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Lander Irizar Elkarreko produkzio arduradunak 22 urte daramatza Durangoko Azokara joaten; Mikel
Alvarez lehen aldiz izango da sortzaile gisa b Gipuzkoako dendetan ere aurkezpenak egongo dira b 2-3
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Kultura

Miren Garate 

E
rakusmahai ko-
puruari, nobeda-
de zerrendari eta
zuzeneko ema-
naldien progra-
mari begiratuta,

«ohiko» Durangoko Azoka bat
espero dute antolatzaileek: 248
erakusmahai izango dira, 930 no-
bedade aurkeztuko dituzte —689
liburu, 141 musika produktu, 46
aldizkari eta bestelako 54 lan—,
eta 250 kultur ekitaldi antolatuko
dituzte Durangon (Bizkaia),
abenduaren 7tik 11ra. 
Azokan beteranoa da Lander

Izagirre Elkar argitaletxeko pro-
dukzio arduraduna, bi hamarka-
da baino gehiago baitaramatza
hara joaten. Sortzaile gisa, lehen
aldia izango du Mikel Alvarez 
Sarriegik. Eta Zumarragako Urki
liburu dendak, berriz, liburu aur-
kezpen bat antolatuko du estrei-
nakoz, Zu non, han DA! egitas-
moaren barruan. 

LANDER IRIZAR

Elkar argitaletxeko produkzio arduraduna

«Jendearekin harreman
zuzena izateko dugun
gune gutxietako bat da»

Urtero, abenduko egun batzue-
tan, Durango bihurtzen zaio lan-
toki Lander Irizar Elkar argitale-
txeko produkzio arduradunari.
Pandemiaren eraginez, 2020an ez
zen azokarik egin, baina, bestela,
azken 22 urteetan han izan da.

«Jendearekin harreman zuzena
izateko dugun gune gutxietako
bat da, eta hartu-eman hori izatea
oso garrantzitsua eta aberatsa da
argitaletxeontzat».
Jendeak liburu bat hartzen due-

nean zer aurpegi jartzen duen, zer
galdera egiten dituen, zer gauza
begiratzen dituen... Azokak hala-
ko gauzen berri izateko balio diela
kontatu du Irizarrek. Eta, noski,
salmentei begira ere plaza oso ga-
rrantzitsua da oraindik, nahiz eta
azken urteetan haren eragina zer-
txobait apaldu den. «Zer gerta-
tzen da? Garai batean, astebete le-
henago argitaratzen ziren libu-
ruak eta diskoak, eta Durangon
izaten zen haiek lehen aldiz es-
kuetan izateko aukera». 
Gaur egun, irailean hasi ohi

dira, udazkeneko kanpaina esa-
ten diotenarekin, eta, denak bate-
ra merkaturatu beharrean, pix-
kanaka ateratzen dituzte lanak.
Irizarrek kontatu duenez, jendea-
ren, saltokien eta komunikabide-
en eskuetara lehenago iristea
nahi izaten dute, lanek ikusgaita-
suna lor dezaten. «Durangon as-
kotan gertatzen da autorerik
esanguratsuenek beste askori
presentzia kentzea, eta Durango-
ko Azokaren bezperetan aterata-
ko lan asko galduta geratzen
dira». 
Hain zuzen, Durangoko Azo-

kari begira antolatzen dute urte-
ko egutegia Elkarren. «Azoka
izan ez balitz, ziurrenik ekoizpe-
na urte osoan banatuago egongo
litzateke, baina, hala ere,  udazke-

Ezohiko bi aldiren ostean, berriz ere
sortzaile, argitaletxe eta kulturazaleen
topagune bihurtuko da Durangoko
Azoka datorren astean. Haren eragina,
ordea, ez da Durangora eta azokako
egunetara mugatzen; aurten, esaterako,
Gipuzkoako liburu dendetan ere liburu
aurkezpenak izango dira abenduan.

Durangoko
Azokaren
olatuan 
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Jendea Durangoko Azokan, erakus-

gai zeuden lanei begira, iazko 

abenduaren 8an. GORKA RUBIO / FOKU
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tu du EuskaliaAlvarezek. «Beka
irabazi izanak segurtasuna ema-
ten dizu. Ez nuen espero horrela-
ko ideia zoro bat sarituko zutenik.
Gainera, argitaratuko den ziurta-
suna ere izaten duzu bekarekin,
eta denbora ordaintzen dizute, li-
burua idatzi ahal izateko». Kon-
tatu du «frustrazio» baten emai-
tza dela liburua. Gidoilaria da Al-
varez, eta telesail bat izan behar
zuen berez Euskalia-k. Proiek-
tuak, ordea, ez zuen aurrera egin,
eta eginda zuen lanari beste mol-
de bat ematea erabaki zuen.
Liburuaren abiapuntuan, bi ar-

keologok euskarazko lehen idaz-
kuna duen xafla misteriotsu bat
aurkitzen dute indusketa batean.
«Irulegiko Eskuaren kontuare-
kin, lagunek esan didate ea Aran-
zadiri ordaindu diodan promo-
zioa egiteko», esan du irribarrez.
XXIII. mendean kokatzen da isto-
rioa; aurkikuntza harrigarri ba-
tzuen ondorioz, euskaldunak dira
nagusi galaxian, eta euskara da
hizkuntza nagusia. «Eta gaztela-
nia hizkuntza gutxitu bihurtu de-
lako gustura ez dauden erresis-
tentziako kide batzuk Euskalia
ahalbidetu duten gertaerak za-
puzten ahaleginduko dira».
Alvarezen esanetan, hainbat

gai landu nahi izan ditu: kultura
eta hizkuntza gutxitu baten parte
izateak sortzen dituen frustrazio
eta beldur sentimenduak; egu-
nen batean gure hizkuntza hege-
monikoa balitz izango genukeen
jokabideari buruzko gogoeta;
egun euskaldunen kezkei garran-
tzia kentzen dietenek beren hiz-
kuntza egongo balitz arriskuan
izango luketen portaera... 
Azken dantza maisua doku-

mentala ere berezia da harentzat.
Ekainean izan zen lehen aldiz fil-
ma ikusteko aukera, Beasainen,
baina Durangoko emanaldiaren
ostean hasiko dira Euskal Herrian

nak garrantzia izango luke, Ga-
bonengatik». Irizarren esanetan,
ia hilero ateratzen dituzte lanak,
eta Liburuaren Egunaren (apiri-
lak 23) bueltan ere izaten da beste
gorakada bat. «Baina egia da
udazkenekoek oihartzun handia-
goa izaten dutela».
Durangora joaten diren herri-

tarren eskaerak ere aldatuz doa-
zela ikusi du azken bi hamarka-
detan. «Egilearekin egoteko go-
goa areagotu egin da, nabarmen.
Lehen, sinadurak nahi izaten zi-
tuen jendeak, eta, orain, argaz-
kiak ere bai». Gaur egun, egileek
azokan bertan ere egiten dituzte
aurkezpenak, eta horretan ere as-
matu dela uste du, laguntzen
duelako publikoa eta sortzaileak
elkarrekin egon daitezen.
Pandemiaren eraginez, bi urte

bereziren ostean dator aurtengo
aldia, eta «itxura ona» hartzen
dio Irizarrek. «Jende asko joango
dela uste dut; ikusiko dugu jende-
ak zer erosketa egiten dituen, bai-
na euskaldunok badugu horrela-
ko egoeretan indartzeko eta elkar
laguntzeko bertutea». Nekaga-
rria izan arren, eta ezustekoak ere
beti sortzen diren arren, egun po-
litak izan ohi direla kontatu du.
«Urte osoan, denbora asko pasa-
tzen dugu bulegoan, eta jendea-
rekin egotea ederra da. Aspaldiko
ezagun batzuk ere urtean behin
bakarrik ikusten dituzu: Duran-
gon». Abenduaren 11n dena jaso
ostean, balorazioak egitea toka-
tuko zaie, «azoka ixtea», eta Ga-
bonetan hartuko dituzte oporrak.
«Dena den, dagoeneko ari gara
2023ko liburuekin lanean».

MIKEL ALVAREZ SARRIEGI

Beasaingo sortzailea

«Orain azokako 
beste aldean egoteak
ilusioa egiten dit»

Umetatik du Durangoko Azokara
joateko ohituraMikel Alvarez Sa-
rriegi beasaindarrak. «Kultura
erosle amorratua naiz, eta urtero
aprobetxatzen dut azoka Gabo-
netako opariak erosteko, baita
neure buruarentzako ere». Aur-
ten ere hartuko du horretarako
tartea, baina azoka sortzaile mo-
duan ezagutuko du lehen aldiz; bi
arrazoirengatik, gainera: alde ba-
tetik, Euskalia (Elkar) bere lehen
eleberriari buruz solasean ariko
da abenduaren 9an, 12:30ean, eta
liburuak sinatzen ere arituko da;
abenduaren 11n, berriz, Azken
dantza maisua dokumentala
aurkeztuko du, Irudienean (Zu-
gaza zinema, 11:00). 
Ondarroako Udalak eta Elka-

rrek antolatzen duten Augustin
Zubikarai beka irabazita argitara-

barrena zabaltzen. «Nire familiak
lotura estua izan du dantzarekin.
Iaz hil zen osaba Paxatxo [Francis-
co Javier Sarriegi Olano]. Molde
zaharreko azken dantza maisua
zen. Osabak pertsonifikatutako
dantza maisua aitzakia hartuta,
azken boladan gertatzen ari diren
aldaketak kontatzen ditu doku-
mentalak». Beasaingo Aurtzaka
dantza taldeak eskatuta egin du,
baina nabarmendu du ez dela to-
kiko lan bat, dantzaren munduan
bolo-bolo dabiltzan gaiak jorra-
tzen baititu.
Behin lanak kaleratuta, hu-

rrengo fasearekin «gozatzeko go-
goz» dagoela azaldu du. «Ea zer
bide egiten duten eta zer datorren
bueltan». Gustura joango da Du-
rangora ere. «Hainbeste urtean
erosle izan ostean, orain beste al-
dean egoteak ilusioa egiten dit».

ARANTXA ORMAZABAL

Zumarragako Urki dendako saltzailea

«Jendea adi egoten da
zer lan saldu diren 
gehien Durangon»

Pandemiaren eraginez jarri zuten
abian Durangoko Azokaren anto-
latzaileek Zu non, han DA! izene-
ko programa. Haien esanetan,
«oso arrakastatsua» izan da es-
perientzia, eta jarraitzea erabaki
dute. Azoka egunak amaitu oste-
an, Euskal Herriko ehun liburu
denda baino gehiagotako erakus-
leihoetan nobedadeak jarriko di-
tuzte, eta, horrez gainera, aurten,
lehenengo aldiz, hainbat liburu
eta disko aurkezpen ere egingo
dituzte denda horietako batzue-
tan. Gipuzkoan, hamalau denda-
tan izango dira aurkezpenak.
Egitasmoan parte hartuko du-

ten liburu dendetako bat da Zu-
marragako Urki. «Aukera eskaini
ziguten, eta probatzea erabaki du-
gu», esan du Arantxa Ormazabal

dendariak. Andoni Agirrezabala-
ga alegiarrak Etxe berdea (Erein)
bere lehen eleberria aurkeztuko
du Urkin, abenduaren 14an,
18:00etan. Ez dute liburu aurkez-
penak egiteko ohiturarik dendan:
«Ea zer moduz ateratzen den».
35 urte inguru dira Urki zabal-

du zutela, eta ez dituzte liburuak
bakarrik saltzen. «Bolada batean
asko hitz egiten zen espezializa-
zioaz, baina guk dibertsifikazioa-
ren alde egin dugu: gauza asko
saltzen ditugu, eta horrek lagun-
du digu aurrera egiten». Hain zu-
zen ere, Gipuzkoako herrietan
dauden liburu saltokietan horixe
da eredurik ohikoena: literatura
lanez gain, eskolako materiala,
jostailuak, prentsa eta bestelako
produktuak ere saltzea.
Liburu denda hutsa ez izan

arren, Ormazabalek esan du igar-
tzen dutela Durangoko Azokaren
eragina. «Egunkarietan-eta ate-
ratzen dira nobedadeak, jendea
adi egoten da zer lan saldu diren
gehien Durangoko Azokan, eta
zuzenean liburu horien bila etor-
tzen dira Gabonetarako». Badira
salmentetan eragina duten beste-
lako faktore batzuk ere, hala nola
herriko idazleren batek libururen
bat ateratzea. «Antxiñe Mendiza-
balen Odolekoak asko saldu ge-
nuen; aurten, gaztelaniara itzuli
dute, eta berriz etorri da jendea». 
Urkin azken boladan arrakas-

tarik handiena izan duen liburua,
berriz, Amets Arzallusen eta
Ibrahima Balderen Miñan dela
esan du Ormazabalek. Aurtengo
Gabonetarako libururik salduena
zein izango den ez dakiela dio,
baina Nerea Ibarzabalen Bar Glo-
riada oraingoz nabarmentzen ari
direnetako bat. Generoari dago-
kionez, nobelek dituzte zalerik
gehien, eta azaldu du haur litera-
turako liburuak ere asko saldu
ohi dituztela.

Durangoko Azokaren aurtengo egitarauaren aurkezpena, azaroaren 24an, Durangon (Bizkaia). MARISOL RAMIREZ / FOKU



Josune Zarandona Legazpi

Lanean ari zenean baino agenda
beteagoa du orain Asun Ugartek
(Brinkola, Legazpi, 1953). Gipuz-
koako Nagusilan Adin Nagusiko
Giza Boluntariotza elkarteko le-
hendakariordea da eta Legazpiko
ordezkaritzako koordinatzailea.
Lan horiek kentzen dizkiote egu-
neko ordurik gehienak, baina
«gustura» dabil, «bizirik» sen-
tiarazten dutelako. Boluntario la-
nean, eman baino gehiago, jaso
egiten dela dio. Adinekoak gizar-
tearen «parte garrantzitsu» dire-
la uste du. 
Legazpin, Brinkolako Bergare-

txe baserrian jaio zinen. Nola

gogoratzen duzu haurtzaroa?

Gurasoak, hiru anai-arreba,
amona eta osaba bat bizi ginen
baserrian. Hiru anai-arrebetatik
gazteena naiz ni, eta etxeko jos-
tailua nintzen orduan; oso maita-
tua sentitu izan naiz beti familian.
Asko gustatzen zitzaidan baserri-
ko bizimodua eta naturarekiko
harremana; ikaragarri gozatu
nuen urte haietan. Nik 18 urte
bete nituenean, Legazpira joan
ginen bizitzera. Aldaketa handia
izan zen niretzat. Gaur egun,
oraindik, baserriko bizimodu ha-
ren falta sumatzen dut. 
Zein ikasketa egin zenituen?

Oinarrizko ikasketak Brinkolako
eskoletan egin nituen. Mutilak gi-
nen, batetik, eta neskak, bestetik.
Ondoren, Zumarragako Hijas de
la Cruz mojen eskolan Idazkaritza
ikasketak egin nituen. 
Urola kooperatiban lan egin ze-

nuen gero, erretiroa hartu arte.

Gaur egun, desagertuta dagoen
Legazpiko Plasticos Mel enpresan
hasi nintzen, 16 urterekin. Han-

dik pare bat urtera hasi nintzen
Urola kooperatiban, orain zortzi
urte erretiroa hartu nuen arte. 
Garai hartan ez zen ohikoena

emakume batek etxetik kanpo-

ra lan egitea. Ez da ala?

Gaztea nintzela amak beti esaten
zidan ikasi egin behar nuela eta
gai izan behar nuela ekonomiko-
ki inoren mendeko izan gabe nire
bizitza aurrera eramateko. Beti-
rako gogoan geratu zitzaidan
hori, eta nire seme-alabei ere
aholku bera transmititzen saiatu
izan naiz beti. Horri esker, beti
izan naiz ausarta gauza askori
heltzeko. Urolan, adibidez, taile-
rrean hasi nintzen lanean. Gero-
ra, ikasketa gehiago eginda, giza

baliabideen sailean lan egiteko
aukera sortu zitzaidan, bulegoan,
erretiroa hartu nuen arte. 
Alaba minbizi baten ondorioz hil

zitzaizun. Ama moduan nola bizi

izan duzu hori?

2012ko martxoaren 21ean hil zen,
bere anaiak urteak betetzen di-
tuen egun berean. 34 urte zituen.
Biokimikako ikasketak eginak zi-

tuen, eta medikuntzan mikro-
kapsulazioa nola aplikatu iker-
tzen ari zen. Haren lantaldeko ki-
deek amaitu zuten ikerketa hura,
eta pentsatzen dut Ainhoak hasi-
tako lan hari esker alor horretan
aurrerapen txikiren bat egin dela.
Oso esperientzia gogorra izan
zen; oso harreman berezia ge-
nuen bion artean, eta asko goza-
tzen genuen elkarrekin. Une as-
kotan oso gertu sentitzen dut
oraindik ere, eta indar handia
ematen dit. Azkenean, horrekin
bizitzen ikastea beste biderik ez
da geratzen, gogorra den arren.
Laguntzarekin lortu dut. 
Bi urte geroago, 2014an hartu

zenuen erretiroa, eta orduan

hasi zinen Nagusilanen

boluntario gisa lanean.

Erretiroa hartu nuenean,
etxean ezer egin gabe
egote hori ez zela nire-
tzako egokia konturatu
nintzen. Banuen Nagusi-
lanen berri, eta herrian
egin zuten kanpaina ba-
ten aitzakian hasi nin-
tzen han. Oso garrantzi-
tsua izan zen niretzat,
besteentzat egiten nuen
lan hark nire barneko
minak arintzen lagundu
zidalako. 
Zer da Nagusilan?

Donostian sortu zen Na-

gusilan, eta iaz bete zuen 25. ur-

teurrena. Legazpiko ordezkaritza

2000. urtean sortu zuten; aurten

ospatu dugu 20. urteurrena. Orain

bi urte behar zuen, baina, pande-

miagatik, atzeratu egin behar izan

genuen. Nahigabeko bakardade-

an dauden pertsonen ahotsa da

Nagusilan, haien ondoan egotea,

entzutea, akonpainamendua egi-

«Adineko
pertsonok asko
daukagu esateko
alor askotan»
Asun Ugarte b Legazpiko Nagusilaneko koordinatzailea

Zahartzaro aktiboa aldarrikatzen eta praktikatzen duten
pertsonen artean, adibide argia da Asun Ugarte. Gero eta
gehiago dira aktibo eta gizartean eragitea dute helburu nagusi. 

Nahigabeko bakardadean
dauden pertsonen ahotsa da
Nagusilan. Oso lan ona 
egiten dugula iruditzen zait»

«Jakintza, denbora eta
esperientzia dauzkagu. 
Altxor bat da hori, eta gizarteak
jakin beharko luke baloratzen»

«Zeregina daukazun bitartean,
bizirik zaudela sentitzen duzu,
eta hori oso beharrezkoa da
adinean aurrera zoazenean»

‘‘

4 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko abenduaren 2aElkarrizketa 



Gizarte kohesionatu batean, per-

tsonen arteko zaintza da oinarrie-

tako bat. Enpatia falta handia

dago. Zaintza emakumeen ardu-

ra izan da beti, eta familiek hartu

dute beren gain lan hori, eredu

tradizionala desagertu den arte.

Rolak aldatu egin dira, eta norae-

zean gaude orain. Bizi itxaropena

handitu egin da, eta, horrekin lo-

tuta, mendekotasuna duten per-

tsonen kopuruak ere gora egin

du. Familiek tradizioz bete izan

duten zaintza funtzio hori bere

gain hartu behar du gizarteak, eta

horretan zeregin handia du ad-

ministrazio publikoak; horretan

sakontzen ez bada, arazo handi

bat izango dugu. 

Zahartzaro aktiboa aldarrika-

tzen eta praktikatzen duzuen ge-

ro eta adineko pertsona gehia-

go zaudete. Garai batean, behin

erretiroa hartuta, adineko per-

tsonak gizartetik desagertzen

zirela zirudien. Aldatzen ari al da

pertzepzio hori?

Asko aldatu dela uste dut. Nire us-

tez, boluntario izatea, bere horre-

tan, bada zahartzaro aktiboa alda-

rrikatzeko modu bat. Gaur egun,

erretiroa hartzean, intelektualki

prestatuago gaude, eta osasun al-

detik ere hobeto iristen gara adin

jakin batzuetara. Adineko pertso-

nak oso baliotsuak gara esparru

askotan eragiteko; jakintza, den-

bora eta esperientzia dauzkagu;

altxor bat da hori, eta gizarteak ja-

kin beharko luke baloratzen eta

bere alde erabiltzen. 

Pentsio duinen, osasungintza

publiko duin baten edo bestela-

ko borroken aldeko aldarrien

atzean gero eta adineko pertso-

na gehiago zaudete. Zure ustez,

nondik eta zergatik gertatu da

iraultza hori?

Adineko pertsonek dituzten be-

harren eta premien aldetik sortu

dira mugimendu hauek. Sufri-

tea,... dira gure egiteko nagusiak.

Oso lan ona egiten dugula irudi-

tzen zait. Elkarlanean aritzen gara

udaleko gizarte zerbitzuekin, egu-

neko zentroarekin, adineko egoi-

tzakoekin eta herriko beste hain-

bat talderekin: Kattalin, Buztinte-

gi erretiratuen elkartea, Iratzarri

emakumeen taldea...

Zein balorazio egiten duzue Na-

gusilanen 22 urteotako ibilbide-

az?

Sortu zenetik gaur egunera gara-

pen bat izan du Nagusilanek. Ego-

era berrietara egokitu behar izan

dugu, ikasi, baina aurretik egon

direnek egindakoa ahaztu gabe.

Legazpin lan ona egin dugula uste

dut. Pandemiako urteak bereziki

gogorrak izan dira, eta bakarda-

dean dauden pertsonen errealita-

tea inoiz baino nabarmenago ge-

ratu da. Oraindik asko dago egite-

ko, eta jendea animatu nahiko

nuke gerturatzera. Dena den, 

azpimarratu beharra dago boron-

datea edukitzea oso ondo dagoe-

la, baina formakuntza ere ezin-

bestekoa da. Azken urteetan az-

pimarra handia egin diogu alor

honi eta Nagusilan ikasten pro-

gramaren bitartez formakuntza

saio asko eskaintzen zaizkie bo-

luntarioei.

Zeintzuk dira aurrera begira di-

tuzuen erronka nagusiak?

Gai honen inguruan gizartea nola

sentsibiliza daitekeen litzateke

erronka bat. Asko kostatzen zaigu

luzerako konpromisoa hartuko

duten boluntarioak bilatzea.

Zuri zeuri, zer eman dizu bolun-

tario lanak?

Bizi irakaspen asko eman dizkit,

eta adiskide berriak egiteko auke-

ra ere bai. Besteei laguntzeak ase-

bete egiten du, eta, emateaz gain,

jaso ere asko egiten da.

Zahartzaroari buruz zeintzuk

dira gizarteak epe ertain-luzera

dituen erronkak?

tzen ditugun eskubide urraketak

direla eta, ahotsa altxatu beharra

zegoen nonbaitetik. Adineko per-

tsonok asko daukagu esateko alor

askotan, nahiz eta garai batean ez

zen aukera hori ematen. Gero eta

adineko pertsona gehiago gara,

eta komenigarria da gure ahotsa

entzutea.

Zer-nolako harremana duzu gai-

xotasunekin? Zenbat eta zaha-

rragoa eta zaurgarriagoa izan,

orduan eta kezka gehiago sor-

tzen al da?

Aldatzen da egoera, bai. Adinare-

kin, zalantza eta kezka gehiago

sortzen zaizkit gaixotasun baten

inguruan; beldurra eta errespe-

tua ematen ditu. Niretzat, osasun

fisikoa zaintzea bezain garrantzi-

tsua da osasun emozionala ere

zaintzea; elkarrekin doaz biak. 

Azaroaren 25a pasatu berri da.

Zure belaunaldiko emakume as-

kok isiltasunean bizi izango zu-

ten, ziurrenik, etxe barruko bio-

lentziaren errealitatea. Zer iritzi

duzu gaiaren gainean?

Emakumeak burujabetza ekono-

mikoa lortzean, asko irabazi da

borroka horretan. Baita, noski,

emakumeak ahalduntzeko egin

duen ahaleginean ere. Dena den,

gaur egun gazteen artean zenbait

jarrera ikusita, sorpresa asko har-

tu ditut, eta ez onerako. Ikasteko

asko daukatela iruditzen zait; ba-

lioetan galtzen ari gara. Pertsonei

eta haien gaitasunei eman behar

zaie balioa.

Zeintzuk dira zure asmoak eta

erronkak?

Argi daukat ahal dudan bitartean

Nagusilanen lanean jarraituko

dudala. Zeregina daukazun bitar-

tean, bizirik zaudela sentitzen

duzu, eta hori oso beharrezkoa da

adinean aurrera zoazenean. Bizi-

tza ospatzen jarraitu beharra dau-

kagu. Azkenean, eguneroko gau-

za txikiek betetzen dute gehien.
JOSUNE ZARANDONA

Nagusilanen Legazpiko ordezkaritza. Legazpiko Nagusilaneko bo-

luntarioak, 2018an egindako topaketa batean, Legazpin —goiko lerro-

an, eskuinetik hasita bigarrena da Asun Ugarte—. Gaur egun, 40-45 

boluntario ari dira lanean Legazpiko ordezkaritzan.ASUN UGARTE

MOTZEAN 

Boluntariotza?Behar duena-

ri laguntza ematea. Nire ka-

suan, adineko pertsonen aho-

tsa izatea eta haien alboan

egotea.

Zahartzaroa?Aurrerantzean

ere aktibo izateko garaia, al-

daketaren momentua, ezagu-

tzak transmititzeko garaia eta

bizitza bizitzekoa. 

Gaixotasuna?Une askotan,

nahi dituzun helburuak bete-

tzen uzten ez dizuna. 

Leku kutun bat.Aizpuruko

gaina, Gabirian.

Zaletasunen bat?Argazkila-

ritza, ikus-entzunezkoak egi-

tea eta mendia.

Amets bat?Aurora borealak

ikustea. Egon ginen Norve-

gian, baina uda sasoian joan

ginen, eta ordu hartan ez zen

posible izan. 
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Juan Luis Zabala

Nire hizkuntza

Z
ertarako aipatzen di-

dazu orain ditxosozko

sorionekuhorren

kontua? Uste duzu in-

porta zaidala duela 2.000 urte he-

men edo hemendik gertu bizi zi-

renak zer hizkuntzatan mintza-

tzen ziren?

Barkatu, baina ez daukat asti-

rik horrelako kontuekin liluratu

eta burutazio poetikoetan galtze-

ko, beste bat da nire eguneroko

borroka, oso bestelakoa, prosai-

koagoa, eta horretan, sentitzen

dut, zure hizkuntza traba bat da

niretzat beste ezer baino gehiago.

Inguruko herri batzuetan ez da

hala izango akaso, ez dakit, baina

hemen behintzat, Donostian,

hala da.

Bai, arrazoi duzu, konturatzen

naiz, zure hizkuntza, zure sehas-

ka-hizkuntza, zure etxekoa, zure

herrikoa, zure arbasoena, berta-

koa, munduko beste inongo baz-

terretan hitz egiten ez den hiz-

kuntza zahar eta misteriotsu

hori, hainbat eta hainbaten aha-

legin nekagarriei esker bizirik da-

goena, eskolara, unibertsitatera,

kazetaritzara, literaturara, zine-

mara, kulturara oro har, distiraz

iritsi dena, hizkuntza hori nire

hizkuntzaren azpian dago he-

men, nire hizkuntza baino gu-

txiago erabiltzen da era guztieta-

ko denbora-pasetan, bertsolari-

tzan izan ezik, jakina.

Ez dakit bidezkoa den edo ez,

ez naiz nor hori epaitzeko, baina

hala da, nire hizkuntza zurearen

gainetik dago, nahiz eta ni urruti-

tik etorria izan, nire jaioterrira

ere iritsi baitzen, aspaldi, oso as-

paldi, zuenaren gainetik dagoen

hizkuntza, nirea, nire sehaska-

hizkuntza, nire etxekoa, nire gu-

raso eta aitona-amonena, nire

hizkuntzarik barrukoena eta

maiteena izango dena betiko, gu-

rea, eta badakit orain kanpotik

etorri eta zure hizkuntza hori

ikasten eta erabiltzen ez dugunok

ez diogula mesede egiten zuk,

edo zuek, edo zuetako batzuek

behintzat, asko ere ez zarete az-

ken finean, zeuen hizkuntza in-

dartzeko eta biziberritzeko du-

zuen asmoari, ulertuko ez dut ba.

Ez da xenofobia esatea migra-

zioak kalte egiten diola gaur eta

hemen zure hizkuntzari, begien

bistakoa baita, ez da arrazakeria

esatea migratzaileen artean oso

gutxi direla zure hizkuntza ikas-

ten eta erabiltzen dutenak, eta

horren froga argia da, hain zuzen

ere, horietako bat ezagutu ordu-

ko adierazten diozuen mirespe-

na, eredu moduan aurkeztuta eta

komunikabideetan elkarrizketak

eginez, baina ez eskatu niri zure

hizkuntza ikasi eta erabiltzeko,

ez baitut astirik eta indarrik ho-

rretan hasteko, are gutxiago iku-

sirik zeuen artean ere, bertakoon

artean, are bertako zortzi abizen

dituzuenon artean ere, asko eta

asko direla zure hizkuntza hitz

egiten ez dakitenak, edo jakin bai

baina mintzatu ez, edo mintzatu

bai baina irakurri eta idatzi ez, eta

ez dudala zure hizkuntza ikaste-

ko batere premiarik ia-ia ezerta-

rako, lanpostu batzuetarako de-

rrigorrezkoa bada ere, lanpostu

horiek ez direlako nire espektati-

betan sartzen, ezta ni bezalako

migratzaile askoren, gehienen,

espektatibetan ere, ez eskatu niri

zure hizkuntza ikasi eta erabil-

tzeko, ez behintzat agintariek eta

jende printzipalak hizkuntza

hori, asko jota eta onenean, aldi

bakanetan eta apaingarri gisa

baino erabiltzen duten bitartean,

inoiz ez beren laneko hizkuntza

nagusi gisa.

Ez dakit zer erakutsi nahi dida-

zun orain ditxosozko sorioneku

horren kontuarekin. Uste duzu

inporta zaidala duela 2.000 urte

hemen edo hemendik gertu bizi

zirenak zer hizkuntzatan mintza-

tzen ziren? Badaukat aurrerago-

ko kezkarik!

Ez da xenofobia
esatea migrazioak
kalte egiten diola
zure hizkuntzari,

baina ez eskatu niri
zuen zure hizkuntza
ikasi eta erabiltzeko,
ez baitut astirik eta
indarrik horretan

hasteko

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

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

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

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

Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus

%

Mugak gainditu
dituen herri baten
arnasa

N
ork esan behar zigun CII

proiektuak kaltetutakoen

plataformako kideei, gure ibilbi-

dea hasi eta hiru hilabetera, Es-

painiako Diputatuen Kongre-

suak 2023ko Estatuko Aurrekon-

tu Orokorren kargura onartu

duen 476.000 euroko diru saila

ospatuko genuenik.

Andoain parean, N-1 eta A-15

errepideen arteko loturarako

trazadura proiektua idazteko

onartu dute diru partida hori.

Aurrekontu horri esker, Andoai-

nen indarrean dagoen Hiri Anto-

lamenduko Plan Orokorrean

jasotako helburuekin bat dato-

rren proiektu bat birpentsatu

ahal izango da.

CII proiektuaren kaltetuen

plataformaren iritziz, ondorioz-

ko arazoei erantzuteko hurrengo

urratsek Administrazio Publiko-

aren izena daramate. Alde bate-

tik, Gipuzkoako Foru Aldundia-

rena, berari baitagokio

Andoaingo udalbatzak irailaren

12an hartutako erabakia errespe-

tatzea: hau da, CII proiektuaren

inguruan abian dauden proze-

durak geldiaraztea, Andoaingo

plan orokorrean ezarritako hel-

buruekin bat datorren proiektu

baten eguneratzea berriz pentsa-

tzeko.

Eta, bestetik, Andoaingo Uda-

lak bere gain hartu behar duen

erantzukizuna, onartu berria du-

ten diru saila zuzenean datorrela-

ko Madriletik Andoainera. Hori

kudeatzeko ardura bere gain ge-

ratzen da, ingurumenarekiko ja-

sangarria izango den eta pertso-

nen interesak errespetatuko 

dituen trazadura proiektu alter-

natibo bat idazteko, eta, aldi be-

rean, indarrean dagoen Hiri An-

tolamenduko Plan Orokorrean

jasotako helburuak bideragarri

egiteko.

Pozik gaude CII proiektuaren

kaltetuen plataformako kideak,

Andoaingo herriaren arnasak

udal mugak gainditu dituelako

eta 476.000 euro lortu dituelako;

giza komunitate bizi, kohesiona-

tu eta berdintasunezkoa eraiki-

tzen lagunduko duen proiektu

alternatibo bat idaztea da helbu-

rua. Andoaingo herritarrok harro

eta eroso sentitzeko moduko he-

rria eraiki nahi dugu. Hirigintza

atsegina nahi dugu, irisgarria, in-

terakzio soziokulturaleko espa-

zioak izango dituena, tokiko ga-

rapen ekonomikoak ahalbidetu-

ko dituena, eta, batez ere, kutsa-

dura atmosferikorik eta akusti-

korik gabeko ingurunea

bermatuko duena. Asko eskatzea

al da?

CII proiektuaren kaltetuen pla-

taformako kideek pentsatzen du-

gu herrian eta kanpoan badaude-

la egiteko beste modu batzuk, ba-

dagoela esperientzia, jakituria eta

adimena Madriletik Andoainera

zuzenean datorren diruarekin

ondo pentsatutako alternatiba

errealista bat idazteko.

Bestela, norantz goaz herri be-

zala, gipuzkoar bezala, zenbat eta

auto kongestio gehiago, orduan

eta errepide gehiago ekuazioa

onartuta konponbide modura?

Edurne Ustaritz Goikoetxea.

Andoaingo CII proiektuaren 

kaltetuen plataformako kidea

ZUZENDARIARI

Renferen 10.000
erabiltzaileri eragin
die trenen etenak

DONOSTIAbGorabehera asko-

koa izan zen astelehena Renfe-

ren erabiltzaileen artean, Irun

eta Andoain artean bertan behe-

ra gelditu baitzen tren zerbitzua,

eta 10:30 aldera arte ez baitzu-

ten eskaini ordezko autobus

zerbitzurik. 10.000 erabiltzaile

ingururi eragin zien zerbitzuaren

etenak. Astelehenean jarri zuten

martxan Donostian eraiki duten

behin-behineko geltokia, abia-

dura handiko trenarentzako gel-

toki berria egin bitartean.

Maria Jose Telleria,
aldundiko Kultura
diputatu berria

DONOSTIA bIgande goizaldean

atxilotu egin zuten Harkaitz Mi-

llan Gipuzkoako Aldundiko Kul-

tura diputatu ohia, Donostiako

taberna batean ustez emakume

bat molestatzeagatik eta ertzainei

aurre egiteagatik. Dimisioa eman

zuen igandean. Maria Jose Telle-

ria da Kultura diputatu berria.

Renferen Donostiako geltokia, obretan, astelehenean. ANDONI CANELLADA / FOKU

Errenteriako sexu
erasoa salatu du
foru aldundiak

ERRENTERIA bIgandean sexu

eraso bat izan zen Errenterian,

eta Gipuzkoako Foru Aldundiak

«gaitzespenik irmoena» adierazi

du ohar bidez. «Elkartasun eta

babes osoa adierazi nahi diegu

biktimari eta haren gertukoei».

Errenteriako Udalak ere salatu

du erasoa. 



Mikel del Val Pasaia

I
tsas ingurunean eta elika-
gaien esparruan ikerketa
lanetan aritzen den Euskal
Herriko fundazio bat da
AZTI, Arrantzuarekiko

Zientzia eta Teknologia Iraskun-
dea. Berrogei urteko esperientzia
du, eta hiru egoitza ditu; horietako
bat, Pasaian. Beste biak Bizkaian
daude: Derion eta Sukarrietan.
Erakundearen jarduna, berriki,
zientzia munduko lehen lerrora
iritsi da. Izan ere, AZTIk, Kanada-
ko Simon Fraser University eta
International Seafood Sustainabi-
lity Foundation (ISSF) erakunde-
ekin elkarlanean, itsasoetako bio-
dibertsitatea neurtzeko, monito-
rizatzeko eta hari jarraipena egi-
teko mundu mailako indize bat
sortu du. Azken 70 urteotako

arrantzako datuak izan ditu mui-
nean ikerketak. Bigarren Mundu
Gerra ondorengo industria arran-
tzaren datuak erabili dituzte 
ikertzaileek. Emaitza horiek, gai-
nera, mundu osoan ezagun den
Science zientzia aldizkarian pu-
blikatu dituzte.

AZTIko atunen ikertzailea da
Haritz Arrizabalaga, eta indize

berriaren garapenean hartu du
parte. Ikertzaileak azaldu du
«biodibertsitatea zaintzeko
mundu mailako konpromiso ba-
tzuk» daudela gaur egun, eta
«biodibertsitate galera gelditzeko
beharraz» hitz egiten duten gero
eta ikerketa gehiago daudela.
Arrizabalagak berak konpromiso
horiek aldarrikatu ditu: «Orain-
dik ez gaude ziur biodibertsitate
galerak zein eragin izango duen
ekosistemetan eta gugan. Horre-
gatik daude zehaztuta konpromi-
soak».

Tresna erabilgarri gutxi
Konpromiso horietara iristeko
norabidea egokia den edo ez ikus-
teko, Arrizabalagak aitortu du ez
dagoela «tresna erabilgarri
asko». Helburu horrekin abiatu
zuten euren ikerketa, hutsune bat

antzeman baitzuten arlo
horretan: «Indize berri
honekin ikusi ahal izan-
go dugu urtez urte biodi-
bertsitatearen galera
handitzen edo txikitzen
ari den».

AZTIkoek azterketa
hori ez dute ezerezetik
abiatu, Naturaren Kon-
tserbaziorako Nazioarte-
ko Erakundeak (NKNE)
duen metodologian oi-
narritu baitira ikerketa
egiteko. Arrizabalagak
zehaztu du erakunde ho-
rrek «animalia batzuen
desagertze arriskua ze-
hazteko metodologia
bat» darabilela. Ikerla-
riaren hitzetan, NKNEk

hamar edo hogei urtez behin soi-
lik egiten ditu azterketak, arris-
kuan diren espezie horien egoera
zein den ikusteko. «Eta horrela
oso zaila da jarraipen zehatz bat
egitea. Biodibertsitatearen galera
saihesteko erabaki batzuk har-
tzen dira, baina ez dakigu zehatz
zein diren neurri horien emai-
tzak». 

AZTIko ikerlariek proposatu
dute indize sortu berriarekin ur-
tez urte ikusi ahal izatea aldake-
tak. «Adierazle jarraitua izango
litzateke geurea. Tresnak behar
ditugu biodibertsitatearen egoera
monitorizatzeko, eta gure indizea
aurrerapauso bat dela uste dut».

Ikerketaren ondorioak
Azterketa amaitu ondoren ondo-
rio argi batzuetara iritsi direla
adierazi du Arrizabalagak. Ozea-
noan eta itsasoan dauden harra-
pakarien egoera aztertzea izan da

ikerketaren ardatz nagusia; ze-
hazki, atunen, marlinen eta ma-
rrazoen jarraipenaren emaitza
zehatzak dituzte. Atunetan eta
marlinetan garai batean biodi-
bertsitatearen galera bat egon ba-
zen ere, azken hamarkadetan
haien egoera «hobetu» egin dela
ondorioztatu dute. 

Marrazoei dagokienez, berriz,
egoerak «okertzen»jarraitzen
duela ohartarazi du AZTIko iker-
lariak, eta haientzako neurriak
eskatu ditu. «Atunak arrantza-
tzen dituzten bitartean, arrantza-

leek nahi gabe harrapatzen dituz-
te marrazoak». Arrizabalagak
gaineratu du neurriak hartzen di-
tuztenean «atunentzat» hartzen
dituztela. «Haien egoera zaintze-
ko, eta modu jasangarrian harra-
patzen jarraitu ahal izateko. Ma-
rrazoentzat, ordea, ez dira hain-
beste neurri hartu». Horregatik,
AZTIko ikerlariak uste du marra-
zoentzat ere neurri batzuk har-
tzen hasteko garaia dela. «Haien
egoerari ere buelta eman nahi ba-
diogu, neurriak hartu beharra
daukagu». 

Nazioarteko bi elkarterekin batera,
itsasoko biodibertsitatea neurtzeko,
monitorizatzeko eta kontrolatzeko
modua emango duen mundu mailako
indize berri bat sortu du Pasaiako AZTIk.

Gipuzkoatik
mundura

Hainbat arrantzale, arrantzan, nazioarteko uretan, artxiboko irudi batean. IÑIGO ONANDIA

AZTIk egindako ikerketaren arabera, atunen kopuruak hobera egin du azken urteotan. IÑIGO ONANDIA

Oraindik ez gaude ziur
biodibertsitate galerak zein
eragin izango duen. Horregatik
daude konpromisoak»

«Indize berri honekin, ikusi 
ahal izango dugu urtez urte
biodibertsitatearen galera
handitzen edo txikitzen ari den»

«Atunak arrantzatzen dituzten
bitartean, arrantzaleek 
nahi gabe harrapatzen 
dituzte marrazoak»
Haritz Arrizabalaga
Atunen ikertzailea Pasaiako AZTI fundazioan

‘‘
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8 Euskal presoak 

Unai Zubeldia 

Euskal presoen eskubideen alde,

sindikatuek mobilizazio bat egin-

go dute abenduaren 20an, Do-

nostian. 12:00etan hasiko da mo-

bilizazioa, Easo plazan, eta, Mora-

za kaletik barrena abiatuta, Easo

plazaren ondoan dagoen Autono-

mia kalean amaituko dute ibilbi-

dea. Amaieran, ekitaldi txiki bat

egingo dute Easo plazako kiosko-

an. ELA, LAB, Steilas, ESK, CNT,

CGT, Hiru eta EHNE sindikatuak

dira deitzaileak. Bizkaian, sindi-

katuek abenduaren 16an egingo

dute elkarretaratzea, Bilbon, eta

han izango da UGT —Bizkaiko

CCOOk ez du bat egin deialdiare-

kin—, baina Donostian ez dira

izango ez UGT eta ez CCOO. Dato-

rren urtarrilaren 7an Bilbon egin-

go duten manifestazio nazionale-

rako «beroketa lana» izango da

abenduaren 20koa.

«Duela urte batzuk hasi ge-

nuen lanketa baten emaitza da

mobilizazio hau», esan du Iker

Beristain LAB sindikatuko Do-

nostialdeko arduradunak. «Bil-

bon, hilabete bakoitzeko hiruga-

rren ostegunean elkartzen dira

sindikatuak euskal presoen esku-

bideen alde egiteko. Tradizio bat

badaukate han, eta guk 2020an

planteatu genuen interesgarria

izan zitekeela antzeko dinamika

bat martxan jartzea». Sarerekin

bilera bat egin, bide orri bat ados-

tu, eta 2020ko abenduaren 18an

egin zuten lehen deialdia, Donos-

tian. Iaz, abenduaren 17an egin

zuten bigarrena, eta aurtengo bi-

garren mobilizazioa izango da

abenduaren 20koa, aurretik ekai-

naren 17an ere aldarrikatu zutela-

ko euskal presoak Euskal Herri-

ratzeko eta etxeratzeko beharra. 

Bi urteko hutsunearen ondo-

ren, urtarrilaren 7an «salbuespen

legedia bertan behera uzteko»

eskatuko du Sarek Bilbon, Auto-

nomia kalea betetzera goaz lelo-

pean. «Legeak zehazten duen bi-

dea egiten utzi behar zaie presoei,

baina oztopo asko dauzkate

oraindik», esan du Inaxio Oiar-

tzabal Sareko bozeramaileak.

Bide horretan, hirugarren gra-

duak ematea eta Eusko Jaurlari-

tzak espetxeetako eskumena iza-

tea «oso pauso positiboa» dela

azpimarratu du Oiartzabalek.

«Baina azkenaldian ikusten ari

gara hirugarren graduan zeuden

euskal preso batzuen kontra he-

legiteak aurkezten ari direla Es-

painiako Audientzia Nazionaleko

fiskalak, eta bide hori baliatzen

ari direla hainbat preso berriz es-

petxeratzeko. Horrek, noski, kos-

tu psikologiko handia eragiten

die presoei eurei eta haien seni-

tartekoei». Xabier Atristain, Mi-

kel San Argimiro, Aitor Esnaola

eta Joseba Arregiren kasuak aipa-

tu ditu Sareko bozeramaileak. 

Gradu progresioekin, kezka
Ariane Alberdi Iñarra Steilas sin-

dikatuko idazkaritza nazionaleko

kidea «oso arduratuta» dago

gradu aldaketa horiekin. «Asko

kezkatzen gaitu gai horrek, eta

arduratuta gaude gai horrek har-

tu duen bidearekin. Gerturatzee-

kin oso balorazio positiboa egiten

dugu, baina gradu progresioek

eragin nabarmena daukate pre-

soengan». Atristain, San Argimi-

ro, Esnaola eta Arregiren kasuak

gogoratu ditu Alberdik ere. «Bai-

na beste preso batzuen kasuak ere

errebisio bidean daude». Oiar-

tzabalek uste du «batzuek»,

oraindik, «konfrontazio egoera»

nahi dutela. «Iraganean nahi gai-

tuzte, eta horregatik da hain ga-

Abenduaren
20an presoen
alde bat
egingo dute
sindikatuek
ELA, LAB, Steilas, ESK, CNT, CGT, Hiru
eta EHNEk mobilizazio bat egingo dute
Donostiako Easo plazan, 12:00etan
bCCOOk eta UGTk ez dute bat egin 
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Learning 
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reality

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

INGENIARITZA
· Goierri-Ordizia OTSAILAK 9
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25                  
· Arrasate OTSAILAK 25
· Galarreta EKO Campus-Hernani
OTSAILAK 25

ENPRESA KUDEAKETA
· Oñati ABENDUAK 17                         
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 17  
· Bilbao AS Fabrik ABENDUAK 17

EKINTZAILETZA 
· Bilbao BBF ABENDUAK 14
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 15
· Oñati ABENDUAK 17

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza URTARRILAK 14

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta URTARRILAK 14 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 14

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia ABENDUAK 3                        

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduakEman izena!

7an «sindikatu guztiak» Bilbon
izatea desio du Oiartzabalek.
«Hori da gure apustua, eta hori
eskatzen du errealitateak. Gure-
tzat garrantzitsua da pentsamen-
du, ideologia eta ibilbide desber-
dinak dituztenen arteko elkarla-
na». Are gehiago, «ados egotetik
aktibaziora» pasatu nahi du Sa-
rek. «Euskal presoak etxeratzeko
bidean, azken fase horretan, be-
har-beharrezkoa izango da ez-
berdinen parte hartzea, eta baita,
noski, sindikatuena ere». 

CCOOk, erantzunik ez
Sareren moduan, Beristainek ai-
tortu du eurek ere «arantza txiki
bat» sartuta daukatela UGT eta
CCOOren ezezkoarekin. «UGTk
esan zigun euren afiliatuen artean
nahiko gatazkatsua izan daiteke-
ela Bilboko mobilizazioez gain
babesa Gipuzkoara ere zabal-
tzea». CCOOk, berriz, «beti»
esan izan die lan osasunaren arlo-
an sindikatuak ez daudela bat
eginda. «Eta, ondorioz, presoen
auzian ere ez daukagula elkarre-
kin egon beharrik. Egia esan, pro-
posamena bidali arren, aurten ez
dugu erantzunik jaso». Hori bai,
LABeko Donostialdeko ardura-
dunak uste du gizartean «nahiko
onartuta» dagoela euskal preso-
en eskubideen aldeko aldarria.
Alberdiren hitzetan, euskal

presoena «lanerako eremu ero-
soa» da eurentzat. «Adostasu-
nak dauzkagulako. Eguneroko
eztabaidetatik harago, sindika-
tuok badauzkagu elkargune ba-
tzuk, eta ildo horretan ulertzen
dugu Sarerekin daukagun harre-
mana ere». 
Oiartzabalek esan du litekeena

dela «gertu» egotea urruntze po-
litikaren amaiera. «Fase hori ix-
tear gaude. Baina hemeretzi eus-
kal preso daude oraindik Espai-
niako kartzeletan [beste hamabi
euskal preso daude Frantziako
Estatuko espetxeetan: Reaun eta
Lannemezanen (Okzitania)], eta
espero dugu datozen hilabeteetan
denak Euskal Herriko espetxee-

tan egotea». Aldarrikapen bide
horretan, «beroketa lan garran-
tzitsua» izango da hil honen
20koa. 

Babes hutsetik harago
Sindikatuetako ordezkariek ai-
tortu dute «babesetik harago-
koa» izan beharko lukeela euren
egitekoak euskal presoen auzian.
«Zentzu horretan, guri preso ohi
asko etorri izan zaizkigu informa-
zio eta laguntza eske, eta gu beti
saiatzen gara lan mundurako iriz-
pide batzuk ematen», aitortu du
LABeko Beristainek. Gaineratu
du «hainbat» lan eskaintza jaso-
tzen dituztela Whatsapp bidez.
«Eta preso ohi guztien artean za-
baltzen ditugu beti eskaintza ho-
riek. Dena den, egia da guretzat
zaila dela hortik aurrera askoz
gauza gehiago egitea». 
Alberdi Steilaseko kideak ere

aitortu du presoek «arazo eta
zailtasun batzuk» izaten dituzte-
la gizarteratzeko fasean. «Epai-
tuak izan ziren, euren zigorrak
ondo bete dituzte, eta uste dugu
eduki beharko luketela aukera
lan munduan era seguruan inte-
gratzeko». 

Sindikatuek deituta 2020ko

abenduaren 18an Donostian

euskal presoen eskubideen alde

egin zuten elkarretaratzea. SARE

Legeak zehazten duen
bidea egiten utzi 
behar zaie presoei,
baina oztopo asko
dauzkate oraindik»
Inaxio Oiartzabal
Sare plataformako bozeramailea

«Preso ohi asko etorri
izan zaizkigu laguntza
eske, eta gu beti saiatzen
gara lan mundurako
irizpide batzuk ematen»
Iker Beristain
LABeko Donostialdeko arduraduna

«Oso arduratuta gaude
gradu progresioen
gaiarekin; beste preso
batzuen kasuak ere
errebisio bidean daude»
Ariane Alberdi Iñarra
Steilaseko idazkaritza nazionaleko kidea

«Sindikatuko langile eta
ordezkariei dei berezia
egingo diegu guk, 
baina edonork bat egin
dezake deialdiarekin»
Edurne Iriondo
ELAko Donostialdeko arduraduna

‘‘

EUSKAL PRESOAK 

Gaur-gaurkoz, sei preso gipuzko-

ar daude Espainiako Estatuko kar-

tzeletan, eta beste bost daude

Frantziako Estatuko espetxeetan. 
bAinhoa Ozaeta (Andoain).

Reaun (Frantzia).
bAitzol Iriondo (Lasarte-Oria).

Lannemezanen (Okzitania).
bAsier Oiarzabal (Andoain).

Lannemezanen (Okzitania).
bFaustino Marcos (Donostia).

Zaragozan (Espainia).
bFernando Elejalde (Donostia).

Leonen (Espainia).
bGarikoitz Etxeberria (Lizar-

tza).Palentzian (Espainia).
bGregorio Escudero (Orio).

Palentzian (Espainia).
b Jaione Jauregi (Lezo).

Madrilen.
b Jesus Mari Etxeberria (Erren-

teria).Leonen (Espainia).
bKoldo Iruretagoiena (Tolosa).

Lannemezanen (Okzitania).
bXabier Goienetxea (Errente-

ria).Lannemezanen (Okzitania).

rrantzitsua gizarteko esparru
guztietako jendearen arteko el-
karlana». 
Urtarrilaren 7ko deialdiarekin

bat eginda, «sinbolikoki», aben-
duaren 20an ere Donostian antze-
ko helburua daukatela azaldu du
Edurne Iriondo ELAko Donostial-
deko arduradunak. «Bi aldarri-
kapen horiekin bat egiten saiatu-
ko gara Donostian, Easo plazaren
ondoan, Autonomia kalea dauka-
gula baliatuta». Sindikatuen
deialdia bada ere, «herritar guz-
tiei irekia» dela azpimarratu du
Iriondok. «Sindikatuko langile
eta ordezkariei dei berezia egingo
diegu guk, baina edonork bat egin
dezake deialdiarekin, noski».
UGT eta CCOO bidean gelditu

izanarekin pena pixka bat badu
Sareko bozeramaileak. «Baina
egia da batzuetan aldarrikapen
eta aktibazio modu hori ez dela
denok eroso senti gaitezkeen for-
matu bat». Hori bai, urtarrilaren
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Andoni Elduaien Azkoitia

J
olasaren bidezko alda-

rrikapen bat da. Euska-

rak bere plazak behar

dituela erakusteko ari-

keta bat. Gaur amaituko

da Euskaraldiaren hirugarren al-

dia, eta bihar iritsiko da Euskara-

ren Nazioarteko Eguna. Testuin-

guru horretan, Azkoitiko Maxi-

xatzen Euskaldunon Elkarteak

aisialdirako plaza irekitzeko as-

moz jarri zituen abian Orbel 

Jokoak, 2014an. Udazkenero le-

gez, aurten ere hainbat herritar

euskaraz jolasean aritu dira, eta

azken hiru asteetan puntu gehien

lortu dituzten hiru taldeek bihar

jokatuko dute finala, 17:00etan,

Azkoitiko Elkargunean.

2014an, Maxixatzen elkartean

bazuten kezka bat: parte-hartze

falta. «Antolatzen genituen ekin-

tza guztiak herritarrek bere ho-

rretan jasotzekoak ziren, aulkian

eseri eta entzuteko edo ikusteko

ekitaldiak ziren; jendeak ez zuen

parte hartzeko aukera handirik

izaten», esan du Karmen Irizar

Maxixatzen elkarteko kideak.

Gogoeta baten ondoren, herrita-

rrek «era batera edo bestera»

parte hartuko zuten ekitaldiren

bat antolatzea erabaki zuten. 

Dena den, Julen Garate elkarte-

ko kideak dio eurek antolatutako

Xiximaxan egitasmoaren ondo-

rioek ere «bestelako zerbaiten

beharra» hauteman zutela. «Jar-

dunaldiek ondorioztatu zuten

euskal kulturaren ezagutza falta

zegoela». Azkenean, «ginkana

moduko bat» egitea pentsatu zu-

ten, euskararekin, euskal kultu-

rarekin eta Azkoitiarekin zeriku-

sia izango zuen hiru asteko jolasa.

Maxixatzen elkartearen udaz-

keneko kulturaldietako bat dira

Orbel Jokoak; izan ere, udabe-

rrian Maiatzeko Lorak kultur egi-

tasmoa ere prestatu ohi du. Iriza-

rren iritziz, «hizkuntzari alde lu-

dikotik» heltzen zaio Orbel

Jokoetan. «Parte hartzaile asko

euskaltegian ibiltzen dira, EGA ti-

tulua lortzeko euskara ikasten,

eta ikasleek irakasleak agindu

dielako irakurtzen dute euskaraz.

Aisialdian euskarara hurbiltzeko

jokoak dira Maxixatzen elkarteak

antolatzen dituenak». Garateren

esanetan, gainera, «herritarren

parte hartzea» lortu dute, «el-

kartearen helburuetako bat». 

30 eta 60 urte bitarteko herrita-

rrek parte hartu ohi dute Orbel

Jokoetan. «Familiako kideek eta

kuadrillako lagunek osatutako

taldeek ematen dute izena; gehie-

nak, emakumeak», azaldu du Iri-

zarrek. Lurdes Sudupe azkoitia-

rra da parte hartzaileetako bat.

«Urtero parte hartu izan dugu.

Gure amari esker izan gara par-

taideak; final bat ere irabazitako-

ak gara, gainera», adierazi du.

Familiako kideek osatu izan dute

taldea, eta, Sudupek dioenez,

«asko» mugitzen dira erantzun

zuzenak aurkitzeko. «Herriko

eragileen egoitza desberdinetara

jotzen dugu, galderen erantzu-

nak bilatzera. Asko ikasten da Or-

bel Jokoei esker, eta herritarron

arteko harremanak sendotzen la-

guntzen du».

Helduek soilik ez, gaztetxoek

ere parte hartu izan dute jolasean.

Hori bai, pandemia iritsi aurreko

urtean egindako saioan, gazte-

txoen eta helduen jolasa bereiztea

erabaki zuten. Aurtengo jolasa

helduei bakarrik zuzendu dieten

arren, etorkizunean badute gaz-

tetxoentzat antolatzeko inten-

tzioa. «Ikusi dugu eskaera bada-

goela gazteen artean, eta, horre-

gatik, gure helburuen artean

dugu gaztetxoentzat ere jolasak

antolatzea. Horretarako behar

adina bide urratuko ditugu»,

esan du Garatek. Irizarrek azpi-

marratu du, halaber, gaztetxoen-

tzat garrantzia duela Orbel 

Jokoak antolatzeak: «Soziolin-

guistika Klusterraren datuen ara-

bera, adin tarte hori da eskolaz

kanpo euskararekin harreman

gutxien duena. Lagunartean

egingo dute euskaraz, baina kul-

turgintzarekin lotura gutxi dute

gaztetxo horiek».

Hari berari tiraka hasieratik
Jolasa «unean-unean euskalgin-

tzan indarrean dagoen hori na-

barmentzeko» baliatu izan du

Maxixatzen elkarteak. Hasierako

hariarekin ari dira jolasa josten,

baina antolatzaileak jabetuta

daude jokoek «buelta bat» behar

dutela; jolasa digitalki egitea da

asmoetako bat. «Beste modu ba-

tera egiteko aukera izan nahi ge-

nuke, sare sozialetan indar han-

diagoa izango lukeena edo sake-

lakotik gauza gehiago egiteko

aukera emango ligukeena»,

eman du asmoen berri Irizarrek.

Garate ere «ziur» dago jolasa di-

gitalki prestatuta «jende gehia-

gok» parte hartuko lukeela. 

Bihar jokatuko dute Azkoitian Maxixatzen elkarteak antolatutako Orbel Jokoen
finala. Azken hiru asteetan puntu gehien batu dituzten hiru taldeak elkartuko dira.

Udazkenero euskaraz jolasean

Azkoitiko Orbel Jokoen lehen aldiko (2014) finaleko irudia. Jende asko elkartu ohi da finalaren egunean. ANDONI ELDUAIEN

19
TALDE PARTE-HARTZAILEAK

Azkoitiko Orbel Jokoen zazpiga-

rren aldia da aurtengoa, eta, guzti-

ra, hemeretzi taldek eman zuten

izena: 57 lagunek. Azaroaren 7az

geroztik, astez asteko galderei

erantzun behar izan diete talde ho-

riek guztiek, hala nola galdera oro-

korrak eta Euskaraldiari nahiz Ma-

xixatzen elkarteari buruzkoak.
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Hizkuntzari alde
ludikotik heltzen zaio
Orbel Jokoetan;
aisialdian euskarara
hurbiltzeko jokoak dira»
Karmen Irizar
Azkoitiko Maxixatzen elkarteko kidea

«Ondorioztatu genuen
euskal kulturaren
ezagutza falta zegoela,
eta ginkana moduko bat
prestatu genuen»
Julen Garate
Azkoitiko Maxixatzen elkarteko kidea

«Asko ikasten da 
Orbel Jokoei esker, 
eta herritarron arteko
harremanak sendotzen
laguntzen du»
Lurdes Sudupe
Azkoitiko Orbel Jokoen parte hartzailea

‘‘



Irati Saizar Artola Tolosa

Euskal mendizaletasunak utzita-
ko ondarea leku fisiko batean ja-
sotzeko nahiak bultzatuta sortu
zuten Emmoa fundazioa, hamar
urte atzera. «Euskal mendizale-
tasunaren museo bat sortzea»
zen helburua. Hala azaldu du An-
txon Iturriza Emmoa fundazioko
idazkariak. Hamar urte geroago,
eta «bide luze eta latzaren ondo-
ren», lortu dute museoak egoitza
egonkor bat izatea. Tolosako La-
rramendi auzoan dagoen Arkau-
te etxean irekiko dute museoa,
2024an. Tolosako Udalarena da
eraikina. Orain gutxi teilatua be-
rritu diote, eta EAEko eta Nafa-
rroako federazioek hartu dute
obra proiektua egiteko konpro-
misoa. 
Iturrizak kontatu du hainbat

herritan ibili direla museoa ireki-
tzeko espazio fisiko baten bila;
besteak beste, Elgetan, Arantza-
zun (Oñati), Durangon (Bizkaia)
eta Donostian. «Hainbat arrazoi-
rengatik, ordea, orain arte ez dira
gauzatu proiektuak, baina zortea

izan dugu Tolosan». Izan ere, To-
losak museoa hartzeko «tamaina
egokia» duela uste du Emmoako
idazkariak, eta nabarmendu du
herriak «tradizio izugarria» due-
la mendi eta eski kontuetan. 
«Euskal mendizaletasunak

mendea bete du, eta zaletasun hori
bideratu zuten lehenengo belau-
naldiak pixkanaka desagertuz jo-
an dira», dio Iturrizak; fundazioak
kezka hori dela-eta abiatuta eman
zituen lehen pausoak. Hark gaine-
ratu du era berean desagertuz joan
direla beren jardueren nortasun
eta ezaugarri ziren tresnak, «eta
ondare garrantzitsua osatzen zu-
ten horiek ere».
Ondare hori desagertzeko ze-

goen arriskuaz jabetuta sustatu
zuten fundazioaren sorrera, Eus-
kal Mendizale Federazioaren eta
Eskalada Kirolen Napar Federa-
kundearen bermearekin. «Ez ba-
dugu ondarea jasotzen, galdu
egingo da, eta historiarik gabe ge-
ratuko gara. Horixe da nahi ez du-
guna, historia polita delako, eta,
era berean, erakargarria ere ba-
delako museo batean egoteko».

Zaletasunak eta historiarekiko
errespetuak bultzatuta abiatu zu-
ten proiektua, Iturrizak azaldu
duenez. «Jakitun gaude berandu
izan aurretik egin beharreko zer-
bait dela». 

Ondarea jasotzen
Azken urteetan euskal mendiza-
letasunaren ondarea jasotzen ari
da Emmoa fundazioa, dohaintza-
ren bidez. Liburutegi bat ere ba-
dauka, 5.000 liburu ingururekin.

Argazki zaharrak ere badituzte,
beste 5.000 inguru. Objektuak
ere bai: oinetakoak, motxilak, so-
kak, kranpoiak, pioletak, iparro-
rratzak, agiriak...; hirurehun bai-
no gehiago. «Oroimen historiko-
aren zati txiki bat salbatu da,
denbora asko pasatu delako, bai-
na, duen berezitasunagatik, balio
handiko herentzia da». 
Museoa ireki artean, «lan han-

dia» daukate egiteko. Ondarea
biltzen jarraitu nahi dute, «men-

dizaletasunaren ezaugarriak bil-
tzeko, gordetzeko, zaintzeko, za-
baltzeko eta erakusteko». Eta on-
darea jendaurrean jarri nahi dute,
museoaren bidez. Bide horretan,
mendiarekin lotutako gaietan es-
pezializatutako liburutegi handi
bat jarri nahi dute, batetik; agi-

rien artxibategi bat, bestetik, eta
baita kontserbazio eta segurtasun
baldintza guztiak beteko dituen
fototeka bat, hemeroteka bat eta
balio historikoa duten piezen gor-
detegi bat ere. 

Mendeurrenaren bueltan
Iturrizak esan duenez, 2024a
«urte aproposa» izango da eus-
kal mendizaletasunaren museoa-
ren ateak zabaltzeko. Izan ere, or-
duan beteko dira ehun urte Eus-
kal Herriko Alpinismo Federazioa
sortu zutenetik. «Ehun urte pa-
satu dira, baina lehenagokoa da
euskal mendizaletasunaren his-
toria; hiru belaunaldi pasatu dira
gutxienez, lau ez badira». 
Emmoa fundazioko idazkariak

gogoratu du ez dela oraingo kon-
tua museoa zabaltzeko nahiare-
na: «1924an, Euskal Herriko Alpi-
nismo Federazioa sortu zutenean,
elkartearen sorrerako estatutue-
tan jasota dago mendiari eta men-
dizaletasunari buruzko museo
bat sortzeko nahia». 
Pozik eta, aldi berean, lanerako

gogoz daude fundazioaren parte
direnak. «Lanean ari gara eta la-
nean jarraituko dugu aurreran-
tzean ere, museoa irekiagatik ibil-
bidea ez baitzaigu amaituko».
Proiektua teoriatik praktikara
eramatea tokatuko zaie orain,
eta, museoa irekita, elikatzen ja-
rraituko dute: «Behin esan zigu-
ten museo baten gauzarik erraze-
na inauguratzea dela, baina las-
terketa ez zaigu hor amaituko».
Orain lanean ari direnek «adin
bat» badaukatela esan du Iturri-
zak. «Gurea amaitu egingo da,
baina izango ditugu ondorengo-
ak, eta lasterketak aurrera jarrai-
tu beharko du». 

Ondarea betirako gordetzeko 
Euskal mendizaletasunaren ondarea jasoko duen museoak badu egoitza: Tolosako
Arkaute etxea b 2024an zabalduko dute b Emmoa fundazioa ari da ondarea biltzen 

Hainbat herritar, joan den astean, asteazkenean, Tolosako Larramendi auzoan dagoen Arkaute etxean. IRATI SAIZAR ARTOLA / TOLOSALDEKO ATARIA

Hainbat ordezkari, joan den azaroaren 23an, Tolosako Arkaute etxearen

barruan, orriak sinatzen. EMMOA

Ez badugu ondarea
jasotzen, galdu egingo
da, eta historiarik gabe
geratuko gara. Horixe
da nahi ez duguna»

«Oroimen historikoaren
zati txiki bat salbatu da,
denbora asko pasatu
delako, baina balio
handiko herentzia da»
Antxon Iturriza Ollokiegi
Emmoa fundazioko idazkaria

‘‘
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June Romatet 

Jentilen, Mariren, Basajaunen eta
Euskal Herriko mitologiako beste
hainbat izakiren istorioak antzez-
tuko dituzte bihar Oñatiko Gan-
diaga topagunean, 16:30ean.
Arantzazu Lab gizarte berrikun-
tzarako laborategiak eta Gipuz-
koako Parketxe Sarea fundazioak
antolatutako ekitaldia da, Jentil-
baratza elkarteko kideek sortuta-
koa. 
Ataungo elkartea da Jentilbara-

tza, eta Euskal Herriko mitologia
eta Jose Migel Barandiaran
Ataungo etnografo, antropologo
eta ikerlariaren bildumak belau-
naldi berriei transmititzeko egi-
ten du lan. Transmisio lanerako,
emanaldiak, ipuin kontaketa an-
tzeztuak eta ibilbideak sortzen
ditu, horien artean Euskal Herri-

ko mito eta ipuin zaharren konta-
kizun antzeztua. Narratzaile ba-
tek kontatzen du istorioa, eta an-
tzezleak izaten ditu inguruan.
Leire Aiartzaguena Oñatiko

Arantzazu parketxeko arduradu-
nak azaldu du ez dela lehen urtea
ipuin zaharren kontakizun an-
tzeztua antolatzen dutena. «El-

karteak harremana du Ataungo
Barandiaran museoarekin; par-
ketxea ere bada hura, eta Euskal
Herriko ipuinak kontatzeko saio-
ak egiten hasi ziren, horiek ingu-
ruko herrietara zabaltzeko as-
moz». Arantzazu parketxeko ar-
duradunak esan du emanaldiak
antolatzeko garaian parketxeen
inguruko herrien egoera azter-
tzen dutela, eta «bideragarria»
ikusten dutenetan antolatzen di-
tuztela emanaldiak.

Ipuinak aldatu eta aldatu
Oñatin hirugarren urtez antola-
tuko dute aurten saioa, eta gogo-
tsu daude ipuinak entzuteko.
«Lehen urtean parketxean egin
genuen; azkenekoa, ordea, Aran-
tzazu Labekin elkarlanean anto-
latu genuenez, Gandiaga topagu-
nean izan zen, aurten bezala»,
kontatu du Aiartzaguenak. Hiru-
garren urtez egingo badute ere,
adierazi du ipuinak ez dituztela
errepikatzen; Jentilbaratzan isto-
rio ezberdinak prestatzen 
dituzte, eta, herri berean behin
baino gehiagotan antzeztu behar
badute, aldatu egiten dituzte isto-
rioak: «Garrantzitsua da berri-
kuntzak izatea, jende askok erre-
pikatu egin nahi izaten baitu ho-
rrela, eta gehiago ikasten baitugu,
noski». 
Maitane Aizpurua ataundarra

aritzen da narratzaile lanetan Ba-
randiaranen ipuin eta kontakizu-
netan oinarritutako istorioak
kontatzean. Istorioa aurrera doan
heinean, taldeko beste kideek an-
tzeztu egiten dute, eta garai bate-
ko mitoetan barrena bidaiatzen
du ikusleak. Antzerkian eta kon-
takizunean gehiago barneratzeko
asmotan, antzokia edo gela bera
apaindu egiten dute, eta beste
hainbat efektu ere erabiltzen di-
tuzte. «Antzokia apaintzeak beti
ematen dio edertasun bat ema-
naldiari, eta gehiago gozatzen du
ikusleak», esan du Aiartzague-
nak. 

Ataunen eta Zegaman egin
dituzte azken kontakizunak,
herri bakoitzean bi emanaldi, eta
sarrera guztiak saldu dituzte kasu
guztietan. Bihar arratsaldean
Oñatin egingo duten emanaldi-
rako ere sarrerak «amaitzear»
daude, eta antolatzaileek espero
dute aurreko urteetan bezain
gustura amaituko dutela bertara-
tzen diren ikusleek. «Saio haue-
tatik jendea oso pozik ateratzen
da, haurrek asko gozatzen dute
eta helduenek euren herriko
mitologia ikasten dute», azaldu
du parketxeko arduradunak.
Horrez gain, azpimarratu du

«bereziki familientzako saioak»
badira ere, gazte eta helduak ere
bertaratu daitezkeela. 

Euskararen Egunean
Euskal Herriko mitologia biltzen
duten istorioetan laminak, jenti-
lak, iratxoak eta beste hainbat
pertsonaia ezagutuko dituzte
ikusleek. Euskaraz izango da
saioa, eta aproposa izango da egu-
na bera ere: abenduaren 3a, Eus-
kararen Nazioarteko Eguna. Egu-
narena «kasualitate polit bat»
izan dela esan du Aiartzaguenak:
«Berezia da Euskararen Nazioar-
teko Egunean euskaraz eta Eus-

kal Herriko ipuinez gozatzeko
aukera izatea». 
Biharko kontakizun antzeztua

ikusteko beharrezkoa da aurrez
sarrera erostea. Parketxera deitu-
ta (699-33 51 83) edo arantza-
zu@gipuzkoanatura.eus helbi-
dera idatzita eskuratu daitezke
sarrerak. 5 euro balio du sarrera
bakoitzak. Oñatikoa kontakizu-
nen beste geltoki bat soilik izango
dela gogoratu du Aiartzaguenak,
eta biharko ikuskizunera joaterik
ez dutenei aurreratu die «laster»
izango dela Jentilbaratzaren beste
ikuskizun batzuez gozatzeko au-
kera. 

Mitologiako
ipuinak, 
bihar, Oñatin 
Euskal Herriko mito eta ipuin zaharren
kontakizunak antzeztuko dituzte, Gandiaga
topagunean bFamilientzat, gazteentzat 
eta helduentzat izango da emanaldia

Hainbat haur eta gazte, 2019an, Oñatin, Arantzazuko parketxean egin zuten saioan. ARANTZAZUKO PARKETXEA

Aktoreetako bat, 2019an, Oñatin, Euskal Herriko mito eta ipuin zaharrei buruzko ikuskizunean. ARANTZAZUKO PARKETXEA

«Antzokia apaintzeak
beti ematen dio
edertasun bat
emanaldiari; gehiago
gozatzen du ikusleak»

«Jendea oso pozik
ateratzen da, haurrek
asko gozatzen dute eta
helduenek euren herriko
mitologia ikasten dute»
Leire Aiartzaguena
Oñatiko Arantzazu parketxeko
arduraduna

12 GIPUZKOAKO HITZA
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13Proposamena 
Zinema

Unai Zubeldia 

L
ehen lerroan jarri

nahi zituzten ema-

kumezko zinema zu-

zendariak. «Bazeu-

delako, baina ez zire-

lako ikusten», azaldu du Txema

Muñoz Euskadiko Filmategiko

programazio arduradunak.

«Duela hiruzpalau urte hasi gi-

nen euskal emakume zuzenda-

rien gaia aztertzen, hutsune bat

geneukala jabetu ginelako, eta iaz

eman genuen behin betiko pau-

soa». «Betiko» zinemagileak

gonbidatu zituzten iaz Donostian,

Bilbon eta Gasteizen egin zuten

Euskal Emakume Zinemagileen I.

ziklora. «Klasikoak aukeratu ge-

nituen: Helena Taberna, Ana

Diez, Aizpea Goenaga...». Aur-

ten, berriz, «bigarren belaunal-

dia-edo» iragartzen ari dira. Do-

nostiako Tabakaleran eta Gas-

teizko Artium museoan ari dira

zikloa lantzen —Bilbon ezin izan

dute egin aurten, obretan ari dire-

lako Arte Ederren Museoan—. 

Tabakalerari dagokionez,

urriaren 14an eskaini zuten lehen

lana: Arantxa Etxebarriaren Car-

men y Lola. Maru Soloresen txan-

da izango da gaur, 19:00etan. Az-

tarnak lana eskainiko du zinema

zuzendari donostiarrak. Aurten-

go Donostiako Zinemaldian ere

proiektatu zuen lana. «Amaren

sabeletik hasita, bizitzaren lehe-

nengo urteek, gogoratzen ez ditu-

gun lehen urte horiek, gure bizi-

tzan zer-nolako eragina dauka-

ten eta nolako aztarnak uzten

dizkiguten aztertzen saiatu naiz.

Hausnarketa bat da», esan du So-

loresek berak. 

Familien eta adituen hitzak
«Oso gai zabala» dela adierazi du

zinema zuzendariak. «Nire ibil-

bide pertsonalaz gain, beste fami-

lia batzuen esperientziak eta bizi-

penak, eta adituen elkarrizketak

ere bilduta daude dokumentale-

an. Amatasunaren bidean aurki-

tu ditudan adituak erabili ditut

collage antzeko bat osatzeko».

Galderak proposatu ditu Solore-

sek. «Eta ondoren bakoitzaren-

gan hausnarketa bat sortuko du

galdera bakoitzak. Norberarenak

dira erantzunak, gaia unibertsala

delako eta denok garelako seme-

alabak». 

Antzeko egitura daukate saio

guztiek: filmaren zuzendariak

aurkezpen txiki bat egiten du ha-

sieran, filma ikusten dute ondo-

ren, eta solasaldirako tarte bat

egoten da amaieran. «Filmak ho-

beto ulertzeko aukera ematen du

horrek, gaia sakonago lantze-

koa», adierazi du Muñozek. Solo-

resek aitortu du «nahiko abera-

tsak» izan ohi direla filma eman

ondorengo solasaldiak. 

Donostiarrak «eskaera asko»

izan ditu dokumentala eskaintze-

ko. «Guraso elkarteenak-eta, bai-

na interesgarria da bestelako tes-

tuinguru batzuetan aurkeztea, Zi-

nemaldian edo ziklo honetan, esa-

terako. Horrek beste ikus-entzu-

leria batera zabaltzen du filma».

«Zuzendari berrienekin», ia

prest daukate hurrengo urteko

zikloa ere. «Eta, aldaketaren ba-

tekin, baina gerora ere jarraituko

dugu gai hau lantzen, lehen urra-

tsa besterik ez delako izan hau»,

zehaztu du Muñozek. «Dagoene-

ko aztertzen ari gara 2024rako zer

aukera dauzkagun». Iaz eta aur-

tengo lehen saioetan ikus-entzu-

leek «ondo» erantzun dutela

esan du Muñozek. «Nahi baino

jende gutxiago etortzen da, baina

pozik gaude. Hirurogei bat lagun

etortzen ziren iaz saio bakoitzera

eta 70-80 etortzen ari dira aurten.

Jendeak ondo pasatzen du eta

merezi du etortzea». 

EMANALDIAK

Urriaren 14an hasi zen Euska-

diko Filmategiak antolatutako

Euskal Emakume Zinemagile-

ak zikloa. Azken hiru saioak

falta dira; horietatik lehenen-

goa gaur izango da, Donostia-

ko Tabakaleran.

Gaur (19:00).Maru Soloresen 

Aztarnak. Euskaraz eta gazte-

laniaz. 

Abenduak 9, ostirala

(19:00).Yolanda Mazkiara-

nen Anderea. Euskaraz eta

gaztelaniaz.

Abenduak 16, ostirala

(19:00).Amaia eta Aitor Meri-

noren Asier eta biok. Euskaraz

eta gaztelaniaz.

Bigarren urtez, Euskal Emakume Zinemagileak zikloa egiten 
ari dira Donostiako Tabakaleran. Urriaren 14an hasi ziren, 
eta azken hiru saioak falta dira. Gaur izango da horietatik lehena:
Maru Solores donostiarraren ‘Aztarnak’ film dokumentala.

Badirela erakusteko
ariketa praktiko bat

Haur bat, Maru Soloresen

Aztarnak filmean.

EUSKADIKO FILMATEGIA

Yolanda Mazkiaranen Anderea filmaren fotograma bat. EUSKADIKO FILMATEGIA

Amaia eta Aitor MerinorenAsier eta biok filmaren une bat. EUSKADIKO FILMATEGIA

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko abenduaren 2a

Duela hiruzpalau urte
hasi ginen euskal
emakume zuzendarien
gaia aztertzen, hutsune
bat geneukalako»
Txema Muñoz
Euskadiko Filmategiko programazio
arduraduna

«Amatasunaren bidean
aurkitu ditudan adituak
erabili ditut collage
antzeko bat osatzeko.
Hausnarketa bat da»
Maru Solores
Zinema zuzendari donostiarra,
‘Aztarnak’ film dokumentalaren egilea

‘‘
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MUSIKA

AZKOITIASilitia eta Ramona’s

First Evil Boyfriend.

bGaur, 16:00etan, Zut tabernan.

AZKOITIASonakay.

bBihar, 19:00etan, Baztartxon.

AZPEITIAGau elektronikoa. 

David Kochs, Josu Aranburu, 

Alexander Loop eta Kanpax DJak.

bBihar, 22:00etan, Sanagustinen.

DONOSTIALoquillo.

bGaur, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIATierra Santa.

bGaur, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIAMalamute eta 

Espagueti.

bGaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAPhysis vs Nomos.

bGaur, 20:30ean, El Nido

tabernan.

DONOSTIAKyxo.

bGaur, 21:00etan, Kutxa Kultur

klubean.

DONOSTIADido & Aeneasopera.

Opus Lirica.

bBihar, 19:30ean, eta etzi,

19:00etan, Viktoria Eugenian.

DONOSTIAMinerva laukotea. 

5. Matinéea.

bBihar, 11:00etan, Euskadiko

Orkestraren egoitzan.

DONOSTIAPlan B, Aggresive

Combat eta Aukera Okerra.

bBihar, 19:00etan, Dokan.

DONOSTIAAmak.

bBihar, 19:00etan, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIA Jorge Drexler.

bBihar, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIASilitia eta Ramona’s

First Evil Boyfriend.

b Igandean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAAlejandro Mingot 

Freekey Trio.

bOstegunean, 20:30ean, 

Altxerri Jazz&Bar aretoan.

ESKORIATZAPiztiak.

bBihar, 22:30ean, 

Inkernu tabernan.

HONDARRIBIAVictimas Club eta

Parquesvr.

bGaur, 22:00etan, Psilocybenean.

HONDARRIBIADJ Viv, Feline eta

Biznaga.

bBihar, 20:00etan, Psilocybenea

aretoan.

LAZKAOSorotan Bele gogoan.

Lazkaoko Musika Banda. 

bBihar, 19:00etan, Arerian.

LEGAZPIAlaitasuna Errondaila.
bBihar, 18:00etan, Gizarte

zentroan.

OÑATIAloña abesbatza.
bGaur, 18:30ean, Santa Anan.

OÑATINizuri Tazuneri eta Etxepe.
bGaur, 20:00etan, gaztetxean.

OÑATIPotemkin, Rodeo eta 

John Dealer and The Coconuts.

bBihar, 21:00etan, gaztetxean.

ORIOGozategi.

bAstelehenean, 23:30ean, plazan.

ORIOAndoni Ollokiegi.

bAsteartean, 16:00etan,

pilotalekuan.

ORIOShanghai Qiutian, Ithaka,

Willis Drummond eta DJ Txankleta.

bAsteartean, 21:00etan, plazan.

ORIOFan&Go.

bAsteazkenean, 22:30ean, 

plazan.

ORIOPuro Relajo.

bOstegunean, 19:30ean, plazan.

ZALDIBIAAnari.

bGaur, 22:30ean, antzokian.

ANTZERKIA

ALKIZAEsnatu naizkabareta. 

Andoni Mutiloa.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

ANDOAINAltsasu. La Dramatica

Errante.

bGaur, 19:00etan, Basteron.

ANDOAINEz dok ero desentxufa-

tua. Tartean Teatroa.

b Igandean, 19:00etan, Basteron.

ATAUNKasilda, bukatzen ez den

sua. Goitibera.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

AZPEITIAGo!azen 9.0. 

bBihar, 17:00etan eta 19:00etan,

Soreasun.

DONOSTIALagun beltz asko.

Ados Teatroa.

bGaur eta bihar, 19:30ean, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIAConstruyendo a 

Verónica. The Gregor’s.

bGaur, 19:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIAWimona & Grace.

Khea Ziater.

bBihar, 19:30ean, Lugaritzen.

DONOSTIALa vida por delante.

bBihar, 20:00etan, Kutxa Kultur

klubean.

DONOSTIAGo!azen 9.0.

bOstegunean eta ostiralean,

17:00etan eta 19:00etan, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIABalbea. Atx Teatroa.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30ean, Viktoria Eugenian.

EIBARLas cuatro estaciones... 

ya no son lo que eran. Teatro Che 

y Moche.

bBihar, 18:00etan, 

Koliseo antzokian.

IRUNUn Oscar para Oscar.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Amaia KZn.

ORDIZIAOrreagatik iragan 

hurbilera.

bBihar, 19:00etan, antzokian.

TOLOSAMikrotik.... Nerea 

Arriolaren bakarrizketa.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

URNIETAAntigone edo ezetzaren

beharra. Horman Poster.

b Igandean, 19:00etan, Saroben.

ZARAUTZHondamendia. 

Axut eta Artedrama.

bGaur, 20:00etan, Modelon.

ZUMARRAGABenditas. 

El Mono Habitado.

bGaur, 20:15ean, Zelai Ariztin.

BERTSOLARITZA

ANDOAINBertso afaria. Bertsola-

riak: Sebastian Lizaso eta Iker 

Zubeldia.

bGaur, 20:30ean, Santa Kruz

elkartean.

Orio b Jaiak

Neguaren atarian, sanikolasak izango dituzte Orion
Abenduan sartzearekin batera, aurten ere San Nikolas jaiak ospatuko dituzte Orion. Astelehenean hasiko dira, Pello eta Nikolasa erraldoien kalejira-

rekin, buruhandiekin, Danbolin Musika Eskolako txistulariekin eta txupinazoarekin (20:00). Astelehenean bertan, Gozategi (23:30) taldea ariko da

Herriko Plazan. Asteartean, berriz, besteren artean Andoni Ollokiegiren kontzertua izango da 16:00etan, pilotalekuan —irudian—. GORKA RUBIO / FOKU
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BERGARABertso jira. Bertsola-

riak: Ainhoa Agirreazaldegi eta

Aner Euzkitze.

bGaur, 19:30ean, San Martin

plazan.

DONOSTIAErre, aldarri bat ber-

tsoz. Bertsolariak: Aner Euzkitze,

Haizea Arana, Oihana Arana eta

Leire Vargas.

bGaur, 12:30ean, EHUko 

Carlos Santamaria zentroan.

DONOSTIAArte digitalean oina-

rritutako bertso saioa. Bertsola-

riak: Aitor Tatiegi, Urko Arregi eta

Libe Goenaga.

bGaur, 19:00etan, Arteko 

arte galerian.

DONOSTIABertso bazkaria. 

Bertsolariak: Oihana Iguaran eta

Julio Soto.

bBihar, 14:30ean, Ikasbide kultur

elkartean.

ELGETABertso bazkaria. Bertsola-

riak: Miren Amuriza eta Aitor Sa-

rriegi. Gai jartzailea: Amaia Agirre.

bBihar, 14:00etan, 

bolatokian.

ERRENTERIAXenpelar saria. 

Kanporaketa. Bertsolariak: Maddi

Agirre, Irati Alcantarilla, Uxue 

Alkorta, Iruri Altzerreka, Unai Anda

eta Enaitz Murua.

bGaur, 19:30ean, Xenpelar etxean.

HERNANIBertso bazkaria. Bertso-

lariak: Unai Agirre Goia, Eli Pagola

eta Andoni Rekondo.

bBihar, 14:00etan, Elur Txori

elkartean.

HERNANIKontrakantxa gaztetxe-

aren 16. urteurreneko bertso afa-

ria. Bertsolariak: Libe Goenaga,

Garazi Navarro Ugarteburua eta

Andoni Rekondo.

bAsteazkenean, 21:30ean,

gaztetxean.

IRURABertso bazkaria. Bertsola-

riak: Ane Labaka Maioz eta Haritz

Mujika.

bBihar, 14:00etan, Gazte Alaiak

elkartean.

LIZARTZABertso poteoa. Bertso-

lariak: Oihana Iguaran eta Haritz

Mujika.

bGaur, 20:00etan, ostatuan.

ORIOBertso saioa. Bertsolariak:

Maialen Lujanbio, Andoni Egaña,

Amets Arzallus, Sustrai Colina eta

Nerea Ibarzabal. Gai jartzailea:

Unai Manterola.

bAsteartean, 22:00etan,

kiroldegian.

ZUMAIABertso afaria. Bertsola-

Donostia b Dantza

Sentimenduak taula gainera eramanda
Verdini dantza taldeak Hotzikara ikuskizuna taularatuko du bihar Donostiako Viktoria Eugenia antzokiko Club

aretoan, 18:00etan —irudian, dantzariak—. Isabel Verdini zuzendariaren hitzetan, «sentimenduen nahasketa

bat» bizi ahal izango da. Ilunpetik argira ikus-entzunezkoa ere eskainiko dute, «Verdini zer den ulertzeko». VERDINI

riak: Andoni Egaña eta Oihana

Iguaran.

bGaur, 21:00etan, Kupela

jatetxean.

DANTZA

AZPEITIABasotik itsasora 2.0.

Dantzaz.

b Igandean, 19:00etan, 

Soreasun.

DONOSTIAHotzikara. Verdini 

taldea.

bBihar, 18:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIAGiselleballeta.

b Igandean, 18:00etan,

Kursaalean.

ESKORIATZAAukeran 

konpainia.

bBihar, 19:00etan, 

plazan.

PASAIAAMAraun. Amaiur Lulua-

ga eta Oihana Iguaran.

bOstegunean, 19:00etan,

Donibaneko Juanba Berasategi

aretoan.

TOLOSALof ladies on fight. 

Eva Guerrero.

bGaur, 20:00etan, 

Leidorren.

HAUR JARDUERA

DONOSTIAPailazo. Txirri, Mirri

eta Txiribiton pailazoak.

bBihar, 17:30ean, 

Gazteszenan.

HERNANIMunduari itzulia 

80 egunean. Glu Glu produkzioak.

bBihar, 12:30ean, Biterin.

TOLOSAChinchulina y el ruiseñor

de la China txotxongilo ikuskizuna.

La Canica.

bBihar, 18:30ean, Topicen.

URRETXUTartalo.

b Igandean, 17:00etan, Labeagan.

HITZALDIAK

DONOSTIA Jaizkibeletik mundu-

ra? Errotarrien industria XVI. men-

dean. Denis Alvarez Perez-Sostoa.

b Igandean, 12:00etan, 

San Telmon.

DONOSTIAZinema belarrietara -

Non dago Lekeitio?. Ixiar Rozas.

b Igandean, 19:00etan,

Tabakaleran.

IRUNAntzerki tailerrak.

bAbenduaren 14ra arte, 

Oiasso erromatar museoan.

TOLOSADarwin eta Humboldt

Ekuadorren: sumendiak, uharteak

eta teoria zientifkoak. Juan Luis

Arusaga, gaztelaniaz.

b Igandean, 19:00etan, 

Topicen.

IKASTAROAK

ARETXABALETAKomiki eta 

manga ikastaroa. Asteazkenetan,

18:00etatik 19:30era.

bAbenduaren 14ra arte, 

Arkupen.

DONOSTIADantza laborategia.

Hiruhileko bakoitzean, koreogra-

foa aldatu egingo dute, eta lehen

hiruhileko honetan Adriana Bilbao

izango da koreografo gonbidatua.

bAbenduren 20ra arte, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIAArgazkiak Kontserba-

tzeko II. jardunaldiak. Laura 

Covarsi eta Pablo Ruizekin.

bGaur arte, San Telmon.

EIBARAntzerki laborategia. 

Irene Hernandorekin, astearte 

edo asteazkenetan.

bUrtarrilaren 25era arte, 

Errebal plazan.

EIBARKomiki tailerrak. 

Martin Azpilikueta Iparragirre.

bOtsailaren 22ra arte, 

liburutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DONOSTIA Itsasoiko: itsasotik 

sasoikoadokumentalaren 

aurkezpena.

bGaur, 19:00etan, Okendo kultur

etxean.

HONDARRIBIAAmau In-Edit -

Musika-Film Laburren Zinemaldia.

bOstegunera arte, 

Itsas Etxean.

ORDIZIAEl Cascanueces

balleta.

bOstegunean, 20:15ean,

antzokian.

BESTELAKOAK

DONOSTIAFeministaldia.

bBihar arte, Tabakaleran.

DONOSTIA Itzalen dama eta Patxi

Bakallu liburu aurkezpena. Urtzi

Leonet Santa Cruz eta Iñaki G. Hol-

gado.

bGaur, 18:30ean, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIAAfektu bihurrituak, be-

girada disidenteak euskal poesian

errezitaldi-solasaldia. Elena Olabe

eta Lizar Begoña.

bGaur, 19:00etan, 

San Telmon.

ESKORIATZANiala magoa.

bGaur, 18:30ean, plazan.

HONDARRIBIAXXVIII. euskal 

liburu eta disko azoka.

bAbenduaren 11ra arte, 

Arrantzale auzoan.

ORIOTxori kantazale (Xabier Lete)

literatura eta musika. Alex 

Gurrutxaga eta Joana Otxoa de

Alaiza.

bGaur, 19:30ean, 

kultur etxean.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@



Miren Garate 

Jostailu denda bat izateaz gain, jo-
laserako baliabideak eta zerbi-
tzuak eskaintzen dituen egitas-
moa da Arrasateko Olgeta. Pres-
takuntza eta hitzaldiak ere
ematen dituzte, eta aste honetan
Aretxabaletan eta Arrasaten izan
da Itsaso Pagoaga (Arrasate, 1985)
egitasmoaren arduraduna. «Ba-
tez ere, jolaserako espazioa, den-
bora eta pertsonak behar dituzte
haurrek, ez materialez itotzea»,
azaldu du.
Jostailu bat aukeratzeko ordua-

an, zer alderdiri begiratu behar

zaie?

Laburbilduz, nire ustez, garran-
tzitsuena da begiratzea jostailua
hartuko duen umearen adinari,
gustuei eta testuinguruari —anai-
arrebarik duen, haiekin zenbaten
aldea duen adinean, familian di-
tuzten jolas ohiturak...—. Horrez
gain, kontuan hartu behar da au-
keratzen dugun jostailu horrek
haurraren sormena ahalbidetzen
duen; hau da, umearen jolasak
izan behar du protagonista, ez
jostailuak berak. Adibidez, opari-
tzen badiogu argiz eta soinuz be-
tetako auto bat, elementua bera
da protagonista, eta umeak ezer
gutxi du egiteko; aldiz, beste jos-
tailu batzuek material sinpleak
izaten dituzte —egurrezko piezak
bakarrik, agian—, baina umearen
sortzeko gaitasuna sustatzen
dute.
Askotan gertatzen da umeak

nahi duen hori ez etortzea bat

jostailua erosi behar duen hel-

duaren irizpideekin. Zer gomen-

datzen duzu halakoetan?

Gatazka bat sortzen da hor. Hi-
tzaldietan aipatzen dugu estrate-
gia interesgarria izan daitekeela
lau oparien araua aplikatzea.
Haurrek Gabonetan jostailu pila
bat jasotzen dute, larregi, eta hori
mugatze aldera, eta denen nahia
presente egoteko, haurrak lau
opari bakarrik jasotzea interesga-
rria iruditzen zaigu. Bat izango da
haurrak benetan eskatu duen
opari bat, hau da, berak eskatuta-
koen artean bat. Bigarrena, hau-
rrak egunerokotasunean behar-
ko duen zerbait izango da; adibi-
dez, oinetakoak, udalekuetarako
lotarako zakua, txamarra... Hiru-
garrena, irakurketarekin lotura
daukan opari bat izango da. Eta
laugarrena, helduak nahi duena;
hau da, helduaren ustez haurra-
ren interesentzat interesgarria
izango den jostailu bat.
Batzuetan ohikoa izaten da aito-

na-amonek eta inguruko askok

ere nahi izatea opariak egitea...

Lau opari, guztira, ezta? 

Denekin negoziatu behar da, eta
hori ere oso zaila da. Gatazka itu-
rri izaten da, baina komeni da
haurraren ongizatea erdigunean
jartzea eta adostea zer oparitu eta
zenbat. Helduok askotan kexa-
tzen gara haurrek jostailu pila bat
dutelako, baina horren errua 
guk geuk dugu. Haurrek behar
dutena da jostailu gutxi eta onak;
batez ere, jolaserako espazioa,
denbora eta pertsonak behar di-
tuzte haurrek, ez materialez ito-
tzea.
Olgetara egitasmora joaten di-

ren bezeroek zer kezka adierazi

ohi dizkizuete?

Kezkarik handiena izaten da de-
netik dutela haurrek; batez ere,
bigarren edo hirugarren haurre-
kin. Helduek ez dute jakiten zere-
kin ase umeak, eta ez dira kontu-
ratzen askotan ez dutela ezer ma-

terialik behar, gurekin egotea eta
jolastea eskatzen dutela. Horrez
gain, jostailuari, askotan, berez-
koak ez dituen funtzioak eska-
tzen dizkiogu: ‘Nahi dut jostailu
bat matematika ikasteko, edo ira-
kurtzen ikasteko’. Jostailuak jola-
sa ahalbidetzeko eta ondo pasa-
tzeko tresna dira, eta, bide batez,
agian, haurrak ikasiko du zerbait,
baina ez dira zerbait ikasteko be-
rariaz. 
Genero aldetik ere lantzen duzu

gaia. Jostailu aukeraketa egite-

an, zer kontuan hartzea gomen-

datzen duzu?

Jostailuek ez dute generorik, era-
bileran-edo egozten diogu hori.
Baditugu merkatuan genero bati
egotzitako estetika bat errepro-
duzitzen duten panpina edo jos-
tailu konkretuak; hortik aldendu
behar gara, eta merkatuan ba-

daude alternatibak. Saiatzen gara
alternatiba hori eskaintzen: pan-
pinak bai, baina bestelako eredu
batzuetakoak. Askotan, ordea,
helduok ditugu aurreiritziak:
‘Mutila da, eta hori mutilentzat
bai?’. Helduok baldin bagara 
beraien eskaintza mugatzen du-
tenak...
Eta materialari dagokionez, zer

komeni da?

Interesgarria da goxotasuna eta
aniztasuna bilatzea, batez ere 0-3
urtekoetan, haurrak zentzume-
nen bidez deskubritzen baitu
mundua adin tarte horretan, 
eta, horrez gainera, dena ahora
eramateko ohitura baitu. Gai-
nontzeko adinetan ere garrantzi-
tsua da materialetan arreta jar-
tzea: merezi du gutxiago erostea
eta erosten dugun horretan in-
bertitzea.

Jostailuak umeekin lotzen dira,

baina nagusiagoei ere oparitu

ohi zaizkie?

Nabaritu dugu pandemia sasoian
eta ostean, etxean egoteak jolase-
ra bideratu gaituela gehiago hel-
duok, eta, adibidez, mahai jolasak
asko saltzen ditugu helduentzat.
Gainera, konturatzen gara mahai
jolasek oso funtzio garrantzitsua
dutela adinekoentzat, beren fun-
tzioak aktibo mantentzeko.

Pantailak tartean sartzen dire-

nean, arrakasta txikiagoa izaten

dute jostailuek? 

Nola eta zenbat sartzen diren izan
daiteke gakoa. Pantailak gailen-
tzen badira, berdin du zer eskaini,
haurrak samurrera joko du; aldiz,
harremana orekatua baldin bada,
gainontzekoak ere ez du zertan
galdu protagonismoa. Irakurza-
letasunarekin gertatzen den be-
zala, helduok ematen dugun ere-
duak ere badu garrantzia. 
Euskararekin ere ahalegin bere-

zia egiten duzu zuk, eta itzuli egi-

ten dituzu argibideak. Nolatan

hasi zinen horretan?

Euskal Herrian baditugu jostailu
ekoizleak, baina ez dira asko. Ol-
getan egitasmoan, interesgarriak
iruditzen zaizkigun mahai jolasak
ekartzen ditugu, eta argibideak
euskaratu egiten ditugu. Horrez
gain, dendan mahai jolasa proba-
tzeko aukera ematen dugu, eta
erostean denek izaten dute eus-
karazko argibidea ere txertatuta.
Orain urtebete mahai jolasen ar-
gibideak bideoan grabatu eta
YouTuben igotzen ere hasi ginen.
Uste dugu garrantzitsua dela jola-
sean hasten garenean erabiltzen
dugun hizkuntza euskara izatea.
Egunerokotasunean euskaraz
bizi nahi badugu, behar ditugu
tresnak, eta ondo pasatzeko bal-
din bada, askoz hobeto.
Mahai jolasak alokatzeko auke-

ra ere ematen duzue Olgetan.

Zerbitzu hori ez da hain ohikoa

jostailu dendetan, ezta? 

Europatik ekarri genuen ideia.
Hainbat funtzio ditu zerbitzuak;
adibidez, asteburu-pasa bagoaz
lagunartean erabiltzeko edo hau-
rrarekin probatu ahal izateko,
gustatuko zaion edo ez ikusteko.

«Umearen jolasak izan
behar du protagonista,
ez jostailuak berak»

Itsaso Pagoaga b Arrasateko Olgetan egitasmoko arduraduna 

Jostailuen aukeraketari buruzko aholkuak ematen ditu Pagoagak, 
eta, Gabonei begira, interesgarria iruditzen zaio lau oparien araua
aplikatzea; hau da, guztira lau opari baino gehiago ez jasotzea haurrek. 

JAIZKI FONTANEDA / FOKU

s
SOLASEAN

«Helduek ez dute jakiten
zerekin ase umeak, 
eta ez dira konturatzen
askotan ez dutela 
ezer materialik behar»

«Olgetan egitasmoan,
mahai jolasa probatzeko
aukera ematen dugu, eta
euskarazko argibidea
ere izaten dute jolasek»
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