eta Toka Fede-

razioko zuzendaritzako kidea ere

bada. Bi helduk eta bi nerabek

osatzen dute taldea, eta Taldeka-

ko Txapelketan parte hartu zuten

azaroan. «Oso giro polita izaten

da. Gainera, herriak ezagutzeko

aukera izaten dugu, eta egunpa-

sak egitekoa», zehaztu du Lazka-

nok. Txapelketez gain, herrietan

antolatzen dituzten tiraldietan

ere hartzen dute parte. «Gustatu-

ko litzaidake nesken talde gehia-

go sortzea, eta dagoen giro polit

hori mantentzea», esan du.

Gipuzkoako Bola eta Toka Fe-

derazioa bere kirolak bultzatzeko

lanean ari da, eta Belauntzako bo-

latoki berria beste pauso bat da bi-

de horretan. Berritasun bat ere

badu, gainera, federazioak pro-

posatutakoa: bola jaurtitzean,

ukitzen duen egurraren ordez,

burdina jarri dute, mantenua

errazteko. Ramon Iglesias ibarta-

rrak, federazioko idazkariak, esan

du ezberdindu egin behar direla

bolatoki ofizialak eta ofizial ez di-

renak. «Estalitakoak dira ofizia-

lak», zehaztu du. «Belauntzako-

ak sabaia du, eta horrek bide ema-

ten du lurra beti berdintsu man-

tentzeko. Kanpoko bolatokiak,

euria eginez gero, lokaztu egin

daitezke, eta tiraldiak ezin izaten

dira egin, jokalari guztientzat bal-

dintza berak behar direlako». 

Villabonakoa estali nahian
Txapelketa eta lehiaketa ofizia-

lak, beraz, estalitako bolatokietan

jokatzen dituzte. Tolosaldeko le-

henengoa da Belauntzakoa, eta

abian da Villabona-Amasakoa es-

taltzeko proiektua ere. Gipuzko-

an, estalitako hamabost bat bola-

toki daude, Goierrin, Donostial-

dean eta Hernani inguruan

gehienak. Horietan jokatzen di-

tuzte federazioaren txapelketak.

Estali gabeko bolatoki gehiago ere

badaude, eta herriko festetan egi-

ten dituzten tiraldietan erabiltzen

dituzte horiek. 

Asteburuan ekingo diete txa-

pelketei, eta ekainera arte ariko

dira lehian. Udan, berriz, herriko

festen txanda izango da —ikusi

egin beharko da pandemia zertan

den—, eta urrian hasiko dira tal-

dekako lehiarekin.

Iglesiasek dio bola jokoak garai

hobeak izan dituela, baina itxaro-

pentsu dago: «Badatoz gazteak

atzetik, eta espero dugu bultzada

pixka bat ematea kirol honi». Ti-

raldirik ez izatetik, aurten bost iza-

tera pasatuko da Belauntzako bola-

tokia: bi, ofizialak. «Ea herritarrak

eta ingurukoak animatzen diren».

Bola jokoan trebatzeko
beste bolatoki estali bat
Belauntzan bolatoki estalia inauguratu berri dute, eta txapelketa
ofizialak jokatzeko aukera izango dute bertan b Gipuzkoako
Federazioak uste du bola jokoa bultzatzeko beste pauso bat dela

Ramon Iglesias, joan den astean, Belauntzako bolatoki estali berrian, tiraldia egiten. I. GARCIA LANDA

Belauntzako bolatokia. Abenduaren amaieran inauguratu zuten. I. GARCIA LANDA
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Hauek dira aurten zehaztuta

dauden bola jokoen txapelke-

tak. Taldekakoa ere jokatuko

dute, urriaren 2tik azaroaren

27ra, baina oraindik zehaztu

gabe daude partaideak eta

bolatokiak. 

Bikotekako Txapelketa

Urtarrilak 16.Olaberria.

Urtarrilak 23.Urnieta.

Urtarrilak 30. Idiazabal.

Otsailak 6.Hernani (finala).

Lehendakari Txapelketa

Otsailak 13.Gabiria.

Otsailak 20.Añorga, Donos-

tia.

Martxoak 6.Segura.

Martxoak 13.Ategorrieta,

Donostia.

Gipuzkoako Kopa

Martxoak 27.Legazpi.

Apirilak 3.Lasarte-Oria.

Apirilak 10.Aia.

Maiatzak 8.Altza, Donostia.

Gipuzkoako Txapelketa

Maiatzak 14.Zerain.

Beteranoak / gazteak

Maiatzak 22.Belauntza.

Euskadiko Txapelketa

Ekainak 4.Ereñotzu, 

Hernani.

Badatoz gazteak
atzetik, eta espero dugu
bultzada pixka bat
ematea kirol honi; 
ea animatzen diren»
Ramon Iglesias
Gipuzkoako Bola eta Toka Federazioko
idazkaria
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Erik Gartzia Egaña Oiartzun

O
iartzungo plaza-

tik behera doan

kalea da Aialde.

Eraikin berriak

eta eraberrituak

ikus daitezke garai batean Kale

Nagusia izena zuen aldapa piko-

an. Udaletxetik behera, eskuinal-

dean, Oiartzualdeko alde zaharre-

tan ohikoa den kolore argiko ha-

rriz egindako eraikin bat ikus dai-

teke. XVIII. mendekoa da. Kanpo-

tik ez du arreta berezirik sortzen,

ez balitz fatxadan, bi laubururen

artean, ezker-eskuin, zizelkatua

duen leloagatik: «Emen sartzen

dana bere etxean dago».

Urdinola-Arizmendienea etxea

da, bertan bizi izandako bi fami-

liaren izena hartuta. Beste izen bat

ere erantsi dakioke, etxearen jabe

izan den beste familia bat kon-

tuan hartzen bada: Arbide. Orain,

berriz, Oiartzunena da eraikina,

2012an udalaren esku geratu bai-

tzen. Hiru urtez geldirik egon zi-

ren eraberritze lanak, proiektu

argirik gabe, eta 2015ean haus-

narketa prozesu bat hasi zuten

herritarrekin. Egitasmoa finkatu

eta ondorengo lanak bukatuta,

iazko uztailean ireki zituzten

etxea eta hainbat kultur ekitaldi-

tarako erabili duten lorategia.

Bisitaren hasiera, atarian
Urtarrilean, ostiralero, bisita gi-

datuak antolatzen ari dira, iazko

udan eta ondorengo hilabeteetan

egin bezala. Elena Zalakainek eta

Joxe Mari Mitxelenak dute etxe

horrekiko jakin-mina asebete-

tzeko ardura, nahiz eta oraindik

gela batzuk «guztiz atondu

gabe» daudela onartu duten. Bi-

sitan, Mitxelenak hartu du hitza

lehenengo, kalean. Bisitariei gora

begiratzeko eskatu die, teilatuari

eusten dion habeetako bat seina-

latuz; «1759» jartzen du. «XVIII.

mendekoak dira egungo fatxada

eta egitura. 1499koa da hemen

eraikin bat zegoela dioen lehen

datua, Oiartzun Errenteriatik ba-

nandu eta 28 urtera», azaldu du

Mitxelenak. Zalakainek zehaztu

duenez, etxea «jauregi txiki bat»

da, eta jabeak, nobleak izan ez

arren, «oparoak» ziren: «Burdi-

nolak zituzten, errotak...».

Etxearen jatorria eta jabeen ge-

nealogia kontuak arakatuta, ba-

rrura sartu da taldea. Sarreratxo

horretan hainbat koadro ikus

daitezke, «XVIII. mendekoak

izan daitezkeenak». Dolare baten

ardatzaren zatiak apaintzen du

beheko solairu freskoa. Altzariak,

berriz, berriagoak dira, arizmen-

ditarrenak. 1920an erosi zuten

etxea: Angel Arizmendi Donos-

tiako epaitegiko prokuradoreak

erosi zuen, eta armairu horietan

eta etxeko beste hainbat elemen-

tutan islatuta dago bere pentsae-

ra. «EAJko kide nabarmena zen

Arizmendi, eta Juanita Aiestaran

emaztea Emakume Abertzaleen

Batzako presidente izandakoa

zen. Euren ideologia islatzen zu-

ten altzarietan: goi mailako klase-

koak ziren, abertzaleak eta fede-

dunak», esan du Zalakainek. 

Beheko solairuaz gain, beste bi

ere baditu, baita ganbara bat ere.

Eskaileratan gora igo dira bisita-

riak. «Gela urdina» da lehenen-

go geltokia. Ordura arte ikusita-

Zalakain eta Mitxelenarekin.

Apaingarri guztiak, baina, ez dira

etxe horretako originalak; Gor-

dailuak, aldundiaren Ondare Bil-

dumen Zentroak, eman dizkie

batzuk, eta norbanakoek

beste batzuk, Oiartzun-

go Tres Coronas sagardo

apardunaren botila, esa-

terako. 

Egongelak eta sukal-

deak osatzen dute lehen

solairua. Janaria presta-

tzeko aretoa bere horre-

tan gordeta dago, «az-

ken erabiltzaileek utzi

zuten moduan». Pieza

bakarrekoa da harraska,

eta garai bateko «atezain

automatikoak» ere sor-

tzen du jakin-mina. 

Bigarren pisuan, na-

barmentzekoak dira logela baten

XX. mendeko art-déco dekora-

zioa, eta beste logelaren «arkitek-

tura erregionalista/nazionalis-

ta». Bainugela ere solairu horre-

tan dago. Oiartzungo etxeetara

ura iritsi baino lehenagokoa da

Urdinola-Arizmendienea. Aurre-

ra eginda, «gela misteriotsura»

iritsi dira bisitariak; tximinia dago

bertan, baita erreketeek zoruan

utzi zituzten arrastoak ere. 

36ko gerrako obus bat
Goiko pisuan, neskame eta inu-

deentzako gelak zeuden, nahiz

eta itxuraldatuta dagoen orain,

teilatu osasuntsua erakusteko,

eta 36ko gerrako obus bat ere ikus

daiteke bertan. Azkenik, ate estu

bat gurutzatuta, Juan Jose Olaza-

bal «arkitekto aurrerakoi irunda-

rrak» diseinatutako kapera ikus

daiteke, euskal grafiako hainbat

esaldirekin. Hamabi lagunentza-

ko tokia dago; Manuel Lekuona

izan zen meza ematen lehena.

Arizmenditarrak bete-betean ha-

rrapatu zituen gerrak, eta aita fu-

silatu egin zuten. Etxea berresku-

ratu egin zuten gero. Orain, bere

etxean dago bertan sartzen den

oro, baita bisitariak izanda ere.

d
URDINOLA-ARIZMENDIENEA

Non.Urdinola-Arizmendienea

etxean, Oiartzungo Aialde kaleko

4. zenbakian.

Noiz.Urtarrilean, ostiraletan,

12:00etan. 

Sarrera.Doan.

Izena ematea.Oarsoaldeko Turis-

mo Bulegoan: 943-49 45 21 edo tu-

rismoa@oarsoaldea.eus.

Oiartzungo Urdinola-Arizmendienea etxe-museoa bisita daiteke urtarrileko ostiral
guztietan. XVIII. mendekoa da eta bi familia bizi izan ziren. Udalarena da 2012tik. 

Etxean bezala egoteko bisita 

Bisitariak, joan den ostiralean, Oiartzungo Urdinola-Arizmendienea etxean, XX. mendeko katalogo bat ikusten, arizmenditarren alaben logelan. ERIK GARTZIA
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koarekin alderatuta, erabatekoa

da kontrastea: Luis XVI.aren ga-

raiko altzariak ikus daitezke hor,

zetaren antza duen paper horma

bat, balio handiko lanparak...

Etxe-museoak aro batetik bestera

bidaiatzeko aukera ematen du,

gela bakarra aldatuta. «Rokoko

estiloko gela» batetik, «XX.

mendeko elementuz osatutako

jangela batera» bidaiatu daiteke

Arizmenditarrek 1920an erosi
zuten etxea. Euren ideologia
islatzen da: goi klasekoak,
abertzaleak eta fededunak»
Elena Zalakain
Oiartzungo etxe-museoaren bisitaren gidaria

«1499koa da hemen eraikin bat
zegoela dioen lehen datua,
Oiartzun Errenteriatik 
banandu eta 28 urtera»
Joxe Mari Mitxelena
Oiartzungo etxe-museoaren bisitaren gidaria
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Urtarrilak 14-20

MUSIKA

ANDOAIN Jon Maia. Kantu bat
gara.
bGaur, 20:30ean, Basteron.

ARRASATELabana.
bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

ASTIGARRAGAArah.
bBihar, 20:00etan, Erribera

kulturgunean.

BERGARABergarako Txistulari
Banda.
b Igandean, 13:00etan,

udaletxean.

DONOSTIAGoiko Gela.
bGaur, 19:30ean, Imanol Larzabal

aretoan.

DONOSTIACarmina Burana. 
Beethovenen 9. Sinfonia.
bGaur, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAMalforta.
bGaur, 21:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAMatinée 7: Euskadiko
Orkestra Quartet.
bBihar, 11:00etan, Euskadiko

Orkestraren egoitzan.

DONOSTIAArantza Ezenarro so-
pranoa. Mozart vs Brahms zikloa.
b Igandean, 12:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIALa gran noche de la
guitarra española. Rolando Saad
gitarrista eta Gran Orquesta Sinfo-
nica.
bAsteartean, 20:00etan,

Kursaalean.

EIBARZarata gaua. Üther, Obste-
tra, Matrak Attakk, I+D, Lokuria,
Obliterated Swarm, Issuna, Stor-
bais eta Vinnie Vincent Registered
Trademark.
bBihar, 18:00etan, gaztetxean.

ELGOIBARArineketan. Iñar Sastre
eta Jagoba Astiazaran.
bAstelehenean, 12:30ean,

antzokian.

ERRENTERIACobra eta Floxbin.
bGaur, 21:00etan, Niessenen.

HERNANIXabi Solano Maiza eta
Kimua Dantza Kolektiboa.
bGaur, 20:00etan, Biterin.

HONDARRIBIA Inoren Ero Ni eta
Braulio.
bGaur, 22:00etan, Psilocybenean.

IRUNMaria Jose Barandiaran pia-
nista eta Iagoba Fanlo biolontxelo
jotzailea. Ricardo Requejo zikloa.

b Igandean, 19:00etan, Amaia

KZn.

LEGAZPICavalleria Rusticana-Pa-
gliacciopera. 2. zatia.
bAsteazkenean, 18:30ean, kultur

etxean.

OÑATIDuetto Organisticumorga-
no kontzertua lau eskuetara. Lore-
ta F. Imaz eta Itziar Urbieta Beobi-
de.
bGaur, 20:00etan, San Migel

parrokian.

OÑATILee Kore, Letagin eta 
Matraka attak.
bGaur, 21:30ean, gaztetxean.

OÑATIThe Guilty Brigade eta 
Libertad Condicional.
bBihar, 22:00etan, Gaztelekuan.

TOLOSAMikel Azpiroz.
bGaur, 20:30ean, Topicen.

TOLOSAKeia eta Ramada Inn.
bGaur, 22:00etan, Bonberenean.

TOLOSAGiranice eta Kaskezur.
bBihar, 22:00etan, Bonberenean.

USURBIL Joxan Artze gogoan. 
Oskarbi.
bBihar, 19:00etan, Sutegin.

ANTZERKIA

ARRASATELubaki lainotsua. 
Atx Teatroa.
b Igandean, 19:30ean, Amaian.

AZKOITIAKopaz kopa. Ados 
Teatroa.
bBihar, 19:00etan, Baztartxon.

AZPEITIABirritan bortxatua. Alda-
tzen Laguntzen antzerki taldea.
bGaur, 20:00etan, 

Soreasun.

BEASAINEl Instituto T.
bGaur, 20:30ean, 

Usurben.

BERGARAEresia. Lurra arin beki-
zu, ama. Oier Zuñiga, Belen Cruz
eta Eneko Gil.
bBihar, 20:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIAEl apagón ¡Ni sed, ni
frío, ni oscuridad!. Xucrut Teatre.
bBihar, 19:00etan, Gaskuña

plazan.

EIBARAltsasu. La Dramática
Errante.
bOstegunean, 20:00etan,

Koliseoan.

ELGOIBARGreenpiss. Yllana 
konpainia.
bGaur, 20:30ean, antzokian.

ELGOIBARGo!azen 8.0. Pausoka
Entertainment.
b Igandean, 12:30ean eta

16:30ean, antzokian.

ERRENTERIATarara. Hika 
Teatroa.
bBihar, 20:00etan, Lekuonan.

HONDARRIBIALehendakari gaia.
Txalo Produkzioak.
bGaur, 20:00etan, Itsas Etxean.

VILLABONA-AMASALehendaka-
ri gaia. Txalo Produkzioak.
b Igandean, 19:30ean, Gurean.

ZARAUTZAltsasu. La Dramática
Errante.
bGaur, 20:00etan, Modelon.

BERTSOLARITZA

DONOSTIAMikel Laboa bertso
sariketaren X. urteurreneko saioa.
Unai Gaztelumendi, Asier Azpiroz,
Maialen Akizu, Nerea Ibarzabal,
Unai Mendizabal, Joanes Illarregi,
Haritz Mujika eta Txaber Altube.
b Igandean, 17:00etan, Dokan.

GETARIASanantonetako bertso
saioa. Miren Artetxe, Saioa Alkai-
za, Etxahun Lekue, Danel Olano,
Jone Uria eta Agin Laburu. Gai 
jartzailea: Uxune Areizaga.
b Igandean, 18:30ean, Cristobal

Balenziaga museoan.

HERNANISagardo garaiari ekite-
ko bertso bazkaria. Unai Agirre
Goia eta Aitor Mendiluze.
bBihar, 13:30ean, Itxas-Buru

sargardotegian.

Eibar b Kontzertuak 

Zarataren paradisu bihurtuko da Eibarko gaztetxea 
Bederatzi talde eta helburu bakarra: COVID-19ak bi urteotan isildutako errealitatea astintzea. Eibarko gaztetxean kontzertu sorta berezia antolatu
dute biharko. Uther, Obstetra, Matrak Attakk, I+D, Lokuria —irudian—, Obliterated Swarm, Issuna, Storbais eta Vinnie Vincent Registered Trademark
taldeak arituko dira oholtza gainean, 18:00etan hasita. 17:30ean zabalduko dituzte gaztetxeko ateak. Sarrerak salgai daude, 9 euroren truke. LOKURIA

OHARRA.Eusko Jaurlaritzak
hartu dituen neurrien ondorioz,
hainbat kultur ekitaldi bertan
behera geratzen ari dira. Horre-
gatik, ziurtatu, ekitaldi batera
joan aurretik, egingo ote den.
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Urtarrilak 14-20

DANTZA

DONOSTIAGenoma B. La casa de

Bernarda Alba. Albadulake.

bGaur eta bihar, 20:30ean, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIALa bella durmiente.

Russian Classical Balleta.

b Igandean, 18:00etan, 

Kursaalean.

ERAKUSKETAK

DONOSTIABizitza happening.

Maialen Lujanbio Zugasti.

bOtsailaren 27ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIASorginak, txakurrak,

elfoak eta beste errealitate fantasti-

ko batzuk. Bego Anton.

bOtsailaren 13ra arte, Kutxa kultur

artegunean.

DONOSTIAEuskal sustraiko jende

izenak erromatar epigrafian. 

Soriako Tierras Altaseko hilarriak.

b Igandera arte, San Telmon.

DONOSTIABaginen Bagara. 

Artista emakumeak: ikusgarrita-

sun(ez)aren logikak.

bMartxoaren 13ra arte, 

San Telmon.

DONOSTIANire arte garaikideko

bilduma. Dora Salazar.

bOtsailaren 11ra arte, Arteko

galerian.

DONOSTIAUxue del Rio artista,

ilustratzaile eta diseinatzaile 

grafikoa.

bUrtarrilaren 30era arte, Kutxa

Kultur plazan.

DONOSTIAEgurraren deia. Jose

Mari Igerategi Urberoa eskultorea.

bMartxoaren 1era arte, Okendo

kultur etxean.

ELGOIBARElgoibarko dultzaine-

roen 50. urteurrena.

bBihartik urtarrilaren 22ra arte,

kultur etxean.

IRUN Javier Sagarzazu margolaria.

bOtsailaren 20ra arte, Menchu Gal

aretoan.

ZARAUTZAne Ajuriaren argaz-

kiak.

b Igandera arte, Torre Luzean.

HAUR JARDUERA

ARETXABALETAPetra ipurdian

bost letra ipuin kontaketa. Ixabel

Agirresarobe.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Zaraian.

ARETXABALETAAmaren intxau-

Usurbil bOmenaldia 

Joxan Artze zena gogoan hartuta, lau urteren buruan 
Poeta, Ez Dok Amairu taldearen sortzaile eta partaideetako bat, eta euskal literaturaren zutabeetako bat izan zen Joxan Artze (Usurbil, 1939-2018), 

eta, haren ekarpena eskertu nahian, omenaldi bat egingo diote bihar Usurbilen, jaioterrian, hil zenetik lau urte bete diren honetan. Balea Zuria argita-

letxeak Artzeren poemak bildu eta Enborretik antologia osatu du, eta, hain zuzen ere, lan hori jendaurrean aurkeztuko dute, bihar, 18:00etan, Mikel

Laboa plazan. Oskarbi taldeak, berriz, kontzertua emango du, 19:00etan, Sutegin. Irudian, 2018an Usurbilen egin zioten omenaldia. GORKA RUBIO / FOKU

rrak. Porrotx eta Marimotots 

pailazoak.

bOstegunean eta ostiralean,

17:00etan eta 18:30ean, Zaraian.

ASTIGARRAGAPiti Peta Hofen

Show.

b Igandean, 17:00etan, Erriberan.

DONOSTIAAuskalo. Eriz magoa.

bGaur, 17:00etan, Gaskuña

plazan.

DONOSTIALeihoak. Teatro 

Paraiso.

bBihar, 18:00etan, Lugaritzen.

ERRENTERIAMusikaterapia.

bBihar, 10:00etan eta 11:30ean,

ikastolan.

LASARTE-ORIAGanbara. 

Markeliñe.

bBihar, 17:00etan, kultur etxean.

HITZALDIAK

DONOSTIAPresente y futuro de

los festivales de cine. 

bGaur, 17:00etan, Kutxa Kultur

plazan.

LEGAZPISugarren mende komi-

kiari buruzko hitzaldi ilustratua.

Asisko Urmeneta.

bOstegunean, 19:00etan, kultur

etxean.

IKASTAROAK

BERGARAZaintza lanak eta ekin-

tzailetza, emakume migratuentzat.

Maria Juncay.

b Igandean, 10:00etan, Agorrosin

kirol gunean.

HONDARRIBIAKarioka tailerra.

bAsteartean, 17:00etan,

Gaztelekuan.

IRUNSoinua Soinean tailerra. 

Mursegoren eskutik.

bBihar, 10:00etan, Menchu Galen.

OÑATIAsertibitatea eta ahaldun-

tzea. Pepa Bojo.

bMartxoaren 29ra arte, 18:00etan,

Euskaldun berria gelan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARRASATEFantasia dokumenta-

la. Aitor Merino.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Amaian.

AZPEITIAFantasia dokumentala.

Aitor Merino.

b Igandean, 19:30ean, eta

astelehenean, 21:00etan,

Soreasun.

BERGARAMendian hil, hirian hil

dokumentala.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Seminarixoan.

HONDARRIBIAZutik filma.

b Igandean, 17:00etan, Itsas

Etxean.

LEGAZPIAita Mari dokumentala.

bGaur, 19:00etan, Latxartegin.

BESTELAKOAK

AZPEITIAHoi denk zirkue.

bBihar, 18:00etan, gaztetxean.

DONOSTIATxillardegi: 

euskalgintza eta Txillardegi: inte-

lektuala eta gizartea liburuen aur-

kezpena. Alaitz Aizpuru, Lorea

Agirre eta Igone Lamarain.

bAsteartean, 19:00etan, San

Telmon.

ERRENTERIAMiguel Maria Iturbi-

de - Crimen sin castigo liburu aur-

kezpena.

bOstegunean, 18:30ean, Lekuona

fabrikan.

HERNANIMaialen Diaz Urrizaren

Herri hura literatur solasaldia.

bAsteartean, 19:00etan,

liburutegian.

OÑATIHabitat-ezkutatu diguten

historia erakusketaren bisita gida-

tua. Beñi Agirre.

bAstelehenean, 18:30ean, kultur

etxean.

USURBIL Joxan Artze gogoan an-

tologiaren aurkezpena. Hil zeneko

4. urteurrenaren omenaldia.

bBihar, 18:00etan, Mikel Laboa

plazan.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@



Unai Zubeldia 

Donostia Musikak esperimentu
bat egin zuen 2020an: Ludwig
van Beethoven konpositore ale-
maniarra (1770-1827) jaio zenetik
250 urte bete zirela baliatuta,
konpositorearen bi obra oso-oso-
rik eskaini zituzten Donostiako
Viktoria Eugenia antzokian, ho-
gei kontzertu guztira. «Hasiera-
hasieratik, herritarrak musika
klasikora, ganbera musikara,
gerturatzen laguntzea izan zen
gure erronka, bereziki hutsune
hori daukagulako Gipuzkoan»,

azaldu du Carlos Benito Donostia
Musikako presidenteak. «Zorte
txarra izan genuen COVID-19are-
kin, baina ziklo guztia mantendu
ahal izan genuen azkenean, eta
oso emaitza polita utzi zuen saia-
kera hark». 

Beethoveni lekukoa hartuta,
Wolfgang Amadeus Mozart (Salz-
burgo, Austria, 1756-Viena, 1791)
eta Johannes Brahms (Hanburgo,
Alemania, 1833-Viena, 1897) au-
rrez aurre jarriko dituzte aurten,
eta hamabi kontzertu eskainiko
dituzte Viktoria Eugenian bertan,
igande honetan hasi eta abendua-
ren 11ra arte. Mozarten musika
neoklasikoa eta Brahmsen musi-
ka erromantikoa. Horixe da me-
nua. «Entzuteko erraza da bi ar-
tista horien musika; pralinez be-
tetako bonboi bat da Mozart eta
esne pixka bat gutxiago daukan

bonboi bat Brahms». 
Benitok zehaztu du

egitura berbera izango
dutela emanaldi guztiek:
«Artista guztiek Mozar-
ten piezak eskainiko di-
tuzte lehen zatian, eta
Brahmsenak bigarrene-
an. 1780an zer egiten zu-
ten ikusi ahal izango dute
lehenengo, eta, ehun ur-
te geroago, 1880an, zer
egiten zuten ondoren».
Lehen saioan, Arantza
Ezenarro soprano do-
nostiarra eta Borja Ru-

biños piano jotzailea ariko dira
Viktoria Eugenian, etzi, igandean,
12:00etan. 
«Jendearen fidelizazioa» lortu

nahi dute Mozart vs Brahms zi-
kloarekin. «Ez da erraza izango
eta kostatu egingo zaigu. Baina ea

pixkanaka igande goizetako ohi-
tura hori sortzen dugun». Izan
ere, igande eguerdian izango dira
emanaldi guztiak, eta ordu eta
laurden inguruko iraupena izan-
go dute. Saio bakoitzerako 10 eta
15 eurotan salgai daude sarrerak,
eta hamabi kontzertuetarako bo-
nua erosteko aukera ere badago,
85 edo 135 euroren truke.

Ensemble Siciliano taldea
Ensemble Siciliano taldeak eskai-
niko ditu hamabi emanaldietatik
zazpi. «Europako orkestrarik
onentsuenetako bakarlariek osa-
tzen dute talde hori, eta artistak
aldatuz joango dira emanaldi guz-
tietan». Helburu argi bat ere ba-
dauka Donostia Musikak: «Ber-
tako musikariak sustatzea, eta,
horregatik, Musikenek eskainiko
ditu bi emanaldi». Otsailaren
27an izango da lehenengo ema-
naldia, Maria Teresa Saiz eta Joan
Miquel Fiolen eskutik. «Apirila-
ren 24an, berriz, Musikeneko ira-
kasleek eta ikasleek elkarrekin es-
kainiko dute emanaldia; bi ira-
kasle eta hiru ikasle ariko dira».
Benitok argi dauka musika klasi-
koa lehen aldiz entzuten duena ez
dela damutuko. 

Igande
eguerdiak
goxatzeko
Donostia Musikak Mozart vs Brahms zikloa
eskainiko du Viktoria Eugenia antzokian,
igande honetan hasi eta abenduaren 11ra arte 

Mozart vs Brahms ziklorako prestatu duten irudia. Ezkerrean, Brahms; eskuinean, Mozart. DONOSTIA MUSIKA
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Musika

Entzuteko errazak dira; pralinez
betetako bonboi bat da Mozart,
eta esne pixka bat gutxiago
daukan bonboi bat Brahms»

«Bertako musikariak sustatzea
ere bada helburua, eta,
horregatik, Musikenek
eskainiko ditu bi emanaldi»
Carlos Benito
Donostia Musikako presidentea

‘‘

EGITARAUA 

Igande honetan hasi eta abendua-

ren 11ra arte, ordu eta laurden in-

guruko hamabi kontzertu eskaini-

ko dituzte Donostiako Viktoria Eu-

genia antzokian, Mozart vs

Brahms zikloaren barruan.

Urtarrilak 16.Arantza Ezenarro

(sopranoa) eta Borja Rubiños

(pianoa). 

Urtarrilak 30.Ensemble Siciliano:

Julia Siciliano (pianoa), Liana

Gourdjia (biolina), Rumen Cvetkov

(biola) eta Alexei Stadler (biolon-

txeloa). 

Otsailak 20.Swedish String Quar-

tet: Johann Soustrot (biolina),

Benjamin Mönnekes (biolina),

Dinu Serfezi (biola) eta Samual

Coppin (biolontxeloa). Kolabora-

tzailea: Julia Siciliano (pianoa). 

Otsailak 27.Musikene bikotea:

Maria Teresa Saiz eta Joan Miquel

Fiol. 

Martxoak 20.Ensemble Siciliano:

Julia Siciliano (pianoa), Alexei

Ogrintxuk (oboea), Dmitri Makhtin

(biolina), Rumen Cvetkov (biola)

eta Raphael Bell (biolontxeloa). 

Apirilak 24.Ensemble Musikene:

Liana Gourdjia (biolina), Jesus Pe-

rogil Ostos (biolina), Clara Campu-

zano Perez (biolina), Natalia Txitxi

(biola), Iker Isasi (biola) eta Josep

Ruiz (biola eta biolontxeloa). 

Maiatzak 15.Ensemble Siciliano:

Julia Siciliano (pianoa) eta Dmitri

Makhtin (biolina). 

Maiatzak 22.Ensemble Siciliano:

Julia Siciliano (pianoa), Adriana

Ferreira (flauta), Dmitri Makhtin

(biolina), Rumen Cvetkov (biola)

eta Kiril Zlotnikov (biolontxeloa). 

Ekainak 19.Arima Quartet: Jose

Ignacio Lopez Garcia (biolina), Jo-

onas Teppo (biolina), Beltran Cu-

bel Gajas (biola) eta Marta Podwy-

socka (biolontxeloa). 

Urriak 16.Ensemble Siciliano: Ju-

lia Siciliano (pianoa), Liana Gourd-

jia (biolina), Rumen Cvetkov (bio-

la) eta Hayoung Choi (biolontxe-

loa). 

Azaroak 20.Grupo Enigma: Vic-

tor Parra (biolina), Carlos Seco

(biola), Zsolt Tottzer (biolontxe-

loa) eta Emilio Ferrando (klarine-

tea). Gonbidatua: Aitzol Iturriaga-

goitia (biolina). 

Abenduak 11.Ensemble Sicilia-

no: Julia Siciliano (pianoa), Luis

Camara (klarinetea), Cristian Palau

(tronpa), Dmitri Makhtin (biolina),

Delphine Dupuy (biola) eta Kiril

Zlotnikov (biolontxeloa).



B
easaingo An-
d r am e n d i
Ikastola Eus-
kal Herriko
Ikastolen El-
karteko gura-
so kooperati-

ba bat da. Eta Herri onurako koo-
peratiba da. Beasain herriaren er-
digunean dago, eta 0-16 urte arte-
ko irakaskuntzan ari da. Gaur
egun, 2021-2022ko ikasturtean,
380 ikasle ditu matrikulatuak.
Euskal kultura zabaltzea da An-

dramendiren ardatz nagusietako
bat, eta, horrexegatik, euskara
txertatuta dauka bere hezkuntza
proiektuan. Urrian, Goierriko
ikastolen artean Kilometroetako
festa antolatzean, euskararen es-
pazio sozialaren beharra aldarri-
katu zuten, Ainhoa Garin Andra-
mendi Ikastolako lehendakariak
azpimarratu duenez. «Izan ere,
garbi dago ez dela nahikoa euska-
ra geletan ikastea. Euskaraz bizi-
tzeko urratsak egin behar dira,
oraindik. Eta sortu ginenetik,
egunero-egunero, eskola orduen
barruan eta eskola orduez kanpo
Andramendi Ikastolak antolatzen

Beasaingo Andramendi Ikastola

ANDRAMENDI: 25URTEZ
BEASAIN EUSKALDUNTZEN 
Beasaingo Andramendi Ikastolak 0-16 urte arteko ikasleentzako hezkuntza proiektua eskaintzen du. 

tzarako Diseinu Unibertsala),
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza
Sailak orain bost urte hautatutako
Berrikuntzarako ikastetxeetako
bat izaki. Hezkuntza arloan ikus-
molde desberdin bat eskaintzen
duen eredua proposatzen du
IDUk, eta ondorengo abiapun-
tuak ditu ardatz: ez dago ikasle
mota bakar bat, diseinuaren has-
tapenetik erantzuten zaio anizta-
sunari, eta ikasle guztientzat au-
kerak hobetzen eta areagotzen di-
tu. «Sormenari eta ikerketari tar-
te berezia eskaintzen diogu, eba-
luazio bakoitzean hiru sormen eta
ikerketa aste antolatuz, liburu as-
tea, kultur astea... Oso garrantzi-
tsua dela uste dugu, ikasleen nor-
tasunean sakontzeko eta ikasleen
berezko gaitasunak sustatzeko.
Ikerketa mailan, berriz, gure ikas-
leek zientzia azoketan eta zenbait
proiektutan parte hartzen dute,
eta oso aberasgarria da». 

MATRIKULA
KANPAINAKO
AURKEZPENAK
Beasaingo Andramendi Ikastola-
ren hezkuntza proiektua ezagu-
tarazteko, ateak irekitzeko egu-
nak antolatu dituzte: datorren as-
telehenean (urtarrilak 17) eta aste-
artean (urtarrilak 18) izango dira,
Haur Hezkuntzako, Lehen Hez-
kuntzako eta Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzako familiei begira.
Txanda har daiteke telefonoz
(943-88 96 17) edota posta elek-
tronikoz (beasain@ikastola.eus).

Ikastolari buruzko
informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
bisitatu webgune hau: 
Beasaingoikastola.eus

@

proiektuaren erdian, baina ez da
isolatuta bizi eta hez daitekeen
norbanakoa», dio Tere Irastortza
zuzendariak. Andramendi Ikas-
tolak, pertsona arteko harrema-
nak zainduz, norbere nortasuna
bultzatzeko helburua du. «Aniz-
tasunarekiko begirada eta arreta
ardatz hartuta egiten dugu lan
ikaslearekin, errealitatea ulertze-
ko eredu isolatzailea alde batera
utziz».
Horretarako, Andramendi

Ikastolako kideentzat ezinbeste-
koa da ikasleak ondo ezagutzea.
«Gure ikasle asko sehaskatik eza-
gutzen ditugu, eta hori oso abera-
tsa da, hainbeste urtez beraiei gu-
re begiradaren aniztasuna es-
kaintzen diegulako, eta gure hel-
burua da Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzaren amaieran bere bi-
dea askatasunean egiteko aukera
eskaintzea. Baina egia da ikuspegi
horrek berak ematen digula guri
ere gure ikasleengandik ikasteko
aukera eta gure irakaskuntza pro-
zesua bere osotasunean aztertze-
koa».
DEI deritzo Andramendiren

IDUrako egitasmoari (Ikaskun-

Ikasleak daude Beasaingo Andramendi Ikastolaren hezkuntza proiektuaren erdian. ANDRAMENDI IKASTOLA
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dituen ekintza guztien helburua
da gure ikasleak eta gure herria
euskalduntzea».

ELKARLANEAN IKASIZ
Kilometroetako taldean lan egi-
ten asmatu badute, Andramendi
Ikastola herri onurako kooperati-
ba bat delako ere izan da. «Baita
gure seme-alaben irakaskuntzan
eskolak lantalde kooperatiboetan
antolatzen direlako ere, eta elkar-
bizitza eta parekidetasunerako
hautuak edo Kiva proiektuaren
esperientziak irakaskuntzan eta
irakaskuntzaren antolaketan
laguntzen dutelako», adierazi du
Irantzu Anuntzibai Andramendi
Ikastolako lehendakariordeak
Eguneroko elkarlan horri es-

ker, Andramendi Ikastola, derri-
gorrezko irakaskuntza osoa es-
kaintzen duena izateaz gain, Haur
Hezkuntzako 0-2 etapa ere es-
kaintzen duen ikastetxe bakarra
da Beasainen. 
Horrez gain, Beasaingo Andra-

mendi Ikastola guraso ekimenez
sortutako kooperatiba da, eta gu-
rasoek behar dituzten zerbitzuak
ere ematen ditu urte osoan,

07:30etik 17:30era, eta horien ar-
tean daude, besteak beste, ludote-
kak eta jangela orduko zerbi-
tzuak.
Dagoeneko berrogei langile ari

da Andramendi Ikastolan lanean,
eta horietatik hemezortzi dira
beasaindarrak, eta %80, Goierri
ingurukoak, hizkuntzari ez ezik,
euskalkiari ere garrantzi handia
eman ahal izateko.

Plurala eta herritarrak euskal-
duntzen asmatzen duen ikastola
da Beasaingoa, eta horrekin guz-
tiarekin harro daude arduradu-
nak. Iazko Kilometroetako mura-
lean ikasleek adierazi zuten leloa
betetzen dute: Ikastolak herriari.
Halaber, kulturartekotasuna

errotutako praktika bat da.
«Ikaslea dago gure hezkuntza

«Ikastolak antolatzen
dituen ekintza guztien
helburua da gure
ikasleak eta gure herria
euskalduntzea»
AINHOA GARIN
Beasaingo Andramendi Ikastolako
lehendakaria



Miren Garate 

Aurtengo sagardoa «izaera han-
dikoa» izango dela iragarri du
Olatz Mitxelenak (Astigarraga,
1991), Euskal Sagardoa sektoreko
teknikariak, eta sagardotegiak
«espazio seguruak» direla na-
barmendu du. Protokolo bat bai-
no gehiago dituzte prest dagoene-
ko, etxeko lanak eginda izateko
eta sektoreari ziurtasuna emate-
ko. Iaz bezeroek erakutsitako ba-
besak ere ematen die indarra:
«Duela hiru urte esan izan baligu-
te zutik kontsumitu gabeko sa-
gardotegi garai bat edukiko ge-
nuela, ez genukeen sinetsiko, bai-
na jendearen erantzuna sekula-
koa izan zen».
Nolako sagardotegi garaia da-

tor?

Berezia. Orain dela pare bat aste
pentsatzen genuen zutik kontsu-
mitzea posible izango zela, baina
urtarrilaren 28ra arte behintzat
horretarako aukerarik ez da izan-
go. Zenbait protokolo ditugu
prestatuak, lanak aurreratuta
edukitzeko, eta egoeraren arabe-
ra bat edo beste bat aktibatzeko.
Ziurtasuna eman nahi diogu sek-
toreari. Hasieran, kontsumoa
eserita izango da, eta sagardoa
mahaira ekarriko dugu. Funtzio-
namendua iazkoaren oso antze-
koa izango da: sagardotegi ba-
tzuek botila gardenak erabiliko
dituzte, eta beste batzuek, pitxe-
rrak; kasu batzuetan bezeroak al-
txatu ahal izango du upeltegira
betetzera, eta beste batzuetan 
sagardogileak ekarriko du; etxe
bakoitzak ikusiko du zein duen
berarentzat lanerako modurik
errazena eta seguruena.
Esan duzu hasieran behintzat

iazkoaren antzekoa izango dela

funtzionamendua. Zer moduz

moldatu zineten iaz?

Oso eskertuta gaude jendearen
erantzunarekin. Duela hiru urte
esan izan baligute zutik kontsu-
mitu gabeko sagardotegi garai
bat edukiko genuela, ez genuke-
en sinetsiko, baina jendearen
erantzuna sekulakoa izan zen.
Animo asko jaso genituen, eta
asko eskertu ziguten sagardo
berria dastatu ahal izateko auke-
ra ematea eta ilusio hori bizirik
mantentzea.
Nola bizi da sektorea gaur egun-

go egoeran?

Neke puntu batekin. Ulertzen
dugu geure aldetik ere jarri behar
dugula kutsatzeak ekiditeko, bai-
na uste dut jada asko samar jar-
tzen ari garela, oso ondo ulertu
gabe zer momentutan erabaki
den kutsatzeak ostalaritzan ger-
tatzen direla. Guk argi daukagu

gure protokolo guztietan sagar-
dotegiak espazio seguruak direla,
bai mahaika altxa daitekeenean,
bai zutik talde txikitan kontsumi
daitekeenean, beti bermatzen
dugulako 1,5 metroko distantzia
eta musukoaren erabilera.
Zein ezaugarri izango ditu aur-

tengo sagardoak?

Izaera handiko sagardoa dator,
urtetik urtera sagardogileek lan
handia egiten dutelako aurreko
urteko markak hautsi eta sagardo
hobeak izateko.

Sagar urtea izan da 2021a, baina

ahal zen guztia ekoitzi da, edo,

jakinda agian sagardotegiek

eta ostalaritzak ezingo zutela

ohi bezala funtzionatu, neurtu

egin da ekoizpena? 

Neurtu egin da. Hala ere, nabar-
menduko nuke ekoizpen neurtu
horretan bertako sagarraren era-
bileraren alde egin dutela gehie-
nek. Kopuruz, bertako sagarra
dexente sartu da sagardotegietan.
Orain hasiko da sagardotegi ga-

raia. Hala ere, gero eta gehiago

dira urte osoan zabaltzen dute-

nak, ezta? 

Bai, gero eta gehiago dira urtean
zehar zabaltzen duten sagardote-
giak, eta eskaintza zabalagoa
ematen dutenak ere bai. Adibi-
dez, eskaintza horri lotuta, hain-
bat bisita eta irteera mota dauzka-
gu, eta, hemengo bezeroek eska-
tuta, beste produktu bat estreina-
tuko dugu aurtengo sagardotegi
sasoian: dastatze gidatuak sagar-
dotegietan. 
Zer eskainiko duzue? 

Etxe bakoitzak dituen produk-
tuak dastatu ahal izango dira, 
eta oinarria izango da jatorri ize-
na. Jatorri izenaren bereizgarriak
ezagutzeko, sagar barietateak
ezagutzeko eta hemengo bezeroei
bestelako eskaintza bat emateko
balioko dute dastatze gidatuek.
Sagardotegira joandakoan, otor-
duaren aurretik egingo dira das-
tatze gidatuak, botilatik, edo, ahal
denean, upeletik.

Bost urte dira Euskal Sagardoa

jatorri izena sortu zenetik. Zer

balorazio egiten duzue? 

49 sagardotegi egongo dira aurten
jatorri izenaren barruan. Lehen
bost urteak bete ditu, eta sektorea
gero eta ilusio handiagoz  dago
horrekin, lortzen duelako sekto-
rearentzat inportanteena dena:
bertako sagarraren kalitatea eta
profesionaltasuna. Lortzen du le-
hen sektore bateratu bat izatea,
lehen sektore profesional bat
edukitzea eta ekonomia zirkula-
rra ixtea. 
Zer erronka nagusi ditu?

Aurten sagardo sektoreak plan
estrategikoa sortu du, hiru oinarri
nagusiren gainean: sagarra, sa-
gardoa eta sagardotegia. Plan es-
trategiko horretan atal bakoitze-
rako eginkizunak markatu ditu-
gu, eta sektore osoak hiru atal
horietan aurrera egiteko konpro-
misoa hartu du. Helburua da sek-
tore osasuntsu bat izatea hemen-
dik urte luzeetara. 
Lehen sektorearen egoera la-

rriaren berri ematen ari dira ne-

kazarien sindikatuak. Zuei ere

eragin al dizue ekoizpen kos-

tuak igo izanak? 

Bai, erabaki batzuk hartu behar
izan ditugu, eta, tartean, sagardo-
aren prezioa igotzea erabaki be-
har izan du sektoreak: produkzio
kostuak igo egin dira, eta sagardo-
aren prezioa ere %10-%20 artean
igoko da. Prezioen igoera bat
planteatzen da, edo ito egingo da
sektorea. Marjina eskaseko pro-
duktuak dira gureak, oso prezio
merkea dutelako, eta horrek, az-
kenean, ez dizu aukerarik ematen
profesionalki aurrera egiteko.
Elementu guztiak garestitu dira:
kartoia, plastikoa, kortxoa... 

«Sagardoaren prezioa
igotzea erabaki behar
izan du sektoreak»

Olatz Mitxelena b Euskal Sagardoa sektoreko teknikaria 

Mitxelenak esan du sagardotegi garai «berezia» datorrela aurten; 
izan ere, lehen asteetan, behintzat, ezingo da zutik kontsumitu. Mahaira
ekarriko dute sagardoa, pitxerretan edo botila gardenetan, iaz bezala. 
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«Beste produktu bat
estreinatuko dugu
aurtengo sasoian:
dastatze gidatuak
sagardotegietan»

«Lehen bost urteak 
bete ditu Euskal
Sagardoa jatorri izenak,
eta sektorea gero eta
ilusio handiagoz dago»
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