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Inork espero
ez zuen balentria

Realak Txapeldunen Ligako atariko bat jokatuko du hurrengo
sasoian b 2004-2005ean, Realaren sorrerako taldean zen
Maite Lizaso; gaur egun taldean dago Ane Etxezarreta 2-3
b

2

Astekoa
Futbola

Unai Zubeldia Donostia

ereziak ari dira
izaten azken
egunak, oso bereziak. «Txapeldunen Ligaz
hitz egitea gauza
berri bat da gehienontzat»; hala
aitortu du Ane Etxezarreta Realeko jokalariak. Aurreko denboraldian gorabehera dezente izan ondoren, atzeko lerroko ikurretako
bat bihurtu da beasaindarra, eta
«gozamen» bihurtu ditu azken
partidak. Espainiako Liga bigarren postuan amaituta —Realak
etzi jokatuko du azken partida,
Reale Arenan, Alavesen aurka,
12:00etan—, Txapeldunen Ligako
atarikoa izango du hurrengo denboraldian, irailaren 20tik 29ra.
Kanporaketa hori igaroz gero,
txuri-urdinak multzoen fasean
ariko dira urritik abendura.
Etxezarretak argi dauka «multzoaren indarra» izan dela taldeak
hain ondo jokatu izanaren gakoetako bat. «Oso talde polita sortu
dugu, handinahi izugarria erakutsi
du jokalari bakoitzak, eta guztiok
oso eskuzabalak eta langileak izan
gara, bai egunerokoan eta bai asteburuetan». Akats edo estropezu
bakoitzaren ondoren «altxatzeko
gaitasuna» izan dutela goratu du
Etxezarretak. «Indar hori eduki
dugu denboraldi guztian, ez gara
erori, eta horixe izan da gakoa».
Realak 2004-2005eko denboraldian erabaki zuen emakumezkoen taldea sortzea. Euskal Ligan
aritu zen lehen denboraldi hartan,
behe-beheko mailan, Espainiako
Bigarren Mailan 2005-2006ko sasoian, eta 2006-2007ko denboraldia izan zuen estreinakoa maila
gorenean. Lehen talde hartan zegoen Maite Lizaso zarauztarra
—bederatzi denboraldi egin zituen
Realean, eta Athleticen azken hirurak—. «Duela hemezortzi urteko kontuez ari gara hizketan, eta
nik orduan ez nekien Txapeldunen Liga zegoenik ere».

B

«Beste maila bat» orain
Hasiera hura «izugarria» izan
zela aitortu du Lizasok. «Realean
jokatzea bera, Realaren elastikoa
janztea... Taldea sortu zuten sasoian, guri zirrara eragiten zigun
Realaren koloreak defendatzeak,
entrenatzeko arropa berdina edukitzeak, bost urteren ondoren
arropak klubak berak garbitzeak...». Futbola zen ordukoa, eta
futbola da oraingoa ere. «Baina
beste maila bat da gaur egungoa.
Adibide modura, goizean entrenatzen dira orain, bertan bazkaltzen dute, lesioen errekuperazioa
ere desberdina da...». Gauza ba-
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Maite Lizaso eta Ane Etxezarreta,
herenegun, Zubietan, Realaren
instalazioetan. JON URBE / FOKU

Realak 2004-2005eko sasoian sortu zuen emakumezkoen
taldea, eta, hamazazpi denboraldi geroago, Txapeldunen
Ligako atarikoa jokatzeko sailkatu da, Espainiako Liga
bigarren postuan amaituta. Maite Lizasok lehen talde hartan
jokatu zuen; Ane Etxezarreta, berriz, oraingo taldean dabil.

Eta, bat-batean,
izarren artera
tzuk «asko» aldatu dira, jokalari
ohi zarauztarraren ustez. «Eta
horri esker hazi dira taldeak,
oraindik ere egiteko gauza asko
dauden arren».
Lizasok aitortu du duela urte
batzuk inork ez zuela pentsatu ere
egiten Reala Txapeldunen Ligan
sar zitekeenik. «Baina azken ur-

teotan ikusi da oso ondo ari direla
lanean, eta gorakada handia izan
duela taldeak». Duela hamar bat
urte Espainiako Lehen Mailan
«beheko eta erdiko taldeen artean» zegoen Reala, Lizasoren hitzetan. «Talde asko zeuden gure
gainetik: Levante, Athletic, Atletico Madril... Bartzelona hasi zen

gero. Ez genuen ikusten askoz gorago joateko aukerarik. Uste dut
Realak duela bospasei urte egin
zuela emakumezkoen futbolaren
aldeko benetako apustua».
Hurrengo denboraldia Txapeldunen Ligak bihurtuko du berezi,
baina aurreko sasoiaren bukaerak ere izugarri izan zuen berezi-

tik. Aldagela barruko gorabehera
batzuk tarteko, taldea uztea erabaki zuten hamar jokalarik;
Nahikari Garcia aurrelariak, Leire
Baños erdilariak eta Mariasun
Quiñones atezainak, esaterako.
«Horren ondoren, ez kanpoko
inork eta ez guk geuk ez genuen
espero gauden tokian egotea»,
aitortu du Etxezarretak. «Baina
denboraldiaurrean elkartu, eta
lagunartekoak jokatzen hasi ginenean ikusi genuen oso ondo
funtziona zezakeela taldeak».
Presiorik gabe, egin zezaketen
horretan «sinesten» hasi zirela
aitortu du beasaindarrak. «Oso
erregularrak izan gara, eta, gehienak oso jokalari gazteak izanda
ere, talde handi baten emaitzak
lortu ditugu».
Emaitza horietan, noski, «eragin nabarmena» izan du Natalia
Arroyo entrenatzaileak. «Futbola
ulertzeko ikuspuntu hori helarazi
digu hark, eta ekarpen handia
egin dute gainerako entrenatzaileek ere. Martxa onean joan da
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makineria guztia». Martxa on
horretan, Etxezarretaren eginkizuna ere aldatu da denboraldi honetan. «Beti izan naiz entrenamenduz entrenamendu ahalik
eta gehien ikastea gustatzen
zaion jokalari bat, daukan guztia
ematea gustatzen zaiona, baina
nigan konfiantza handiagoa izateko lantxo bat ere egin dut denboraldi honetan. Entrenatzaileak
ere, zorionez, apustu bat egin
zuen nire alde une jakin batetik
aurrera».
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Lizasok, «inbidia pixka bat»

‘‘
Jokalari guztiok
oso eskuzabalak eta
langileak izan gara,
bai egunerokoan eta
bai asteburuetan»
«Lehen, ez zen ikusten
emakumezkoen futbola,
eta ez zen egiten
saiakerarik ikusi ahal
izateko ere»
Ane Etxezarreta
Realeko jokalaria

«Emakumezkoen taldea
sortu zuten sasoian
[2004-2005ean],
zirrara eragiten zigun
Realaren koloreak
defendatzeak»
«Uste dut Realak duela
bospasei urte egin zuela
emakumezkoen
futbolaren aldeko
benetako apustua»
Maite Lizaso
Realeko jokalari ohia (2004-2005eko
denboralditik 2013-2014kora)

Lizasok «inbidia pixka batekin»
bizi du gaur egungo futbola, baina aitortu du «nekatuta» amaitu
zuela futbolarekin. «Belauneko
bost lesio larri, infiltrazioak... Ez
zuen merezi horrela jarraitzea,
baina Anoetan jokatzea, Granadan [Espainiako] Kopako finala
bizi izatea... Polita izango zen barru-barrutik bizi ahal izatea».
Lizasok behin eta berriz egin
du gaur egungo futbolera etortzeko ariketa, baina Etxezarretari
gehiago kostatu zaio 20042005eko denboraldira jauzia egitea. «Hasiera hartaz konturatu
ere ez nintzen egin ia, eta ez 9 urte
nituelako bakarrik. Niri betidanik gustatu izan zait futbola, baina lehen ez zen ikusten emakumezkoen futbola, eta ez zen egiten saiakerarik ikusi ahal izateko
ere». Beasaindarrak umetatik
zeukan buruan «futbolari profesional» izan nahi zuela. «Eta, gipuzkoarra izanda, Reala jarraitu
izan dut umetatik». Bueltanbueltan, 2015-2016ko denboraldian egin zuen debuta.
Taldea sortzea izan zen Realaren mugarrietako bat, Lehen
Mailara iristea beste bat... eta
2018-2019ko denboraldian Espainiako Kopa irabaztea hirugarrena. «Ikaragarria izan zen hura, oso polita; ez daukat hitzik orduan bizi izan genuena azaltzeko». Txapeldunen Ligako atarikorako sailkatzea izan da azken
balentria. «Hortik aurrera, zer?
Auskalo!», esan du Etxezarretak.
«Baina garrantzitsua da oinak
lurrean izatea. Ea lortzen dugun
multzoen fasean sartzea, eta goza
dezagun hortik aurrera».
Lizasok Athleticekin Danimarkako Fortuna Hjorring taldearen
aurka Txapeldunen Ligako finalhamaseirenetako kanporaketa
bat jokatu zuen 2016-2017ko
denboraldian, erretiroa hartu
zuen sasoian —2-1 irabazi zuten
Bilbon, eta 3-1 galdu Hjorringen,
luzapeneko 119. minutuan—;
aholku txiki bat eman dio Etxezarretari: «Gozatu momentu bakoitza, sentipen ederra da eta!».
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Gorabide eraikina handitzea (formakuntza)

2 Kanpoko taldeentzako futbol zelai berria (Z8)

6

Izan eraikin berria (emakumezkoen futbola)

3 Kanpoko taldeentzako eraikin berria

7

Gainditu eraikina berritzea (gizonezkoen futbola)

1

Belar hockeyko zelai berria

4 Z3 zelai berria eta errepide berria

Emakumezkoen taldeak
egoitza propioa izango du
Zubietan, urtebete barru
Gaur egungo Z7 zelaiak harmaila berriak izango ditu, 4.000 zalerentzat, eta
Izan egoitza ere eraikiko dute b 12 milioi euroko inbertsioa aurreikusi dute
U. Zubeldia Donostia

Kirol arloan, sendo, eta, kirol arlotik kanpo ere, antzera. Realak
beste apustu bat egingo du emakumezkoen futbola indartzeko.
Obrarako lizentzia guztiak lortuta, laster hasiko dituzte lanak Zubietan, Realaren kirol instalazioetan, eta 2023ko udarako gizonezkoen pareko egoitza izango dute
emakumezkoek ere. Gaur egun,
Z7 zelaian jokatzen dituzte partidak emakumezkoek —Reale Arena estadioan ere hasi dira jokatzen
batzuk; etzikoa, kasu—, eta, hain
zuzen ere, gune horretan egingo
dituzte lanik gehienak: 4.000 zalerentzako harmaila berriak eta
Izan egoitza berria garrantzitsuenak.
Espainiako Ligak CVC funtsarekin lortu duen akordioari esker,
hurrengo hiru urteetan 107 milioi
euro inguru jasotzea espero du Realak, eta diru horretatik 12 milioi
euro inguru bideratuko ditu Izan
egoitza garatzeko. Jokin Aperribai
Realeko presidenteak sarritan
adierazi du, ordea, inbertsio hori
azkenerako «ia bikoitza» izango
dela ziurrenik, ia 24 milioi euro-

koa. Presidentearen hitzetan,
«berdintasuna» du helburu inbertsio horrek: «Emakumezkoek
izan ditzatela gizonezkoen kirol
instalazio, errekuperazio gela,
gimnasio, fisioterapia zerbitzu...
berberak».

Lau solairuko eraikina
Realak jakinarazi duenaren arabera, Izan eraikin berriak lau solairu izango ditu. Lur azpian
egongo dira bi solairu, eta bi padel
pista, Kubik izeneko gune bat eta
autoak aparkatzeko ehun toki
egokituko dituzte bertan. Beheko
solairuan jarriko dute emakumezkoentzako gune nagusia
—Gorabiden dago gaur egun, formazioko futbolerako eremuan—:
estalitako areto bat, txarteldegia,
aldagelak, harmailetarako sarrera, prentsa aretoa, bulegoak, gimnasioa, igerilekua... egongo dira
bertan. Lehen solairuan, berriz,
jatetxe bat, jangela, jokalariek
atseden hartzeko gune bat eta entrenatzaileentzat hainbat bulego
egokituko dituzte.
Zaleek ere gozatu ahal izango
dute gune berri horrekin, jatetxe
bat, hainbat berdegune, terrazak

eta begiratoki bat ere egingo baitituzte. Digitalizazioa ere lehen lerroan jarri nahi du klubak.
Gaindituz eremuan —gizonezkoen lehen taldearen gunea— eta
Gorabiden ere berrikuntzak egingo dituzte laster. Eta kanpoko futbol taldeentzat beste eraikin bat,
bi futbol zelai eta belar hockeyrako zelai bat ere bai. Zubietara sartzeko sarrera nagusia ere tokiz aldatuko dute laster; hipodromo aldetik sartu beharrean, Izan egoitzatik iritsiko dira jokalariak
behin obrak amaituta.
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«Alde sozialetik eta
politikotik beti izan dut
parte hartzeko interesa»
Juan Gomez, ‘Txonta’ b Ekintzaile soziala
Informatikaria lanbidez, idazle lana eta militantzia ditu gustuko Gomezek. Eibarren
zein Bartzelonan hainbat mugimendutan ibili eta gero, borroka «pazifistan» dabil egun.
Maria Ortega Zubiate Eibar

Juan Gomezek (Eibar, 1960),
Txonta ezizen artistikoz ezagunak, bizi osoa eskaini die mugimendu sozial zein politikoei. Oso
gazte hasi zen komunismora hurbiltzen, anaiak Bilbotik ekarritako haize berriek «kuriositatea»
piztuta; berak ere laster egin
zuen, ordea, hirira salto, eta Bartzelonara joan zen ikastera. Bizitzak, dena den, buelta asko ematen ditu, eta azken hogei urteotan
informatikari lanetan ari da jaioterrian, Eibarren, zaletasunak
—idazketa—, lanbidea eta borroka
antimilitarista —«pazifista» dio
berak— uztartzen.
Juan izenez eta Txonta ezizenez.
Eibarko auzoa da Txonta, txori
baten izena izateaz gain. Zure
kasuan, nondik dator ezizen
hori?
Izen artistikoa da. Juan Gomez
dut izena, eta idazten hastearekin
batera pentsatu nuen behar nuela
zerbait originalagoa. 2000. urte
inguruan, informatikako ikastaro batean hasi nintzenean, irakasleak esan zigun behar genuela
ezizen bat, eta horrela sortu zen
Txonta. Nire auzoaren izena da,
bertakoa naiz; eta ziur nago auzoak txoriaren izenetik hartu duela
bere izena.
Orduan, Eibarren ez zara Txonta, Juan baino?
Hori da. Lehenengo, webguneetarako kontua zen, eta gero, izenorde artistiko moduan geratu zait.
Baina lagunek Juan deitzen didate, eta nik ere nahiago dut horrela.
Herrian ezaguna zara, ez soilik
informatikaria izateagatik, baita
herri mugimendu anitzetan parte hartzeagatik ere. Bizi osoan
parte hartu izan duzu, ezta?
Bai. Hemen, Eibarren, edo leku
finkoren batean egon ez naizen
sasoiak kenduta, 15 urte nituenetik ari naiz militatzen.

Nola hasi zinen?
Nire anaia nagusia unibertsitatera joan zen, Bilbora, nik 14 urte
nituela. Han segituan hasi zen
ikasle mugimenduetan parte
hartzen, eta berehala heldu zen
nigana haize hori. Hemen mundutik bakartuta geunden, eta
anaiari esker hasi nintzen politikaz eta musikaz ikasten. Horrek
eragin zidan institutuan jakinmin politikoa izatea, eta, asanbladak eratzen hasi zirenean, parte
hartzen hasi nintzen. Horrela
jarraitu nuen Bartzelonara joan
arte, eta han ere bide horretan
segitu nuen.
Psikologia ikasketak egitera
joan zinen Bartzelonara. Zergatik hara? Zergatik Psikologia?
Zalantza asko nituen orduan. Batxilergoa ere erdi eta erdi egin
nuen: zientzietako eta letretako
ikasgaiak izan nituen. Psikologia
ere, hein batean, bi mundu horien artean dago, eta bide beretik
jo nuen. Zentzua ikusten nion. Ez
zen bokazionala izan; deskartez
egin nuen, agian. Eta ez pentsa,
zaila iruditzen zitzaidan gero Psikologian aritzea; niretzat zaila zen
ikasitakoari praktika egokia ematea. Interes pertsonalagatik, Historia eta Antropologiako eskolak
ere hartu nituen Psikologia fakultatean nengoenean.
Bartzelona aukeratu nuen [Espainiako] Estatuko hiririk europarrena delako. Kultura eta ohitura asko ditu: hiria ateneoz josita
dago. Duela ehun urte baino
gehiagoko historia dute areto horiek, eta gerraren aurka manifestazioak aldarrikatzen zituzten.
Hemen badugu kultur elkarteren
bat, eta izena zein du? Casino. Ez
dut ezer esan nahi, baina testuingurua bera ezberdina da jada.
Bartzelonak tentatu egiten ninduen, eta asko pozten naiz hiri
hori ezagutu izanaz; beti aprobetxatzen dut bueltatzeko.

ketak. Azkenean, ez nintzen heldu unibertsitatean ordezkari lan
hori egitera.
Ikasketak utzita, nola erabaki
zenuen Eibarrera bueltatzea?
Ikasketak utzi eta jarraian etorri
nintzen Eibarrera, baina egoera
zail bati egin behar izan nion aurre hemen: etxean ez zuten onartzen nik ikasketak uztea, erabaki
hori drogei lotuta zegoela uste zutelako. Etxetik alde egitea beste
erremediorik ez nuen izan. Hamar urte behar izan nituen ikasketak utzi izanaren ondorioak
gainditzeko. Batetik bestera ibili
nintzen tarte horretan,
eta zortea izan nuen, ez
nuelako eskale hasi behar izan. Nire lehen poemak idazten hasi nintzen
Bartzelona aukeratu nuen
1978an, [Espainiako] Estatuko orduan, eta horien ordez
jendeak ematen zidanahiririk europarrena delako.
rekin bizi izan nintzen.
Kultura eta ohitura asko ditu»
Baina alde txar bat nuen:
«Nire lehen poemak idazten
poliziek ikusi eta identihasi nintzen Eibarrera bueltan; fikatzen nindutenean,
horien ordez jendeak ematen
psikiatrikora eramaten
zidanarekin bizi izan nintzen»
ninduten. Baina, tira,
«Sinetsi dugu zorterik handiena hori ere gainditu nuen.
Urte gorabeheratsuak
izan duen belaunaldikoak
izan ziren zuretzat, eta
garela, baina zorigaiztokoena
garai hartan ez zenuen
izateko pauso batera gaude»
inon militatu, ezta? Zerk
gerturatu zintuen gero,
Baina unibertsitatean ere aritu berriz ere, gizarte mugimenduenintzen hainbat mugimendutan. tara?
[Espainiako] Estatuko lehen hau- 1990eko hamarkadan Eibarko
teskunde demokratikoen ostetik Txantxa Zelai parkearen borroetorri ziren unibertsitateko hau- karekin bueltatu nintzen militanteskundeak. Nire ingurukoen ar- tziara. Milioi bat pezeta [6.000
tean parekidetasuna lortu nahi euro] bildu behar izan genituen,
genuen ikasle eta irakasleen arte- prozesu judizial baten bidez gelan, eta horregatik aurkeztu nin- ditu baikenuen bertan egin nahi
tzen Psikologia fakultateko or- zuten obra. Milaka sinadura jaso
dezkari gisa. Bostehun-seiehun genituen. Gero, 2005. urte ingulagun inguru ginen, eta bozken ruan, Errebal plaza berritzeko
%75 inguru eskuratu nituen. Bai- erabakiaren inguruko protestena espero ez nituen zenbait espe- tan ere hartu nuen parte. Alde sorientzia bizi izan nituen urte har- zialetik eta politikotik beti eduki
tan, eta ikasle pisuan bizi ginen izan dut parte hartzeko interesa.
hirurok utzi egin genituen ikas- Gogoan daukat Podemos sortu
Barrutik ezagutu zenuen borroka hori, han ere hasi baitzinen
militatzen. Zertan ibili zinen?
Bai. Hemen oso garrantzitsua zen
alderdi komunistaren inguruko
ezker mugimendua; abertzalea
zen edo ez mugimendu hori. Baina ni nire anaiaren erakundearekin hasi nintzen harremanak izaten: Organizacion Comunista
Bandera Rojan [Bandera Gorria
Erakunde Komunista]. Urtebete
inguru egin nuen erakunde horretan. Gutxiengoa ziren hemen,
baina gehiengoa osatzen zuten
Bartzelonan.

‘‘

zutenean, 2015ean, Pablo Iglesiasek esan zuela 30.000 sinadura
behar zituztela Europako Parlamentuko hauteskundeetara aurkezteko. 300. sinadura izan zen
nirea; hortik atera kontuak.
Informatikari lanera igaro zinen
gero. Nola otu zitzaizun salto
hori egitea?
Ikasten hasi nintzenerako, 40
urte inguru nituen jada; 2000. urtearen bueltan hasi nintzen. Aurretik, informatikako ikastaro labur bat egin nuen, 1974. urtearen
bueltan. 1990eko hamarkadaren
amaierarako poemak idazten aritzen nintzen sarri, eta konturatu
nintzen informatikari buruzko
jakintza behar nuela nire idatziak
hedatu ahal izateko. Webguneei
buruzko ikastaro batean izena
eman nuen eta neure kabuz informatikako teknikari titulua
ateratzea erabaki nuen, beste
leku batean beharrean nenbilen
bitartean. Uste dut ikastaro har-
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Eibar ala Bartzelona? Egunerokotasunerako, Eibar, baina Bartzelonara joateko aukera daukadanean, aprobetxatu
egiten dut.
Informatika ala poesia? Informatikak poesiarako egiten
du behar.
1980ko hamarkada ala
2020koa? 2020koan zoriontsu izatea dut helburu,
1980koaz gozatu nuelako. Orduan, errepikaezina zen mugimendua, eta 2020ko pandemiarik eta gerrarik ez zegoen.
Txonta ala Untzaga? Orain,
sarriago joaten gara Untzagara, Txontan ez dago-eta tabernarik. Txontakooi ere gustatzen zaigu bidaiatzea.
Ikasle garaia ala gizarte mugimenduak? Ikasle garaikoa
etapa bat da; gizartekoa, berriz, betiko izaten da.

JAIZKI FONTANEDA /FOKU

tan ni nintzela ikasle bakarra. Hiruzpalau urtean eskuratu nuen
titulua.
Zuk bizitza osoa daramazu idazten, ezta?
Tira, bizitza osoa edo... Nik 15 bat
urte nituenean, hemengo auzoetako aldizkari batean idatzi nuen,
Txontako ordezkari moduan. Gogoan dut, gainera, gero, irakurtzean, pentsatu nuela: «A zer traketsa zaren idazten!». Behin
ospitaleratu egin ninduten psikiatrikoan, pare bat asterako, eta
hantxe idatzi nuen errelato bat
Eibarko gazteentzako sariketa
batera aurkezteko. Saria irabazi
nuen. Handik urte batzuetara,
Ermuako [Bizkaia] poesia sariketa batean aurkeztu nuen lan bat,
eta han ere irabazi egin nuen. Horregatik sortu nuen webgunea,
nik banekielako idazten jarraituko nuela, hori egin nahi nuela.
2010ean kaleratu nuen nire lehen
liburua [El síndrome del milenio

Zainzuriaren kanpainan. Juan Gomez, 1997-1998. urte inguruan,
zainzuriak jasotzeko kanpainan, Lerinen, Nafarroan. JUAN GOMEZ

(Milurtekoaren sindromea)], eta
berrogei bat urte izango ditu bertako lehen poemak.
Azken urteotan Eibarko talde
antimilitaristan ibili zara. Nola
sortu zen taldea eta zer lantzen
du mugimendu horrek?
Antimilitarismoa esatea ondo
dago, baina niri pazifismo berba
ere asko gustatzen zait: sinonimoak direla uste dut, baina badirudi askorentzat ez dela gauza
bera. Aspaldiko kontua da Eibarko Gerrarik Ez taldearena. 2015.
urte inguruan elkartu egin ginen
Eibarren ezagunak ginen batzuk.
Ukrainako gerraren aurretik hala
pentsatzen nuen, eta orain, are
gehiago: sinetsi dugu zorterik
handiena izan duen belaunaldikoak garela, baina zorigaiztokoena izateko pauso batera gaude.
Gure aitona-amonek eta gurasoek ere gauza bera uste zuten, eta
gerra pairatu behar izan zuten;
guri ere horrelakorik gerta daki-

guke. Kontziente izan behar dugu
mehatxua parean dugula, ez dugulako nazioarteko komunitate
demokratiko bat; feudalismoaren
itxura handiagoa du honek.
Mundua, hein handi batean
behintzat, oraindik ez da sartu
etapa demokratikoan.
Zer lortu du zuen taldeak?
Gauza garrantzitsuak lortu ditu;
lortu du aurrerapauso bat ematea, txikia bada ere: joan den apirilaren 1etik arma nuklearren
aurkako eta bakearen aldeko udal
bihurtu da Eibarkoa. Garrantzitsua da hori, udalean onartu zituztelako bi kontu horiek, eta
beste erakunde publikoei mota
horretako erabakiak hartzeko
presioa eragiteko edo bultzatzeko
konpromisoa ere hartu zuten.
Bide bat irekita daukagu hor, eta
Eibarrek presioa egin dezake diputazioan edo beste erakundeetan. Geure esku dagoen guztia
egingo dugu guk.
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Pastelen
sinbolismoa
steon ezagun batek
kontatu dit lankide
ohi batek deitu ziola
pastelak bidaliko zizkiola esateko. Bidaltzailea amama bihurtuta zegoen, eta pastelen motiboa hori zela uste zuen
ezagunak. Baina bidalketa ez zen
iloba jaio zelako, urteak betetzen
zituelako baizik.
Pastelak bidali? Gazte bat baino gehiago harritu egingo da horrekin, baina edade bat daukagunok badakigu lehen ohitura oso
zabalduta zegoela. Auzokidearen
alaba ezkondu behar zela? Bada,
konfiantzazko bizilagunei dozena bat pastel. Izekoren urtebetetzea zela, baina gonbidatutzarik
ez zuela egingo? Hantxe atean
txirrina jotzen gozotegiko langi-

A

lea pakete gozoa eskuetan zuela.
Eskerrak emateko, bataio, jaunartze, jaiotzeetan... pastelak.
Dozena bat eta bariatuak.
Ez dakit noiz jaso dudan azkenekoz kartoizko erretilua, baina
ziur nago gurasoenean bizi nintzenean izan zela, pasa den mendean, seguruenera, eta ez niri bidalita, jakina. Harrezkeroz, ezer
ez. Dozena bat pastel jakin ere ez
dakit noiz erosi dudan. Galdu da
ohitura. Zergatik ote? Ez ditugulako kontuan hartzen inguru zabalekoak gure ospakizunetan?
Gertukoak baino ez direlako gure
pozen onuradun? Konplimentuetan kale egiten gabiltzalako
aspaldi? Ez dakit, baina ia zeharo
desagertu dela iruditzen zait. Horregatik egin zitzaidan hain bitxia

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
ezagunak kontatutakoan: antzinako denboretako oroigarria.
Pastelak normalean hamabi ziren, kartoizko xaflaren gainean,
paper batekin batuta, eta kordel
berezi batek inguratuta, lazoa
eginda. Errelanpagoak (eclair delakoak), txutxoak, mozkorrak,
kanutilloak, karolinak, pertsianak, ispilutxoak, ijito-beso zatiak, errusiarrak (gutxitan)... eta
bonba. Bonba bat beti, bakarra,
nahiz eta agian txutxo bi eta hiru
errelanpago ere egon zitezkeen!
Benetan? Bonba bakarra? Ume
guztiok pastel hori nahi izaten
genuen, eta bat baino ez zutenez
jartzen sekulako haserreak eta
negarrak egoten ziren, gurean
behintzat. Gozotegiko langileak
zertan zebiltzan pentsatzen?

Irudia b Donostia

Bonba eskasiak zer arrazoi zuen?
Inoiz ez dut ulertu! Gurean, karolina eta kanutilloa beti geratzen
ziren azkenak, inork nahi ez zituela. Bonbak izan balira, bueltaka ez ziren ibiliko!
Bidaltzearen ohitura ez ezik,
igande edo egun handietan pastelak erostearena ere galdu delakoan nago. Ez dakit, baina, zergatik. Batek esan zidan pastelak
garestiak direla, baina ezin da
izan hori arrazoia, zeren pastelak
ez dira pintxoak baino garestiagoak, eta pintxoen kontsumoak

Azken urteotan
makinatxo bat
pasteleria artisau
desagertu dira gure
inguruan, gutxienez;
astiro-astiro itxi
dituzte ateak

gora egin du. Beste batek esan zidan gero eta gehiago zaintzen dugula geure burua, eta horrelako
produktuak gero eta gutxiago
kontsumitzen direla. Ez dakit,
bada. Edozein okindegi eta janari
dendatan saltzen dituzte-eta pastelak, edo gozo-gauzak. Hori bai,
ez hain finak, handiagoak eta industrialagoak.
Hori izan liteke horrenbeste
gozotegi ixtearen arrazoia. Azken
urteotan makinatxo bat pasteleria artisau desagertu dira gure inguruan, gutxienez. Astiro-astiro
itxi dituzte ateak, isilean, ia inor
konturatu gabe. Baina kontaketa
eginda inguruko herri askotan
falta da baten bat, eta kopurua ez
da txikia. Pena ematen du, batez
ere mimoz egindako produktuaren ordezkoa dultzea bai, baina
ez delako hain kalitate onekoa.
Sasoi aldaketa betean gaude,
eta dozena bat pasteleko erretilua
eskuartean doakigun denbora
eta bizimodu bateko sinbolo argia da.

Zahar etxeetako langileak grebara deitu
dituzte berriz ere, maiatzaren 19rako
DONOSTIA b Bost urteko lan gatazkak ez dauka konpontzeko itxurarik.

ELA eta LAB sindikatuek, bakoitzak bere aldetik, maiatzaren 19rako
grebara deitu dituzte zahar etxeetako langileak. ELAren kasuan, 259.
greba eguna izango da. Maiatzaren 20an elkartuko da berriz negoziazio
mahaia. «Patronalaren borondate falta» salatu dute sindikatuek.

«Batzuetan ematen du liga
irabaztea benetan den baino
errazagoa dela; iraunkortasuna
izatea da arrakastarako gakoa»
Imanol Alvarez
Super Amara Bera Bera eskubaloi taldeko
entrenatzailea

%77
ZENBAT ENPRESAK DITUZTEN KONTRATATZEKO ARAZOAK
Adegi Gipuzkoako patronalak ohartarazi du Gipuzkoako enpresen %77k
arazoak dituztela behar dituzten langileak kontratatzeko. «Jarrera eta formakuntza falta» dira enpresa gehienen bi arazo nagusiak.

Itsasontzien desfile batekin hasiko da
Pasaia Itsas Festibala, maiatzaren 26an

Luxuzko hotel bihurtuko dute azkenean
Donostiako Arte Ederrak eraikinak —irudian— berrogei urte daramatza erabili gabe. Azken urteotan eztabaida
ugari sortu dute eraikin horretako proiektu posibleek, eta dagoeneko argitu da zer erabilera emango dioten:
Hilton kateak eskuratuko du eraikina, eta luxuzko hotel bat egingo dute bertan. 82 logela edukiko ditu hotelak,
eta 2024rako bukatu nahi dituzte lanak, Sade enpresa kudeatzaileak jakinarazitakoaren arabera. G. RUBIO / FOKU

PASAIA b 160 itsasontzi baino gehiago elkartuko dira maiatzaren 26tik
29ra Pasaian, Pasaia Itsas Festibala jaialdian. Hainbat egituratako itsasontzien desfile batekin hasiko da aurtengo ekitaldia, eta hamaika kultur ekitaldi izango dira lau egunez, bai itsasoan eta bai lurrean.

%

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Gipuzkoako Hitza-k mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea, z/g, 20140, Andoain. Eskutitzak
Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus
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Ikasleen buruko osasuneko arazoak prebenitzeko, «espazio
lagunkoiak» sortu dituzte Tolosako Inmakulada lanbide
ikastolan. Ikasleek «espazio seguru bat» izan dute
euren emozioez eta kezkez hitz egiteko; suizidioa, depresioa
eta antsietatea landu dituzte. Topaketa izango dute gaur.

Astero, ordubete,
buruko osasunaz
Miren Garate Tolosa

stean behin,
ordubetez,
«espazio lagunkoi»
bihurtzen dute Tolosako Inmakulada lanbide ikastolako jangela. Ikastolako zuzendariak, irakasleek eta ikasleek azaldu dutenez, osasun mentaleko gaiak lantzea, ikasleek beren emozio eta
kezkei buruz aritzeko «espazio
seguru bat» izatea eta osasun
mentalaren arloko jarduerak
gauzatzea dira gune horren helburuak, buruko osasuneko arazoen prebentzioa sustatze aldera.
Urte osoan egindako lana plazaratzeko asmoz, Espazio Lagunkoien I. Topaketa egingo dute,
gaur, ikastolan bertan. Tolosaldeko lanbide heziketako hirurehunen bat ikasle dira biltzekoak.
Ana Monge zuzendariaren esanetan, orain hiru urte inguru hasi
ziren buruko osasunaren gaiari
heltzen Inmakuladan. Osasun arloan lan egingo duten profesionalak prestatzen dituzte ikastolan,
eta buru gaixotasunak dituzten
pertsonekin lan egiteko trebetasunak lantzeko beharra ikusi zuten, ospitale eta enpresek ere gero
eta eskaera handiagoa baitute arlo

A

horretan. Hala, Donostiako Easo
Politeknikoarekin eta Osakidetzarekin elkarlanean, buruko
osasuneko espezializazio bat diseinatzen hasi ziren, eta Lanbide
Heziketaren Ezagutzaren Euskal
Institutuan erregistratu zuten.
«Garai hartan, jabetzen ginen hemendik ateratzen ziren ikasleak
ez zeudela behar adina prestatuta
arlo horretan, baina ikasleen egoeraz ere ez ginen hainbeste jabetzen», esan du zuzendariak.
COVID-19aren pandemia etorri zen gero, eta ikasleen egoera
emozionala okerrera zihoala ikusi zuten ikastolan. Itxaso Urbieta
eta Enara Larrain dira buruko
osasunaren arloko proiektuan
murgilduta dauden irakasleetako
bi. «Konfinamenduan, adituek
aipatzen zuten buruko osasuneko larrialdiak gainezka eginda
zeudela, eta guk ere ikusten genuen asaldurak ugaritzen ari zirela. Igandeetan ere egin behar
izan genituen tutoretzak, ikasleak gaizki ikusten genituelako»,
esan du Larrainek.
Esanguratsua da kontatu duen
adibide bat: Inmakuladako Osasun Dokumentazioko ikasleek,
hainbat eskola lagin moduan hartuz, ikerketa bat egin zuten; tartean, suizidioari buruzko galderak
ere bazeuden. «Bederatzi ikaslek

erantzun zuten COVIDa agertu
zenez geroztik suizidatzeko
ideiak eduki zituztela. Hori ikusita, ikasleek esan ziguten zerbait
egin beharra zegoela».
Psikologo bat jartzea ere erabaki zuen ikastolak sasoi hartan.
«Ikasleen artean antsietate handia zegoen, eta Osakidetza oso
urrun zegoen; orain ere bai, baina
orduan are gehiago. Baliabide batzuk bagenituen, eta hori lehenetsi genuen», zehaztu du Mongek.
Astean behin etortzen zen hasieran; bitan gero. «Itxaron zerrenda genuen, eta saioak mugatu
egin behar izan genituen, ikasle
bakoitza gutxienez hilean behin
pasatzeko».

Oso azaleko harremanak
Beste erakunde batzuekin elkarlanean, Ez zaude bakarrik
proiektua dute Inmakuladan, eta
horren barruan egin dituzten jardueretako bat da espazio lagunkoien sorrera. «Helburua da jendea bakarrik ez sentitzea», azaldu du Urbieta irakasleak. Izan
ere, irakasleek ikusten dutenaren
arabera, sare sozialekin-eta, harremanak oso azaleko bihurtzen
ari dira. «Ikusten genuen ikasleek beren emozioez, kezkez eta bizipenez hitz egiteko espazio seguru bat behar zutela», dio Larrainek.
Hainbat batzorde dituzte ikastolan —euskarakoa, ingurumenekoa...—, eta besteen aldean partaidetza handia izan du buruko osasunari buruzkoak —Berpiztu izena du—. Ez zuten espero hainbeste
ikasle prest egotea, beren borondatez, astero ordubetez osasun
mentalari buruz hitz egiteko.
«Esaten da nerabeek ez dutela laguntzarik eskatzen, eta argi dago
espazioak emanez gero hitz egiten
dutela», uste du Urbietak.
Yosune Lamata eta Irantzu Tolosa dira batzorde horretan parte
hartzea erabaki duten ikasleetako

‘‘

‘‘

Guk ez dugu
baliabiderik guztia
kudeatzeko.
Gizartearen benetako
konpromisoa behar da»

Bederatzi ikaslek
erantzun zuten COVIDa
agertu zenez geroztik
suizidatzeko ideiak
eduki zituztela»

Ana Monge
Tolosako Inmakulada
lanbide ikastolako zuzendaria

Enara Larrain
Tolosako Inmakulada
lanbide ikastolako irakaslea

bi, eta koordinatzaile lanetan ere
ari dira. Urbieta irakasleak esandakoaren harira, Tolosak uste du
nerabeek askotan jaramonik egiten ez dieten irudipena dutela eta
horregatik isiltzen direla. «Gaizki
zaudela esan arren, uste dut batzuetan badagoela gazteek esandakoari garrantzia kentzeko joera
bat». Bi ikasleek gogoan dute espazio lagunkoian bildu ziren lehen eguna. «Denok sartu ginen
gelan urduri: tentsioa igartzen
zen; gaur egun, ordea, lasaitasun
osoz hitz egin dezakegu edozertaz», nabarmendu du Lamatak.

Lehen egun hura «berezia» izan
zela erantsi du Tolosak ere:
«Geure burua aurkeztu, eta azaldu genuen zergatik geunden han.
Hasieratik konexio berezi bat sortu zen gure artean».
Normalean gidoi txiki bat eramaten dute aurrez prestatuta,
baina aske jokatu ohi dute. Hasieran, hamabost egunean behin elkartzea zen asmoa, baina, ikasleek eskatuta, astean behin biltzen
hasi ziren. Askotariko gaiak landu dituzte astez aste, ikasleek
azaldu dutenez: enpatia, suizidioa, antsietatea, depresioa..

Buruko osasuna
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Espazio lagunkoiak. Tolosako Inmakulada lanbide
ikastolako ikasle eta irakasleak, astelehenean,
espazio lagunkoien topaketa aurkezten. JON URBE / FOKU
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ren, behar zuen horretaz hitz egiteko aukera ikusi zuen jendeak».
Ilusioa pizten die gaurko topaketak ere. «Etorriko diren guztiei
gogoetarako aukera eman nahi
diegu, eta aukera ona izan daiteke
espazio lagunkoiak beste ikastetxe batzuetara zabaltzeko ere»,
esan du Tolosak. Hain zuzen, jada
beste sei ikastetxetan dituzte halakoak abiatzeko proiektuak.
«Guk hemen toki txiki bat izan
dugu osasun mentalaz hitz egiteko, baina zergatik ez hitz egin
edozein tokitan?», galdetu du Lamatak.

Kezka baliabide eskasiaz

‘‘

‘‘

‘‘

Esaten da nerabeek
ez dutela laguntzarik
eskatzen, eta argi dago
espazioak emanez gero
hitz egiten dutela»

Gaizki zaudela esan
arren, batzuetan badago
gazteek esandakoari
garrantzia kentzeko
joera bat»

Ikusten da beldurra
zegoela gauza batzuei
buruz hitz egiteko,
edo ez genekiela
zeinekin hitz egin»

Itxaso Urbieta
Tolosako Inmakulada
lanbide ikastolako irakaslea

Irantzu Tolosa
Tolosako Inmakulada
lanbide ikastolako ikaslea

Yosune Lamata
Tolosako Inmakulada
lanbide ikastolako ikaslea

«Tabu asko daude oraindik ere:
psikologoarengana joatearen tabua, depresioaren tabua, suizidioaren tabua. Hanka hautsiz
gero, edonork eskaintzen dizu laguntza, baina osasun mentalean
ez da hala izaten», adierazi du Lamatak.
Badituzte zenbait arau espazio
lagunkoi horretan: konfidentzialtasuna, espazio segurua izatea, inor ez epaitzea... «Azkenean, ikusten da beldurra zegoela
gauza batzuei buruz hitz egiteko,
edo ez genekiela zeinekin hitz
egin. Proiektua aurkeztu ondo-

Inmakuladan, batik bat prebentzioarekin lotzen dute espazio lagunkoien sorrera. «Norbait edukitzea emozioak transmititzeko,
hori da askok behar dutena»,
esan du Larrain irakasleak. Eta
Urbietak erantsi du gaia normal
lantze hutsa ere lagungarria izaten dela.
Monge zuzendariak, berriz, nabarmendu du buruko osasunaren
arloan egiten ari diren lanaren
emaitzak ikusten dituztela, eta
aste honetan bertan izandako
adibide bat kontatu du: «Ikasle
batek gelakide guztiei esan die ez
duela ikasten jarraituko, osasun
mentaleko arazo handi bat duelako eta aurrena hori konpondu behar duelako. Duela hiruzpalau
urte, pentsaezina zen horrelako
zerbait aitortzea». Zer gertatzen
zitzaion esan izan ez balu, itxuraz
osasuntsu ikusita, jarraitzeko
konbentzitzen saiatuko zirela
azaldu du. Ez dute halakorik egin
oraingoan. «Halako heldutasunez hitz eginda, uste dut ikastolari
erabakia errespetatzea beste aukerarik ez zaiola geratzen».
Alabaina, egoerari buruzko
kezka ere badu zuzendariak. Argi
du guneak eman behar zaizkiela
ikasleei, eta emaitzak lortzen direla. «Baina errealistak izanda, guk
ematen duguna ematen dugu».
Hain zuzen ere, baliabideak falta
direla nabarmendu du. «Gazteei

EGITARAUA
Espazio Lagunkoien I. Topaketa egingo dute gaur Tolosako Inmakulada lanbide ikastolan, ikasleek urte osoan egindako lanari amaiera emateko
asmoz.
Espazio Lagunkoien
I. Topaketa
10:00-10:15. Berpiztu batzarraren eta espazio lagunkoien
aurkezpena.
10:15-11:45. Tailerrak. Ipuin
kontaketa eta eskulanen tailerra, dantza eta yoga saioak,
esperientzia tailerrak eta bertsolaritza saioa, eta antzerki
tailerra eta grafiti saioa izango
dira aukeran. Ikasle bakoitzak
bi tailer aukeratu beharko ditu.
11:45-12:30. Hitzaldiak: Edurne Pasaban, Agustin Erkizia,
Irantzu Tolosa eta Iratxe Etxenike.
12:30-14:00. Kontzertua
eta zumba saioa.

hitza ematen badiegu eta laguntza
behar dutela esaten badigute, horrek jarraipen bat eskatzen du,
nora bideratua izan behar dugu,
eta guk ez dugu baliabiderik guztia kudeatzeko. Gizartearen benetako konpromisoa behar da».
Irakasleek ere bat egin dute
hark esandakoarekin. «Osasun
mentala pribilegio bat da gaur
egun: dirua behar duzu», dio Larrainek. Laguntza eskatu eta jaso
ezean, amorrua eta frustrazioa
sentitu ohi dituzte ikasleek. Gaur
egun osasun mentaleko zentro
batean ohe bat lortzea oso zaila
dela zehaztu du Larrainek. «Depresio batekin ere gaizki zaude,
baina ez zaituzte psikologoarengana bideratzen. Ikasleek esaten
dute: ‘Zer egin behar dut ikusteko
laguntza behar dudala?’».
Irakasleen esanetan, beharrezkoa da emozio txarrik eta onik ez
dagoela jakitea, eta beharrezkoa
da ikasleei txikitatik emozioak
identifikatzeko eta kudeatzeko
tresna batzuk ematea ere. «Zeren, bestela, askotan, oso berandu izaten da laguntza eskatzen
dutenerako», diote.
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Bizitza erabat aldatzen denean
Crohn-en gaixotasuna eta kolitis ultzeraduna duten herritarrek aurre egin behar izaten diete
egoera deseroso batzuei b Gipuzkoako Accu elkarteak egoitza bat irekiko du laster, Irunen
Erik Salazar Irun

Bidasoan, Crohn-en gaixotasuna
eta kolitis ultzeraduna duten herritarrek erreferentzia gune berri
bat izango dute laster, etxetik oso
gertu. Izan ere, Gipuzkoako Accu
elkarteak, Crohn-en gaixotasuna
eta kolitis ultzeraduna duten herritarren elkarteen konfederazioak, gaixo horiei laguntzeko egoitza bat irekiko du Irunen. Idoia
Quiles da elkarte horretako presidente izendatu berria, eta Irungo
egoitza berria aurrerapausoa da,
haren ustez: «Beharrezkoa da Gipuzkoa osoan laguntza ematen
jarraitzea, eta Bidasoko gaixoentzat albiste ona da Irunen egoitza
bat irekitzea».
Crohn-en gaixotasunak eta kolitis ultzeradunak hainbat sintoma eragiten dituzte gorputzean;
urdailean gertatzen da horietako
bat. Horregatik, jende askorentzat, mingarria izateaz aparte, deserosoa bihurtzen da gaixotasuna, Quilesen aburuz: «Nola esan
jendeari behin baino gehiagotan
komunera joan behar dudala,
baina nahiago dudala bakarrik joatea? Egoera ez da batere atsegina».

Dena den, gaixotasunen artean
ezberdintasunak daudela zehaztu
du Gipuzkoako Accu elkarteko
buruak. Haren esanetan, alde batetik kolitis ultzeraduna dago,
heste loditik ondesteraino doan
zatiko gaixotasuna; eta, bestetik,
Crohn-en gaixotasuna, ahotik digestio aparaturainokoa. Bi kasuetan odola galtzen du gaixoak, eta
ultzerak sortzen dira. Komunera
joateko behar nabaria izaten da
sintoma nabarmenena; askotan,
berehalakoa.

«Beharrezkoa da
Gipuzkoan laguntza
ematen jarraitzea;
albiste ona da Irunen
egoitza bat irekitzea»

Ia 30 urteko ibilbidea

«Bere garaian asko
Gipuzkoako Accu 1994an sortu lagundu zidaten niri;
zuten; beraz, ia 30 urteko eskar- gaixoentzat oso
mentua du jada. Quilesek berak garrantzitsua da jakitea
gaixotasun hori du; 1996. urtean ez daudela bakarrik»
diagnostikatu zioten. Haren aburuz, gaixoentzat ezinbestekoa da
jakitea zer gertatzen ari zaien: «10
urtetik 35era bitarteko adin tartean daudenei egiten dizkiete diagnostikoak. Ume batentzat nabarmena da aldaketa; nerabe batentzat, berriz, zaila da egoera. Gaixotasunak bizitza aldatzen dizu».

«Nola esan behin baino
gehiagotan komunera
joan behar dudala?
Egoera ez da
batere atsegina»
Idoia Quiles
Gipuzkoako Accu elkarteko
presidentea

Gaixoei laguntza ematea da elkartearen helburu nagusia; bere
esperientzia abiapuntutzat hartuta, elkarteak egiten duen lanaren garrantzia defendatu du Quilesek: «Bere garaian asko lagundu zidaten niri. Gaixoentzat oso
garrantzitsua da jakitea ez daudela bakarrik».
Diagnostikoa jasotzean jendeak zalantzak izaten dituela nabarmendu du Gipuzkoako Accu elkarteko presidenteak: «Helduak
askoz informatuago daude, baina
sarritan zalantza juridikoak izaten dituzte horiek ere, desgaitasunei dagokienez, batik bat». Informazioaz aparte, laguntza psikologikoa ere ematen dutela
adierazi du Quilesek: «Ezinbestekoa da lan hori ere».
Gaixotasunak eragindako arazo psikologikoei aurre egiteko,
talde profesionala dute elkartean,
eta ematen duten laguntza bakarkakoa edo taldekoa izan daiteke.
Taldeko saioak «onuragarriak»
izaten direla dio elkarteko presidenteak: «Aurrean dagoen per-

tsonaren egoera entzunda, askoz
errazagoa da guztiona ulertzea».
Horrez gain, boluntario talde bat
dute elkartean, «bertara lehendabiziko aldiz joaten diren pertsonei harrera egin ahal izateko».
Gaixoa boluntarioekin egoten da
lehenengo, eta psikologoarekin
hitz egiten du gero.
Gaixoari laguntza emateaz
aparte, senideei eta lagunei ere
egiten diete arta elkartean. Izan
ere, gaitza dutenak ez dira izaten
zalantzak dituzten bakarrak. Gaixoen familiei ere asko aldatzen
zaie bizitza. Gipuzkoako Accu elkarteko arduradunak uste du une
horretan «ahal den laguntza guztia» eman behar dela: «Denek
dute lekua gure elkartean: gaixoek, haien lagunek, senideek...».

Kanpaina eguneratu nahian
Pandemia hasi aurretik Beharra
Daukatkanpaina garatu zuen Gipuzkoako Accu elkarteak, eta
Quilesek zehaztu du orain kanpaina hori eguneratu nahi dutela:
«Saltoki batzuei eranskailu bat
eman genien, erraz ikus daitekeen leku batean jartzeko. Horrela,
gaixoek badakite saltokian edo
tabernan sartzean zuzenean komunera joateko aukera dutela,
inolako azalpenik eman beharrik
gabe. Gainera, komunak modu
egokian egongo direla ere bermatzen du pegatinak».

Hitzaldi bat izango
da ostegunean
Donostian

R

Hesteetako Hanturazko
Gaixotasunen Nazioarteko Eguna izango da hurrengo
osteguna, maiatzaren 19a, eta
Gipuzkoako Accu elkarteak hitzaldi bat antolatu du egun horretarako. Donostiako Intxaurrondo kultur etxean jarri dute
hitzordua, 17:00etatik 19:00etara. Ana Isabel Muñagorri izango
da hizlaria, Osakidetzako Digestio unitateko burua. Pandemia garaian egindakoaren berri
emango du Muñagorrik.
Osakidetzako Digestio unitateko buruarekin batera, beste
bi mediku izango dira hitzaldian: Iker Muñagorri onkologian aditua eta Jon Estampa digestio kontuetan aditua. Tumoreen prebentzioari buruz hitz
egingo du Muñagorrik, eta terapia berriak izango ditu hizpide
Estampak.

Donostiako udaletxearen ataria, iazko maiatzaren 19an, Crohn-en gaixotasuna eta kolitis ultzeraduna dutenak babesteko argiztatua. GIPUZKOAKO ACCU ELKARTEA
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Gipuzkoako Euskal Pilota Egokituko
Txapelketako finalak jokatuko dituzte
bihar, 10:30ean hasita, Zumaiako Aitzuri
pilotalekuan. Desgaitasun fisikoa zein
intelektuala dutenak ariko dira lehian.

Berdintasuna
oinarri hartuta
Mireia Galarza Bastida Zumaia

izartean zegoen
hutsune bat betetzeko asmoarekin», Gipuzkoako
Kirol Egokituen
Federazioa duela hamar urte
baino gehiago hasi zen Euskal
Pilota Egokituko Txapelketa
antolatzen. Mikel Merino federazioko teknikariaren hitzetan,
kirol horretan interesa duten
hainbat lagun daudela jabetu
ziren, eta «probatze aldera» ekin
zioten lehiari. «Desgaitasun fisikoa zein intelektuala zuten pertsonek pilota praktikatzeko
aukera izatea» zen helburua
hasieratik, eta, Merinok zehaztu
duenez, hala da gaur egun ere.
Bihar jokatuko dituzte aurtengo
finalak, Zumaiako Aitzuri pilotalekuan, 10:30etik aurrera.

G

Mindara eta Usurbilgo Pagazpe
pilotaren kirol elkartea.
Beste asko «beren kabuz» entrenatzen direla adierazi du Merinok, inguruko elkarteetan horretarako aukerarik ez dutelako. Horregatik, Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioak dei egin die elkarte horiei pilota egokituan
aritzeko aukera eskain dezaten
ahalegina egitera, horrek «ikusgaitasun handiagoa» emango
bailioke modalitate horri.

Leire Esnal zumaiarra eta Lorea Iribar zarauztarra, iaz Asteasun egin zuten topaketa batean. GKEF

Lehiarik gabe, topaketak

Elkar ezagutu eta harremanak
sendotze aldera, Pilota Egokituko
Pala Topaketak ere antolatzen ditu federazioak urtero. «Batzuek
ez dute parte hartu nahi izaten
txapelketan, eta nahikoa izaten
dute topaketekin. Beste batzuek,
berriz, lehiarako gogoa izaten dute. Helburu guztiak dira errespetagarriak», dio Merinok.
Haritz Lertxundi zarauztarrak jokatuko du
bihar finaletako bat, eta
Pala nire pasioa da,
hark adierazi du «disfrueta Zumaiako finalean
tatzea eta ondo jokadisfrutatzea eta ondo jokatzea tzea» izango duela helizango dira nire helburuak»
buru. Hala eta guztiz ere,
ez da izango haren lehen
Haritz Lertxundi
Gipuzkoako Euskal Pilota Egokituko
finala; Lertxundik 2011.
Txapelketako pilotaria
urtean jokatu zuen lehen
«Orokorrean, garai onean dago aldiz txapelketa, eta, lehenengo aldia izanda ere,
pilota egokitua; lan handia
finalera iritsi eta irabazeskatzen du, baina lanean
tea lortu zuen.
jarraitzeko gogoz gaude»
«Pala nire pasioa da»,
Mikel Merino
esan du zarauztarrak, eta
Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioko
teknikaria
horregatik jarraitu du urtero txapelketan parte
Federazioko teknikariaren esa- hartzen. Lertxundiren ustez, «lanetan, gaur egun oraindik ez da gun arteko txapelketa bat» da euhain erraza pilota egokituan ari- rena, eta, ondo pasatzeaz gain,
tzea. Desgaitasun intelektuala «lagun berriak egiteko aukera»
dutenen kasuan, Merinok esan ere eman diola azaldu du, «nahiz
du Zarauzko kirol elkarteak, eta kantxan aurkariak izan.
Txapelketak bilakaera bat izan
Zumaiako pilota elkarteak eta
Errenteriako Mindara elkarteak duela azaldu du Merinok. Aniztaematen dutela horretarako auke- sun funtzionala dutenen kasuan,
ra. Gurpil aulkian ibiltzen dire- eskuz jokatzen zuten hasieran,
nentzat, berriz, bi elkarte daude: baina sor zitzakeen eskuko lesio-

‘‘

Aingeru Senperena usurbildarra, joan den martxoan Ataunen egin zuten topaketa batean. GKEF

ak-eta tarteko hobetsi zuten pala.
Binakako Txapelketaz gain, buruz
burukoa ere jokatzen ari dira azken urteotan. Finalak ETBn emateak ere txapelketari oihartzun
handiagoa ematen lagundu duela
esan du Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioko teknikariak.
«Orokorrean, garai onean dago
pilota egokitua».

Herri guztientzat eskerrak
Alde horretatik, «bestelako erakunde batzuekin» duten elkarlana ere beharrezkotzat jo du Merinok, eta eskertu egin nahi izan du
Gipuzkoako aldundiaren eta udalen babesa ere. «Txapelketak
nahiz topaketak antolatzeko
frontoiak behar izaten ditugu
guk, eta herri guztietan ireki diz-

kigute ateak orain arte. Eskertzekoa da borondate hori».
Teknikariaren ustez, eskertzekoa da, aldi berean, pilotarien eta
pilotari horien familien jarrera.
Haren hitzetan, familiak «oso
gustura» gelditzen dira antolatutako egitasmoen ondoren, «eta
baita pilotariak eurak ere». Izan
ere, desgaitasunen bat duten pertsonak askotan ikusezinak direla
uste du federazioko teknikariak,
eta gai horretan gizartea urtez
urte «sentsibilizatzen» ari dela
defendatu arren, oztopo ugari izaten jarraitzen dutela uste du.
«Egunerokoan aukera askorik ez
dutenek eskertzen dute aukera
txiki horiek edukitzea, bai kirolariek eta baita euren familiako kideek ere».

Txapelketak «lan handia» eskatzen badu ere, Merinok adierazi
du «lanean jarraitzeko gogoz»
dagoela Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa. Hurrengo urteetan, gainera, emakumeen parte
hartzea nabarmendu nahi dute
federazioko kideek. Merinok jakinarazi du badaudela emakume
pilotari batzuk. «Baina oso gutxi
dira. Horiek ahalduntzea ere bada
gure helburua, eta ez kirolean bakarrik, egunerokoan ere bai».
Gipuzkoako Euskal Pilota Egokituko Txapelketa Euskal Herri
guztira hedatu dadin ere nahiko
luketela gaineratu du. «Pilota gure kirola delako eta merezi dutelako, bai pilotak berak bai egokitutako pilota probatu nahi dutenek».
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EGITARAUA
Haragi jaialdiaren barruan, hainbat
ekitaldi izango dira maiatzaren
19tik 22ra Tolosan:
Maiatzak 19, osteguna
09:15. Kongresua Basque
Culinary Centerren, Donostian.
22:00. %100 Tolosa afaria,
Casa Julian erretegian.
Maiatzak 20, ostirala
13:00. Gure lurraldea dastatzen
saioa, Hika txakolindegian.
18:00-00:00. Haragi Fest jaialdia,
Zumarditxikian. FoodTruck gunea
eta zuzeneko musika izango dira.
Maiatzak 21, larunbata
11:00. Errekien dastaketa eta
Sua espazioa, Trianguloa plazan.
12:00-00:00. Haragi Fest jaialdia,
Zumarditxikian.
Maiatzak 22, igandea
12:00-16:00. Haragi Fest jaialdia,
Zumarditxikian.
13:30. Haragi menua, Tolosako
erretegietan.
Hainbat langile Tolosako Haragi jaialdian haragia prestatzen, 2019an. Aurten, Trianguloa plazan egongo dira nazioarteko parrillerorik onenak. CHROMA ESTUDIOA

Samurtasunak konkistatuta
Txingarraren eta Haragiaren Nazioarteko III. Topaketa egingo dute Tolosan, maiatzaren
19tik 22ra b Animalien ongizateari eta sektorearen jasangarritasunari aipamena egingo diete
Josu Artutxa Dorronsoro Tolosa

Besteak beste, gastronomiagatik
da ezaguna Tolosa. Urteak dira
garai batean Gipuzkoako hiriburu izan zen herrian askotariko
gastronomia topaketak antolatzen hasi zirela: babarrunak, gozoak, bisigua, karakolak..., eta,
noski, txuleta ere bai; Tolosa eta
txuleta oso bikote ohikoa da, herrian elikagai preziatu hori jateko
puntako erretegiak daudelako,
parrillaren inguruan tradizio
handia dutelako, eta haragirik
onena lortzen saiatzen diren
ekoizleak ere badirelako.
Aurten, hirugarren aldiz egingo dute Tolosako Haragi jaialdia,
Txingarraren eta Haragiaren Nazioarteko Topaketa. Maiatzaren
19tik 22ra izango da haragia maite
dutenentzako jaialdi hori. Generoa, jatorria, kalitatea eta erretzeko teknikak izango dira aurtengo
ardatz nagusiak, eta aipamen berezia egingo diete animalien ongizateari eta sektorearen jasangarritasunari. Guztira, hainbat herrialdetako 30 profesional eta
aditu bilduko ditu aurtengo aldiak.

«Txuletaren festa gisa hasi zena
nazioarteko topaketa bihurtu da;
haragiaren hiriburu bilakatu da
Tolosa, eta arrakasta izan du, festaren herri izaeragatik ez ezik, herriko eragile sozialen inplikazioagatik ere bai», nabarmendu du
Olatz Peon Tolosako alkateak.
Eusko Jaurlaritzako Kalitate eta
Elikagaien Industriako zuzendari
Raul Perez Iratxetak haragiaren
garrantzia nabarmendu du:
«Gure gastronomiaren bereizgarrietako bat da haragia, baita gure
abeltzaintza sektorearen ezaugarri nagusietako bat ere, elikagai
osasungarriak modu iraunkorrean ekoizten dituena».

Dastaketarako, bi txanda

Hainbat herritar Tolosako Haragi jaialdian, duela hiru urte. CHROMA ESTUDIOA

Kongresu bat Donostian
Maiatzaren 19an, ostegunean,
kongresu bat egingo dute Donostiako Basque Culinary Center gastronomia fakultatean. Profesionalentzako saio bat izango da, eta
puntako hizlariek parte hartuko
dute. «Sektoreari balioa emango
diogu; arreta berezia eskainiko
diegu kalitateari, animalien ongizateari eta jasangarritasunari»,
azaldu du Joxe Mari Aizega fakultateko zuzendariak.

tientzako programazioa prestatu
dute, aurrekoetan bezala. Aurtengoa, baina, jaialdi formatuan
osatu dute, ekitaldia bera eta gastronomia belaunaldi berriei hurbiltzeko asmoz. Haragi Fest ekitaldia da berrikuntza nagusia:
Zumarditxikian egingo dute, eta
bertan kokatuko dute Foodtruck
gunea, zazpi posturekin; autobus
erraldoi bat egongo da tartean.

‘‘
Txuletaren festa gisa
hasi zena nazioarteko
topaketa bihurtu da;
haragiaren hiriburu
bilakatu da Tolosa»
Olatz Peon
Tolosako alkatea

Nazioarteko aditu eta sukaldariez gain, bertako gastronomiaren ordezkariek ere parte hartuko
dute ekinbide horretan; hala
nola, sukaldariek, harakinek eta
ekoizleek. Haragi.eus webgunean jada zabalik dago kongresura
entzule modura joateko izena
emateko epea.
Gaur zortzitik aurrera, berriz,
esperientziak bizitzeko txanda
izango da Tolosan. Herritar guz-

Hilaren 21ean, hainbat dastaketaz
gozatzeko aukera izango da Tolosan. Goizean, bertako eta nazioarteko parrilleroek haragia erretzeko teknikak erakutsiko dituzte
Trianguloa plazan, eta gero pintxotan dastatzeko aukera emango dute. Parrilla inklinatuaren
teknika ikasteko espazio bat ere
izango da, Sua izenekoa, Tolosako parrilleroen eskutik. Kasu horretan ere kozinatutakoa dastatu
ahal izango da gero. Bi txanda
izango dira, eta saio bakoitzak ordubete inguru iraungo du. Sarrerak salgai daude Haragi.eus webgunean, 5 euroan.
Hilaren 22an amaituko da topaketa, igandearekin. 12:00etatik
16:00etara zabalik egongo da Haragi Fest gunea, eta 13:30etik aurrera Haragi menua dastatzeko
aukera izango da erretegietan. Jakiak edo edariak hartzeko txartelak lekuan bertan erosi beharko
dira egun horretan. Sua espaziora
joateko soilik erosi beharko da sarrera aurrez.

GIPUZKOAKO HITZA
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Proposamena 13
Musika
zela, herriko taldeekin osatu zuten iazko egitaraua: Displasy,
Hellwatzh, Manitu, Rodeo eta Ezpalak musika taldeak eta HGS eta
Triki DJak igo ziren oholtzara.
«Pandemiak pandemia, eserita
eta zailtasun handiekin, baina oso
giro ona sortu zen azkenerako»,
esan du Alberdik. Aurten, beste
pauso bat emanda, «egitarau zabalagoa» osatu dute. 17:00etan
hasiko da jaialdia, gaztetxean, No
place, Igitaia eta Habemus Papam
taldeen emanaldiekin, eta Rukula, Trini Fox, Joseba Irazoki eta
Lagunak, eta Ezpalak taldeen
kontzertuez ere gozatu ahal izango da gero, Laranjadi plazan eta
herriko plazan. Amaierarako utzi
dituzte HGS eta Alejo Zestoako
DJen emanaldiak, arkupeetan.

Festa eta aldarrikapena

Fundizio Fest musika jaialdiaren lehen aldia, iaz, Zestoan; herriko taldeak igo ziren oholtzara. DANBOLIN

Musikarako grina
hauspotzeko bultzada
Zestoan Fundizio Fest musika jaialdia egingo dute bihar, bigarren
urtez jarraian b Zazpi talderen eta bi DJren emanaldiak izango dira
b Gaztetxeak lokal berria behar duela aldarrikatu dute sustatzaileek
Unai Zubeldia

Zestoan aspaldikoa da musika
taldeek entseguetarako baliatzen
duten lokala. «Okupatutakoa garai batean eta udalak berak utzitakoa gerora», zehaztu du Ortzi
Alberdi Zestoako gazte asanbladako eta Fundizio musika elkarteko kideak. Hain zuzen ere, ha-

sieran lokal hori kudeatzeko sortu zuten herriko gazte asanblada.
«Baina Zestoan betidanik musikarako zaletasun handia egon
dela kontuan hartuta, herrian
musika sorkuntzan ari diren guztiei aukera bat eman beharra geneukala ikusi genuen». Egitura
handiagoa nahi zuten, eta «musikarako grina hauspotzea eta tal-

de berrien sorrera bultzatzea» jarri zituen helburutzat gazte asanbladak lehenik eta musika elkarteak ondoren. Lanketa horretan,
beste pauso bat eman zuten iaz:
lehen aldiz antolatu zuten Fundizio Fest musika jaialdia. Bigarren
aldia izango dute bihar.
COVID-19ak eragindako pandemia artean lanak ematen ari

Jaialdi soil bat bakarrik ez, aldarrikapen kutsuko mugimendu
bat ere badago Zestoako Fundizio
Festen atzean: Herriko musika
indartzeko, gaztetxea zentrora.
«Gaur-gaurkoz, kultur etxeko
gela batean daukagu gaztetxea,
eta nahiko zaharkituta dago jada;
gaur egunerako, txikia eta prekarioa da espazioa», zehaztu du
Zestoako gazte asanbladako eta
musika elkarteko kideak. «Udalak berak, gainera, sarritan erakutsi du interesa gaztetxea tokiz
mugitzeko».
Hain zuzen ere, gaztetxea beste
toki batera eramateko, udalarekin «aspalditik» hizketan ari direla argitu du Alberdik. «Begira
aritu ondoren, zinema zaharra
zenaren eraikina iruditu zitzaigun egokiena gaztetxea jartzeko,
elizaren ondoan dagoena; behean
espazio bat dauka areto txukun
bat muntatzeko eta bertan kontzertuak eskaini ahal izateko, eta
goian aukera edukiko genuke
hainbat kolektibok bilerak-eta
bertan egiteko».
Elizarena da egoitza hori, eta
gazte asanbladako, udaleko eta
Elizako kideak iazko irailetik ari
dira hizketan, adostasunen bat
lortzen saiatzeko. «Negoziazio
mahai bat eskatu genien guk, baina, oraingoz, ez dugu ezer askorik
lortu; udalaren bidez ari gara
saiatzen Elizan eragiten». Aurtengo Fundizio Fest jaialdia baliatu nahi dute herrian gaztetxeak
lokal berria behar duela aldarrikatzeko eta babesa lortzeko. «Azken finean, herrian ezinbestekoa
dugu areto txukun bat». Azken
urteotan gazte asanbladak eta
musika elkarteak kudeatzen dute
gaztetxeko musika eskaintza.
Alde horretatik, herriko tabernarien babesa jasotzen ari dira
Fundizio Fest musika jaialdiaren

BIHARKO EGITARAUA
Zestoako gazte asanbladak eta
Fundizio musika elkarteak antolatuta, bigarren aldia izango du aurten Fundizio Fest musika jaialdiak.
Bihar izango da. Lau gune prestatu dituzte: gaztetxea, Laranjadi
plaza, herriko plaza eta arkupeak.
17:00. No Place, Igitaia eta Habemus Papam taldeen kontzertuak,
gaztetxean.
20:30. Rukula, Laranjadi plazan.
22:00. Trini Fox, Joseba Irazoki eta
Lagunak, eta Ezpalak, herriko plazan.
Ondoren. HGS eta Alejo Zestoako DJak, arkupeetan.

sustatzaileak. «Euren borondatez, ekarpen ekonomikoa egin
dute, eta eskertu beharrean gaude. Asko laguntzen ari zaizkigu finantzaketa lanetan». Laguntza
bonuak saltzen ere ari direla gaineratu du Alberdik.
Zestoako Rodeo taldeko partaideetako bat ere bada Alberdi, eta,
haren hitzetan, oraintxe «musika talde asko eta oso onak» daude
Zestoan. «Gure taldeaz gain, Ez-

‘‘
Zestoan musika
sorkuntzan ari diren
guztiei aukera bat
eman beharra geneukala
ikusi genuen»
«Kultur etxeko
gela batean daukagu
gaztetxea, eta gaur
egunerako txikia eta
prekarioa da espazioa»
Ortzi Alberdi
Zestoako gazte asanbladako eta
Fundizio musika elkarteko kidea

palak ere hor dago, Grises taldeak
ere hor jarraitzen du oraindik,
gazte asko gogotsu dabiltza —Manitu taldean, esaterako—, metal
musika gustuko duten etorkizun
handiko gazte-gazte batzuk ere
badaude...». Indar horren jakitun, beste bultzada bat ematea da
gazte asanbladako eta musika elkarteko kideen helburu nagusia.
Bihar zestoarrak animatuko direla zalantzarik ez dauka Alberdik. «Baina aurtengo jaialdian ere
talde interesgarriak daudela uste
dut, Zestoatik kanpokoak animatzeko modukoak». Onartu du
«herrira begirako jaialdia» dela
eurena. «Baina Ezpalak edo Joseba Irazoki eta Lagunak badira jende asko erakartzeko moduko talde garrantzitsuak. Guk inori ez
diogu aterik itxiko».
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Donostia b Kontzertu didaktikoa

ANDOAIN Zinez eta Zulo.
b Gaur, 21:30ean, gaztetxean.

ANDOAIN Txikiludioak piano
errezitala.
b Bihar, 12:00etan eta 13:00etan,
Basteron.
ARRASATE Arrasate Musikaleko

soka orkestra.
b Gaur, 19:30ean, San Frantzisko
elizan.
ARRASATE Piacere dei Traversi.
b Bihar, 19:30ean, Kulturaten.

ARRASATE Gailu.
b Ostegunean, 22:00etan,

gaztetxean.
ASTIGARRAGA Tenpora.
b Bihar, 20:00etan, Erriberan.

ATAUN Joseba Irazoki eta

lagunak.
b Gaur, 22:00etan, Oargin.
AZKOITIA Arantza Ezenarro so-

pranoa eta Borja Rubiños pianista.
b Bihar, 18:30ean, Santa Krutzeko
komentuan.
AZKOITIA Piztiak.
b Bihar, 19:00etan, Matadeixen.

Musika tresnak, jolaserako eta ikasteko zubiak
Txistua, danbolina, flautak, txilibituak... Musika tresna ugari jotzen ditu Juan Mari Beltran musikariak, eta bihar zuzeneko ikastaro bat emango du Donostiako Viktoria Eugenia antzokian, 19:30an, Txulubite Malabite proiektuaren barruan. Soinu-tresnak Euskal Herri musikan izeneko proiektuaren lehen liburu-CDa aurkezteko prestatutako kontzertu berezia izango da biharkoa. Irudian, Beltran —eskuinean—, joan den astean. ANDONI CANELLADA / FOKU

AZPEITIA Revolver.
b Gaur, 22:00etan, Soreasun.

DONOSTIA Angel Stanich eta
AZPEITIA Zetak.
b Bihar, 22:00etan, Sanagustinen.

Paja.
b Bihar, 21:00etan, Intxaurrondo
kultur etxean.

BEASAIN Bilboko Txistulari

Banda.
b Igandean, 19:00etan, Igartzako
multzoan.

DONOSTIA Doka 15. urteurren

festa.
b Bihar, 23:30ean, Dokan.

BERGARA Koloretako munstroa.

DONOSTIA Ensemble Siciliano.

Musika eskolako ikasleak.
b Gaur, 18:00etan, Seminarixoan.

b Igandean, 12:00etan, Viktoria

Eugenian.

b Asteartean, 19:00etan, Viktoria
Eugenian.

HONDARRIBIA Jerry Leger & The

TOLOSA Kuartz eta Gyoza.

Situation eta Bongho Krapull.
b Gaur, 22:00etan, Psilocybenean.

b Gaur, 22:00etan, Bonberenean.

DONOSTIA Sacri Monti eta

TOLOSA The Grace of Dionysus

Kaleidobolt.
b Asteartean, 20:00etan,
Dabadaban.

HONDARRIBIA The Sheepdogs.

DONOSTIA Euskal danbolinaren

IRUN Los Zigarros.

aroak. Jose Ignazio Ansorena eta
Joserra Senperena.
b Asteazkenean, 19:30ean, Viktoria
Eugenian.

b Igandean, 19:00etan, Amaia KZn.

Habemus Papam.
b Bihar, 17:00etan, gaztetxean.

LEGAZPI Feline.

ZESTOA Rukula.

b Bihar, 22:00etan, Karibe

b Bihar, 20:30ean, Laranjadi plazan.

b Ostegunean, 20:30ean,

Psilocybenean.
ZESTOA No Place, Igitaia eta

DONOSTIA Morodo & Okoume

DONOSTIA Martello bikotea.

Lions.
b Gaur, 20:00etan, Dokan.

b Igandean, 12:30ean, Kutxa Kultur

DONOSTIA Francisco, el hombre.

klubean.

b Asteazkenean, 20:30ean,

OÑATI Orfeoiaren 125. urteurrena.

Dabadaban.

b Bihar, 19:00etan, Arantzazuko

Zaharrean.

DONOSTIA Kokoscha eta Martin

DONOSTIA Stupid Fuckin People

de Marte.
b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

eta The Lookers.
b Igandean, 19:00etan,
Le Bukowskin.

DONOSTIA Gardena hirukotea.

ZESTOA Trini Fox, Joseba Irazoki

klubean.
DONOSTIA Rigoletto opera.

ANTZERKIA

b Ostegunean, 19:00etan,

ORIO Benito Lertxundi.

Orfeoiaren egoitzan.

b Gaur, 22:00etan, kiroldegian.

AZKOITIA Bi ero diskotekan.

DONOSTIA Euskadiko Orkestra

DONOSTIA Marmol.

ORIO Gora Kaletxiki banda.

Tdiferencia konpainia.
b Bihar, 19:00etan, Baztartxon.

Sinfonikoa.

b Ostegunean, 21:00etan, Kutxa

b Igandean, 12:00etan, plazan.

b Astelehenean eta asteartean,

Kultur klubean.

DONOSTIA Peio Ospital.
DONOSTIA Juan Mari Beltran.

b Astelehenean, 19:30ean,

b Bihar, 19:30ean, Viktoria

Larrotxene kultur etxean.

ELGOIBAR Elgoibarko Musika

b Gaur, 20:00etan, Pasai

Banda.
b Igandean, 12:30ean,
antzokian.

Donibaneko parrokian.

Eugenian.

b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

BERGARA Beatriz Egizabalen
PASAIA Luberri abesbatza.

19:30ean, Kursaalean.

b Bihar, 19:30ean, Kursaalean.

DONOSTIA Israel B.

eta lagunak, eta Ezpalak.
b Bihar, 22:00etan, Foru plazan.

santutegian.

DONOSTIA Habi.
b Gaur, 21:30ean, Kutxa Kultur

eta Marlik.
b Bihar, 22:00etan, Bonberenean.

bakarrizketa.
b Gaur, 22:30ean, Arrano tabernan.
BERGARA Bidaide. Metrokoadro-

SORALUZE Sofa eta Braulio.
b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

ka.
b Bihar, 20:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA Musika zineman.

ERRENTERIA Zea Mays.

Donostiako Musika eta Dantza
Eskola.

b Gaur, 20:00etan, Lekuona

TOLOSA Musikene Big Band.

DONOSTIA XXXI. Poltsiko

fabrikan.

b Gaur, 20:30ean, Leidorren.

Antzerki Jaialdia.
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b Maiatzaren 22ra arte, hainbat

gunetan.

Zizurkil b Musika, kantua eta dantza

b Gaur, 22:00etan, Resti

pilotalekuan.

DONOSTIA La Tarara. Hika.

ZIZURKIL AMAraun. Amaiur
Luluaga eta Oihana Iguaran.
b Bihar, 22:00etan, Joxe Arregi
plazan.

b Gaur, 19:30ean, Viktoria

Eugenian.
DONOSTIA Ivanka. Piszifaktoria

HAUR JARDUERA

Ideien Laborategia.
b Bihar, 19:00etan, Etxarrienen.

ARETXABALETA Bidaia liluragaDONOSTIA Sex Sua (estreinaldia).

Andoni Mutiloa.
b Bihar, 19:30ean, Igeldoko
ikastetxean.

rria ipuin kontaketa musikatua.
Perli eta Koxkolo.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Zaraian.

DONOSTIA Oihana. Itzuli.

ARRASATE Laino artean ipuin

b Bihar eta etzi, 19:30ean, Antzoki

Zaharrean.

kontaketa. Vanessa Gonzalez.
b Gaur, 17:30ean, Belun dendan.

DONOSTIA Carmenen zai. Nerea

DONOSTIA Zorionak Marimotots!.

Arriolaren bakarrizketa.
b Igandean, 18:30ean,
Intxaurrondoko Aitona-Amonen
Etxean.

Porrotx eta Marimotots pailazoak.
b Gaur, 17:30ean, Okendo kultur
etxean.
DONOSTIA Kaleak bizirik.

DONOSTIA Sex Sua. Andoni

Mutiloa.
b Igandean, 19:00etan,
Le Bukowskyn.

Potx eta Lotx pailazoak.
b Bihar, 18:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIA Luze edo motz. Mirari

Amatasunaren inguruko hausnarketa

Martiarena eta Idoia Torregarai.
b Ostegunean, 18:30ean,
Botanikan.

Oihana Iguaran bertsolariak eta Amaiur Luluaga dantzariak AMAraun ikuskizuna estreinatu zuten apirilaren
7an, Villabona-Amasan, amatasunaren inguruko hausnarketa bat. Bihar, berriz, Zizurkilgo Joxe Arregi plazan
egingo dute emanaldia, 22:00etan. Irudian, Luluaga, AMAraun ikuskizunean. LANKU KULTUR ZERBITZUA

ELGOIBAR Ipuineketan. Maider

Galarza ipuin kontalaria.
b Ostegunean, 17:00etan eta
17:30ean, kultur etxean.
HERNANI Tartalo, gaztaren sekre-

tua.
b Bihar, 12:00etan, Biterin.

DONOSTIA Sex sua. Andoni
AZPEITIA Adin Adin egitasmoa.

b Bihar, 20:30ean, Arragua auzoko

ZIZURKIL San Isidro eguna.

Aldeguna elkartean.
OÑATI Bertso bazkaria. Bertsola-

Bertso saioa. Bertsolariak: Beñat
Iguaran eta Unai Mendizabal.
b Igandean, Iriarte jatetxean.
Bazkaldu ondoren.

LEZO Haizeak ekarritako ipuinak

Errante.
b Gaur, 20:00etan, Koliseoan.

Bertso saioa. Bertsolariak: Juan
Jose Eizmendi Loidisaletxe II.a eta
Julene Iturbe Epelde.
b Gaur, 16:30ean, San Martin
egoitzan.

ZUMAIA Adin Adin egitasmoa:

ORDIZIA Murren bidaia txotxongi-

HERNANI Harri minak. Bonbon

DONOSTIA Bertso gutiziak. Ber-

SEGURA Adin Adin egitasmoa:

Beltz eta Berritza.
b Ostegunean, 19:30ean, Biterin.

tsolariak: Unai Agirre Goia, Amets
Arzallus, Oihana Iguaran eta Maialen Lujanbio. Gai jartzailea: Ainhoa
Urien.
b Gaur, 19:00etan, Basque Culinary
Centerren.

bertso saioa. Bertsolariak: Maialen
Akizu eta Andoni Egaña.
b Asteazkenean, 17:00etan,
San Juan egoitzan.

bertso saioa. Bertsolariak: Uxue
Alkorta eta Anjel Mari Peñagarikano.
b Asteazkenean, 17:00etan,
Otezuri egoitzan.

loak. Behibis konpainia.
b Ostegunean, 17:00etan,
antzokian.

Mutiloa.
b Ostegunean, 19:00etan, Arduben.
EIBAR Altsasu. La Dramatica

TOLOSA Beethoven. Babel Teatro.
b Bihar, 18:30ean, Topicen.

ZUMAIA Kopaz kopa. Ados

konpainia.
b Gaur, 20:00etan, Aita Marin.

BERTSOLARITZA

HERNANI Gazte Eguna. Bertso

bazkaria. Bertsolariak: Libe Goenaga, Iker Ormazabal eta Andoni
Rekondo.
b Bihar, 14:00etan, Tilosetan.

ANTZUOLA Bertso saioa. Bertso-

lariak: Maialen Akizu, Urko Arregi,
Andoni Egaña, Nerea Elustondo
eta Aitor Sarriegi.
b Gaur, 22:00etan, Torresoroan.

HONDARRIBIA San Isidro eguna.

Bertso saioa. Bertsolariak: Nerea
Elustondo eta Aitor Mendiluze.
b Igandean, 10:30ean,
Guadalupen.

ASTIGARRAGA San Isidro eguna.

Bertso saioa. Bertsolariak: Andoni
Egaña eta Sebastian Lizaso.
b Igandean, egun osoz.
AZKOITIA Adin Adin egitasmoa:

bertso saioa. Bertsolariak: Naia
Arrizabalaga eta Sebastian Lizaso.
b Ostegunean, 17:00etan, San Jose
egoitzan.

riak: Julio Soto eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 14:00etan, Nekazarin.

URNIETA Adin Adin egitasmoa:

bertso saioa. Bertsolariak: Oihana
Iguaran eta Sebastian Lizaso.
b Asteazkenean, 17:00etan, Uzturre
egoitzan.

DANTZA

bertso saioa. Bertsolariak: Ane Beloki eta Anjel Mari Peñagarikano.
b Ostegunean, 17:00etan,
Santikrutz egoitzan.

lariak: Amets Arzallus eta Andoni
Egaña.

Glu Glu.
b Igandean, 16:45ean, Modelon.
ZUMAIA Tarzan. Mar Mar Teatro

b Gaur, 19:00etan, Basteron.

konpainia.
b Igandean, 12:00etan, Aita Marin.

ANDOAIN Marunica.
USURBIL Improvisa una antiga

poesia: Sardiniako inprobisatzaileak eta bertsolariak. Bertsolariak:
Diogini Bitti, Alaia Martin, Giuseppe Porcu eta Julio Soto.
b Ostegunean, 19:00etan, Sutegin.

bat bertsoz. Haizea Arana, Oihana
Arana, Aner Euzkitze eta Leire
Vargas.
b Gaur, 19:30ean, Gurea antzokian.

b Igandean, 12:00etan,
Basteron.

riak: Anjel Mari Peñagarikano,
Julio Soto eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 20:30ean, Karraztarron.

BESTELAKOAK
DONOSTIA Emozioen magia.

DONOSTIA Batu. Myrian Perez

Kazabon eta Borja Bordonabe.
b Bihar, 12:00etan, Kutxa Kultur
plazan.

Eriz magoa.
b Bihar, 17:30ean, Bidebietako
frontoian.
DONOSTIA Sekreturik ez.

DONOSTIA Txillida eta Oteiza

dantzan. Kukai.
b Bihar, 20:30ean, San Telmon.
LEZO Zeta-Zeta aurkezpen finala.

ZEGAMA Bertso afaria. BertsolaOIARTZUN Bertso afaria. Bertso-

ZARAUTZ Perez sagutxoa.

ANDOAIN Gauekoak. Jon Maia.

VILLABONA-AMASA Erre. Aldarri
LEGAZPI Adin Adin egitasmoa:

ipuin kontaketa.
b Asteazkenean, 18:15ean,
liburutegian.

Noel Quintana eta Beñat Urrutia.
b Ostegunean, 19:30ean, Gezalan.
ZALDIBIA Ur bizitan. Haatik.

Asier Kidam magoa.
b Ostegunean, 19:00etan,
Aveniun.
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txo amaieran deitu ziguten baieztatzeko. Jada Gabiriako udaletxean daude hezurrak, eta igandean
ekitalditxo bat egingo dugu; udalak senideen esku utziko ditu hezurrak.

SOLASEAN

«Hobi komun bateko
hezurrak izanda, idatzi
bat ez zen aski hezurrak
harenak [Jexux Izagirre]
direla frogatzeko»
«Aspaldi hil zen Jexuxen
arreba Maria, eta
pena da orain haren
bertsioa entzuteko
aukerarik ez izatea»

HITZA

«85 urte geroago, baina tokatzen
zitzaion lekura bueltatu da»
Arantzazu Baztarrika b Jexux Izagirre Amaiur batailoiko sarjentu izandakoaren senidea
Etzi beteko dira 85 urte Jexux Izagirre hil zutenetik. Senideek jakin gabe, Derioko hilerrian egon
dira haren hezurrak orain gutxi arte, beste familia baten panteoian. Ekarri dituzte jada Gabiriara.

Miren Garate

1910ean jaio zen Jexux Izagirre,
Gabiriako Igeribar Errota baserrian. Amaiur batailoiko sarjentua izan zen, eta Muxika, Larrabetzu eta Zornotzaren arteko Bizkargi mendian (Bizkaia) hil zuten
1937ko maiatzaren 15ean,beste
bost gabiriarrekin batera. Igandean geratuko dira haren hezurrak
senideen esku, eta omenaldi bat
ere egingo diote Gabirian. «Hezurrak bueltatzea bada, sinbolikoki
behintzat, zauriak ixteko modu
bat», esan du Arantzazu Baztarrika haren senideak (Gabiria, 1990).
Bizkaiko Bizkargi mendian hil
zuten Jexux Izagirre, zure aitonaren anaia. Zer entzun izan duzue etxean hari buruz?
Gauza askorik ez. Dakiguna da
gure aitona Anjel eta haren anaia
Juanito ere Amaiur batailoiko kideak izan zirela, Jexuxekin bate-

ra. Juanitok ikusi egin zuen anaia
nola hil zuten. Horrez gain, arreba Mariak panteoi batean sartu
ote zuen aipatzen zen familian,
baina pixka bat fabula moduanedo, ezer zehatzik ez. Arreba hori
Venezuelara joan zen 1950eko
hamarkada inguruan, eta ez zen
gehiago itzuli.
Nola jakin zenuten Bizkaian, Derioko hilerrian, zeudela Jexux
Izagirreren hezurrak?
Gu lasai geunden gai honekin,
Iñigo Santxo etorri zitzaigun arte.
Amaginarrebaren anaiari [Joxe
Apaolaza, Amaiur batailoiko kidea] zer gertatu zitzaion ikertzen
ari zen hura. Amaginarreba umea
zela joan zen gerrara anaia, eta ez
zen itzuli. Santxok jakin zuen Bizkargin hil zutela, eta harekin batera Gabiriako beste bost ere hil
zituztela; tartean, Jexux. Hasi zen
begiratzen, eta ikusi zuen hobi
komun batean sartu zituztela;

hobi hori hustu egin zuten, eta
hezur guztiak galdu egin ziren.
Jexux, ordea, atera egin zuten
hobi hartatik 1946an. Derioko hilerrian sartu zutela zegoen erregistratuta, Aspiuntza familiaren
panteoi batean, eta handik atera
zutenik ez zen ageri dokumentuetan. Hori aurkitu zuela esanez
etorri zitzaigun Santxo.
Zein izan ziren zuen hurrengo
urratsak?
Gogora institutura jo genuen, eta
eskaera bat egin genuen, esanez
dokumentazio hori aurkitu genuela eta nahi genuela hezurkiak
handik ateratzea eta ikustea Jexuxenak ziren. Ezetz esan ziguten,
iruditzen zitzaielako nahiko identifikatuta zegoela. Derioko hilerrikoekin harremanetan jartzeko
esan ziguten Gogora institutukoek, eta ehorztetxe baten bidezedo ekartzeko hezurrak nahi bagenuen. Hobi komunetatik atera-

tako hezurrak izanda, gure ustez
idatzi bat ez zen nahikoa hezurrak
harenak direla frogatzeko.
Zer egin zenuten orduan?
Gabiriako Udalaren eta Santxo
abokatuaren laguntzarekin, salaketa bat jarri genuen, bide penaletik. Esan genuen Jexux hil egin
zutela, hilketa biolentoa izan zela,
eta horren inguruko ikerketa nahi
genuela. Atzera bota zuten eskaera, eta, orduan, Eusko Jaurlaritzara jo genuen zuzenean. Aspiuntza
familiako gaur egungo kideekin
jarri ginen harremanetan, haien
baimenak eta abar lortu genituen,
eta, azkenean, Gogora-koek esan
zuten ados zeudela hezurrak ateratzearekin eta DNA probak egitearekin. Aranzadikoak joan ziren hezurrak hilobitik ateratzera.
Duela gutxi baieztatu dizuete
hezurrak Izagirrerenak direla.
Emaitzen txostena duela bi aste
jaso genuen, eta Gogora-tik mar-

Badakizue zer dela-eta sartu zuten Aspiuntza familiaren panteoian? Bazenuten familia horren
berri?
Mariak, Jexuxen arrebak, emakume bizkor eta parrandazalearen fama zuen. Bere garaian EAJren mitinetara joaten omen zen
lagun talde batekin, eta gure teoria da familia horren laguna egin
zela, eta horregatik erabaki zuela
anaiaren hezurrak panteoi horretan sartzea. Gure amak ere kontatzen du umetan entzun izan zuela
Aspiuntza familiakoak bazkaltzera-edo etorritakoak zirela
errotara. Eta Aspiuntza familiakoek ere noizbait norbait etorri
izana-edo gogoan zuten, baina
Jexux haien senideekin lurperatuta zegoenik ez.
Anai-arrebaren bat bizi al da
oraindik?
Aspaldi hil zen Maria arreba, eta
pena da orain haren bertsioa entzuteko aukerarik ez izatea. Gainerakoak ere hilda daude, eta ilobak ere, zahartzen hasita. Horregatik, eskaeretan ere jarri genuen
DNA probak lehenbailehen egitea nahi genuela.
Hezurrak Gabiriara itzultzea zergatik zen garrantzitsua zuentzat?
Gerrara Gabiriako mutil asko joan
ziren; batzuk itzuli ziren, besteak
ez. Bizkargin ere sei hil zituzten,
eta ikustea hezurrak buelta daitezkeela bada sinbolikoki behintzat
zauriak ixteko modu bat. Berak
etxera bueltatu nahi zuen, eta,
handik 85 urtera bada ere, tokatzen zitzaion lekura bueltatuko da.
Igandean geratuko dira hezurkiak zuen esku. Zer egiteko asmoa duzue?
Uzten badigute, asmoa da jaio zen
etxera ekartzea, behintzat jaio eta
hazi zen lurretara. Harrituta gaude guztiarekin, eta pozik ere bai,
baina lan luzea izan da: Gogora-ri
eskaera egin genionetik lau urte
pasatu dira.

