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Hiriak,
porlanetik
harago

Irungo Artia auzoko zenbait biztanlek salatu dute autoari begirakoa dela auzoa, biztanleak arriskura
bultzatuz b Lurralde Jasangarrien Sareak dio hiriak «irabaziei» soilik erreparatzen diela 2-3
b
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Irungo Artia auzoko zenbait biztanlek salatu dute autoari
begirako hiria dutela, eta herritarrei zuzendutako eremuak
galtzen ari direla; tartean, berdeguneak. Hain zuzen ere,
badira egoera aztertzen ari diren erakundeak,
eta Lurralde Jasangarrien Sareak ohartarazi du hiriak
ez direla ez «jasangarriak», ez «inklusiboak».

Herriari begirako
hiria aldarri
Maria Ortega Zubiate Irun

irigintza ez da
soilik espazioak antolatzeko
era; hirigintzak
eratzen ditu
espazio horretan sortzen diren harremanak
ere». Angel Leon Espainiako Lurralde Jasangarrien Sareko kidearenak dira hitzok. Sareak urteak
daramatza, hain zuzen ere, hirien
egitura aztertzen, eta haren erdigunea biztanleak edo autoak diren behatzen. «Hiriak ez dira jasangarriak; baliabide eta azpiegitura gehiegi behar dituzte.
Inklusiboak ere ez dira: oinezkoari esaten diote nondik joan behar
duen eta nola jokatu behar duen.
Bien bitartean, autoak nahi duena egin dezake», ondorioztatu
du. Joera hori mundu osoan orokortzen ari dela dio Leonek, baina
Gipuzkoan bereziki agerikoa
dela, lurralde txikia eta «kontzentratua» delako. Eta horren
adibide argiena jarri du: Irun.
Irungo Artia auzoan apenas
duten isiltasunik bizilagunek. Bidasoa ibaiaren parean doan Juan
Thalamas Labandibar errepideak
une oro ditu autoak, kamioiak eta
furgonetak alde batetik bestera.
Ibilgailuen joan-etorrien zarata
apurtzen du Azken Portu kiroldegi parean dagoen semaforoak, oinezkoen txanda iragartzen. Baina
ez luzerako. «11 segundo irauten
du semaforoak. Mantso datorren
pertsona batek edo gurpil aulkian
doan norbaitek apenas daukan
denborarik pasatzeko», esan du
Alazne Izulain Artiako Lagunak
elkarteko kideak. Semaforoa berriz berde jarri orduko minutu eta
erdi pasatzen da gutxienez; eta,
bitartean, ibilgailuen mugimendua etengabea da. «Autobusa he-

H

ka, eta Leon kide den erakundeak
espedientea ireki du Gipuzkoako
Foru Aldundian eta Arartekoaren
bulegoan, eremu horretako abiadura muga aldatu dezaten.
Leonek ere, Izulainek bezala,
uste du autoa dela hiriaren jaun
eta jabe. «Kaleak oinezkoentzako
leku deserosoak bihurtzen hasi dira, trafikoa
bortitza da, bideko indarkeria dago». Dio
arrazoi argi batek eragiHiriak ez daude eginda
ten duela hori: irabaziei
pertsonentzat: negoziorako
begira hartzen dira eradaude sortuak, irabaziak
bakiak: «Globalizazioak
izateko»
aldatu egin du lurraldeen
Angel Leon
Espainiako Lurralde Jasangarrien Sareko kidea
esanahia; hirien onuragatik egiten da lan soilik.
«Elkarguneak desagertzen
Hiriak ez daude eginda
ari dira aparkalekuak jartzeko, pertsonentzat, oxala hoeta pertsonentzako lekurik
rrela balitz, baina ez: neez da gelditzen»
goziorako daude sorAlazne Izulain
tuak, irabaziak izateko».
Irungo Artiako Lagunak elkarteko kidea
Irabazi horiek izateko,
maforo horretan bertan: zinta ba- «etekinik» emango ez duten eretean bildutako lore sorta bat, muak baztertu, eta errepide eta
abuztu bukaeran bertan hildako ingurune industrialen alde egiten
emakumearen omenez. «24.000 dutela azaldu du.
ibilgailu pasatzen dira egunero
errepide honetatik. Bitartean, Berdeguneak, galbidean
guk sufritzen ditugu hemengo Artian bertan hainbat adibide aizarata, kutsadura, eta, gainera, patu dituzte. Ingurune naturalak
arriskua. Hau autoarentzat disei- galtzen ari direla dio Izulainek,
natuta dago», dio Izulainek. Bai- hormigoizko etxebizitzen alde:
na errepideak berak duen koka- «Dena da porlana hemen. Berdea
penagatik ehunka oinezko ere kasualitatez dago, hezetasunak
ibiltzen dira batetik bestera: ki- eragiten duelako, baina porlanezroldegiak, esaterako, 4.000 baz- ko blokeek inguratuta bizi gara».
kide ditu.
Horrek sortzen dituen egiturak
Horregatik, eta hirigunea dela- eta inguruneak desatseginak diko, orduko 30 kilometroko abia- rela dio. Adibide gisa, Antoine
durara jaisteko borrokan dara- d’Abadie plaza jarri du, eskailera
mate urtebete inguru. Udalean luze batzuk igo eta gero dagoen
mozioa aurkeztu zuten, eta hau- hormigoizko plaza. «Nork nahi
tetsi guztien babesa jaso zuten. du hemen jolastu? Ez dago itzal
Oraindik ez dute, ordea, aldake- bat bera ere, gainera», esan du
tarik egin; Gipuzkoako Hitza-k Izulainek. Horrelako egiturek
ez du Irungo Udalaren erantzu- hiriak eremu ez-bizigarri bilakanik jaso. Areago ere joan da borro- tzen dituztela uste du Leonek:
men gelditzen da, baina semaforoak aldatzeko gutxienez minutu
eta erdi itxaron behar duzu. Oinezkoek, horregatik, askotan gorri dagoenean pasatzen dute».
Egoera, beraz, arriskutsua izan
daiteke eremu horretan. Eta
arrisku horren oroigarria dute se-
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1 Orduko 30 kilometroko abiadura muga. Irungo Artiako Lagunak Artian taldeak jarritako afixa,
abiadura murrizketa eskatzeko,
irailaren 14an. MAIALEN ANDRES / FOKU
2 Heriotzaren oroigarria. Lore
sorta Irungo Azken Portu kiroldegi
pareko semaforoan, bertan hildako andrearen omenez. M.A./ FOKU
3 «Hormigoizko blokea». Artiako hormigoizko horma handia, auzoko hirigintza estiloan. M.A / FOKU

«Zuhaitzik gabeko kale edo plaza, korridore edo zabalguneak
dira, hormigoiz jantziak: ez du
leku atsegin bezala ikusten herriak. Hiri bizigarriak egin behar
dira, bizitzarekin adeitsuagoak».
Hirigintzan hartutako erabakiek herritarren ohiturak guztiz
aldatzen dituztela dio Izulainek
ere, eta horren adibide argia da,
haren ustez, Artia auzoko erdiguneko komertzioek izan duten
gainbehera. «7.000 biztanle gara
gure auzoan, baina ez daukagu
apenas komertziorik». Hori auzoko elkarguneak galtzeak ekarri

duela uste du, berez biltzeko toki
ziren asko aparkaleku bihurtu dituztelako. Izulainek dio jendearen ohiturak argi eta garbi aldatu
direla: «Elkarguneak desagertzen ari dira aparkalekuak jartzeko, eta pertsonentzako lekurik ez
da gelditzen. Jendeak autoa hartzeko ohitura hartzen du, eta komertziora joateko ere autoa hartzen du».
Baina ez da soilik hori galtzen
ari direna, haren esanetan. Babesgune natural bat ere badira
berdegune eta zuhaitzak, eta horien garrantzia azpimarratu du
Izulainek: «Zuhaitz hauek babesten gaituzte zaratatik, kutsaduratik eta itsustasun horretatik».

Oinezkoa lehentasun
Dena den, aparkalekuetarako
soilik ez, bizikletentzako bidegorria jartzeko ere desagertu dira
zuhaitzak auzoan. Ikusi ditu horrelakoak Izulainek: «Bidegorria
egiteko ere kendu zituzten zuhai-

tzak. Nik ez daukat ezer bidegorrien aurka, baina hori ere zementuzkoa da. Guretzat, lehentasuna oinezkoa da, ia gehienok
garelako oinezkoak edo gurpil
aulkien erabiltzaileak».
Lehentasuna oinezkoen ongizateak behar lukeela uste du Espainiako Lurralde Jasangarrien
Sareko kide Leonek ere, eta edozein herritarrek eskubidea izan
beharko lukeela oinez berdeguneetara heltzeko: «Parke batek ez
luke egon behar bostehun metro
baino urrunago. Ez dagoen tokian
ibilbide berdeak egon behar dira,
edo mikroparkeak».
Hori lortu ezean belardietara
heltzea gutxi batzuen esku egongo dela esan du hark: «Mendira
joateko autorik ez duena edo mugikortasun arazoak dituena ezingo da kalean lasai egon». Horrek,
berriz ere, hirian autoek duten
nagusitasuna azpimarratzen
duela dio: «Hurbil parkerik ez
badu norbaitek, etxean geratu
behar du edo, bestela, autoa erosi
behar du mendira joateko. Honek
hiria ez-leku bihurtzen du, badirudielako makinek baino ez dutela egiten bizia han, ez pertsonek».

Biodibertsitatearen lekua
Baina guztia ez da porlana Irungo
Artia auzoan, eta badute arnasgunerik, txikia bada ere: Artiako

parkea izenez ezaguna, eta belardi eta zuhaitzentzako eremua dute bertan. Auzoko «bakarra» dela
dio Artiako Lagunak elkarteko kide Izulainek, eta susmoa du horri
eutsi zaiola, hain zuzen, aldapa
eta bihurguneek ez dutelako aukerarik ematen ezer eraikitzeko.
Edozein dela arrazoia, Artiako
Lagunak taldekoek sarritan egiten dituzte ibilaldiak hara, eta
zuhaitz landaketak antolatzen dituzte, baita txorien etxetxoak jarri ere, zenbait elkarterekin elkarlanean: Kuttuna haur eskolarekin, esaterako. Parketik kanpora
ere, udalari proposamenak egiteaz gain, maiz landatu dituzte
zuhaitz eta zuhaixkak auzoan.
Errepidearen eta industrialdearen inguruan landatu dituzte, zarataren eta kutsaduraren hesi natural izan daitezen.
Izan ere, biodibertsitatearen
garrantzia azpimarratu du Leonek, hori baita, haren ustetan, aukera bakarra egoera irauli dadin.
«Hiri bizigarriak egin behar dira,
herritarren bizitzarekin adeitsuagoak. Ez baldin badugu hiria berriz naturalizatzen, ez du etorkizunik. Biodibertsitatea behar du
hiriak», azaldu du. Eman beharreko pausoa dela nabarmendu
du. Argi dauka Leonek: «Bestela,
hiltzeko tokiak izango dira hiriak».
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«Gazteek ematen zidaten
beldurrik handiena, oso
tradizionalak baitira»
Izaro Lestayo b Arraunlaria
Gizonezkoen traineruetan patroi lanetan aitzindari izan da, eta, orain, Elkanoren
lehorreratzea antzezpeneko historiako lehendabiziko emakumezko eskifaia.
Onintza Lete Arrieta Getaria

Getariako Elkanoren lehorreratzeari buruzko herri antzezpenak
ehun urte bete ditu aurten, eta,
urteurren borobil horretan, aurreneko aldiz emakume bat egon
da tripulazioko gizonen larruan
jartzen direnen artean. Emakume
bera izan zen aurrenekoa gizonezkoen traineru batean patroi
lehiatzen ere, San Juan taldearekin. Izaro Lestayo da bera (Getaria, 1998), eta lehorreratzearen
biharamunean solastatu da
arraunaz nahiz lehorreratzeaz.
Izan da elkarrizketaren erdian
urrunetik historia egin duela
oihukatu dionik ere. Hain berea
duen irribarre zabalarekin erantzun du Lestayok.
Egun gutxi dira Elkanoren lehorreratzean atera zinela. Zer moduzko esperientzia izan da?
Nik erronkatzat hartu nuen, lehenengo emakumea nintzelako tripulazioan parte hartuko zuena,
eta, alde horretatik, urduri nengoen, ez bainekien herriari zer
irudituko zitzaion. Dena den, ez
da izan neronek proposatutako
zerbait; hainbat bilera egin dira,
eta herriak aukeratu zuen emakumeak txertatzea. Hasieran,
kontinenteetarako eman nuen
izena. Burutik ez zitzaidan pasatu
ere egin tripulazioko parte izatea.
Udaletik deitu zidaten, ordea,
nire izena atera zela eta ea animatuko nintzen galdezka. Bi aldiz
pentsatu gabe, baietz esan nuen.
Prestaketa handia egin duzue?
Arropa berritu egin dute aurtengo antzezpenerako, eta, horregatik, tarteka horiek probatzera
joan gara. Gainerakoan, egunean
bertan 09:00etan gelditu ginen
tripulazioko kide guztiok. Harrigarria da zenbat gauza egin behar
diren; horrekin haluzinatu egin
nuen. Lanak amaitu, eta denok
elkarrekin bazkaldu genuen Iri-

barrenean —tradizioa da—, eta
14:00etan itsasora atera ginen.
Itsasoan ibiltzera ohituta nago,
baina hiru orduz geldirik egoteak
beldurtzen ninduen; gainera,
haizea altxatu zen, eta katxopak
zeuden, itsaso txarra zegoen. Baina denbora guztian nabigatuz
joan ginen, aurre-aurreraino, eta
denbora azkar pasatu zitzaigun.
Esperientzia handiena dutenak
beren anekdotak kontatzen aritu
zitzaizkidan tarte horretan; beraientzat zer zen hor egotea. Azken batean, lehen aitak semeari
pasatzen zion rola zen. Beraz,
haientzat hor joatea ez zen Elkanoren lehorreratzea interpretatzea, baizik eta aitak utzitako tokia betetzea. Negar ere egin zuten;
izugarria izan zen.
Hogeita sei minutu pasatu zenituzten moilatik elizara arteko bidea egiten. Nola lortzen da hain
poliki ibiltzea ehunka begi begira-begira dituzunean, isil-isilik?
Inpaktu handiena itsasontziarekin moila barrura sartzen hasi gineneko uneak eragin zidan. Jendetza espero nuen, baina ez horrenbestekoa. Ikara ere sentitu
nuen: «Izaro, orain nola egin behar duzu?», pentsatu nuen neure
artean. Ez genuen entseatu, ez genekien nola ibili behar genuen;
itsasontzitik moilarako saltoak
ematen zidan beldurrik handiena, tripulaziokoen rolean sartuta,
ezin zelako sekulako saltoa ere
egin. Ondoren, bidea ez zitzaidan
luzea egin. Atsedenean denek
galdetzen zidaten ea zer moduz
ibili nintzen, baina ni ez nintzen
gogoratzen ezertaz.
Gero ikusi dituzu zure irudiak?
Bai. Etxera iritsi, eta aurreneko
gauza horixe egin nuen. Jakin
nahi nuen ondo ala gaizki interpretatu nuen. Jendeak esan zidan
oso ondo egin nuela, baina...
Eta zeuri, zer iruditu?
Tira, ondo.

historia idatziko nuela, eta egunean bertan ere mezuak jaso nituen, eta ordutik ere bai. Kalean
jaso ditudan iritzi guztiak oso positiboak izan dira.
Kontrakorik ez duzu jaso?
Ez. Beldurra banuen, baina beti
esaten nuen kontra egiten bazidaten ere ez zela izan nik erabakitako zerbait, herriak aukeratu
duen zerbait baizik. Esan zuten
proba egingo zela, eta ikusiko
zela. Aldaketa hauek eboluzio baten parte dira. Niri iritsitako mezu
guztiak positiboak izan
dira, baita gazteen partetik ere. Horrek ematen
zidan beldurrik handiena, ea gazteek nola harElkanoko tripulazioko
kideentzat, lehorreratzea ez da tuko zuten.
Bai? Zergatik?
interpretazio soila: aitak
Egia esan, gazteak oso
utzitako tokia betetzea da»
tradizionalak dira. Ho«Herriak aukeratu zuen
riengandik gehiago enemakumeak txertatzea,
tzuten dut ea zergatik
eta, eskaini zidatenean,
sartu diren gizonezkoak
ez nuen bi aldiz pentsatu»
kontinenteetan eta zer«Aurten indarberritu egin naiz, gatik emakumezkoak
tripulazioan. Baina haien
eta gogoa dut datorren
denboraldian emakumezkoen partetik ere ongietorria
sentitu naiz, eta, beraz,
ligan lehiatzeko»
pozik nago.
Lehorreratzea alde batu nintzen. Aldaketei dagokienez, tera utzita, gizonezkoenak izan
aurten erregea kendu dute, eta diren arlo edo eremuetan gauza
zuk diozun amaiera horrekin gehiago ere egin izan duzu.
eman nahi izan den mezua da de- Arraunean, esaterako, gizoneznon artean mundu berri bat posi- koen traineruetan patroi ibili
ble dela, askotariko jendea dagoe- izan zara.
la. Lehorreratzean hori islatu 14 urterekin hasi nintzen arraun
dugu: emakumezkoak sartu ditu- munduan. Nik arraunean egin
gu, gizonezkoak sartu ditugu, nahi nuen, baina klubean agertu
afrikarrak sartu ditugu... Oso po- nintzenean esan zidaten txikia
nintzela eta patroi joan behar
lita izan da aurtengoa, berezia.
Emakume batek oraintxe ber- nuela. Hasieran, disgustua hartu
tan –elkarrizketaren erdian– nuen, baina gero oso gustura ariesan dizu historia egin duzula, tu naiz. Aurrena Getaria-Zarautz
eta zorionak eman dizkizu. Hala- emakumezkoen traineruan ibili
nintzen, 2014tik 2016ra. Handik
ko mezu asko jaso al dituzu?
Bai. Bezperan jende pila batek bi- San Juanera joateko aukera izan
dali zidan mezu bat Whatsappez, nuen, eta han hasi nintzen, tarteesanez gozatzeko momentuaz, ka, mutilekin entrenatzen, paAntzezpenaren azken partea
desberdina izan da aurten, kontinenteek zatikatuta zegoen
munduaren piezak hartu eta bateratu egin zituztelako.
Neuri moilako momentua gustatu izan zait beti, eta ikusle bezala
ere beti han jarri izan naiz. Itsasontzitik jaitsi orduko hasi zitzaidan jendea «aupa neska» esanez,
eta aldamenera begiratu eta kasu
egiteko gogoa ematen zidan, baina ezin nuen egin. Bigarren zati
horretan bai, jendea agurtzen ari-
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troia falta zutenean. Estropada jokatzeko aukera ere eman zidaten,
orduan ere patroia falta zelako.
Lekeition izan zen, denboraldiaurreko estropada batean. Gogoan
dut sekulako itsaso txarra zegoela, eta galdetzen didatenean zein
estropadetan pasatu dudan okerren, beti gogoratzen dut estropada hura, itsasoagatik. Ordutik,
Lekeitioko itsasoak errespetu
handia ematen dit.
Zeresana emango zuen emakume bat ikusteak gizonezkoen
traineruan patroi...
Orduko hura normal-normal pasatu zen. 2018an amaitu nuen San
Juanen, eta arrauna uztekotan
egon nintzen. Baina, nire ezusterako, Getariako mutilen entrenatzaileak deitu zidan, Jon Larrañagak. Haren aurreneko urtea zen,
eta galdetu zidan ea nahi nuen beraiekin hasi. Harritu egin ninduen, baina ez nuen bi aldiz pentsatu, eta hasi egin nintzen. Muti-
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Afizio bat? Jostea.
Arraun egiteko estropada
gune bat? Kontxako badia.
Zer da Kontxa zuretzat?
Amets bat.
Eta Getariako Arraun Elkartea? Familia bat.
Patroi bat? Unax Eizagirre,
Getariako patroia.
Arraunlari bat? Jon Ander
Zelaiaran, Getariako hankekoa.
Amets bat? Etorkizunean nire
hortz klinika irekitzea, eta,
arraun munduan, beste Kontxa bat irabaztea.
Beldurra ematen dit... Etorkizunak, eta, arraun munduan,
Lekeitioko estropada eremuak, itsasoa zakar dagoenean.
Poza, berriz... Herriko arraun
taldeak, hain behetik etorri,
eta hor goian ikusteak.

ONINTZA LETE / UROLA KOSTAKO HITZA

lek ezagutzen ninduten, batzuekin txikitatik ibilia nintzen traineruan, eta guretzat ez zen ezer
arrotza. Aurreneko aldiz ligan
Hendaian atera nintzen, eta horren ostean etorri zen harrabotsa;
aurreneko emakumea nintzela
patroi atera zena gizonezkoekin,
eta abar.
Ligan bai, baina 2019ko Kontxako Banderan ezin izan zenuen
parte hartu, ezta?
KAE1 eta KAE2 ligetan ez ziguten
inolako arazorik jarri. Gero, Kontxa iritsi zen, eta han aurrez izena
eman behar dute arraunlariek eta
patroiek, eta nire izena ez zuten
onartu. Esan zuten ezin nuela gizonezkoekin atera. Hasieran haserretu egin ginen, beste patroiari
zerbait gertatuz gero ez geneukalako inor. Nik banekien ez nuela
jokatuko, titularra oraingo patroia zelako, Unax [Eizagirre],
baina zer pentsatua eman zigun.
Eusko Label ligara igotzen bagi-

Aitzindari. Arraunean, KAE1 eta KAE2 ligetan, gizonezkoen patroi aritutakoa da Izaro Lestayo. Argazkian, Getariako Esperantza ontziarekin,
joan den urtean. IZARO LESTAYO

nen ere gauza bera gertatuko zela
esan ziguten; azken batean, liga
pribatua da Eusko Label, eta baita
Kontxako Bandera ere. Beren
arauak dituzte, eta errespetatu
egin genituen.
Hain zuzen, aurten Eusko Label
ligan dabil Getaria, eta, beraz,
ezin izan duzu patroi lanik egin.
Hala da. Delegatu moduan aritu
naiz.
Sekulako liga egiten ari zarete,
eta, Kontxan ere, aurrena sailkatzea lortu zenuten, eta, gero,
ohorezko txandan lehiatzeko
txartela. Gertutik bizi izan dituzu
bi lorpen horiek, baina lehorretik. Inbidiarik ez dizu eman?
Kontxako itsasoa ikustean, beti
ematen dizu inbidia; ni ere aterako nintzateke, baina kanpotik bizi
izan nuen beste arraunlari eta delegatuekin, eta, mutil hauen ibilbidea zein izan den ezagututa, niretzat oso berezia izan da beren aldamenean segitzea. Kontxako

sailkapenari dagokionez, oso-oso
urduri geunden denok. Gure izena kiniela guztietan zegoen, baina
bagenekien horretarako gauzak
oso ondo egin behar zirela, eta
akats txiki batekin kanpoan geldituko ginela. Mutilek egin behar
zuten dena, eta gehiago eman dute Kontxako estropadetan. Gozatzeaz gain, asko borrokatu dira.
Kontxa berezia da, hein handi batean, zaletuak arrapalara bertara
joaten direlako, eta arrapala hori
marroiz beteta egotea eta denak
marruka Esperantza kantatuz
entzutea... Arraunlariak hunkituta zeuden; sekulakoa izan da.
Zeu Kontxak irabazitakoa zara.
Lehiatzera itzultzeko asmorik?
Aurten indarberritu egin naizela
uste dut, eta gogoa dut hurrengo
urtean liga bati eusteko, bai.
Emakumezkoen talderen batekin
hitz egin dut, baina oraindik ez
dut ez baiezkorik, ez ezezkorik
eman. Ikusiko dugu.
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Oroitzapenak

R
IRITZIA
Leire Narbaiza

txe-birgaitze saioak
modan daude telebistan azken bolada luzean. Ia beti iparramerikarrak izaten dira programak;
beraz, etxeak ikaragarri handiak
dira, barruko hormarik ia ez daukatenak (sardinak erretzen ez dituzten seinale) eta aurrekontu astronomikoak dituztenak. Atentzioa ematen dit beti «oroitzapen
berriak» sortzea opa dietela saiokoek etxejabeei, ez zoriontsu bizi
daitezela, disfruta dezatela etxeaz
edo bertan amets guztiak bete
dakizkiela (hori ere oso estatubatuarra). Ez, oroitzapen berriak.
Harrigarria, benetan.
Zer dira, bada, oroitzapenak?
Hain garrantzitsuak dira kultura
iparramerikarrean? Txarto itzultzen ote dute eta «bizipen zoriontsu» esan nahi dute? Ez da-

E

kit, baina bitxia zait. Izan ere, gomutak hain dira pertsonalak.
Gainera, denok ez dugu bizipen
bera berdin gogoratzen; are
gehiago, batzuek akorduan ere ez
dute izaten. Zeharo ahaztuta
daukate bizi izandako hura.
Akordua memoriarekin dago
estuki lotuta, eta memoria txarrekoek oroipenak eskas. Bestelakoek ere kontu batzuk gogoratu ez. Eta oroitzen ditugunok
bihurtzen gara euren buruan fabulatzaile, gezurtitzat hartzen ez
gaituztenean behintzat. Duela
gutxi gertatu zait niri pare bat bider. Batean, lagun bati azaldu behar izan nizkion duela 25 urte elkarrekin eta beste jende gehiagorekin egindako plan baten nondik norakoak. Irteera hura gogoratzen zuen, baina ez noiz izan
zen, nola egin genuen. Hutsik

zeukan burua. Nik, ostera, xehetasun pila bat gordetzen nuen
memorian. Larregi, agian? Baliteke.
Gertatu zaidan bestea Ingalaterrako erreginaren heriotzaren
harira etorri da. Amamari gertuko batek esaten zion Elizabethen
antza zeukala, eta telebistan
agertzen zen bakoitzean, «hara,
zure lehengusina» esaten zion.
Artikulu hau argitaratzen denerako jakingo dut Buckingham
jauregikoek hiletara gonbidatu
nauten edo ez, gure amamaren
oinordekoa izanda. Soineko beltza prest dut, badaezpada.
Gertukoei aurreko paragrafoan kontatutako txotxolokeria barre batzuk egiteko bota nienean,
batzuek ez zuten gogoratzen

Irudia b Donostia

txantxa hura. Beste batek amamari ez, izeko bati egiten ziotela
broma. Eta ni hain nago ziur,
ezen erregina ingelesa eta amama
lehengusina txikiak zirela sinisten hasita nagoen...
Txikitako lagun batek, oso memoria txarrekoak, umetako
anekdotak kontatzen nizkionean
asmatu egiten nituela esaten zidan barrez, ezinezkoa zelako nik
hainbeste gogoratzea, eta berak
ezer ez. Beraz, benetan gertatu ziren nik kontatutakoak, ala bu-

Gertatu dena ez bada
gogoratzen, nora doa
gomuta hori?
Garbigailuak
irentsitako
galtzerdiekin?
Galdutako
belarritakoekin?

ruak fantasia batzuk eraiki dizkit? Seguru nago ezetz, baina memoriarena da hain arraroa!
Eta gogoratzen ez dena ez da
existitu? Kantan bezala pasatzen
da? Yo no me acuerdo, no me
acuerdo. Y si no me acuerdo, no
pasó (Ni ez naiz gogoratzen, ez
naiz gogoratzen. Eta gogoratzen
ez banaiz, ez zen gertatu)? Eta
gertatu ez bada, zer pasatu da bitartean? Zelan bete genitzake buruko eta denboraren zulo horiek?
Momentukoak baino ez du inporta? Historia, letra larriz, eta
gure historia xumeak non gelditzen dira gogoratu ezean? Memoria historikoa zertarako?
Gertatu dena ez bada gogoratzen, nora doa gomuta hori? Garbigailuak irentsitako galtzerdiekin? Galdutako belarritakoekin?
Askatutako botoiekin? Edo
ahanzturak badu txoko sekretu
bat gure unibertsoan, non pasarte ahaztuak gordetzen diren?
Zoriontasuna opa dizuet, beraz, baina gorde gogoan.

LABek lau greba egunetara deitu du
arte grafikoen sektorean
DONOSTIA b Adegik negoziazio kolektiborako mahaia «blokeatuta»
daukala salatzeko, lau greba egun antolatu ditu LABek: irailaren 27an
eta 29an eta urriaren 4an eta 6an izango dira. Gaur, berriz, elkarretaratzea egingo du, 11:00etan, Tolosako SAM enpresaren aurrean.

«Kontxa jokatu aurretik
esan nuen segitu
egingo nuela. Inoiz baino
garbiago daukat baiezkoa.
Gozatu egin dut aurten»
Nadeth Agirre
Orioko patroia

%10,1
INFLAZIOA GIPUZKOAN
INE estatistika erakundeak emandako datuen arabera, joan den urtean
baino %10,1 garestiago zeuden prezioak Gipuzkoan abuztuan; uztailetik
abuztura bitartean ere garestitu egin ziren: %0,6.

Osinalde bertso sariketa irabazi izan
dutenekin ospatuko dute 50. urteurrena
GABIRIA b Iaz bete zituen 50 urte Gabiriako Osinalde bertso sariketak.

Plaka bai, gehiago identifikatzerik ez
Matxino faxisten tropek Donostia okupatu zuteneko 86. urteurrena izan zen asteartean, eta Donostiako Udalak
ekitaldi bat egin zuen Polloeko hilerrian. Maiatzean baieztatu zuen Aranzadi elkarteak hilerriko mausoleo frankistan miliziano antifaxisten gorpuak daudela hobiraturik; gutxienez, hamazazpi. Astearteko ekitaldian iragarri
zutenez, horien izenak jasoko dituen plaka bat jarriko dute monumentuan. Alabaina, mausoleoan dauden berrehun pertsonen gorpuzkiak identifikatzea ezinezkotzat jo dute, egoera txarrean daudelako. Irudian, asteartean Polloeko hilerrian egindako ekitaldia. JON URBE / FOKU

Urtebete beranduago dator ospakizuna. Inoiz irabazle izandako bertsolariak gonbidatu dituzte antolatzaileek, eta bihar 44 bertsolari elkartzea aurreikusten dute. Guztiek kantatuko dute.

%

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

Dolua
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Esku hutsik dauden familiak
Jaiotza tasa %8 jaitsi da Gipuzkoan lehen hiruhilekoan b Hainbat haur hil egiten dira jaio
ondoren edo lehenago, eta horien familiak Esku Hutsik elkartean biltzen dira
June Romatet Ibarguren

Azken urteetan, Hego Euskal Herrian jaiotza tasek behera egin
dute. Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) egindako azterketen arabera, beherakada nabarmenena Gipuzkoan izan da:
iazkoarekin alderatuz, %8ko beherakada lehen hiruhilekoan, 101
haur gutxiago. 1941ean hasi ziren
datuok aztertzen, eta aurtengo lehen hiruhilekoko datuak dira
inoizko baxuenak.
Horrez gain, Eustatek argitaratutako datuen arabera, amen batez besteko adinean ere aldaketak
izan dira. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 40 urte edo gehiago dituzten amak %12,6 dira, eta iazko
lehen hiruhilekoan %9,8 ziren.
Hurrengo adin tartean ere igoera
izan da: 35 eta 39 urte bitarteko
amak 0,9 puntu gehiago dira. 30
eta 34 artekoa 3,4 puntu jaitsi da,
eta 25 eta 29 adin tartekoa, 1,6.
Datu horiek, ordea, bizirik dauden haurrenak dira. Eustaten arabera, lehen hiruhilekoan, zazpi
haur jaio ziren hilda Gipuzkoan.
Esku Hutsik elkarteko kideek garrantzia eman nahi diete jaio baino lehen, jaiotzen ari zirela edo
jaio eta gero hildakoei. Elkartea
iaz sortu zuten, Araban, Bizkaian,
Gipuzkoan eta Nafarroan haurrak galdu dituzten familiak elkartzeko asmoz, baita haien bizipenei ikusgaitasuna emateko asmoz ere. Maria Gonzalez
elkarteko lehendakariak esan du
kideen artean badaudela haurdunaldi hasieran haurra galdutako
familiak, baita 14 hilabeterekin
haurra galdutako familiak ere:
«OMEk haurren heriotza gisa
kontatzen ditu 22. astetik 41.en
astera bitarte hiltzen direnak, baina lehen hiruhilekoan hildakoak
eta jaioberriak kanpoan uzten dituzte».
«Askotan esan ohi da amaren
adinak eragiten duela haurra galtzean, baina hori ez da horrela izaten», esan du Gonzalezek. Nahiz
eta amaren adinak gora egitean
haurdunaldiak arriskutsuagoak
izan daitezkeen, elkarteko lehendakariak kontatu du denetariko
familiak direla Esku Hutsik-en
parte. Elkartean haur bat edo
gehiago galdu dituzten familiak
daude, ama gazteak direnak eta
helduagoak direnak, eta denek

igaro behar izan dute doluaren
prozesutik. Estatistiken arabera,
lau emakumetik batek bizi behar
izaten du horrelako egoeraren
bat.
Adinak haurraren heriotzarengan eragin handirik ez badu ere,
Gonzalezek esan du normalean
ama helduagoentzat zailagoa izaten dela doluaren prozesua. «40
urte ingururekin galtzen baduzu,
zailagoa izango da berriro haurdun gelditzea, noski; beraz, dolua
bikoitza izaten da». Hala ere, azpimarratu du familia horiek ez
dutela beti beste haur bat nahi
izaten, eta ez dutela izan beharrik:
«Bakoitzak jakiten du beste haurrik nahi duen; nahiz eta hil egin
den, beti kontatzen dugu familiako bat bezala».
Familia horientzat garrantzitsua da beren haur hori jaiotako
haur moduan kontuan hartzea,
askotan, nahiz eta hilik egon, erditu behar izaten baitute.

Formakuntzaren beharra
Familien arteko babesa emateaz
gain, elkartean formakuntzak ere

gelditzen direla, eta formakuntzekin bideak ematen dizkietela.
Gainera, elkartetik baliabideak
ere sortzen dituzte. Adibidez,
manta txiki batzuk josten dituzte
hilik jaiotako haurrak
biltzeko. «Merkatuan ez
dagoenez haien tamainako ezer, oihal xurgatzaileetan edo altzairuz«Askotan esan ohi da amaren
ko erretiluetan eramaten
adinak eragiten duela haurra
zaizkie haurrak familiei,
galtzean, baina hori ez da
eta hori ezin da onartu»,
horrela izaten»
esan du lehendakariak.
Horregatik, haiek sortu«Bakoitzak jakiten du beste
haurrik nahi duen; nahiz eta hil tako oihalak ospitaleetan banatzen hasi dira.
egin den, beti kontatzen dugu
ematen dituzte. Publiko orokorrari zuzendutako formakuntzekin hasi ziren, baina hainbat
emaginek eta medikuk saio
horien beharra ikusi zuten, eta

‘‘

familiako bat bezala»
Maria Gonzalez
Esku Hutsik elkarteko lehendakaria

arlo profesionalekoekin ere egiten dituzte saioak.
«Formakuntzak beharrezkoak
dira, horrelako kasuak gertatzen
direnean profesionalek familiei
behar duten laguntza eman ahal
izateko», esan du Gonzalezek.
Azaldu du horrelako egoera askotan medikuak zer egin jakin gabe

Ondo azaldu beharra
Formakuntzak eta baliabideak arlo profesionalean zabaltzeaz gain, etxean gaia ondo lantzeaz ere arduratzen dira. Elkarteko familia batzuetan badira
haurrak, eta Gonzalezek dio beharrezkoa dela horiei ondo azaltzea
beren anai-arrebak hil egin direla.
Uste du heriotzaren gaia gizartean
ikusezina izaten dela, eta hori
amaitu behar dela.

Esku Hutsik elkarteko familia batek haurra galdu eta gero ateratako argazkia. NEREA GARAIZAR/ESKU HUTSIK
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Gaia gizarteratzeko bide ezberdinak hartu dituzte elkartean;
txikienentzat, adibidez, bi kideren artean liburu bat argitaratu
dute. Bestalde, azken hilabeteetan, herriko jaietako artisau azoketan aritu dira gaia zabaltzeko
postua jartzen. Gonzalezek esan
du bertan egoten direnean jendea
hurbiltzen zaiela, eta askotan
gertuko norbaiten egoera kontatzen dutela, jendeak barruan
duena askatzen duela. Gainera,
jendeak eskuz egindako gauzak
saltzen ere aritzen dira, elkartearentzat dirua lortzeko. Igande
honetan, Urretxun jarriko dute
postua.
«Sare sozialei ere garrantzi
handia eman diegu, eta gauza
asko publikatzen ditugu». Horien bitartez jendearengana iritsi
nahi dute, horrelako egoeran dagoen jendeak babesa izan dezan
eta elkartearengana jotzeko beldurrik izan ez dezan.
Laguntza behar duen edonork
aukera du sareen bitartez elkarteko kideekin harremanetan jartzeko. Horrez gain, Gonzalezek adierazi du informaziorik behar izanez
gero
haien
posta
elektronikora idazteko: eskuhutsik@gmail.com helbidera. Telefonoa zuzendaritzako kideek izaten dutela ere azaldu du: «Lasai
deitu 722822039 telefono zenbakira, eta esku zabalik hartuko zaituztegu».
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Lan gatazka

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko irailaren 16a

dietan izan duen jarrera salatu du:
«Ordezkoak bidaltzen zituzten
noiznahi, lanordu gutxiagorekin
baina lan karga berberarekin».
Horrez gain, grebaldian enpresa «oso gustura» dagoela adierazi dute langileek. Azpikontratatuta egonik, udalarekin duen kon-

‘‘
«Gatazka konpondu
beharrean, udalak bat
egin zuen enpresarekin
gutxieneko zerbitzuak
%100 ezartzeko»
Arantxa Amunarriz
Hondarribiko udal garbitzailea

«Uda osoa pasatu dugu
protestan, eta, orain,
hutsetik abiatu
beharko dugu»
Nagore Larzabal
Hondarribiko udal garbitzailea

«Oso kezkatuta gaude.
Udalak eta enpresak
ez dituzte gatazka
konpontzeko tresnak
mahai gainean jarri»
Oier Luzuriaga
Hondarribiko Talaia ikastetxeko
gurasoa
Hondarribiko udal garbitzaileak, greba mugagabeari ekingo ziotela iragartzeko agerraldian, irailaren 1ean. ELA SINDIKATUA

Ehun egunetik gora greban
Hilaren 1etik lanuzte mugagabean dira Hondarribiko udal eraikinetako garbitzaileak
b ISS enpresari soldata arrakala bukatzeko eta KPIa bermatzeko eskatzen diote langileek
Beñat Agirresarobe Hondarribia

Hondarribiko udal eraikinetako
garbitzaileak greba mugagabean
daude irailaren 1etik. Udalak azpikontratatutako ISS enpresan
lan egiten dute, eta azaldu dute
«hilabeteak» daramatzatela enpresarekin nahiz udalarekin negoziatu nahian, 2011tik berrikusi
ez den lan hitzarmena berritzeko

eta lan baldintza duinak eskatzeko. Greba mugagabeari irailean
ekin dioten arren, otsailean hasi
ziren mobilizazioak egiten, eta
ordutik ehun greba egun baino
gehiago egin dituzte.
Ekainaren 28an bildu ziren lehenengoz ISS enpresarekin, eta,
orduan, enpresari proposamenik
ez eramatea leporatu zioten langileek. Joan den astean elkartu

ziren bigarrenez, eta, langileen
esanetan, orduan ere ez zuen proposamenik aurkeztu. Diote bi hilabete eta erdiotan enpresak ez
duela elkartzeko ahaleginik egin.
«Uda osoa pasatu dugu protestetan, eta orain hutsetik abiatu beharko dugu», azaldu du Nagore
Larzabal garbitzaileak.
Asteartean elkartu ziren berriro, oraingoan proposamen bat

eramango zutela agindu baitzien
ISSk. Alabaina, enpresaren proposamenak «zur eta lur» utzi zituen langileen ordezkariak: soldata %0,75 eta %1 artean igotzea
planteatu die enpresak. Hondarribiko Udalean kale garbitzaileen –normalean, gizonak— eta
eraikin garbitzaileen artean %13
eta %15 arteko soldata arrakala
dagoela esan du ELAk.

Jarrera «kezkagarria»

lagun iragarlea

Sindikatuko ordezkari Xabier
Etxanizen esanetan, soldatak
arrakala hori ezabatu arte igotzeaz gain, KPIra egokitzea ere eskatzen dute langileek: «2011z
geroztik berritu gabe dagoen lan
hitzarmena iraungi eta berria
adosteko garaia da. Bost urteko
iraupena izatea eskatzen dugu,
eta bukatu eta berehalakoan KPIa
aintzat hartzea».
ISSren jarrera «erabat kezkagarria» da garbitzaileen irudiko.
Arantxa Amunarriz garbitzaileak
enpresak gaixoaldi eta oporral-

tratua eten ezean, ISSk irabaziak
bermatuta dituelako izan daiteke
hori, langileen ustez: «Udalak lan
gatazka konpondu behar dela aitortu zigun, baina abuztuan bat
egin zuen enpresarekin gutxieneko zerbitzuak %100 ezartzeko
arrazoibideak aurkezteko garaian». Larzabal lankideak bat
egin du Amunarrizekin: «Enpresa eta udala adarra jotzen ari zaizkigunaren susmoa dugu».Udalari gogoratu diote, langileak azpikontratatu gabe, kontratuak bere
gain hartzeko gaitasuna duela.

Talaian, osasun arazoak
Besteak beste, Talaia eskola garbitzen dute ISSko langileek.
Hango guraso elkarteak kezka
adierazi zuen abuztuan, ikastetxean pilatu den zikinkeria dela
eta. Astelehenean bilera irekia
egin zuten, ikasturtearen hasierak bultzatuta. «Oso kezkatuta
gaude, udalak eta enpresak gatazka konpontzeko tresnak ez dituztelako mahai gainean jarri»,
adierazi du Oier Luzuriaga ikastetxeko gurasoak.
Jada astebete egin dute ikasleek
geletan, eta kezka orokortu egin
da gurasoen artean: «Adinaren
arabera, hainbat ikaslek lurrean
egiten dituzte zenbait jarduera.
Kontuan hartu behar da beste
hainbatek asma eta bestelako
osasun gaixotasunak dituztela».

Ingurumena
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Azken urteetan, Gipuzkoan asko jaitsi da
erle kopurua, baita horiek egiten duten
eztiaren produkzioa ere. Horregatik,
erleek sortzen dituzten produktuen
prezioek gora egingo dute aurten.

Loreen ugalketan laguntzeaz
gain, sagarrondoetan ere laguntzen dutela aipatu du, eta beharrezkoak direla erleak sagarren
kopurua eta kalitatea bermatzeko.
Erleen beherakada gelditzeko,
erlauntzak zaintzea beharrezkoa
dela uste du Zubeldiak. «Aldaketa klimatikoaren aurka guk zerbait egitea zaila da, baina, laguntzak jasoz eta ikerketak eginez,
egoera hobetu daiteke».

Erleak zaindu
eta babestu
June Romatet Ibarguren

ipuzkoan, erleen
egoerak okerrera
egin du azken urteetan: gutxiago
daude, eta hainbat
arrisku dituzte. Horren ondorioz,
eztiaren produkzioa ere gutxitu
egin da. Mikel Zubeldia Gipuzkoako erlezainen elkarteko lehendakariak esan du aurten ez dela
nabarmena izan erleen beherakada, baina azken urteetan jaitsiz
joan dela. Elkartean 520 bazkide
dira, eta denen artean 5.000 erlauntz inguru dituzte. Horiek
zaintzen ikasteko formakuntzak
egiteko, edota behar duten materiala erosteko jotzen dute Zaldibiako elkartera.
Eztia ekainaren bukaera inguruan jasotzen dute urtero Gipuzkoan, baina Zubeldiak azaldu du
lehen geroago biltzen zutela:
«Lehen, iraileraino izaten genituen erleak lanean, eta urrian jasotzen genuen. Orain, ezin da
hori egin». Hala, batzuek Arabara edo Nafarroara eramaten dituzte erleak, nahiz eta ekaina iritsi
arte Gipuzkoan izaten dituzten.
Aurten, ordea, beroaldiaren
ondorioz, Araban zein Nafarroan
zelaiak ez dira beti bezainbeste loratu, eta produkzioa asko jaitsi da.
Gipuzkoako erlezainen elkarteko

G

lehendakariak esan du berak Valladoliden (Espainia) dituela erlauntz batzuk, eta produkzioa ez
dela erdira iritsi. «Ez daukat kopuru zehatz bat, baina lehen 30
kilo ezti inguru jasotzen bagenituen erlauntz bakoitzeko, orain
hamabost bat jasotzen ditugu
urte ona izanez gero».
Ezti kopurua jaisteak erleei ere
eragiten die, normalean, gordetzen duten eztiarekin negua pasatzen baitute. Zubeldiak azaldu
duenez, ordea, azken urteetan erlezainek gehigarri batzuk eman
behar izaten dizkiete: «Glukosa
edo antzekoak ematen dizkiegu;
bestela, normalean hiltzen direnak baino gehiago hiltzen zaizkigu». Jaten eman behar izatearen
ondorioz, erlezainek gastu gehiago dituztela esan du, eta horrek
eztiaren prezioa igotzen duela
pixkanaka.

Erleen bizitza, arriskuan
Erle kopurua jaisten ari dela esan
du Zubeldiak, eta horren arrazoietako bat barroa dela; zorri
mota horrek erleei eragiten die,
odola xurgatuz, hil egiten baititu.
Erleek ezin dutenez beren kabuz
barroaren aurka egin, erlezainek
tratamendu bat egin behar izaten
diete. Hala ere, erle asko hiltzen
dira izurrite horien ondorioz, eta
urte batetik bestera erlauntz bat
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Ikerketen bidez,
barroa aztertzeaz gain,
liztorrek erleengan
duten eragina aztertzea
beharrezkotzat daukate
Ikerketen bidez, barroa aztertzeaz gain, liztorrek erleengan
duten eragina aztertzea beharrezkotzat daukate Gipuzkoako
elkartean. Horregatik, uste dute
instituzioek laguntzak ematea
garrantzitsua dela, nahiz eta zaila
den konponbideak bilatzea, gertuago egongo baitira.

Prezioen gorakada

Erle bat lore artean, Aiako Iturraran lorategi botanikoan, 2019an. G.RUBIO / FOKU

baino gehiago gal dezaketela jakinarazi du Zubeldiak. «Ideia bat
egiteko: nik hamar erlauntz baditut, negua pasatu ondoren bi gal
ditzaket erraz, bai barroagatik,
baita liztorrengatik ere».
Izurrite horiei aurre egiteko,
oraindik ez dute tratamenduaz
gain beste aukerarik topatu, eta,
horregatik, erlezainek adi egon
behar izaten dute. «Nire ustez,
hau ikertzeko laguntzaren bat
jarri beharko litzateke; bestela,

erleak hil egingo dira aurrerantzean ere», azpimarratu du
Zubeldiak.
Erleen gutxitzeak gizartean
eragina izango duela esan du
elkarteko lehendakariak. «Erleek loreetako polena zabaltzen
dute, eta, ez badute beren lana
egiten, zelaietako loreak ez dira
jaioko». Azaldu du epe motzera
ez litzatekeela aldaketarik ikusiko, baina epe luzera aldaketak
nabarmenak izango liratekeela.

Erlauntzetako gorabeheren eraginez eta eztiaren produkzio baxuagatik, erlauntzetako produktuen prezioak igo egingo direla
esan du Zubeldiak. Besteak beste,
propolia, argizaria, eztia eta polena garestituko dira. Gainera, beste materialen prezioak ere igo direnez —beiraren prezioa, adibidez—, erlezainek gastu gehiago
dituzte.
«Gastu horiek ezin ditugu gure
gain hartu. Horregatik igo behar
ditugu prezioak». Zubeldiak eskatu du produktu horietakoren
bat erostekoan kontuan hartzeko
atzean duen guztia: «Bertan sortutako produktuei beharrezko
garrantzia eman behar zaie, eta,
prezio baxuagoa dutena nahi izanez gero, pentsatu nondik datozen». Gaineratu du erleen munduan sartu nahiko lukeen edonori laguntza emateko prest daudela
elkartean.

• GARAJEKO ATEAK
• SEGURTASUNEZKO
PERTSIANAK
• AUTOMATISMOAK
• KONPONKETAK
TELEKOMUNIKAZIOAK
Zubikoeta Industrialdea, 9
ATAUN ☎ 943 889 594
info@tapiainstala.com
www.tapiainstala.com

• URRUTIKO AGINTE TRESNA
HOMOLOGATUAK
• OINEZKOEN ATEENTZAKO
SISTEMA AUTOMATIKOAK
Tel.: 943-79 10 20 • Faxa: 943-79 08 17 • Kataide, 18 • ARRASATE
jubarateak@jubarateak.com • www.jubarateak.es

XV.mendeko dorretxea
Gela guztietan Internet
Enpresentzako
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San Roke, 25 • 20808 GETARIA
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Faxa: 943-14 03 45
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Bigarren
aukera izango
duen beka
Ego Ibarra batzordeak eta Eibarko Udalak
berriro ireki dute Mercedes Kareaga bekan
parte hartzeko aukera b Urriaren 31ra arte
bidali ahal izango dira proposamenak
Jone Markuleta Etxegoien

Herriarentzat ikerketa proiektu
gisa kaleratu zuten Eibarko Ego
Ibarra batzordeak eta Eibarko
Udalak Mercedes Kareaga beka.
Lehen deialdian, aurtengo maiatzean, inor aurkeztu ez zenez, beste saiakera bat egitea erabaki dute:
pasa den irailaren 1ean zabaldu zuten lanak aurkezteko epea, eta
urriaren 31ra egongo da irekita.
Hain zuzen ere, bekari izena
ematen dion Mercedes Kareaga
pertsonaia historikoa izango da
ikergaia oraingoan. 1908an jaio
zen, Eibarren bertan, eta gaztetatik emakume eta behartsuen eskubideen alde aritu zen. EAJren alderdikide izan zen urte askoan,
baita 1931ko urtarrilaren 9an sortu
zen Eibarko AEB (Emakume Abertzale Batza) erakundearen sortzailetako bat ere. Emakumeek gizartean zuten garrantzi eta rolaren inguruan hausnartu zuen Kareagak.
Horren gain, herriz herri ibili zen
mitinak ematen, harik eta 1933.
urtean politika alde batera utzi
zuen arte.
Emakumeen egoera eta gizarteko jarrerak izan zituen beti hizpide
Kareagak. Horri jarraituz, artikulu
ugari idatzi zituen orduko aldizkari ezagunenetan; besteak beste Argia, Euzkadi eta El Día komunikabideetan. Era berean, herri intere-

sa zuten proiektu ugari gauzatu zituen urteetan.

Hiru ekarpen nagusi
Eibarko memoria historikoa gordetzeko batzorde berezia da Ego
Ibarra, Eibarko Udaleko kultura
ondasunaz ere arduratzen dena.
Herritarrek ondasun hori ezagutzea du helburu nagusi, bai eta herrian bertan ikerketa proiektuak
sustatzea ere. Zeregin horretan kokatzen da Mercedes Kareaga beka.
Idoia Sarasketa batzordeko
idazkari eta Kultura zinegotziak
Kareagaren inguruan idatzitako
biografiako atal batek azpimarratzen duenez, hiru dira Kareagak
herriari egin zizkion ekarpen nagusietakoak: Goi Argi elkartearen
sorreran parte hartu zuen 1951n;
Eibarko Ongintza Patronatuaren

Edizioz edizio erabakiko
dute zein izango den
Mercedes Kareaga
bekan ikertu beharreko
gaia edo pertsonaia
fundazioa sortu zuen 1964an; eta
Cayetano Careaga tailerren hastapenetan parte hartu zuen —tailer
horiek egun Gureak enpresaren
oinarria izan ziren—.
Goi Argi emakumeentzat soilik
sorturiko lehen elkartea izan zen
Hego Euskal Herrian, eta Espai-

Mercedes Kareaga, 1933an, Eibarko batzokian. WIKIPEDIA

niako Estatuan ere ez zegoen halakorik. Hasiera bateko arazoak eta
oztopoak gainditurik, elkarte
proiektuak aurrera egin zuen, eta
emakumeen bilgune izan zen, garai hartako sozializazio neketsuaren prestakuntza eremu eta saretze oinarri moduan. Kareagak berak idatzi izan zuen Goi Argiri buruz, artikulu batean: «Bai, halaxe
zen, emakumeen denbora-pasarako leku atsegina, baina batik bat,
euren burua prestatzeko, gizartera
ateratzeko elkartea zen», zioen.
Sarasketaren esanetan, desberdintzat jotzen diren proiektu na-

gusi horiek bazuten helburu komun bat: «Karitatea baino gehiago, premia handiena zuen jendearekiko ardura eta kezka erakustea, behartsu eta emakumeen aldeko lan etengabea eginez».
Zinegotziak esan duenez, beka
bi urtez behin antolatuko dute, eta
EHUren laguntza izango dute. Bekaren ikerketa eremua hiruren
artean zehaztuko dute; izan ere,
bekaren barruan osatuko duten
batzorde mistoak edizio bakoitzean aukeratuko du zein izango den
landuko duten intereseko historia
gaia edo pertsona.

BEKAREN EZAUGARRIAK
Hauek dira Eibarko Mercedes
Kareaga bekan aurkezteko ezaugarriak:
Laburpena. Bekara aurkezteko,
norberaren lanaren laburpen txiki
bat eta egingo den proiektuaren
nondik norakoak azaldu beharko
dira lehendabizi. Horretarako, Eibarko Udalak eskuragarri jarri du
proposamenak online jasotzeko
web orrialdea.
Onuradunak. Mercedes Kareaga
beka norbanakoek nahiz berariaz
diru laguntza erdiesteko osaturiko
lantaldeek jaso ahal izango dute.
Euskara. Ikerketa lana eta memoria euskaraz egin beharko dira, eta
lehen mailako ikerketa-iturri izango da Eibarko udal artxiboa.
Diru laguntza. 9.000 euroko laguntza jasoko du bekaren irabazleak.
Epea. Hogei hilabeteko epean
amaitu beharko da lana. Onuradunek, hiru hilabetetik behin aurkeztu beharko dute ordura arte osatua
duten lana.
Epaimahaia. Eibarko Udaleko,
Ego Ibarra batzordeko eta EHUko
kideek osatuko dute bekako epaimahaia.
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Antia Muiño abeslaria, iazko irailaren 24an, Errenteriako Atlantikaldian kontzertua ematen. OARSO BIDASOKO HITZA

Atzo hasi zen Errenterian Atlantikaldia, itsasoa oinarri duen kultur topagune eta
musika jaialdia. Artista ezagunak ariko dira, baita hain ezagunak ez direnak ere.

Txikiagoek ere badute lekua
June Romatet Ibarguren

tlantikaldiaren lehen aldia 2014.
urtean izan zen,
eta helburu konkretu batzuekin
sortu zuten: Errenteriaren itsas
memoria berreskuratzeko, herria
mundura begira jartzea eta mundua herrira begira jartzea. Aurtengoa atzo hasi zen, eta igandera
arte izango da. Leloa Itsas Kodeak
da, eta, besteak beste, kultura ezberdinetako tailerrak, ikuskizunak eta kontzertuak eskaintzen
ari dira Errenterian.
Urtero egiten duten jaialdian
sorkuntza, musika, dantza, artea
eta eragileen arteko elkarlana
izaten dira nagusi. Horien bitartez, munduko kultura ezberdinetako jendea topatzen da, elkar
ezagutzen dute, eta dantzak, ohiturak eta janariak partekatzen
dituzte.
Urtetik urtera, jendea elkartzen da kontzertuak entzun, tailerretan parte hartu eta giroa bizitzeko. Aurtengo taldeen artean
garrantzitsuena Tanxugueiras
Galiziakoa da. Kolinga, Les Amazones d'Afrique, La Albany, Es-

A

paña Circo Este eta Palmerita
Coco Blue ere arituko dira.
Talde handiek ere lekua izaten
dute Errenteriako plazetako
agertokietan. Baina badira hainbat artista musikaren munduan
tokia egiten saiatzen ari direnak
eta aurten Atlantikaldian kontzertua eskainiko dutenak. Horien artean daude Ilargi Arrizabalaga lezoarra eta Julen Leturiondo
eibartarra.
Arrizabalaga haurra zenean
hasi zen musika munduan; trikitia ikasi zuen, euskal dantza ere
egiten zuen, baita antzerkia ere.
«Ondoren, trikitiaz pixka bat nekatu nintzenean, gitarra klaseekin hasi nintzen, eta hor ikasi
nuen nola egiten ziren abestiak»,
esan du Arrizabalagak. Bere abestietan lanean jarraitu zuen, eta
iazko maiatzean Killasisa diskoa
argitaratu zuen.
Leturiondok ere antzeko ibilbidea izan zuen. Hasieran pianoa
ikasi zuen, ondoren abesten hasi
zen, eta gero gitarra eta panderoa
ikasi zituen. Instrumentu asko
ikasten aritu zela dio Leturiondok: «Denetarik ikasten aritu
naiz, denetatik nuelako zerbait
ikasteko, bakoitzak zerbait eman

«Musikaren industriak
zirkuitu itxi bat du, eta
horrelako aukera bat
izateak esperantza
ematen du»
Ilargi Arrizabalaga
Abeslaria

didalako». Profesionalizatzen
hasi zen duela bi urte. Lehen kontzertua eman zuen Leturiondok,
eta Julen proiektuarekin lanean
jarraitu zuen.
Bi artistek, nahiz eta ez daramaten denbora asko, tartea izango dute Atlantikaldian. Bakoitzak
bere ibilbidea egin du jaialdira
iristeko. Izena emateko epe bat
irekitzen dutela azaldu du lezoarrak: «Tarte bat irekitzen dute urtero. Ni hiru aldiz saiatu naiz, eta
ez nuen espero aurtengo baiezkoa». Eibartarra, berriz, Kutxa
Kulturren parte denez, Katapulta Tour izeneko zirkuitu baten
barruan dago, eta Atlantikaldian
jotzeko tokia lortu zuen.

Musikaren zirkuituan barna

«Atlantikaldiak
garrantzi handia hartu
du azken urteetan, eta
bertan jotzeak bertigoa
ematen du, noski»
Julen Leturiondo
Kantautorea

Bihar emango du bakoitzak bere
kontzertua, eta biek esan dute
urduritasuna nabari dutela.
«Atlantikaldiak garrantzi handia
hartu du azken urteetan, eta bertan jotzeak bertigoa ematen du,
noski», esan du Leturiondok.
Arrizabalagak ere aitortu du beldur pixka bat ematen diola:
«Tanxugueiras bezalako talde
bat zeu ere egongo zaren kartelean ikusteak inpresioa eragin

zidan». Horrez gain, biek diote
emanaldiaren eguna larunbata
izateak presio handiagoa eragiten
diela, «jende gehien egoten den
eguna izaten delako».
Urduritasunak urduritasun,
azaldu dute Atlantikaldian parte
hartzea aukera handia dela. Gaur
egun jaialdia kulturalki garrantzia hartzen ari denez, eta jende
asko biltzen denez, aukera gisa
ikusten dute. Uste dute artista
txikientzat musikaren munduan
pauso txiki bat izan daitekeela,
jaialdiak apustua egiten duelako,
talde ezagunak ekartzeaz gain,
hain ezagunak edo hasi berriak
diren batzuei aukera emateko.
«Musikaren industriak zirkuitu bat du, oso itxia izaten dena eta
beti artista berdinak daudena, eta
horrelako aukera bat izateak
esperantza pixka bat ematen
du», esan du Arrizabalagak.
Leturiondok gaineratu du beharrezkoa ikusten duela horrelako
jaialdietan gazteei edo artista
berriei zuzendutako tarte bat izatea, asko ikasten baitute horrela:
«Iristen zara horrelako agertoki
handi batera, eta teknikariarekin
nola hitz egin ikasten duzu, produkzio aldetik zer behar den ere
ikasten duzu, zer behar dituzten
eta abar».

Ukitu batzuekin
Bakoitzak prest du bere emanaldia, eta ukitu berezi batzuk sartzeko saiakera egin dute. Ilargi
Arrizabalagaren udako azken
kontzertua izango da, eta urrian
diskoa grabatzen hasiko da. Beraz, emanaldian, Killasisa diskoko abestiak jotzeaz gain, berri batzuk ere abestuko ditu. Bertsioak
ere kantatuko ditu kontzertua
osatzeko, eta, horrela, ziklo bat
amaituko du, eta disko berrian jarriko du arreta.
Julen Leturiondok kontzertua
ikuskizun moduko zerbait bihurtuko du, jaialdiaren giroarekin
bat egiteko asmotan. Bandaren
konpainian joko du, eta azaldu du
ez dituela berdin ikusten normalean ematen dituen kontzertuak
eta Atlantikaldikoa; beraz, pixka
bat aldatu egingo duela.
9. aldia du Atlantikaldiak. Eskaintza kultural handia izango da
Errenterian; bi artista haiena barne. Leturiondok eta Arrizabalagak jendea animatu nahi dute euren kontzertuak ikustera, gogoz
baitaude eszenatokira igotzeko:
«Eskaintza handia dago, eta badakit herrian jendea egongo dela.
Beraz, espero dut kontzertua
ikustera animatuko direla», dio
Leturiondok. Harekin bat egin du
Arrizabalagak, eta gehitu espero
duela joango denak gozatzea.
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‘Dorian Gray’, tokiko hizkeretan
Aitor Arana itzultzaile eta idazle legazpiarrak Oscar Wilderen lana ahalik eta azpieuskalki
gehienetara itzultzeko proiektu bat du b Jada hiru bertsio daude argitaratuta; Goierrikoa azkena
Josune Zarandona

Aitor Arana idazle eta itzultzaile
legazpiarrak Oscar Wilde idazle
irlandarraren Dorian Grayren
erretratua eleberria azpieuskalki
guztietara itzultzeko proiektu bat
du esku artean. Dagoeneko zaraitzueraz, azpeitiarrez eta goierritarrez argitaratuta dago. Eta euskara batuko bertsioa «lehenagokoa» dela oroitu du Aranak:
«Lehendabiziko bertsioa Elkarrek argitaratu zuen, 1980ko hamarkadan, Bittor Hidalgok euskaratua». Harrezkero, beste bertsio batzuk ere izan ditu Dorian
Gray-k; besteak beste, Aranak
berak 2001ean itzulitako bertsio
laburtua. Ez ditu guztiak berak
itzuli: beste euskalkizale batzuk
ere aritu dira lan horretan. Azaldu
duenez, «oso mugimendu polita» sortu da euren artean.
Imanol Azkoitia azpeitiarrak
eta Aitor Azpiazu ormaiztegiarrak egin dituzte azpeitiarrezko
eta goierritarrezko bertsioak.
Biek ala biek «lan bikaina» egin
dutela uste du Aranak. Izan ere,
tokiko hiztun onak daudenean,
haiek aurkitzen saiatzen da itzulpenak egiteko, «egokienak haiek
direlako». Aranak itzulitakoetan
—zaraitzuerazkoan, esate baterako—, egiten «ausartu» dela dio,
«jadanik hiztunik ez dagoelako
aldaera horietan».
Dorian Grayren erretratuak
eleberriak nerabe zenetik erakarri
du Arana. «Sailkatzen zaila da, gogoetarako bidea ematen duena.
Zirikatzaile handi samarra zen Oscar Wilde, eta alde horretatik ere
interesgarria da ». Euskalkigintzan badira gisa horretako aurrekariak,
XIX.
mendean
Louis Lucien Bonapartek ebanjelioari eta doktrinari buruz egindakoak, kasu. «Bonapartek euskalkien lehendabiziko sailkapena
egin zuen. Oso lan ederra egin
zuen San Mateoren ebanjelioa
euskalki askotara itzulita. Guri altxor ederra utzi zigun», azaldu du.
Hala ere, Aranak uste du Bonaparteren testuak «oso astunak»
direla eta «publikoarengandik
urruti samar» daudela. Horregatik, erlijiozkoa ez den literatur lan
bat azpieuskalki guztietan edukitzea «gauza ederra» izango litzatekeela pentsatu zuen. «Bostehun urte barru Dorian Grayren

Beste itzulpen
batzuk ere
martxan dira jada

R

Dorian Grayren erretratua lanaren azpieuskalkietako bilduma
haziz joango da datorren urtean. Izan ere, Aitor Aranak
dagoeneko idatzia du hegoaldeko goi nafarrerazko
bertsioa, Garesko aldaeran,
eta udaberrian argitaratuko
da. Erronkarierazko bertsioa idazteari ere ekingo
dio datorren urtean. Bizkaierazko bertsio bat ere
martxan dago jada: Eukene
Herrera ari da egiten. Ipar
Euskal Herrikoak egitea
«asko» gustatuko litzaiokeela ere aitortu du Aranak.
Hori ez da, idazlearen iritziz, irakurle arruntentzako
lan bat, «euskalkizaleentzat» egindakoa baizik. Tokian tokiko euskara zerbitzuetan daude eskura.

rako, telebistarako... Azpieuskalkiek, berriz, «etxean, kalean eta
abar» dutela tokia zehaztu du.
«Hortik kanpo oso interesgarria
da euskara batua jakitea».
Harago, uste du euskara batuari beste aitortza bat ere zor zaiola.
«XX. mendera arte —demagun,
1975era arte—, bertako euskara
galtzen zen lekuetan ez zen ezer
geratzen; hau da, gaztelaniak edo
frantsesak erabat ordezkatzen
zuten euskalkia, eta euskara erabat desagertzen zen. Zorionez,
euskal herritarron kontzientziari
esker, horri galga jartzea lortu
genuen. Gaur egun euskalkiak
galdu edo desagertzen diren
tokietan euskarak bizirik jarraitzen du batuari esker».

Aranaren lan oparoa

Orain arte argitaratuta dauden eleberriaren bertsioak. Azkena goierritarrezkoa izan da, aurtengo maiatzean. AITOR ARANA

erretratua euskalki ezberdinetan
irakurtzen dutenengan pentsatzen ari naiz. Egundoko altxorra
izango da. Guretzat gaur egun
Bonaparteren San Mateoren
Ebanjelioak irakurtzea bezala».

Gorde, ondorengoei uzteko
Izan ere, proiektu honen helburua ez da liburuak saltzea, galbidean dauden euskararen aldaera
horien bilketa lan bat egitea baizik. Aranak esan duenez, «normala» da galtzea: «Euskara
galdu eta birsortu egin da historian askotan». Ez da hori euska-

«Gaur egun euskalkiak
galdu edo desagertzen
diren tokietan euskarak
bizirik jarraitzen du
batuari esker»
Aitor Arana
Idazlea eta itzultzailea

raren kasua soilik, «aldaerak eta
dialektoak beti sortuz eta desagertuz ibiltzen dira hizkera guztietan: italierari gertatu zaio, eta
baita japoniera ere».
Euskara batuaren eta euskalkien artean zenbaitetan gizartean
sortu den eztabaidaz galdetuta,
esan du azken urteetan asko
apaldu dela tirabira hori. «Bakoitzak bere esparrua dauka. Elkarrekin bizi dira hizkera eta aldaera horiek, eta elkarri eragiten
diote. Uste du euskara batua
«oso egokia» dela euskara ikasi
nahi dutenentzat, administrazio-

Ez da hau Aranak euskalkigintzan egin duen lan bakarra. Asko
dira euskalkietan oinarrituta egin
dituen hiztegiak eta ikasliburuak,
adibidez. Literatur sorkuntza
mardula ere badu. 24 urterekin
argitaratu zuen bere lehendabiziko liburua: Azkonarraren laguna
(Elkar, 1987), Donostiako Bilintx
saria irabazita. Ordutik, luzea da
haren argitalpenen zerrenda.
Batez ere, haur eta gazte literaturan aritzen da, eta noizbehinka
helduentzako eleberriak ere argitaratzen ditu. Arana euskarazko
literatura erotikoa gehien landu
duten idazleetako bat ere bada.
Sormen lanez gain, itzultzaile
gisa ere egin du ibilbidea. Besteak
beste, euskarara, gaztelaniara,
ingelesera, alemanera eta esperantora itzuli ditu hainbat lan.
Izan ere, Euskal Herrian esperantoaren inguruan inor aditurik
bada, Arana da azpimarratu
beharreko bat.
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Proposamena 13
Temaskala
honetan eta hurrengoan izango
dute jarraipena. Gustura daude
orain arteko ekitaldiak nola joan
diren ikusita, Uxue Lasa antolakuntza taldeko kideak azaldu
duenez: «Eguraldiak asko lagundu zuen, eta jendea oso gustura
egon zen. Adin guztiko jendea
izan zen». Guillermo Piqueroren
Mariren sabelean hitzaldia eta
horren inguruko mappinga, Iker

‘‘
Temaskaletik
ateratzean, barruari
begira, norbere prozesu
mental eta izpiritualean
aldaketa bat izaten da»
Jose Luis Ramirez
Temaskal gidaria

«Artea betiko
lekuetatik atera eta
naturara egokitzen
den moduan egitea
da jaialdiaren ideia»
Uxue Lasa
Azken Muga jaialdiko antolatzailea

Tibetar katiluekin egindako meditazio saioa, aurreko asteburuan, Zarateko lepoan, Azken Muga jaialdiaren barruan. UXUE LASA

Azken Muga jaialdia martxan dago Zarateko lepoan, eta bihar temaskala egingo dute.
Amaren umetokia irudikatzen du, eta barne lana egiten da bertan parte hartuz.

Berriro jaiotzeko saioa
Imanol Garcia Landa Tolosa

exikoko jatorria
duen nahuatl
hizkuntzan,
temaskal hitzak ur beroaren etxea esan nahi du. Azken Muga jaialdiaren barruan lehen aldiz
egingo dute temaskala. Bihar
eguerdian izango da saioa, Tolosako Bedaio auzoaren eta Azkarate
(Nafarroa) artean dagoen Zarateko
lepoan, zuhaitzez inguratuta.
Jose Luis Ramirezek prestatu
eta gidatuko du temaskala. Mexikarra da izatez, eta Iruñean bizi
da. Temaskalak amaren umetokia irudikatzen duela esan du Ramirezek. «Barruan sartzen zara,
eta, ateratzen zarenean, egiten
den lana da berriz jaiotzea». Astean zehar estruktura eginez joan
dira, iglu formakoa, banbu makilekin. Makilak gurutzatuz, goialdean zortzi puntako izarra sortzen da. Gero mantekin-eta estali
egiten da. Saioa hastean, estrukturaren barruan, erdian, zilborra
deitzen dioten espazio bat dago,
eta bertan harri beroak sartzen
dituzte. Harri horiek temaskala-

M

ren kanpoan egiten den su batean
berotzen dira. Behin harri beroak
temaskal barrura sartu eta zilborrean uzten direnean, zenbait belarrekin egindako infusio bat botatzen zaie, eta baporea igo egiten
da; horrek beroa sortzen du temaskalaren barruan.
Saioaren bitartez egiten den
lana, kantuen laguntzarekin,
norberaren barruko lan bat sortzeko dela dio Ramirezek: «Bertatik ateratzean, fisikoki beroak
eragiten du toxina asko botatzea,
eta, barruari begira, norbere prozesu mental eta izpiritualean aldaketa bat izaten da».
Saioak bere egitura du, harriak
lau atetatik sartzen baitira. Lau
zati daude, eta zati bakoitzean ate
ezberdin batetik sartzen dira harriak. «Ate bakoitzak elementu
batekin du zerikusia: lurra, ura,
sua eta airea», esan du Ramirezek, «eta zati bakoitzean elementu bakoitza lantzen da».
Mexikon, jatorrian, emakume
erditu berrientzat izaten zen temaskala, edo norbait gaixo zegoenean bertan egoteko. Azken Mugan egingo duten modua, AEBetako indiarren inipia eta mexika-

Zarateko lepoan ikusgai dauden artelanetako bat. ASIER IMAZ

rren temaskalaren arteko uztarketa da. Hamabost bat lagunentzako lekua izango da biharko
saioan, eta, parte hartzeko, izena
eman daiteke Instagrameko @azkenmuga22 kontuaren bidez edo
azkenmugaproiektua@gmail.com
helbidera idatziz.

Artea eta natura bat eginik
Azken Muga kultur jaialdiaren
zazpigarren edizioa da aurtengoa.
Zarateko lepoan aire librean artelanak jartzeaz gain, hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Aurreko asteburuan hasi ziren, eta asteburu

AZKEN MUGA JAIALDIA
Hainbat ekitaldi antolatu dituzte
Tolosako Bedaio auzoaren eta Azkarate (Nafarroa) artean dagoen
Zarateko lepoan.
Gaur. Film laburrrak (21:00).
Bihar. Temaskala (12:00), bertso
saioa (16:00), Kilimak taldearen
kontzertua (18:00) eta DJ Aritz Icepun (20:00).
Irailak 24, larunbata. Kontzertua
(17:00): Et Incarnatus Orkestra &
Gorka Hermosa. Eguraldi txarra
eginez gero, Arribeko elizan.

Pirisen kontzertua, Gaspi-k gidatutako meditazioa tibetar katiluekin eta Abraham Cupeiroren
kontzertu-solasaldia antzinako
haizezko instrumentuekin izan
ziren, besteak beste, asteburuko
ekitaldiak. «Jende asko ez da izaten, baina helburua ez da hori,
baizik artistengandik gertu egotea», zehaztu du Lasak.
Europan horrelako jaialdi asko
egiten direla gaineratu du Lasak,
natura eta kultura uztartuz.
«Artea betiko tokietatik atera eta
naturara egokitzen den moduan
egitea da ideia». Zarateko lepoaren basoan, aire librean, bederatzi artelan jarri dituzte, eta hamalau artistak parte hartu dute;
horietatik 11, emakumezkoenak
dira. Artelanetako bat E3 Euskal
Emakume Eskultoreak kolektiboko kideek egin dute. Lasak
berak ere artelan bat jarri du:
«Nik nahiko lan surrealistak
egin ditut. Araizko ibarrarekin
beti lotura izan du sorginkeriaren ideiak, eta, hortik abiatuta,
emakume bat sua hartzen ariko
balitz bezala egin dut, zuhaitzetik
gora doazen tanta moduko
batzuekin eta oinen ordez sustraiak dituena».
Lepoan bertan dago Zaratetxea
—aspaldi batean mikeleteen etxea
zen—, eta han dago Erresistentzia
izeneko erakusketa, 30 bat artelan txikirekin. Asteburuetan irekitzen dute, eta hilaren 24ra arte
egongo da ikusgai. Aire librean
dauden artelanak ere hor bueltan
kenduko dituzte, naturak hondatuko ez dituen zatiak behintzat.
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Azkotia b Musika

ARETXABALETA Crap! eta La

Rekba.
b Bihar, 20:00etan, Orli tabernako
arkupean.
ARRASATE Iraitz Agirre eta Garazi

Barrena, Des-Kontrol, Perlata, Izadi eta Kontralde.
b Bihar, 16:30ean, Biteri plazan.
ARRASATE Delirium Tremens,

Etxepe eta Gora Etorri.
b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.
AZKOITIA Azkoitiko I. Trikiti Egu-

ne.
b Bihar, herrigunean.
AZPEITIA Lukiek eta Monte del

oso.
b Bihar, 22:00etan, Sanagustinen.
BERGARA Korda Rota.
b Bihar, 18:30ean, Gorlako kantinan.

BERGARA Kilimak, Virgin Mari eta

DJ Hirukiak.
b Bihar, 23:00etan, txosnagunean.
DONOSTIA Radiocrimen eta The

Guilty Brigade.
b Gaur, 20:00etan, Dokan.
DONOSTIA Hyedra eta Madelei-

ne.
b Gaur, 20:00etan, Dabadaban.
DONOSTIA Mikel Moreno.

Egun osoko egitaraua trikitiaren bueltan
Azkoitiko I. Trikiti Eguna egingo dute bihar. Egun osoko egitaraua prestatu dute herriko trikitilari eta trikitizaleek, Trikigiro elkartearen, Azkoitiko Udalaren eta herriko tabernarien laguntzarekin. Eguerdira bitartean, kalejirak egingo dituzte, eta, ondoren, plazan elkartuko dira bazkaltzeko. Arratsaldean, erromeria egingo dute plazan, eta gauean Iratzar taldearen kontzertua izango da han. Irudian, trikitilariak Azkoitiko kaleetan. UROLA KOSTAKO HITZA

b Bihar, 20:00etan, Kutxa Kultur

plazan.
DONOSTIA Dosis Gray.

ERRENTERIA Hofe x 4:40.

ERRENTERIA Moonshine Wagon.

ESKORIATZA Liher.

b Gaur, 21:00etan, Kalekaian.

b Bihar, 19:00etan, plazan.

b Gaur, 22:30ean, plazan.

ERRENTERIA Palmerita Coco

ERRENTERIA Euskoprincess.

ESKORIATZA Anari.

Blue.
b Gaur, 21:30ean, plazan.

b Bihar, 19:00etan, Kalekaian.

b Bihar, 13:00etan, plazan.

ERRENTERIA Ilargi.

ESKORIATZA Neomak.

b Bihar, 20:00etan, Herrixkan.

b Bihar, 22:30ean, plazan.

Herrixkan.

ERRENTERIA Les Amazones d’A-

ESKORIATZA Erromintxelak.
b Igandean, 13:00etan, Gernika

LEZO Penny Fleck, Matxarda eta

ERRENTERIA Tanxugueiras eta

frique eta Tony Viser.
b Bihar, 20:00etan, Itasargi
Nagusian.

plazan.

Kaotika.
b Bihar, 00:00etan, Lobaton.

b Bihar, 20:00etan, La Tabernan.

DONOSTIA Travis Birds.
b Bihar, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIA Steam Down.

ERRENTERIA DJ Polas.

b Bihar, 20:30ean, Dabadaban.

b Gaur, 22:30ean,

DONOSTIA Protomartyr eta Mas-

sa Confusa.
b Asteartean, 20:30ean,
Dabadaban.

Neomak.
b Gaur, 23:00etan, Itsasargi
Nagusian.

ERRENTERIA Hijas de la Cumbia.
b Gaur, 00:00etan, Kalekaian.

ERRENTERIA Brava.
b Bihar, 00:00etan, Kalekaian.

b Gaur, 19:00etan, plazan.

ERRENTERIA Ralphie Choo.
b Gaur, 19:00etan, Kalekaian.

b Bihar, 13:00etan, plazan.

Amaia Elizaran.
b Gaur, 20:00etan, Itsasargi
Nagusian.

ERRENTERIA Albany.

OÑATI Unidad Alavesa, Larru Bel-

HERNANI Gozategi.

tzak eta Penny Fleck.
b Gaur, 22:00etan, San Martin
auzoan.

b Bihar, 21:30ean, Kalekaian.

b Bihar, 23:00etan, Gudarien
plazan.

ERRENTERIA Teko Maisin.

IRUN 1522: Albada aintzinako mu-

b Bihar, 21:00etan, San Martin

b Bihar, 22:00etan, Herrixkan.

sika kontzertua.
b Gaur, 20:00etan, San
Martzialeko ermitan.

auzoan.

OÑATI Deiedra eta Mentertz.

ERRENTERIA Emke Banda.

ERRENTERIA Las Karamba eta
ERRENTERIA Mikel Moreno.
b Bihar, 13:30ean, plazan.

bala. Intza, Bulego, Idoia, Melendi,
Stay Homas, Sofia Ellar, Marlena
eta Veintiuno.
b Bihar, 18:00etan, hipodromoan.

b Igandean, 19:30ean, plazan.

ERRENTERIA Ghau.
b Bihar, 12:30ean, Kalekaian.

LASARTE-ORIA Donostia Festi-

ESKORIATZA The Riff Truckers.
ERRENTERIA Julen.
b Bihar, 21:30ean, plazan.

ERRENTERIA Intza.

drea Santiago eta
Marlon.
b Gaur, 18:00etan, hipodromoan.

ERRENTERIA Kataluniar kone-

xioa: rumba eta beste! musika eta
dantza.
b Igandean, 11:30ean, Itsasargi
Nagusian.

ERRENTERIA AH Kwanto.

b Ostegunean, 19:30ean,

IRUN Nacho Vegas.

b Bihar, 17:00etan,

ERRENTERIA Amaterra.

b Gaur, 21:00etan, Herrixkan.

plazan.

b Igandean, 12:00etan, plazan.

antzokian.

b Bihar, 19:00etan, Amaia KZn.

ORIO Iker Lauroba eta Beste UrtaLASARTE-ORIA Donostia Festi-

ERRENTERIA Marina Landa.

ORDIZIA Korrontzi.

bala. Julen, Nogen, Bengo, Lola Indigo, Nil Moliner, Arnau Griso, An-

roak.
b Gaur, 22:00etan,
kiroldegian.
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TOLOSA New Candys.
b Gaur, 22:00etan, Bonberenean.

HERNANI Miro Zabalagan.

Hondarribia b Zirkua

b Azaroaren 1era arte, Txillida

Lekun.
TOLOSA Cadipsonians.
b Bihar, 18:30ean, 3 tabernan.

IRUN Juanjo Etxabeguren margo-

URRETXU Zaunka, Habi, John De-

laria.
b Irailaren 30era arte, Kabigorrin.

aler & The Coconuts eta Herenegun.
b Gaur, 21:00etan, txosnagunean.

TOLOSA Koloreak. Uxue Lasa

Ameztoiren margolanak.
b Urriaren b4ra arte, 3 tabernan.

URRETXU Gilda eta Rukula.

HAUR JARDUERA

b Bihar, 23:00etan, txosnagunean.

ZARAUTZ GZR, Ameba eta Ma-

BELAUNTZA Amelie eta xirrikituen

nuela Ahizpak.
b Gaur, 22:30ean, Salbide auzoan.

jostunek ipuin kontaketa musikatua.
b Gaur, 17:30ean, elizako
teilatupean.

ZARAUTZ Andoni Ollokiegi.
b Bihar, 17:00etan, Salbiden.

DONOSTIA Alpistegia haurrentzaZARAUTZ Fan&Go.

ko bertso saioa. Eneko Arrate Sololuze eta Aissa Intxausti.
b Bihar, 18:00etan, Loiola
Erriberako Gabriel Lafite plazan.

b Bihar, 22:30ean, Salbiden.

ZUMAIA DJ Loti eta Julen Lujan.
b Bihar, 22:00etan, Eusebio

ERRENTERIA Naturaren sekre-

Gurrutxaga plazako karpan.

tuak ipuin kontaketa.
b Bihar, 11:00etan,
Herrixkan.

ANTZERKIA
ANDOAIN Urbasa. Hutsun eta Or-

HERNANI Joan Miroren bidai lu-

tzi.
b Bihar, 18:00etan, Leitzarango
Otieta parkean.
ANDOAIN Do Not Disturb. Vaiven

Circo.
b Igandean, 18:00etan, Goiko
plazan.

Gure Zirkua, Oriotik Hondarribira

zea ipuin kontaketa musikala. Leire Cano eta Camiña Dovale.
b Bihar, 17:00etan, Txillida Lekun.

BESTELAKOAK

Bosgarren bira egiten ari da Gure Zirkua, eta, ia abuztu osoa Orion eman ostean, Hondarribira iritsi da. Hiru asteburu egingo ditu han, eta gaur izango da lehen emanaldia, 19:00etan. Bihar bi saio egingo dituzte, 17:00etan
eta 19:30ean, eta etzi beste bat, 18:00etan. Irudian, ikuskizunaren zati bat. GOTZON ARANBURU / FOKU

ARETXABALETA David Blanco

HERNANI Bertso saioa. Oihana

DONOSTIA Manbuhsa. Ivona -

VILLABONA Dye dye. Ertza.

ARRASATE Katuen kontuak. Jose-

Iguaran, Alaia Martin, Andoni Mujika, Agin Laburu. Gai jartzailea: Iker
Ormazabal.
b Bihar, 18:00etan, Biteri
plazan.

Pablo Girolami.
b Gaur eta bihar, 19:45ean, Lasta
plazan.

b Igandean, 19:30ean, Txistulari

ba Sarrionandia eta Ines Osinaga.
b Bihar, 18:30ean, Irati topalekuan.

ARRASATE Hazia musikala.

magoa.
b Bihar, 18:30ean, plazan.

b Bihar 20:00etan, eta etzi

19:00etan eta 20:00etan, Amaia
antzokian.
DONOSTIA Entremeses. Zuentzat

taldea.
b Ostegunean, 19:00etan, Okendo
kultur etxean.

OIARTZUN Bertso bazkaria. Alaia
HERNANI Luze edo motz. Idoia To-

rregarai eta Mirari Martiarena.
b Gaur, 20:30ean, Biterin.

Martin eta Jon Martin.
b Bihar, 14:00etan, Ugaldetxoko
auzo lokal berrian.

ERAKUSKETAK
DONOSTIA Jupiter + Jaguar eta

Córdoba Drone (Memoria 1). Eyas
Dance Project eta Daniel Hernandez.
b Bihar, 19:00etan, Konstituzio
plazan.

HONDARRIBIA Ecos en el fango.

ZARAUTZ HerrimaMITUZ bertso

HERNANI Gesala. Dantzaz taldea.

La Manchina Teatro.
b Igandean, 19:00etan, Itsas
Etxean.

saioa. Iñigo Mantzisidor eta Andoni Egaña. Protagonista: Xabier Alberdi Lonbide.
b Gaur, 20:00etan,
Modelon.

b Igandean, 20:00etan, Ezkiaga
pasealekuan.

IRUN Izaro Ieregi. Performancea.

LAZKAO Gazte. Hika Teatroa.

BERGARA Migel Okina eta Julio

Galarta.
b Irailaren 25era arte, Aroztegin.

VILLABONA Harri minak. Bonbon
BELAUNTZA GenEroa. Kimuak

taldea.
b Igandean, 18:00etan, elizako
plazan.

BERTSOLARITZA

do Chillida. Diálogo en los años 50
y 60.
b Irailaren 30era arte, San Telmon.

tal musikatua. Puy Barral eta Manu
Gaigne.
b Gaur, 20:00etan, Kutxa Kultur
plazan.

DONOSTIA Oteiza Argentinan.

ERRENTERIA Atlantikaldia jaial-

b Urriaren 2ra arte, D’Museoan.

dia.
b Igandera arte, hainbat tokitan.

LEZO Out of the blue eta Migrare.

Larutan eta Maduixa.
b Igandean, 20:30ean, Goiko
plazan.

objektu tradizionalak.
b Irailaren 30era arte, San Telmon.
DONOSTIA Keixeta batzuetan piz-

b Bihar, 19:00etan, Zubikoan.

ti, besteetan eder.
b Irailaren 25era arte, Aiete kultur
etxean.

URRETXU Amoria & Dolore. Elka-

DONOSTIA Komikiak eta zinema.

no, lehen mundu bira. Kresala.
b Bihar, 13:15ean, Gernikako
Arbola plazan.

Luis Gascaren omenezkoa.
b Azaroaren 8ra arte, Okendo kultur
etxean.

OÑATI Martin Zalakain. Argia.

DONOSTIA The Bleeding Issue eta

urteurrena. Ekitaldia, bertso poteoa, bazkaria eta bertso saioa.
b Bihar,egun osoz, plazan.

kultur jardunaldiak.
b Igandera arte, Intxaurrondo kultur
etxean.

DONOSTIA Hau. Euskal Herriko

DANTZA

GABIRIA Osinalde sariketaren 50.

DONOSTIA Extremadurako XLII.

DONOSTIA Huesos poesia erreziDONOSTIA Jorge Oteiza y Eduar-

b Bihar, 19:00etan, plazan.

b Gaur, 20:00etan, Amaia KZn.

Beltz.
b Gaur, 19:30ean, Gurea
antzokian.

plazan.

El espejo. Paula Parra eta Danza
Mobile.
b Gaur, 19:00etan, Konstituzio
plazan.

HONDARRIBIA Gure Zirkua.
b Urriaren 1era arte, ostiraletan
19:00etan, larunbatetan 17:00etan
eta 19:30ean, eta igandeetan
18:00etan, hondartzako
aparkalekuan.
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«Enpresei ia egunero
egiten dizkiete zibererasoak»
Koldo Peciña b Ziur zentroko zuzendari nagusia
Ziur zibersegurtasun industrialeko zentroa prestakuntza ematen ari zaie Gipuzkoako enpresei,
2018tik. Arriskua benetakoa dela dio Peciñak, eta ezinbestekotzat jo du gutxieneko segurtasun bat.
Maria Ortega Zubiate

Zibersegurtasunaren mundua,
oraindik, nahiko ezezaguna da:
hori ondo daki Koldo Peciñak
(Gasteiz, 1978), Ziur Gipuzkoako
Zibersegurtasun Industrialeko
Zentroko zuzendari nagusiak.
Hala ere, Gipuzkoa bezalako
lurralde industrializatu batean
horrelako lanak ezinbestekoak
direla esan du. 2018an sortu
zuten Ziur, eta beren lana ezagutarazteko eta sektore industrialeko arriskuak benetakoak direla
erakusteko jardunaldiak egin
zituzten atzo Donostian, Tabakaleran.
Nola deskribatuko zenuke zibersegurtasun industriala?
Duela urte batzuk, enpresek ez
zuten arriskurik: zibersegurtasunik ez zuten behar, haien instalazioak ez zeudelako konektatuta.

Baina eraldaketa teknologikoarekin, guztiak konektatu dira, adimen artifizialaren, transformazio
digitalaren eta halako proiektuen
eraginez. Eta konektatuta badaude, arriskua dute zibererasoen jomuga izateko. Gainera, industria
munduko makinak robotak, fresatzeko makinak eta beste dira:
oso zaharrak dira; agian, 25 urte
irauten dute. Horregatik, haien
arriskuak handiagoak dira Internetera konektatzean.
Filmetako kontua dirudi... Benetako arriskua dago zibermunduan?
Bai, arriskua dago, eta eraso pila
bat daude. Jendeak pentsatzen
du zibersegurtasunaren inguruan lan egiten dugun guztiok
hackerrak garela, hori delako
hedabideetan agertzen dena.
Baina ez da horrela: arlo mordoa
daude sektore honetan. Gipuzko-

kana: hau da, birus bat jasotzen
dute, datu guztiak lapurtzen
dituena, eta erreskate bat eskatzen dute datu horien truke.
Beste eraso ohiko bat identitatea
ordeztearena da. Bezeroen eta
hornitzaileen artean
posta elektronikoz dago«Jendeak pentsatzen du
zibersegurtasunaren inguruan en konbertsazioa harrapatzen dute, bien erdian
lan egiten dugun guztiok
jartzen dira, eta, faktura
hackerrak garela»
bidaltzean, fakturako
«Enpresa handien
kontu korronte zenbakia
arazorik handiena, orain,
aldatzen dute. Orduan,
hornitzaileak izango dira
bezeroak beste kontuziurrenik»
korronte zenbaki bat
jasotzen du.
Horregatik, segurtasun pixka bat Halakoetan, nola esku hartzen
izan behar dute, eraso horiek duzue zuek?
kudeatzeko eta krisiari aurre egi- Ziurren, aholkuak ematen dizkiegu. Gure lana da haiekin lan
teko.
Zer eraso mota dira ohikoenak? egitea sentsibilizatzeko eta konIa egunero dago enpresaren bat tzientziatzeko zer arrisku dauden
Ram software erasoren bat dau- eta nola definitu behar dituzten
ako enpresei ia egunero egiten
dizkiete zibererasoak: ez da bakarrik AEBetan gertatzen, hemengo
enpresa handi eta txikiei ere erasotzen diete. Baina eraso horiek
oso ohikoak dira, masiboak.

beren sistemaren arkitekturak
erasorik egin ez diezaieten.
Hemen badago BSCS Basque
Cyber Security Center, Eusko
Jaurlaritzaren zentroa, eta haiek
laguntzen diete enpresei eraso
horiek kudeatzen. Gipuzkoan,
aholkuak baino ez ditugu ematen; konpetentzia Jaurlaritzak
dauka. Ertzaintzarekin egiten du
lana, eta harekin kudeatzen dute
zibererasoa.
Atzoko jardunaldian, etorkizuneko erasoen joerak aztertu
zenituzten. Zer eraso mota
datozela aurreikusten duzue?
Enpresa handien arazorik handiena, orain, hornitzaileak izango
dira ziurrenik: erasotzaileek,
enpresa handietara sartzeko,
haien hornitzaileetara jotzen
dute, txikiagoak izanik segurtasuna txikiagoa izan ohi delako.
Horrela jotzen dute enpresa handira. Horregatik, hornitzaileekin
lan pila bat egin beharko dugu,
haiek izango baitira erasoen helburu datozen urteetan.
Zer ikasi behar da zuen lana egiteko?
Gehienbat ingeniaritza informatikoko edo telekomunikazioetako jendea izaten da, edo industriala. Zuzenbideko lizentziadun
asko ere badaude, arraroa dirudien arren, lege pila bat daude
eta. Baina egia da arazoak ditugula talentua lortzeko; ez dago ikasketa zehatzik sektorerako, eta.
horregatik. lan asko egiten dugu
unibertsitateekin eta lanbide
heziketako zentroekin. EHUrekin egingo dugu Aula Empresa
proiektua, biak elkarrengana
gerturatzeko; baita Easo politeknikoarekin ere, zibersegurtasunean espezializatzeko. Talentua
sustatzea nahi dugu.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
agentzia bat zarete. Horrelako
zerbitzuek behar dute erakundeen bultzada?
Bai, noski. 2018an jarri genuen
martxan Ziur, ikusten genuelako
enpresa industrialek ez zutela
sumatzen zibersegurtasunaren
beharra: mundu industrialean
asko begiratzen diote irabazien
marjinei, eta zibersegurtasuna
ordaintzeak eragina du irabazietan. Aldunditik ikusi izan dugu
enpresa industrialek oso zibersegurtasun txikia zutela, eta konturatu gara haien lehiakortasuna
oso txikia izan zitekeela nazioartean. Horregatik, dauden arriskuak ikusarazi dizkiegu, eta diru
laguntzak bultzatu ditugu. Ez da
oso arlo ezaguna, eta gure lana da
zubi lana egitea bertako enpresen
eta zibersegurtasun enpresen
artean.

