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Sortzaile gazteak dira Julen Portillo zarauztarra, Andrea Gonzalez bergararra eta
Maddi Etxeberria andoaindarra. Internet bihurtu dute euren gotorleku, eta han
biluzten dute barrua, eguneroko kontuak bideo labur bihurtuta. Hasieratik argi
eduki zuten hirurek: euskaraz sortuko zituzten edukiak. Bidea egiten ari dira.

Euskara, sormenerako
harribitxia eta aukera 

June Romatet Ibarguren 

A
zken urteotan

ezagun egin

dira sare so-

zialetan edu-

kiak sortzetik

bizi diren you-

tuber, streamer nahiz tiktoke-

rrak, baita gipuzkoarrak ere, bai-

na gehienek euskara ez den beste

hizkuntza batzuetan hitz egiten

dute «ikusgarritasuna» lortzeko.

Ingelesa eta gaztelania dira nagusi

plataforma horietan, baina badira

errealitate horri buelta bat eman,

Interneteko eduki sortzaile mo-

duan lanean hastea erabaki, eta

eduki guztiak euskaraz argitara-

tzen dituztenak ere. 

Euskara lehenesten zutenak

gutxi ziren hasieran, eta horien-

tzat zaila izaten zen bisita ugari

lortzea. Gaur egun, ordea, sor-

tzaile berriak agertzen ari dira

pixkanaka, eta, kopurua areago-

tzearekin batera, ikusgarritasuna

lortzen ari dira euskarazko zen-

bait eduki. Andrea Gonzalez ber-

gararra, Julen Portillo zarauztarra

eta Maddi Etxeberria andoainda-

rra dira Interneten edukiak eus-

karaz sortzea erabaki duten gi-

puzkoarretako hiru. 

JULEN PORTILLO

Zarautz, 27 urte

«Argi nuen, egiten nuena
egiten nuela, euskaraz
hitz egingo nuela»

Sare sozialetan edukiak sortzea

da Julen Portillo 27 urteko zarauz-

tarraren gaur egungo lana: Tiktok

aplikazioan eta Instagramen ari-

tzen da jardunean, euskaraz.

Hainbat eduki eskaintzen du ba-

tean eta bestean, baina, batez ere,

umorez sortzen ditu bideo labu-

rrak. Duela urte eta erdi inguru

erabaki zuen aurretik zuen lana

uztea eta buru-belarri sare sozia-

letan edukiak sortzen hastea. Or-

dutik, «egunero edo ia egunero»

euskarazko bideoak zein argaz-

kiak jartzen ditu sarean. 

Erabakia duela urte eta erdi

hartu zuen arren, lehenago ere

Youtube plataforman bideoak

egiten zituela esan du Portillok:

«Duela sei edo zazpi urte hasi

nintzen bideoak jartzen; kantuen

parodiak egiten nituen, garai ba-

koitzean gertatzen ziren gauze-

kin edo bururatzen zitzaidanare-

kin». Lagun batzuekin gitarra jo-

tzen ikasten eta abesten hasi zen

gero, eta pixkanaka joan zen pa-

rodiak sortuz. Ekarpena egin ze-

zakeela ikusita, horiek ezerezean

utzi beharrean, grabatu eta You-

tuben jartzen hasi zen. Euskaraz

grabatzen zituen beti bideoak.

«Argi nuen, egiten nuena egiten

nuela, nire hizkuntzan, euskaraz

hitz egingo nuela».

Youtube alde batera utzi zuen

geroago, eta gaur egun hain mo-

dan dagoen Tiktok aplikazioa

deskargatu zuen konfinamendu

garaian, 2020ko martxo-apirile-

tan. Bertan edukia sor zezakeela

iruditu zitzaion Portillori; beraz,

berriz ere umorea ardatz hartuta,

eta euskara ahoan zuela, bideo la-

burrak sortzen hasi zen. Pixkana-

ka konturatu zen jendeak gustu-

ko zituela bere bideoak, eta aurre-

ra egiteko indarra eman zion

horrek. «Hasieran, erreparo han-

diarekin sortzen nituen edukiak;

batzuetan, atzera eginarazten zi-

dan ingurukoek zer esan zezake-

ten». Baina, gaur egun, ez zaio

gertatzen halakorik: «Ia 28 urte

ditut nik, ez naiz haur bat eta ez

zait inporta jendeak zer pentsa

dezakeen». 

Hasieran umorea besterik ez

zuela egiten aitortu du, baina gaur

egun haren bideo batzuk ez dira

halakoak. Eguneroko kontuak

izaten ditu hizketagai batzuetan,

eta barruan duen hori, sentitzen

duena kontatzen du beste batzue-

tan... «Beti ez naiz pozik egoten,

eta iruditzen zait ezin dela beti

umorea egin; beraz, hori ere alda-

tu egin dut pixkanaka». 

Ia egunero sortzen du edukiren

bat Portillok, baina, haren ustez,

lan hori ez da hainbeste balora-

tzen alor profesionalean: «Ikusle-

ak baditugu, baina beste askok

diote ez dagoela edukirik euska-

raz. Badago, bagaude, baina bila-

tu egin behar da, eta batzuek ez

dute bilatu ere egin nahi izaten».

Bestalde, azaldu du lan baldintzak

askotan ez direla onak. «Euska-

raz sortzen dugun sortzaileok bal-

dintza okerragoak jasan behar

izan ditugu, euskara prekarioa

dela esaten dutelako». Horrega-

tik, eta euskarari ikusgarritasun

handiagoa emateko asmoz, edu-

kiak euskaraz sortzen jarraituko

du zarauztarrak.

ANDREA GONZALEZ

Bergara, 23 urte

«Hizkuntzak bereizten
gaitu beste eduki
sortzaileengandik»

Andrea Gonzalez 23 urteko ber-

gararra duela urtebete hasi zen

Julen Portillo, eskuinean, iazko urriaren 28an, Joseba Argiñano sukaldaria ondoan duela, ETB1eko Sukalerria saioan. JULEN PORTILLO
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Youtube plataforman bideoak

jartzen. Haren orrian errezetak

eta blog moduko bideoak ikus

daitezke, batik bat. «Poztasu-

nez» lantzen ditu beti bideoak eta

«alaitasuna transmititzen» saia-

tzen da eduki denetan. Kazetari-

tza ikasketak egin zituen, eta esan

du orduan ikasi zuela gaur egun-

go gizartearen egoera: «Gizarte-

an zer behar dauden eta gaur

egun nola dagoen ikasi dut, eta,

horri tiraka, ahal dudana egiten

saiatzen naiz beti». 

Kazetaritza ikasketak egin eta

gero hasi zen sarean bideoak jar-

tzen. Konfinamendu garaian, ha-

sieran, «lagunekin entretenitze-

ko» sortzen zituen bideoak.

«Egun bakoitzean munduko toki

bat hautatzen genuen, eta han

egongo bagina bezala aritzen gi-

nen», kontatu du. Aitortu du,

gainera, lehenago ere gogoa ba-

zuela Youtuberako bideoak egite-

ko, eta konfinamenduko bideo

horiek aprobetxatuta eman zuen

lehen pausoa. Lehenengo bideo

horiek «modu pribatuan» jar-

tzen zituen, eta lagunek bakarrik

ikusten zituzten. Geroago, ordea,

lagunei bideoak gustatzen zi-

tzaizkiela konturatu zenean, he-

rritar guztientzat lehen bideoa

egin zuen. 

Hasieran, «ingurukoen eta he-

rritarren iritzien beldur» zela ai-

tortu du Gonzalezek. Bideoak

sortzen jarraitu zuen, ordea, eta

«komunitate txiki bat» sortu eta

gero, Instagramen ere lanean

hastea erabaki zuen. 

Gonzalezentzat Interneten

edukiak sortzea ez da lan formal

bat, ekonomikoki «zaila» delako

hortik bizitzea. «Lana ematen du

bideo bakoitzak, eta, batzuetan,

normalean baino denbora gehia-

go eskaini behar izaten diet bideo-

ei». Baina egunerokoarekin uz-

tartzea lortzen duela argitu du.

«Ingurukoek badakite zertan na-

bilen, eta ulertzen dute. Horiek

erraztu egiten didate lana; lagu-

nengana beranduago joan behar

badut, ez dira haserretzen». 

Bideo bakoitzari bere tartea es-

kaini behar izaten dion arren, tar-

teka bestelako aukera batzuk ere

sortzen zaizkiola esan du. «Asko

mugitu behar izaten da aukerak

lortzeko, baina kolaborazioak-

eta lortu izan ditut nik». Horrez

gain, Interneteko beste eduki sor-

tzaile batzuekin kontaktuan ego-

tea ere garrantzitsua dela uste du

Gonzalezek. «Elkarri laguntzen

diogu». 

Prozesu guztian, Gonzalezek

euskara aukeratu du bideoak egi-

teko. «Natural» hartu zuen era-

bakia. Brigade Loco musika talde-

ari egin zion elkarrizketa batean

konturatu zen ez zeukala beste

aukerarik, bere hizkuntza euska-

ra dela, eta, nahiz eta ikusgarrita-

sun handiagoa lortuko zukeen

beste hizkuntzaren batekin, eus-

karazko edukiak sortuko zituela

berak. «Nire familiak gaztelaniaz

hitz egiten du, batik bat, baina eus-

karazko harremanak ditut gaine-

rakoan, eta beti saiatzen naiz hala

izan dadin». Euskal Herrikoa iza-

nik, «aukera gisa» hartu du eus-

kara. «Hizkuntzak bereizten gaitu

beste eduki sortzaileengandik.

Batzuetan jendeak aipatu izan dit

nire bideoekin pixkanaka euska-

ra ere lantzen duela». 

MADDI ETXEBERRIA

Andoain, 25 urte

«Gaur egun, hautu
politikoa da edukiak
euskaraz jartzea»

«Dietista eta nutrizionista».

Maddi Etxeberria 25 urteko ando-

aindarrak horrela aurkezten

zuen bere burua duela gutxira

arte. Gaur egun, ordea, beste

hainbat gauzaren artean aipa-

tzen ditu ikasketa kontuak. Hori

bai, aurkezpenetan kostatu egi-

ten zaio eduki sortzailea dela ai-

tortzea, bere ustez bertatik bizi

direnak direlako eduki sortzaile-

ak: «Ni ez naiz horretatik bizi, eta

neure burua horregatik ez dut

kokatzen hor. Baina, ondo pen-

tsatuta, banaiz; hein batean bai,

behintzat». 

2016. urte bukaeran hasi zen

Etxeberria Instagramerako edu-

kiak sortzen. Garai hartan eraba-

ki zuen animalietatik eratorrita-

ko edozein produktu ez kontsu-

mitzea, begano bihurtzea, eta,

bide horretan laguntzeko, sarean

gai hori lantzen zuten kontuak

jarraitzen hasi zen. Orduan kon-

turatu zen beganismoa eta nutri-

zioa lantzen zuten konturik ez

zela euskaraz, eta berak ekin zion

bideari. «Errezetak eta gomen-

dioak jartzen hasi nintzen, eta,

hasierako Maddi harekin aldera-

tuta asko aldatu banaiz ere, gai

berberak lantzen jarraitzen dut».

Iaz Instagramen egiten zuena

Tiktoken ere egitea erabaki zuen

eta bi kontuetan aritzen da lane-

an gaur egun. 

Bideoak egunero jartzen saia-

tzen da Etxeberria, argi baitu sa-

rean «maiztasun handiarekin»

aritu behar dela. Baina aitortu du

«lehen baino zailagoa» egiten

ari zaiola orain bideoak argitara-

tzea: «Errutina bat nuen lehen,

eta erraza zen errutina horretan

bideoak txertatzea. Orain, ordea,

kaotikoagoa da nire bizitza, den-

bora eskaini behar izaten zaie bi-

deoei, eta zailagoa egiten zait».

Bideoei, gainera, azpidatziak

gehitzen dizkie andoaindarrak.

«Bideoak euskaraz direnez, gaz-

telaniaz azpidazten ditut». 

Etxeberriak ere hasieratik argi

izan zuen edukiak euskaraz sor-

tuko zituela. «Natural» atera zi-

tzaion hasieran. «Baina gaur

egun hautu politikoa da, eta ez

daukat aldatzeko asmorik». Ha-

sieran, ingelesez eta gaztelaniaz

jartzen zituen azpidatziak, baina

ingelesa alde batera uztea erabaki

zuen berehala: «Nire ama hiz-

kuntza euskara da, eta inoiz ez

daukat hori aldatzeko asmorik,

nahiz eta hizkuntza aldatuta ba-

dakidan ikusle asko irabaz ditza-

kedala».

Andrea Gonzalez, aste honetan, bere etxean, bideoak grabatzeko kamera ondoan duela. A. GONZALEZ Maddi Etxeberria, aste honetan, bere etxean, ordenagailuarekin. MADDI ETXEBERRIA
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June Romatet Ibarguren Zumaia

Matematika, logika eta euskara
gustatzen zitzaizkion berez. Hiru-
retatik bakarra aukeratu behar,
eta Informatika ikastea erabaki
zuen Olatz Arregi Uriartek (Ber-
gara, 1963). Ikasketak amaitu, eta
irakasle lanetan hasi zen Euskal
Herriko Unibertsitatean (EHU),
eta ordutik ikasle asko pasatu dira
haren ikasgelatik. Ikerketan ere
aritu izan da, Ixa taldean lehenen-
go, HiTZ zentroan gero... 

Nola iritsi zinen Informatika

ikasketak egitera? 

Garai hartan, ez ziren batere eza-
gunak informatikari buruzko
kontuak. Ez nuen batere argi zer
ikasi, matematika eta logika ni-
tuelako oso gustuko. Bestalde,
euskara ere asko gustatzen zitzai-
dan. Beraz, zalantza nuen Mate-
matika ala Euskal Filologia ikasi.
Baina banuen Informatika ikas-
ten hasia zen lagun bat, eta nahiz
eta nik ia-ia ez nekien ordenagailu
bat zer zen ere, logika eta mate-

matika asko behar zela kontatu
zidan. Hori jakinda eta filmetan
ikusitako robotengatik eta aba-
rrengatik, horretan sartzea eraba-
ki nuen. 
Aldaketa asko izan ditu Informa-

tika graduak?

Gauza asko aldatu dira. Gu sartu
ginenean, adibidez, ez geneukan
ordenagailurik eskura, eta, beraz,
paperean programatzen genuen
eta exekutatzera bidaltzen ge-
nuen gero. Argi dago egunero al-
datzen den zerbait dela informati-

ka. Asko aldatu da, eta kezkaga-
rria da bereziki genero aldetik izan
den aldaketa. Lehen, pareko ko-
puruak izaten ziren ikasleen arte-
an, baina gaur egun oso maskuli-
nizatuta dago Informatika fakul-
tatea; zorte handia behar da ikas-
gelan emakume bat topatzeko. 
Ikasketei ekin, eta berehala na-

baritu zenuen lotura?

Asko gustatu zitzaidan, bai; gauza
ezberdinak ikasten genituen, bai-
na niretzat programazioa izan
zen gairik interesgarriena. Mun-

du berri bat ezagutu nuen infor-
matikarekin. Konturatu nintzen
lan asko eskatzen zuela, ez zela
magia, oso prozesu polita zela.
Hala ere, ikasketak bukatu nitue-
nean, ez nekien oso ondo nora jo;
informatikarien beharra bazego-
en, baina banketxeetan eta en-
presetan horietako asko, eta nik
ez nuen oso argi mundu horretan
sartu nahi nuen edo ez. Bestalde,
irakasle euskaldunen beharra ere
bazegoen. Nik, adibidez, gaztela-
niaz ikasi nuen dena. Orduan,

«Ez dugu nahi makinek gizarteko
bazterkeria egoerak zabaltzerik»
Olatz Arregi Uriarte b EHUko Informatika fakultateko irakaslea 

Ezer askorik ez zekiela heldu zien Olatz Arregik Informatika ikasketei, baina lotu egin zuen «mundu berri»
horrek, eta ikerketa eta irakaskuntza lanabes dituela bizi da orain. Arduratuta dago generoaren gaiarekin. 
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Zerk bete zaitu gehien zure

ibilbide luzean? Irakaskun-

tzarekin gozatu egiten dut,

baina EHUko Ixa taldea eta

ikerkuntza garrantzitsuegiak

izan dira niretzat. 

Egiteko utzi duzun zerbait?

Nahiko nuke euskara beste

hizkuntzen mailara eramatea. 

Ikertzea gustatuko litzaizu-

keen gai bat?Momentu ho-

netan, gaur egungo adimen

artifizialak izan ditzakeen on-

dorio sozialak ikertzea gusta-

tuko litzaidake. 

Zaletasun bat?Mendia. 

Zer egingo duzu lan egiteari

uzten diozunean?Ez dut

asko pentsatu horri buruz, bai-

na beste arlo batzuk esploratu

nahiko nituzke.

Zer esango zenioke Infor-

matika ikasketei ekingo

dien ikasle bati?Mundu

iraultzailea dela informatikare-

na, eta beti ikasteko prest

egon behar dela; ikasteko

gauza berriak daudela une

oro eta ez dela aspertuko. 

irakasle batzuk mintegi batzuk
euskaraz ematen ari ziren, eta
haietako batek irakasle sartzeko
aukera eman zidan. 23 urterekin
hasi nintzen klaseak ematen. Ba-
tzuetan pentsatu izan dut zer
egingo ote nukeen bide hori hartu
izan ez banu, eta pena pixka bat
ematen dit, baina ez naiz damu-
tzen. 
Ikasle zinela, udan ere aritu zi-

nen klaseak ematen, ezta?

Bai. Udako Euskal Unibertsitatea-
rekin [UEU] lanean aritu nintzen,
eta oraindik lotura mantentzen
dut. Bi urtean behin jardunaldiak
antolatzen ditugu, informatikari
euskaldunen bilkura egiten dugu,
eta hainbat gai aztertzen ditugu.
Iaz, adibidez, filosofiarekin batera
egin genituen bilkurak eta gai ez-
berdin eta polit asko atera ziren. 
Pausoka-pausoka, doktore te-

sia aurkeztu zenuen 28 urtere-

kin.

Bai. Konputagailuen arkitektura
izan zen tesiaren gaia. Ordenagai-
lu batek barrutik duen egitura
landu nuen, funtzionatzeko be-
har duen guztia eta abar. Baina,

tesia amaitzen ari nintzenerako,
Ixa taldea sortuta zegoen uniber-
tsitatean, eta haiengana gertura-
tzen hasi nintzen. Tarte batean
utzi egin behar izan nuen, seme-
ak jaio zirelako, baina, itzuli nin-
tzenean, banekien ikerketa mun-
du horretan sartu nahi nuela.
Ixa taldea, beraz, zure ibilbideko

zati garrantzitsu bihurtu zen.

Bai, talde hori garrantzitsua izan
da beti niretzat. Ikerketa talde bat
da Ixa taldea, diziplina artekoa,
informatika eta hizkuntzak uz-
tartzen baititu, eta ez euskara ba-
karrik, nahiz eta oinarrian euska-
ra daukan. Hizkuntzalariak eta
informatikariak gaude taldean,
eta, batez ere, idatzizko testuekin
egiten dugu lan. Azken finean,
gure helburua da ordenagailuek
hizkuntza naturala ulertzea. Ba-
liabide pila bat daude gaur egun 
—hiztegiak edo itzultzaileak, bes-
teak beste—, eta Ixa taldeak sor-
tuak dira asko, Xuxen zuzentzai-
lea edo Elhuyarren Elia, adibidez. 
Nola uler dezakete ordenagai-

luek hizkuntza naturala? Nolako

lanketa egiten duzue?

Erraz esaten da, baina ordenagai-
lu batentzat ez da hain sinplea, in-
guruneak asko esaten baitigu gu-
ri; teknologiak, noski, hori ezin du
ulertu. Egia da gauza ikusgarriak
egin direla, baina atzean duen in-
formazio guztiari esker gertatzen
da hori. Ulermena beste kontu bat
da, ordea. Adibide modura: nik
badiot «Maite etorri da hona, bera
hitz egitera etorri da», kasu ho-
rretan ordenagailuak ez luke
ulertuko «Maite» eta «bera»
pertsona bera direnik. 
Hori guztia erakusten diegu

guk, baina hizkuntzen arabera
ere ezberdina da jokaera, euska-
rak ez baitu genero bereizketarik,
baina gaztelaniak, bai. Itzuli be-
har bada, gizarteak normalizatu-
ta dituen jokaerak izaten ditu ma-
kinak; horregatik, duela gutxira
arte, ordenagailuarentzat medi-
kua gizona zen eta erizaina ema-
kumea. Nahiz eta ez dugun nahi,
gizartetik elikatzen da makina,
eta, generoagatik alboratzen den
gizartean, aldatu ezean, ordena-
gailuek ere jarrera berdina izango
dute. Hortan ere ari gara lanean.
Egindako lanaren erakusgarri,

sari asko jaso dituzu jada...

Bai... Ixa taldearekin jaso genuen
sari bat, 2013an: Abadia saria. In-
formatika arloan euskararen alde
egiten ari ginen lana saritu zuten,
batez ere. Taldeak izugarrizko
lana egin du euskara informati-
karen munduan sartzeko. Gaine-
ra, hizkuntza minorizatuen ka-
suan, eredu da euskara, asko egin
eta lortu baitugu. Talde osoari
eman zioten sari hori, baina ba-

guztiek bat egiten dute HiTZ zen-
troan. 
Zer ikerketatan zabiltzate orain?

Proiektu asko garatzen ari gara al-
di berean, baina nik baditut bene-
tan kezkatzen nauten bi gai. Gaur
egun dauden tresna handiek, ho-
rien artean adimen artifizialak,
izugarrizko kontsumoa dute, bai
denboran eta bai energian. Siste-
mak dena ondo ulertzeko, eten-
gabe entrenatu behar dira maki-
nak; berotu egiten dira, hoztu
egin behar izaten dira, sistema eli-

katu behar izaten da...
Kontsumo handia izaten
da, eta oso kezkagarria
da. Kontsumoa gutxitze-
ko proiektu bat ere sortu
dugu. Kezkatzen nauen
beste gaia, berriz, gene-
roarena da, alboratzeare-
na. Horretan ere ari gara
ikerketan. Gizarteko joe-
ra horiek makinek erre-
pika ez ditzaten lortu
nahi dugu. Ez dugu nahi
makinek gizarteko baz-
terkeria egoerak zabal-
tzerik.
Egin izan duzu ikasge-

lan parekidetasuna bul-

tzatzeko lanik?

Bai, aritu izan naiz horretan ere.
Fakultatean badugu talde bat, eta
beste zentroekin emakumeak
zientzia arloan bultzatzeko lanki-
detzak ere egiten ditugu. Saiatzen
gara batxilergoko eta DBHko ikas-
leentzat ere programak antola-
tzen, haiek emakumeak zientzia
arloan ikus ditzaten. Ez dauka teo-
rikoa izan beharrik; askotan, en-
tretenimendutik jo izan dugu. Bai-
na asmoa bera izaten da beti: haiek

ere horrelako graduak egin ditza-
ketela erakustea. Estereotipoak
kendu nahi dizkiegu txikitatik.
Lan handia dugu egiteko. 
Hainbat arlotan aritu izan zara

irakaskuntzan, ezta?

Hala da, bai. Nik, hasieratik, In-
formatika graduan eman izan di-
tut klaseak, baina master baten
koordinatzaile ere izan naiz duela
gutxira arte. Hizkuntzaren azter-
keta eta prozesamendua, izen
hori dauka masterrak. EHUn ba-
karrik ematen zen hasieran, baina
Erasmusmundosmasterren arte-
an sartu zen gero, eta Europara
zabaldu. Ikasleak urtebete pasa-
tzen du bere zentroan eta beste
urtebete Europako kontsorzioko
beste toki batean. Horren eragi-
nez aldatu zen hizkuntza; euska-
raz ematen zen hasieran, baina
ingelesez ematen da orain. Eskae-
ra handia egoten da, eta kitxua
komunitatekoekin ere aritu izan
gara elkarlanean. Gainerakoan,
hasierako ikasgaiarekin jarrai-
tzen dut nik: Konputagailuen ar-
kitektura. Oso aldakorra da gaia
eta beti ikasten dugu zerbait. Mo-
tibazioan eragiten du horrek. 
Gauza berriak ikasten aritzen 

zarete, baina ikasleengan bada-

go aldaketarik?

Irakaskuntza eredua aldatu den
bezala, asko aldatu dira ikasleak
ere. Ni hasi nintzenean, irakaste-
ko modua oso magistrala zen; nik
klasea ematen nuen, eta azterketa
bat edo bi zeuden. Orain, ordea,
lanak, aurkezpenak eta abar iza-
ten dira azterketekin batera.
Emaitzetan ez dut ikusi aldaketa
nabarmenik, baina ikasleak la-
saiago daudela nabari dut. 

JON URBE / FOKU

koitzak bere sentitu zuen. Bestal-
de, nire tesiak EHUko doktoretza
sari berezia jaso zuen, gaiaren be-
rritasunagatik batez ere, garai
hartan ez baitzen asko hitz egiten
teknologia horien inguruan. 
Prozesua ez zen amaitu Ixa tal-

dearekin, ezta? 

HiTZ zentroa sortu zuten gero; Ixa
taldeak Aholab taldearekin batera
parte hartzen du bertan, eta, bul-
tzada bat emateaz gain, elkarla-
nerako eremua da zentro hori.
Proiektu asko ditugu elkarrekin,

eta testua eta ahotsa lantzen ditu-
gu. Ahots ingeniariak, informati-
kariak eta hizkuntzalariak elkar-
tzen gara talde horretan. Adibi-
dez, bertara joan gabe medikue-
kin eurekin komunikatzeko in-
formatika baliabide bat ikertzen
badugu, ahotsa erabili beharko
dugu, eta Aholab taldeak ere parte
hartu beharko du. Baina oso tek-
nikoa da hiztegia, eta beste ba-
tzuek landuko lukete hori. Arlo

Gaur egun, oso maskulinizatuta
dago Informatika fakultatea;
zorte handia behar da ikasgelan
emakume bat topatzeko»

«[EHUko] Ixa taldean, azken
finean, gure helburua da
ordenagailuek hizkuntza
naturala ulertzea»

«Kontsumo handia daukate
tresna handiek, adimen
artifizialak, esaterako, eta 
oso kezkagarria da hori»

‘‘

Elkarlanean. Ikerketa lanak beste hizkuntza batzuk ezagutzeko aukera

eman dio Olatz Arregiri —eskuinetik bigarrena—, kitxua tartean. Irudian,

kitxua komunitateko kideek 2012an Donostiara egin zuten bisita.O. ARREGI



R
IRITZIA
Leire Narbaiza

Zer da Gipuzkoa?

I
noiz ez diozue zeuen burua-
ri galdetu zer den Gipuz-
koa? Ez? Nik, askotan. Lis-
torren batek Wikipediara

jotzeko gomendatuko dit, eta
besteren batek lurraldea zedarri-
tzen duten elementu geografiko-
en zerrenda egingo dit. Bai, hori
ere bada probintziaren zati bat;
ibaiek, Kantauri itsasoak eta
mendikateek osatzen dute lurral-
dea. Baina nire galdera sakona-
goa da: badago Gipuzkoa Gipuz-
koa bihurtzen duen ezer? Badago
zerbait berezirik? 
Beharbada Gipuzkoako azken

herrikoa naizelako (edo batek
esan zidan moduan, Gipuzkoako
lehenengo herrikoa) jartzen dut
ezbaian Gipuzkoa. Zerk lotzen
gaitu eremu honetako biztanle-
ok? Zein da gure itsasgarria?
Niri kostatu egiten zait topatzea,

egia esan behar badut. Agian
makinatxo bat bider nahikoa
gipuzkoartzat ez nautelako/gai-
tuztelako hartu benetako gipuz-
koarrek mendebaldeko biztanle-
ak. Bizkaitarregiak ginelakoan,
jakinekoa delako gipuzkoarra
izateko bizkaitarra izatetik urrun
egon behar dela. Eta muga imaji-
nario eta absurdo hori egunero
zeharkatzen dugunondako hain
da barregarria auzoari zaion
ikara...
Euskarak ere ez gaitu batzen.

Euskalki bi dauzka probintziak,
nahiz eta bakarra hartzen den
propiotzat; izan ere, Bonapartek
mapa famatu hura egin zuenean,
bat «gipuzkera» bataiatu zuen.
Bestea, nola ez, «bizkaiera».
Orain, Koldo Zuazok egindako
sailkapenean probintziei eginda-
ko erreferentzia galdu da izenda-

penetan, eta euskalkien izenak
«erdialdekoa» eta «mendebal-
dekoa» dira. Deba ibarreko eus-
kara «mendebaldeko sortalde-
koa» da, hain zuzen. Horretan
ere ez batean ez bestean gaudela
ematen du! 
Ahoa zabaldu orduko, mesfi-

dantza sortzen da. «Bizkaitarra
da hau» pentsatzen dute askok
berbetan entzuten gaituztenean,
baina ahaztu egiten dute lurralde
hau askotarikoa dela, eta gure
hizkera hemen egin dela beti. Det
bezain gipuzkoarra dela dot, ale-
gia. Batzuei aurreko adierazpe-
nak lehertu egingo die burua,
baina hala da: laguntxo giputzak,
gure euskara ere gipuzkoarra da! 
Beste leku batzuetan futbola

izaten da lokarria. Ez zait egokia
iruditzen, zeren pertsona asko-
rendako nortasun ikur bakarra
futbol talde batekiko zaletasuna
izaten baita. Mendebalderagoko
lurraldean gertatzen da hori, gur-
tzeko motibo bihurtu da kluba,
eta zaletasun hori, maila batzuk

handitu, eta erlijio bilakatu da.
Erlijio den edozer irrazionala eta
zentzubakoa da sinistunakez di-
renendako, eta horiek baztertze-
ko arriskua ere badakar. Gipuz-
koan hori ere ezin da, hiriburuko
taldea ez delako talde bakarra,
eta zuri-gorriek Gipuzkoako far
west-ean ere zale asko dauzkate-
lako historikoki. Ahaztu barik,
beste talde bat ere indartsu ibili
izan dela mugan bertan... 
Baina zer eska lekioke ibarka

antolatuta dagoen probintziari?
Antolaketa hori egokia bada ere
kontu askotarako (osasungintza,
zerbitzuak...), elkar ez ezagutzea
ere badakar. Gure inguruan esa-
ten da gipuzkoar askorendako
herrialdea Zarauzko autopistako
ordainlekuan amaitzen dela.
Hortik aurrera mapa mentala
zuri, amildegi hutsa. Ez gaituzte
eurentzat hartzen.
Horretara, zer da Gipuzkoa?

Zerk batzen gaitu? Ogasuna ote
da gipuzkoar egiten gaituen kon-
tu bakarra?

Beharbada
Gipuzkoako azken
herrikoa naizelako

(edo batek esan zidan
moduan,

Gipuzkoako
lehenengo herrikoa)
jartzen dut ezbaian

Gipuzkoa. Zerk
lotzen gaitu eremu

honetako
biztanleok?

6 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2023ko urtarrilaren 27aIritzia

Irudiab Idiazabal

Bidesaria indarrean sartu da berriz ere
Urtebete baino gehiagoko geldialdiaren ondoren, astelehenean sartu zen indarrean N-1 eta A-15 errepideeta-

ko bidesaria, 3,5 tonatik gorako ibilgailuei kanona ordainaraziko diena —irudian, N-1ean dagoen arkuetako

bat, Etzegaraten, Idiazabalen—. Europako Batzordeak baimendu du foru arau berria. Garraiolariak kexu dira,

berriz ere kaltetuak eurak direla iritzita. Kamioiek 22 edo 28 zentimo ordainduko dute kilometroa. JON URBE / FOKU

Astelehenean hogei eguneko grebari
ekingo diote Onkologikoko garbitzaileek 

DONOSTIA bKaleko garbitzaileek baino %25 gutxiago irabazten dute-
la salatuta, astelehenean hogei eguneko grebari ekingo diotela jakina-
razi dute Gipuzkoako Onkologikoko garbitzaileek. ELA sindikatuak
eman du greba deialdiaren berri. Emakumeak dira Onkologikoko gar-
bitzaile gehienak. Kaleko garbitzaile gehienak, berriz, gizonak dira.

«Dena ez da zilegi, dena ez da
posible, eta, horregatik,
aldundiaren izen ona
babesteko ariketa bat da Iñaki
Badiolaren aurkako epaiketa»

Eider Mendoza
Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea

22.000
DONOSTIAKO ITSAS MUSEOAREN IAZKO BISITARI KOPURUA 

Inoiz baino bisitari gehiago izan zuen iaz Donostiako Euskal Itsas Muse-

oak: 22.000. Pandemiaren aurreko datuekin alderatuta, %55 gehiago.

Tromelin. Esklabo ahaztuen uhartea izan da gehien ikusitako erakusketa.

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

%

2.000 sinadura baino gehiago,
Karakateko parke eolikoaren aurka 

ELGOIBAR bElgoibarko Karakate Bizirik plataformaren ekimenez,
2.026 sinadura bildu dituzte Green Capital enpresa Karakate mendate-
an egitekoa den parke eolikoaren aurka. Elgoibarko Udalak herene-
gun onartu zuen Karakateko parkea babesteko plan berezia. 



Onintza Lete Arrieta Zarautz

E
z du samurra behar
ume jaioberria edo
bizpahiru urtekoa
hartu eta ospitalera
bueltaka ibiltzeak,

garapenean nahasmenen bat
duelako, itsua delako, paralisia
duelako edo beste zailtasunen bat
duelako. Ezta ume horri gainera-
ko umeei eskaintzen zaizkien au-
kera berak eskaintzea lortzea ere.
Ondo daki hori Iñaki Bidegainek
(Donostia, 1950), Zarautzen bizi
den neurologoak. Urte askoan
garun paralisia duten pertsonen
eta haien familien aldeko Aspace
elkarteko zuzendaria izana da,
eta horrexegatik gelditu zen Boli-
vian boluntario lanetan ezagutu-
tako ume eta familiei betirako lo-
tuta. Gipuzkoan samurra ez dena,
pentsa halako herrialde batean.
«Gu pribilegiatuak gara», eran-
tzun du, ziur, kazetariak horretaz
galdetutakoan. 
«Han eta hemen, ume batek

izan dezakeen garapen nahasme-
na berbera da, baina bi gauza al-
datzen dira: batetik, ingurua, eta
bestetik, Europan ez bezala, han,
askotan, ez direla nahasmenak
hasieratik tratatzen. 4, 5, 8 edo 10
urteko haur bat aur-
kitu dezakezu inoiz
tratatu gabe. Eta, au-
rreneko esku hartze-
ek, planteamendu
egokiarekin eginda-
koek, aurrerapen
handia eragin ohi du-
te haurrengan. Ede-
rra da». Horregatik,
Bolivian eta haren an-
tzeko herrialdeetan,
aurrerapenek «mira-
ri txiki bat» direla
ematen dutela esan
du. «Hemen, berriz,
txikitatik jartzen dira
martxan proiektuak,
programak eta esti-
mulazioak». 

Bidegainen hitzetan, gurasoe-
kin hartu-emana ere desberdina
da bi tokietan. «Han gehiago jo-
tzen dute alde magikora». Adibi-
de batekin azaldu du magia hori:
«Bazen han hitz egiten ez zuen
mutiko bat. Buruan kalpar bat ez,
bi zituen. Haren aitak galdetu zi-
dan ea kalpar haiek buru barrura
ote zihoazen eta horregatik ez ote
zuen hitz egiten semeak». 

Dirua, boluntario lanerako 
Istorio hori eta beste hainbat kro-
nika formatuan bildu, eta liburua
osatu du neurologoak: El Jaguar
del río Yacuma vive (Yacuma
ibaiko jaguarra bizirik dago).
Amazonen nahiz Zarauzko Garoa
liburu dendan daude salgai, ha-
mar euroan. Bidegainek azpima-
rratu du biltzen duen diru guztia
DOA Denok Osasunaren Alde go-
bernuz kanpoko erakundearen-
tzat izango dela. Hain zuzen, el-
karte horrekin egiten ditu bolun-
tario lanak Bolivian, garapen
nahasmenduak dituzten ume eta
gazteekin: Trinidaden eta Rurre-
nabaquen. 
Oraingoz, bi tokitan aurkeztu

du liburua; aurrena, Irunen –han
sortu zen DOA, eta hangoa zen
Ana Retegi boluntarioa, orain 

gutxi gaixotasun ba-
ten ondorioz zendu
zena–, eta bigarrena,
Zarautzen, joan den
astean. Bidegain po-
zarren da liburuak
izan duen harrerare-
kin, Irunen 81 liburu
eta Zarautzen lauro-
gei saldu baitituzte. 
Bidegainek 2006an

egin zuen lehen bo-
luntario bidaia Boli-
viara, DOA elkartea-
rekin. Hark azaldu du
mediku taldeak joa-
ten direla epe labur
batean ahalik eta ar-
tatze lan gehien egite-
ra: «DOAtik hainbat

talde joaten dira bai Guatemalara
eta bai Boliviara, batez ere eba-
kuntzak egitera: zirujauak, gine-
kologoak, traumatologoak... Ha-
mar egunetan ehun ebakuntzatik
gora egin ditzakete». Hango es-
kola batean garapenaren nahas-
teak eta dependentzia duten
umeak ikusteko deitu zioten Bi-
degaini. «Joan nintzen, eta hara
lotuta gelditu nintzen», gogoratu
du. Azken bidaiak 2018an eta
2019an egin zituen, eta orduko
kronikekin osatu du liburua.
Pandemia ondoren, iaz itzuli zi-
ren herrialdera, eta horregatik ez
dute lana argitaratu orain arte. 

Trinidadeko eskola, ondo 
Eskoletako umeei laguntzen die
DOAk, ezin direlako denera iritsi.
«Lortu genuen heziketa bereziko
eskola txiki bat egitea, eta, behin
hori lortuta, hasi ginen laguntzen
eskolatuta zeuden ikasleei, elba-
rriei, bestelako garapen nahas-
menak dituzten gaztetxoei...
Asko eskola normaletan ibiltzen
dira han, eta batzuetan ez dute la-
guntzarik izaten». 
Azken bidaiatik «oso gustura»

itzuli dira Zarautzera, ikusi dute-
lako Trinidaden sortutako eskola
bereziak integrazio proiektu bat
hartu duela eta horrek instituzio-
en indarra eta baimena duela,
DOAren laguntzaz gain. «Gau-
zak bideratzen doazela ematen
du. Urtean hamar umeri ematen
diogu laguntza, bakoitzari hiru
urtez, baina askotan ikusten
dugu proiektuan ez dauden fami-
liek esaten dutela proiektuan
daudela. Horrek hobeto sentia-
razten ditu, eta guretzat polita da
hori ikustea». 

Iñaki Bidegain Zarautzen bizi den
neurologoak garapen nahasmenak
dituzten haur asko ezagutu ditu lanean
nahiz Aspacen. Azken urteotan Bolivian
ere aritu da lanean. Liburu bat kaleratu du.

Samurtasuna
itzuli nahian 

Bolivian, Beni ibaiaren ertzean bizi den komunitate bateko kideak, kanabera zukua ateratzen, iaz.DOA ELKARTEA

Iñaki Bidegain neurologo, idazle eta DOAko boluntarioa, asteon, Zarautzen. O. L. A.

Boliviako bi haur, 2018an, euren argazki bat lehen aldiz ikusita. DOA 
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Izenburua.El Jaguar

del río Yacuma vive.

Egilea. Iñaki Bide-

gain. Argitaletxea.

Autoedizioa. Orrialde

kopurua.318. Hiz-

kuntza.Gaztelania.



Kerman Garralda Zubimendi

Beasain

Irantzu Barrio bilbotarrari behin

esan zioten matematikek lan

munduan garrantzi handia izan-

go zutela etorkizunean, eta da-

tuek berretsi egin dute hori. Ma-

tematikariena da langabezia tasa

apalenetakoa duten sektoreetako

bat. Estatistikari esker jakin dai-

teke hori. «Gauza asko ulertzeko

balio du estatistikak», azpima-

rratu du Barriok. Matematikaria

da. Zehazki, irakaslea da EHUko

Matematika Aplikatua, Estatisti-

ka eta Ikerkuntza Operatiboa sai-

lean, eta ikerketan ere aritzen da.

Estatistikari «beldurra galtze-

ko» eta «matematikaren eta es-

tatistikaren kultura areagotze-

ko», hitzaldi bat emango du gaur,

Beasaingo Igartza jauregian,

19:00etan. Lemniskata sarearen

Urtarrila, matematikaren bila

zikloaren barruan antolatutako

lau hitzaldietako bat izango da

gaurkoa. Estatistika zer den, non

agertzen den, zer erabilera di-

tuen... Kontu horiei buruz hitz

egingo du Barriok. «Dibulgazioz-

ko hitzaldia izango da», aurrera-

tu du. «Dibulgazioa oso garran-

tzitsua dela uste dut. EHU era-

kunde publiko bat izanda,

gizarteak jakin behar du guk zer-

tan eta zertarako egiten dugun

lan. Azken finean, gizartearentzat

egiten dugu lan, eta garrantzitsua

da gure lana edonork ulertzeko

moduan azaltzea». Dena dela,

nabarmendu du bere burua ez

duela dibulgatzaile gisa ikusten.

«Irakasle eta ikerlari izatea ez da

nahikoa, nire ustez».

Euskarari garrantzia
Aurten badu berezitasun bat Ur-

tarrila, matematikaren bila zi-

kloak: emakumezkoak izango

dira hizlarien erdiak —lau hizlari

dira guztira—. Luz Roncal BCAM

Matematika Aplikatuetako Eus-

kal Zentroko kideak joan den os-

tiralean Beasainen aipatu zuen

berez inork ez liokeela begiratu

beharko generoaren kontu horri.

«Baina begiratu beharra diogu»,

zehaztu du Barriok. «Oxala etor-

kizunean anekdota hutsa balitz,

baina, gaur egun, nabarmendu

beharrekoa da generoaren kon-

tua». Bereziki, gazteak izan ditu

gogoan Barriok. «Horiek ikusten

badute badaudela matematikari

eta estatistikari emakumeak,

pentsa dezakete etorkizunean

eurek ere egin dezaketela hori.

Baina, hizlari guztiak gizonak ba-

dira, ziurrenik, kontrakoa pen-

tsatuko dute».

Lemniskataren zikloari jarrai-

pena emanda, aurten ere Neska

eta Emakume Zientzialarien Na-

zioarteko Eguna izango da otsai-

laren 11, eta Emakumeak Zien-

tzian egitasmoak egitarau «zaba-

la» prestatu du, zazpigarrenez;

zientzia emakumeen alorra ere

badela berrestea da ekimenaren

helburua. Hogei eragile baino

gehiagoren laguntza du egitas-

moak: unibertsitateak, ikerketa

guneak, erakunde publikoak...

Eta baita Lemniskata sarearena

ere. 50 ekintza baino gehiago

izango dira otsailaren 8tik 14ra,

Hego Euskal Herriko hainbat txo-

kotan; Gipuzkoan, tartean. Hi-

tzaldiak, jolasak, ikastaroak, bisi-

ta gidatuak... Jada izena eman

daiteke saio horietan parte har-

tzeko, emakumeakzientzian.eus

atarian. 

Etorkizunaz baikor hitz egin du

Barriok. Azaldu duenez, emaku-

meak ez dira gutxiengoa haren

taldean. «Eta nire promozioan

ere, euskarazko taldean, emaku-

meak ez ginen gutxiengoa. Hori

bai, Erasmus bekarekin joan nin-

tzenean, gizonak ziren han zeu-

den den-denak».

Azkena, Carlos Gorriak 
Gaztelaniaz izan dira zikloko le-

hen bi hitzaldiak, urtarrilaren

13koa eta 20koa, baina Barriok

euskaraz emango du gaurkoa, eta

baita Carlos Gorria EHUko ira-

kasleak ere, gaur zortzi: Erronka

industrialera zein sozialera bide-

ratutako eredu eta soluzio mate-

matikoak. Hain zuzen ere, hiz-

kuntzaren auziari ere erreparatu

dio Barriok. «Euskarak bizirik

irautea nahi badugu, arlo guztie-

tan eutsi behar diogu. Kalean,

ikasketetan eta lanean, zientzia-

ren alorrean...». Halere, argitu du

gaiak baduela «tranpa bat».

«Guk ez dugu euskaraz ikertzen,

ingelesez baizik. Gure ikerketa

taldean, gure artean, euskaraz

hitz egiten eta ikertzen dugu, bai-

na, ikerketak argitaratzeko, inge-

lesera jotzen dugu». 

Estatistikari beldurra
galtzen hasteko aukera 
Irantzu Barrio matematikariak estatistikari buruzko hitzaldia emango
du gaur, Beasainen, Lemniskata sarearen ‘Urtarrila, matematikaren
bila’ zikloan b Emakumezkoak izango dira zikloko hizlarien erdiak 

Emakume bat, datuak aztertzen, artxiboko irudi batean. CC0
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lehiaketaren sari
banaketa, gaur

R
Lemniskata sarearen

Urtarrila, matemati-

karen bilazikloak argazki

lehiaketa bat ere badauka,

eta Carlos Mediavilla urre-

txuarrak irabazi du aurten-

go sariketa, Phiargazkiare-

kin. Gaur egingo dute sari

banaketa, 19:00etan, Bea-

saingo Igartza jauregian,

eta otsailaren 5era arte

ikusgai egongo dira lanak

bertan. Otsailaren 6tik 17ra

Ordiziako Barrena jaure-

gian egongo da erakusketa,

eta Lazkaoko kultur etxean

ere jarriko dute —ez dituzte

zehaztu egunak—. 

Matematika ardatz hartu-

ta, ia hirurehun argazki aur-

keztu dituzte aurten lehia-

ketara, eta berrogei lanik

onenak ikusi ahal izango

dira erakusketan. 

Oxala etorkizunean
anekdota hutsa
balitz, baina, gaur
egun, nabarmendu
beharrekoa da
generoaren kontua»

«Gazteek ikusten
badute badaudela
matematekari
emakumeak, pentsa
dezakete eurek ere
egin dezaketela hori»
Irantzu Barrio
Matematikan lizentziaduna eta
doktorea EHUn

‘‘





Endika Apalategi Labayen Tolosa

T
olotro izena jarri
dioten abenturari
ekingo diote Iñaki
Lopetegi eta Jon
Arrieta tolosarrek

martxoaren 24an. Lau gurpilen
gainean egingo dute bidaia, fur-
gonetan, eta 7.000 kilometroko
ibilbidea izango dute zain; Tolo-
san hasi, eta Tarifa (Espainia), Ma-
roko, Mendebaldeko Sahara,
Mauritania, Senegal, Guinea eta
Boli Kostatik pasatu ostean, Gha-
nan izango dute helmuga. Bidaia-
tzeko erabiliko duten furgoneta
han bertan uztea da haien asmoa,
ikasleek eskolara joateko erabil
dezaten.
Ideia pandemia garaian sortu

zitzaiela kontatu du Lopetegik:
«2016. urtean, furgoneta erosi
eta Afrikan izan nintzen bolunta-
rio gisa, Malawin. Jon, berriz, urte
berean Ghanan izan zen hilabete
batez. Bertan ikusi nuen jendeak
zer etekin ateratzen zien ibilgailu
zaharrei, eta niri ere gauza bera
egitea gustatuko zitzaidakeela
pentsatu nuen furgoneta zahar-
tzean». Bi tolosarrek pentsaera
berbera zutela ikusita, proiektua
aurrera eramatea erabaki zuten.
«Bidaiariak gara eta beti ibili gara
abentura bila», gehitu du Lope-
tegik.
Horretarako, Ghanas de vivir

gobernuz kanpoko erakundeare-
kin (GKE) harremanetan jartzea
lortu zuten. «Tolosarrak dira era-
kunde hori sortu zuen neskaren
gurasoak. GKE horrek eskola bat
eraikita dauka Ghanan, eta hain-
bat ekintza antolatzen dituzte
bertan. Dirua biltzeko egitasmo-
ak ere eurek antolatzen dituzte,
eta helburu nagusia da umeak es-
kolaratzea», azaldu du Arrietak.
Bertako umeek «eskolaratzeko
zailtasun handiak» dituztela
erantsi du Lopetegik, ibilbide lu-
zea daukatelako euren etxeetatik
eskolaraino. «Umeek eskolarako
joan-etorria egiteko denbora
asko behar dutenez, lanera era-
maten dituzte zuzenean».
Ghanan, horrelako furgonetei

Trotro deitzen dietela azaldu du
Arrietak, eta, hortik abiatuta,
«buruhauste handirik gabe»
sortu zuten proiektuaren izena.

«Ghanan geundela, bertako ga-
rraioa erabiltzen genuen leku ba-
tetik bestera mugitzeko», esan
du Arrietak. «Furgonetak ziren,
guk eramango dugunaren antze-
koak». Berezko izenari euren ja-
torria txertatuta erabaki zuten
ibilgailuari Tolotro izena jartzea.
«Tolosarrak gara biok eta bidaia
Tolosatik abiatuko dugunez, ho-
rregatik erabaki dugu furgonetari
Tolotro izena jartzea». 

Ume asko sartzeko asmoa
Ondo bidean, beraz, martxotik
aurrera, Tolosako bi bidaiarien
garraio soila izatetik, bidaiari tal-
de handi baten garraiobidea iza-
tera igaroko da Lopetegiren fur-
goneta zaharra. Ez dakite Tolosan
eraberritutako furgonetak Gha-
nan zenbat ume garraiatzeko gai-
tasuna izango duen. «Baina ko-
puru altuetara gerturatzeko au-
kera baldin badugu, ez da seinale

txarra izango», esan du Lopete-
gik berak.
Horrelako bidaia bat egiteak

«gastu handia» dakarrela adie-
razi du Lopetegik: «Batetik, ga-
restia da furgonetarako erregaia
ordaintzea. Bestetik, Afrikako
mugak pasatzea ez da Frantziara
joatea bezain erraza, eta negozia-
zio gogorrak izaten ditugu beti
mugetan egoten diren agentee-
kin. Eta, noski, mugak igarotzeko
bisatu guztiak ere lortu behar iza-
ten ditugu». Hortaz, bidaiaren
gastuak neurri handi batean fi-
nantzatu ahal izateko, kamisetak,
katiluak, edalontziak eta beste
hainbat material saltzen hastea
erabaki zuten Tolosako bi aben-
turazaleek.
Urtarrilaren 14an, esaterako,

goizean, Tolosako Triangulo pla-
zan postu bat jarri eta eurek sor-
tutako materiala saltzen aritu zi-
ren biak. «Jendearen erantzuna

nahiko ona izan da orain arte;
gure familiak, lagunak eta ezeza-
gun asko animatu dira gure pro-
duktuak erostera, helburua bi-
daia finantzatzen laguntzea dela
jakitun, eta eskerrak eman nahi
dizkiegu prozesu honetan parte
hartzen ari diren guztiei», esan
du Arrietak.
Urtarrilaren 14an Triangulo

plazara gerturatzerik izan ez zu-
tenek tolotro2023@gmail.com

helbidera idatzita eskura ditzake-
te produktuak. 

Etorkizunari begira 
Bidaiaren helburu nagusia furgo-
neta Ghanan bertan uztea bada
ere, egitasmoak beste helburu bat
ere baduela azaldu du Lopetegik:
«Proiektua zabaldu egin nahi du-
gu; alegia, jendeak proiektua zer-
tan datzan jakin dezan nahi dugu.
Garrantzitsua iruditzen zaigu jen-
dearengan interesa piztea. Asko
gustatuko litzaiguke urte batzuk
barru beste bi gaztek, adibidez,
gurearen antzeko beste egitasmo
bat gauzatzea». 
Arrietak jakinarazi du eurek

ere beste hainbat proiektu dauz-
katela buruan: «Ez daukagu ezer
finkatuta, baina hurrengo bi-
daian anbulantzia bat erosi eta
Afrikako edozein lekutara joatea
gustatuko litzaiguke». 

Iñaki Lopetegi eta Jon Arrieta tolosarrek Ghanarako bidaia egingo dute martxoan.
‘Tolotro’ izena jarri diote abenturari, eta furgoneta Ghanan bertan uztea da asmoa. 

Lau gurpilen gainean, Ghanara 

Iñaki Lopetegi eta Jon Arrieta, Tolotro proiektuko bi bidaiariak, duela bi aste, Tolosan, Ghanara eramango duten furgonetarekin. ENDIKA APALATEGI LABAYEN

Asko gustatuko
litzaiguke urte batzuk
barru beste bi gaztek,
adibidez, antzeko beste
egitasmo bat gauzatzea»
Iñaki Lopetegi
Tolosako Tolotro proiektuaren
sortzailea

«Erantzuna nahiko ona
izan da. Eskerrak eman
nahi dizkiegu prozesu
honetan parte hartzen
ari diren guztiei»
Jon Arrieta
Tolosako Tolotro proiektuaren
sortzailea

‘‘
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Mikel del Val Irun

Irungo Txingudi errugbi taldeko

emakumeek iragan asteburuan

argi utzi zuten ahaleginak eta de-

dikazioak fruituak ematen ditue-

la, soilik emakumez osatutako

talde bat zelairatu baitzuten lehen

aldiz. Nafarroako Unibertsitate

Publikoaren errugbi zelaian joka-

tu zuten lehen partida hori,

Iruñean, 14 eta 16 urtez azpiko

Nafarroako selekzioaren aurka.

Neurketa galdu arren, emaitza

izan zen gutxienekoa, zelairatzea

bera garaipena izan baitzen, klu-

beko kideen hitzetan. «Garaipen

kutsua izan zuen porrota izan zen

larunbatekoa, bai. Oso giro ona

sortu zen bi taldeetako jokalarien

artean». Maider Aizpurua eta

Asun Gamindez dira taldeko en-

trenatzaileak, eta jokalariez «oso

harro» daudela azaldu du azken

horrek: «Entrenatzaile gisa, oso

pozik sentitu gara jokalarienga-

tik. Oso ondo eta gogor egin dute

lan, eta oso ondo aritu ziren lehen

norgehiagokan».

Taldeak argia larunbatean ikusi

bazuen ere, atzeragotik datorren

proiektua da Txingudi errugbi tal-

dearena. Aurrera begira, berriz, bi

prestatzaileek argi utzi dute lehen

norgehiagoka horrek proiektua

«egonkortzen eta sendotzen» la-

gunduko diela. Errugbi jokalari

ohiak dira bi entrenatzaileak.

«Garai bateko Irungo errugbi tal-

dean jokatu genuen», zehaztu du

Aizpuruak. «Klubetik laguntza

eskatu ziguten prestatzaile gisa

aritzeko eta proiektua aurrera

eramateko. Onartu egin genuen

eta taldean murgildu ginen». 

Ikastetxeetara bisitan
Bi entrenatzaileak aukeratuta, jo-

kalariak erakartzeko unea iritsi

zen. Prozesu horretan, ikastetxe-

etara egindako bisitek eta ahoz

aho aritzeak «berebiziko garran-

tzia» izan zutela aitortu du Ga-

mindezek. Horrez gain, gogora-

ratu du antolatu zuten lehen en-

trenamenduan bederatzi neska

elkartu zirela. «Baina pixkanaka

neska gehiago batu zitzaizkien,

proiektua handitzen ari zen sei-

nale». Gaur-gaurkoz, hemezor-

tzi jokalariz osatutako taldea ku-

deatzen ari dira Aizpurua eta Ga-

mindez, eta gehiago nahi dituzte. 

Elkarri erreleboka, harro aipa-

tu dituzte taldekideen izenak:

«Maier Aia, Irati Lazkano, Onin-

tza Burgera, Michelle Orozko,

Claudia Barbero, Luma Altube,

Silvana Ors, Eider Santamaria,

June Lastra, Maddi Cabrero, Laida

Rodriguez, Lupe Pescador, Mai-

der Diaz, Aitana Garrido, Helene

Tristan, Greta Gutierrez, Lorena

Cueva eta Paula Purificaçao».

Taldea osatzeko gai izan direla

txalotu du Aizpuruak. «Eta au-

rrera jarrai dezakegula esan deza-

kegu».

Jokalari batzuk 14 eta 16 urtez

azpikoekin jokatutakoak direla

esan du Aizpuruak. «Baina, se-

niorretarako jauzia ematean, tal-

derik eta jokatzeko aukerarik ga-

be gelditu ziren. Senior mailako

emakumeen talde bat osatzea zen

helburua, neska horiek errugbian

jokatzen jarrai zezaten». Gazteak

dira jokalari guztiak, 13 eta 17 urte

artekoak. Bideari ekin berritan,

astean behin entrenatzen zuten,

astearteetan, baina dagoeneko

astean bitan ari dira errugbia

praktikatzen, ostegunetan ere en-

trenatzen baitute. Senior mailako

taldea osatuta, prestatzaileek argi

utzi dute «borrokan» jarraituko

dutela aurrerantzean ere, «gero

eta neska gehiago gerturatu daite-

zen errugbira. Emakumez osatu-

tako talde gehiago sortu nahi di-

tugu gure inguruan», jakinarazi

du Gamindezek.

Errugbia probatzeko eta entre-

namenduren batera joateko au-

kera badagoela nabarmendu dute

bi entrenatzaileek. «Horretara-

ko, nahikoa da Plaiaundira joa-

tea, Irunera», zehaztu du Gamin-

dezek. «Oso giro ona dago talde-

kide guztien artean, familia baten

modukoa da; konfiantza handia

dute euren artean. Hirugarren

denbora ere egiten dugu partiden

ondoren, eta bidaiak ere bai hala

egokitzen direnean. Gauza horiek

erakargarriak izan daitezke ani-

matu nahi dutenentzat».

Jokalariak, «oso pozik»
Entrenatzaileen inguruan dabil-

tza jokalariak eta horietako batek

errugbiaren aldeko aldarria egin

du. «Txundituta gelditu nintzen

lehen eguneko familia giro gertu-

ko eta erosoarekin, eta taldean 

jarraitu nahi nuela sentitu nuen.

Oso pozik nago egin nuen hau-

tuarekin».

«Poztasuna, giro ona, lagunak

eta ongizate fisikoa ematen ditu

errugbiak», azpimarratu du Aiz-

puruak. «Guk garai bateko talde

hartan ezagutu genuen elkar, eta

hemen jarraitzen dugu orain-

dik». «Pertsona oro» ongi eto-

rria dela argitu du Gamindezek.

«Mugarik gabe, espazio seguru

batean ariko dira».

Edozein zalantza argitzeko,

txingudirugbyclub@gmail.com

helbide elektronikoa eta 627-54

68 64 telefono zenbakia guztien

eskura jarri ditu Txingudi errugbi

taldeak. Asko saiatuta, proiek-

tuaren lehen harria jarri eta zi-

menduak eraiki dituzte Irunen;

orain, hazten eta egonkortzen ja-

rraitu nahi dute denek, emaku-

meek ere, gizonen pare, errugbi-

rako sarbidea izan dezaten. Txin-

gudi errugbi taldeko emakumeak

mugarri dira jada eskualdean, 

Bidasoan errugbia bizirik dagoen

seinale. 

Errugbian arrastoa uzten 
Irungo Txingudi errugbi taldeak soilik emakumez osatutako talde bat zelairatu zuen iragan
astean b Proiektuaren zimenduak eraikita, hazten eta egonkortzen jarraitu nahi dute orain

Irungo Txingudi errugbi taldeko jokalariak, joan den larunbatean, Iruñean jokatu zuten lehen partidan. TXINGUDI ERRUGBI TALDEA

Txingudi errugbi taldeko jokalariak, larunbatean, Iruñean. TXINGUDI ERRUGBI TALDEA
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Senior mailako
emakumeen talde bat
osatzea zen helburua,
neskek errugbian
jokatzen jarrai zezaten»
Maider Aizpurua
Irungo Txingudi errugbi taldeko
entrenatzailea

«Oso giro ona dago
taldekideen artean,
familia baten modukoa
da; konfiantza handia
dute euren artean»
Asun Gamindez
Irungo Txingudi errugbi taldeko
entrenatzailea
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MUSIKA

ARETXABALETAErromintxelak.
b Igandean, 19:00etan, Zaraian.

ARRASATEKontralde.
bBihar, 21:00etan, Meatzerrekan.

ARRASATEGorka Hermosa eta
Jose Luis Monton.
b Igandean, 19:30ean, Amaian.

AZPEITIARuper Ordorika.
bGaur, 22:00etan, Sanagustinen.

AZPEITIAAnonyme Popular. 

Hitzak eta ahotsa: Igor Elortza.

Doinua eta soinuak: Rafa Rueda.
b Igandean, 19:00etan, Soreasun.

DEBAMikel Urdangarin.
bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

DONOSTIA Iñigo Setuain, Andrea
Castaño, Xabier Oruesagasti eta

Raul Perez saxo jotzaileak.
bGaur, 19:00etan, 

Aiete kultur etxean.

DONOSTIAKaleidoscope eta 
Rita Payes.
bGaur, 20:30ean, Altxerri Jaz&Bar

aretoan.

DONOSTIAYoly Saa.
bGaur, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIAChill Mafia.
bGaur eta bihar, 21:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIAOskarbi.
bBihar, 19:00etan, 

San Telmon.

DONOSTIALorelei.
bBihar, 19:30ean, 

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIAArima Soul.
bBihar, 20:00etan, 

Añorgako antzokian.

DONOSTIAOnintze.
bBihar, 20:30ean, 

Altxerrri Jazz&Bar aretoan.

DONOSTIALin Ton Taun.
bBihar, 21:00etan, Dokan.

DONOSTIATriana tributoa.
b Igandean, 19:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIAXavi Maldonado and
David Cid Quartet.
bAstelehenean, 19:30ean, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIADeniz Tek 
Band.
bAstelehenean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAMikel Legasa’s 
Quintet.
bAsteartean, 19:30ean, 

Kutxa Kultur Kluban.

DONOSTIASystem Exclusive.
bAsteartean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIALuis Fercan.
bOstegunean, 20:30ean, Dokan.

EIBAREl Pacto Rock Band.
bBihar, 19:00etan, Koliseoan.

ERRENTERIAUrtz eta El quinto
con tenedor.
bGaur, 20:00etan, Niessenen.

GETARIABruma eta Anarres.
b Igandean, 18:00etan, gaztetxean.

HERNANIAnari.
bGaur, 19:30ean, Txillida Lekun.

HONDARRIBIAKosmai Kosin, 
Silitia eta Onki Xin.
bGaur, 21:00etan, Psilocybenean.

IRUN Ismael Serrano.
bBihar, 19:00etan, Amaia KZn.

OÑATIBiznaga, Perlata eta 
Motz.
bBihar, 22:00etan, Gaztelekuan.

OÑATINhil eta Viafara.
bBihar, 22:00etan, 

gaztetxean.

OREXAHaizta.
bGaur, 22:00etan, ostatuan.

TOLOSAAdi.
bGaur, 23:00etan, frontonen.

TOLOSAKaleko Urdangak eta
Streetwise.
bBihar, 22:00etan, Bonberenean.

TOLOSAMucalinda.
b Igandean, 18:00etan, 3 tabernan.

URNIETAKontari eta Landarbaso
abesbatza.
b Igandean, 18:00etan, 

Saroben.

ANTZERKIA

DONOSTIAHobe ixilik!. 

Ramon Agirre eta Itziar Ituño.
bGaur eta bihar, 19:30ean, eta

igandean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAMartinis con sabor a

pólvora. Pixkol@(bis).
bGaur, 18:30ean, Larratxo 

kultur etxean.

DONOSTIAEn el aire. Historias 

atípicas de mujeres corrientes.
bBihar, 20:00etan, 

Kutxa Kultur klubean.

DONOSTIAPorno. La Roca 

Producciones.
b Igandean, 19:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIALa infamia. 

Lydia Cacho.
b Igandean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIASexberdinak. 

Tanttaka Teatroa.
bOstegunean, 19:30ean, 

San Telmon.

EIBAREl cuidador. Pentación

konpainia.
bGaur, 19:00etan, 

Koliseoan.

ELGOIBARTrash. Yllana.
bGaur, 19:00etan, antzokian.

ERRENTERIALubaki lainotsua.

Atx Teatroa.
b Igandean, 19:00etan, Niessenen.

HONDARRIBIAAntonia. 

Ekoma Teatro eta Javier Linera.
b Igandean, 19:00etan, 

Itsas Etxean.

LASARTE-ORIAHondamendia.

Axut! eta Artedrama.
bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

OÑATIHondamendia. Axut! eta

Artedrama.
b Igandean, 19:00etan, 

Santa Anan.

ORDIZIAGo!azen 9.0. Glu Glu.
bBihar, 16:30ean eta 18:30ean,

antzokian.

TOLOSAFamilia sarekada. 

Vaiven Producciones.
bGaur, 20:00etan, Leidorren.

TOLOSARamper. Vida y muerte

de un payaso. Juan Paños Larrauri.

Azpeitia b Bertso Eguna

Egun osoko plana, bertsoa helduleku gisa duela 
Pandemia aurreko urteak gogoan, egun osoko egitaraua izango dute bihar Azpeitian, Bertso Egunean. 11:30ean poteoa egingo dute, eta bost ber-

tso bazkari izango dituzte ondoren. Poteoa izango dute berriz arratsaldean, eta 21:00etan afaria Elikagunean. Afalostean egingo dute ekitaldi nagu-

sia, Elikagunean bertan. Irudian, Nerea Ibarzabal eta Maialen Lujanbio, urtarrilaren 8an, Oiartzunen; bihar Azpeitian izango dira biak. J. MANTEROLA / FOKU
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b Igandean, 19:00etan, 

Gure zirkuan.

BERTSOLARITZA

ARRASATESan Baleixo jaiak. 
Bertsolariak. Xabi Igoa, Peru Aba-

rrategi eta Ane Zuazubiskar Iñarra.

bGaur, 19:30ean, Meatzerreka

auzoan.

AZPEITIABertso Eguna. Poteoa.
bBihar, 11:30ean, kalez kale.

AZPEITIABertso Eguna. Bertso
bazkari musikatua. Maddalen 

Arzallus, Aitor Etxebarriazarraga,

Beñat Gaztelumendi eta Nerea

Ibarzabal. Musikariak: Ixak Arruti

eta Gari Otamendi.

bBihar, 14:30ean, 

Txalintxo elkartean.

AZPEITIABertso Eguna. 
Bertso bazkaria. Sustrai Colina eta

Jone Uria Albizuri.

bBihar, 14:30ean, Oilagorran.

AZPEITIABertso Eguna. Gai eta
bertso-jarrien bazkaria. Andoni

Egaña eta Nerea Elustondo.

bBihar, 14:30ean, Zulo Zabalen.

AZPEITIABertso Eguna. 
Bertso bazkaria. Saioa Alkaiza eta

Miren Artetxe.

bBihar, 14:30ean, Ziripoten.

AZPEITIABertso Eguna. 
Bertso bazkaria. Jexux Mari Irazu

Muñoa eta Unai Iturriaga.

bBihar, 14:30ean, Oilo Soron.

AZPEITIABertso Eguna. Afaria
eta ekitaldia. Peru Abarrategi,

Maddi Aiestaran, Josune Aramen-

di, Joanes Illarregi, Xabat Illarregi,

Aissa Intxausti, Ane Labaka, 

Maialen Lujanbio, Sarai Robles...

bBihar, 20:00etan, Elikagunean.

DONOSTIAMikel Laboa bertso
sariketa. Irantzu Idoate Funosas,

Irati Alcantarilla, Haizea Arana, 

Andoni Rekondo, Josu Txoperena

Iribarren eta Ekhiñe Zapiain Arlegi.

b Igandean, 17:00etan, Dokan.

LEZOBertso barrikotea. Aitor

Mendiluze eta Iker Zubeldia.

bGaur, 21:00etan, Sagarzulon.

ZESTOATxotx irekierako bertso
bazkaria. Unai Agirre Goia eta 

Aitor Mendiluze.

bBihar, 14:00etan, 

Ekain sagardotegian.

DANTZA

DONOSTIAAntiguotarrak Euskal
Dantza Taldea. 40. urteurrena.

bGaur, 19:00etan, Lugaritzen.

Tolosa b Literatura emanaldi musikatua 

Hitzen espresioa, musikak lagunduta 
Joxe Mari Iturralde, Joseba Sarrionandia, Iñar Sastre eta Anne Etxegoien oholtzan direla, literatura emanaldi

musikatua egingo dute gaur, 19:00etan, Tolosako Topic zentroan. Saioan, Yurre Ugarte ariko da gidari lanetan.

Irudian, Iturralde, duela bi urte, Udaberria sutan liburuaren aurkezpenean, Donostian. JON URBE / FOKU

DONOSTIA Jondo. Del primer 

llanto, del primer beso. 

Eduardo Guerrero eta Seda.

bBihar, 19:30ean, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAMoor Krad. Ertza.

bBihar, 19:30ean, Gazteszenan.

DONOSTIAShen Yun. 

Shen Yun Performing Arts.

bAstelehenetik ostegunera arte,

20:00etan, Kursaalean.

ZARAUTZLaminosine. 
Bunuzeko Xoriak eta Jagi dantza

taldea.

bBihar, 19:00etan, 

Lizardi kirol aretoan.

HAUR JARDUERA

ALEGIAAho bete hortz. 

Ekain pailazoa.

bGaur, 17:00etan, zineman.

ANDOAINUrteak bete, abenturak

bizi!. Pirritx, Porrotx eta Marimo-

tots.

bBihar, 16:30ean eta 19:00etan,

Basteron.

AZPEITIAMiriam Mendoza 
ipuin kontalaria.

bAstelehenean, 17:30ean,

liburutegian.

DONOSTIADantza zu! Museoa

dantzan. DAB konpainia.

bBihar, 17:00etan, 

San Telmon.

DONOSTIATxintxilintxi bakea

egin. Kiki eta Moko pailazoak.

bBihar, 17:00etan, 

Okendo kultur etxean.

DONOSTIAMuna. Ganso&Cia.

bBihar, 18:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIA Ipuin dantza. 
Oihan Vega.

bBihar, 18:00etan, Ernest Lluchen.

EIBAREnperadorearen kondaira.
Patata Tropikala.

bBihar, 18:00etan, Portalean.

LARRAULAlaia Galtzagorria. 
Ostomila txotxongilo taldea.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.

LEZOMaskotak. Mama Crea.

bGaur, 17:15ean, Gezalan.

OIARTZUNUrteak bete, 
abenturak bizi!. Pirritx, Porrotx eta

Marimotots.

b Igandean, 17:00etan, kiroldegian.

TOLOSAMunduari itzulia 

80 egunetan. Glu Glu Produkzioak.

bBihar, 18:00etan, Leidorren.

ZUMAIAKantu kolore.
b Igandean, 11:30ean, Torreberrin.

HITZALDIAK

ARRASATEEuskara eta krisi 
ekologia. Sukar Horia kolektiboa.

bAstelehenean, 19:00etan,

Kulturaten.

ARRASATE Jarri begirada zahar-
tzaroan. Pepa Bojo psikologoa.

bAsteartean, 17:30ean, Kulturaten.

AZPEITIAHaurtzaroan ematen

den sexu indarkeria ikuspegi 

feministatik. Norma Vazquez.

bAstelehenean, 18:30ean,

Basazabalen.

BEASAINBrasilgo euskaldunak.
Estebe Ormazabal.

bGaur, 18:00etan, Nafarroa 23n.

BERGARAUmorea eta generoa.

Bea Egizabal Ollokiegi eta 

Paki Caballero Martin.

bBihar, 10:00etan, Agorrosin.

OÑATIMendebaldeko Sahara:

gatazkak jarraitzen du. Zergatik?.

Garazi Hach Enbare.

bAsteazkenean, 10:00etan, 

Santa Anan.

ZUMAIABullying-egoerak minimi-

zatzeko ingurune seguruak nola

sortu. Izaskun Lopez de Torre.

bAsteartean, 18:00etan,

Alondegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARETXABALETAXVI. Huhezine-
ma Euskal Film Laburren Jaialdia.

bGaur arte, Zaraia aretoan.

AZPEITIAHerriyeantzezlana.

bOstegunean, 20:30ean,

Soreasun.

TOLOSAHirugarren koadernoa

eta Bi arnas, film laburra eta 

dokumentala.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Leidorren.

ZIZURKILLoreak belaunetan
dokumentala.

bGaur, 19:00etan, Plazadi

Otañoko gela balioanitzean.

BESTELAKOAK

BEASAINLoinazko San Martin pa-

rrokia: 50 urte liburu aurkezpena.

bOstegunean, 19:00etan,

Igartzako jauregian.

DONOSTIABeste mundu bat nahi

genuen. Nafarroako ezker iraultzai-

lea 1970-79 liburu aurkezpena.

Imanol Satrustegi historialaria.

bGaur, 19:00etan, 

liburutegi nagusian.

ESKORIATZA2030ean, nolako

Eskoriatza izan nahi dugu? 

Energia, elikadura burujabetza eta

garraioa jardunaldiak.

bBihar, 09:30ean, kultur etxean.

IRUNLas noches de Ortega Show.

Juan Carlos Ortega.

bGaur, 20:00etan, Amaia KZn.

TOLOSALiteratura emanaldi 
musikatua. Joxe Mari Iturralde, 

Joseba Sarrionandia, Iñar Sastre

eta Anne Etxegoien. 

Gidaria: Yurre Ugarte.

bGaur, 19:00etan, 

Topicen.

TOLOSAGasteiz 1200komikiaren

aurkezpena.

bBihar, 19:00etan, Bonberenean.

VILLABONA-AMASAKatuen 

kontuak. Ines Osinaga eta 

Joseba Sarrionandia.

b Igandean, 19:30ean, 

Gurean.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Erakusketa

Unai Zubeldia Donostia

Ariketa bisual bat da, Donostian

balio arkitektoniko handia dau-

katen hainbat etxebizitza ataritan

egindako eraldaketak edo egoki-

tzapenak bertatik bertara ikuste-

ko eta ulertzeko saiakera bat. On-

dare atariak, irisgarri eta inklusi-

boak? erakusketa ikusgai dago

Donostian, Egiako kultur etxean.

Urtarrilaren 12an inauguratu zu-

ten, eta otsailaren 28ra arte ikusi

ahal izango da, astelehenetik osti-

ralera, 09:00etatik 14:00etara eta

16:00etatik 20:30era. Berezitasun

bat izan du aste honek, bisita gi-

datuak egin baitzituzten herene-

gun. Herritarren eskaera kopu-

rua ikusita, otsailerako bisita

gehiago programatzekoak dira,

Juan Martin Arkitektoen Elkar-

goko Gipuzkoako delegazioko

Ondarearen batzordeko zuzen-

dariak adierazi duenez. 

Iaz sortu zuten erakusketaren

proiektua, Ondarearen Europako

jardunaldietan landu zutenari ja-

rraipena emanda. «Urtero, gai

bat lantzen dugu jardunaldi ho-

rietan, eta Irisgarritasuna eta in-

klusibitatea zen iazkoa. Interes-

garria iruditu zitzaigun ordurako

Donostian lantzen ari ginen hain-

bat atariri buruzko azalpenak

ematea». Donostiako Udalaren

Hirigintzako eta eraikitako onda-

rea babesteko plan bereziak B

mailarekin babestuta dauzka hi-

riko 25 etxebizitza atari —barrual-

deak ere babesten ditu izendapen

horrek—, eta horietatik 23tan egi-

ten ari diren moldaketak bildu di-

tuzte erakusketan. Erdialdekoak

dira atari gehienak: Prim, Getaria

eta Hondarribia kaleetakoak eta

Salamanca eta Frantzia paseale-

kuetakoak. 

«Ondarearen balioa eta irisga-

rritasuna»; askotan «mutur ba-

natan» egoten diren bi errealitate

horiek elkarren ondora biltzen

saiatu dira Arkitektoen Elkargoko

Gipuzkoako delegazioko ordez-

kariak. «Ez da ariketa erraza iza-

ten, irtenbide bat baino gehiago

izaten baita sarri», zehaztu du

Martinek. Beste atari batzuek, be-

rriz, oraindik ez daukate soluzio-

rik. Espazio askorik gabeko ata-

riak dira horietako batzuk, maila-

Irisgarritasuna
eta ondarea:
oreka zaila 
‘Ondare atariak, irisgarri eta inklusiboak?’ erakusketa
ikusgai dago otsailaren 28ra arte, Donostian, Egiako kultur
etxean b Gipuzkoako hiriburuan balio arkitektoniko handia
daukaten 23 etxebizitza atariren moldaketak ikus daitezke 

1
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Erakusketa

di handikoak, eskailera askokoak

—atariko bertako 15-20 zentime-

troko lehen koskatxoa ere bai ka-

su askotan, uholdeei-eta aurre

egiteko—, lanketa handiko eta di-

seinu ikusgarriko materialak

dauzkatenak... «Horrelakoetan

ez da erraza izaten atari horiek

nortasunari eutsiz moldatzea;

magia pixka bat egin behar izaten

dugu tarteka». 

Jasogailuak, aldapak...
Adibideak jartzen hasita, atari ba-

tzuetan jasogailu bat edo aldapa

txiki bat jartzea nahikoa izaten

dela azpimarratu du Martinek.

«Eta igogailua beheraino jaisten

dute beste batzuek; aukera asko

daude. Baina, noski, irisgarritasu-

naren eta ondarearen artean ore-

ka bilatu beharra dago, eta lan zai-

la da udalarentzat, teknikarion-

tzat, bertako bizilagunentzat...».

Frantzia pasealekuko 2. zenbakia

aipatu du Martinek eraldaketa

errazen barruan: «Ia-ia kale bat

dago eraikin horren atariaren ba-

rruan, eta igogailura iritsi aurreko

koska txiki bat besterik ez zeukan

egokitzeko. Oinezkoen pasabide-

etan egiten den antzeko obra txiki

bat egin genuen, eta kito». 

Martinek lan zailagoen barruan

sartu ditu Prim kaleko hainbat

atari: 23. eta 28. zenbakiak, esate-

rako. «Hain bereziak dira, inor ez

da ausartzen ukitzera; marmo-

lezko objektuak daude, espazio-

rik ez dago... Horietan zaila da

irisgarritasuna bermatzea eta on-

darea mantentzea». Donostia er-

dialdean bitxikeria batzuk ere ba-

daude. «Etxe sail asko daude, eta,

Kortazar inguruan, adibidez, an-

tzeko eraldaketa egin zuten lau

eraikinetan. Beste batean, ordea,

ez dute ezer egin: San Martzial ka-

leko 26. zenbakian». Hasieran

bezala dago atari hori. «Dena

bere horretan mantendu nahi ba-

dugu, ezinezkoa da ezer alda-

tzea», azaldu du Martinek. 

Bizilagunen artean ere sortzen

dira gorabeherak horrelako mol-

daketak egin behar izaten direne-

an. «Justifikatu egin behar izaten

da 65 urtetik gorako batek mugi-

kortasun arazoak dauzkala; kasu

horretan, derrigor egokitu behar

izaten da obra». Baina, Martinen

hitzetan, halakoetan ere bizila-

gun guztiak ezin dituzte behartu

ordaintzera. «Ondorioz, askotan,

eskaera egin duenak aurre egin

behar izaten dio gastuaren zatirik

handienari». 

Erakusketan oso modu prakti-

koan egin daiteke bisita. Panel bat

dauka etxebizitza atari bakoitzak,

hiriaren maparekin eta tokian-

tokian hartutako neurriekin. Sa-

rrerako argazkiak, barrukoak, bi

hizkuntzatan eraikin bakoitzaren

historia eta egindako egokitzapen

lanak, horietan erabilitako mate-

rialak... «Zehaztasun asko dauz-

ka panel bakoitzak». Istorio txi-

kiz osatuta dago Donostian balio

arkitektoniko handia daukan

etxebizitza atari bakoitza. 

«Ondarea eta
irisgarritasuna;
irtenbide bat baino
gehiago izaten da sarri,
eta ez da erraza izaten»

«Bizilagunen artean,
askotan, eskaera egin
duenak aurre egin behar
izaten dio gastuaren
zatirik handienari»
Juan Martin
Arkitektoen Elkargoko Gipuzkoako
Ondarearen batzordeko zuzendaria

2

3

5

4

1Bisita gidatua.Herenegun

Juan Martinekin Donostiako Egia

auzoko kultur etxean ikusgai da-

goen erakusketara egin zuten bisi-

ta gidatuetako bat. A. CANELLADA / FOKU

2Donostiako Salamanca pase-

alekuko 7. zenbakia.Zazpi eskai-

lera daude igogailuaren parera iri-

tsi aurretik; jasogailu bat jarri dute.

AITOR IZAGIRRE ANSA

3Donostiako Frantzia pasea-

lekuko 2. zenbakia.Kale baten

modukoa da eraikinaren barrual-

dea, eta koska txiki bat egokitu

behar izan dute. AITOR IZAGIRRE ANSA

4Donostiako Prim kaleko 

23. zenbakia.Oso sarrera berezia

da, eta ez dute egokitu oraindik. 

AITOR IZAGIRRE ANSA

5Donostiako Lapurdi kaleko 

1. zenbakia.Sarrerako eskaileren

amaieraraino iristen da jasogailua,

eta bertan dago igogailua. 

AITOR IZAGIRRE ANSA



Unai Zubeldia 

Haserre daude Arrasateko gazte-
txeko kideak: konpromiso falta
leporatu diote udalari. Urteotan
konpondu ez diren hainbat arazo
dauzkatela argitu du Oihan Loitik
(Arrasate, 2003), Arrasateko gaz-
tetxeko kideak, eta udalak euren
eskaerak ez dituela aintzat har-
tzen salatu du, «nahiz eta herri
osoari eragiten dioten». Udalak
gai horri buruz iritzirik ez du
eman nahi komunikabideetan,
gazteekin eurekin hartu-emane-
tan daudela argituta. 
Urtarrilaren 18an prentsaren au-

rrera atera zineten, eta Arrasate-

ko Udalaren konpromiso falta

salatu zenuten. Zer ari da gerta-

tzen gaztetxean?

Udala azken urteotan ez da ari ka-
surik egiten gure eskaerei. Hiru
arazo nagusi dauzkagu gaztetxe-
an: kanpoaldeko garbitasuna, es-
pazioaren segurtasun baldintzak
eta igogailua. Gaztetxeko erabil-
tzaileek zikintzen dituzten gune-
ak garbitzeko asteroko konpro-
misoa hartuta daukagu guk, bai-
na askotan ez da nahikoa izaten.
Udala, ordea, ez da ezertaz ardu-
ratzen. Segurtasunari dagokio-
nez, 2002koa da eraikina, baina
mendi magal batean dago, eta,
hasieratik, hezetasun handia
dago. Azken zazpi urteotan area-
gotu egin dira arazoak: oholtza-
ren atzealdean, ur tantak eror-
tzen dira sabaitik, eta zati bat erori
egin zen behin; zorionez, ez zuen
inor azpian harrapatu. Egituraz-
ko arazo bat dago hor, eta udalak
ez du aztertu ere egin nahi; ez
dauka konpromisorik. 
Igogailua badago, baina ezin

duzue erabili, ezta?

Hala da. Eraikin hori egin zutene-
tik, igogailuari ate bat irekitzeko
konpromisoa hartu zuen udalak.
Urte askoan eduki dugu aukera
hori, irisgarritasuna bermatzeko,
baina blokeatzea erabaki zuen
udalak, zama lanetarako erabil-
tzen genuela argudiatuta. Guk
prentsaurrekoan ere aitortu ge-
nuen behin edo behin erabili ge-

nuela zama lanetarako, baina oso
noizean behin. Iazko ekainean
egin genuen bileran esan genien
irisgarritasuna bermatzeko baka-
rrik erabiliko genuela igogailua.
Sistema desblokeatzeko konpro-
misoa hartu zuten, baina zazpi hi-
labete pasatu dira, eta berdin gau-
de. Kultur ostegunakegitasmoko
erabiltzaile batek eta kultur elkar-

teak berak erakunde gisa ere egin
dute eskaera igogailua desblokea-
tzeko, baina ezezkoa jaso dute.
Argi gelditu da udalak ez daukala
inolako interesik gaztetxera etorri
nahi duten guztien eskubideak
bermatzeko. 
Udalak dio etengabeko harre-

mana daukatela zuekin, hizke-

tan ari zaretela. Hala al da?

Abenduaren 1ean eduki genuen
azken bilera alkatearekin berare-
kin eta bost sailetako teknikarie-
kin. Egoerak ezin zuela horrela ja-
rraitu erabaki genuen bilera ho-
rretan, ezin dugulako ahaztu udal
eraikin bat dela Arrasateko gazte-
txea, nahiz eta gaztetxeko batzor-
dearen esku dagoen kudeaketa.
Lehen azterketa egiteko konpro-

misoa hartu zuen udalak. Berme-
ak eskatu genituen guk, ahalik eta
azkarrena irtenbideren bat aurki-
tzeko. Bileraren akta ere eskatu
genien, hitz egindakoa idatziz
edukitzeko. Baina hori ere ez zi-

guten bidali. Gazteria Sailarekin
iristen gara gu, normalean, udale-
ra. Teknikari batekin eta Maitane
Muñoz zinegotziarekin elkartzen
gara normalean, baina ikusi dugu
bide hori agortuta dagoela; oso
motela da harremana eta mezu
askori ez diete erantzun ere egin.
Jorratu genitzakeen bide guztiak
jorratu eta gero, udalak konpro-
misorik ez daukala ikusita atera
ginen prentsaren aurrera. Gazte-
txea herriarena den neurrian, he-
rria udalarekin dugun harrema-
naren inguruan informatuta
mantentzea dagokigu. 
Hamar egun igaro dira pren-

tsaurrekoa eman zenutenetik.

Zer diote herritarrek?

Herrian asko zabaldu da gaia. As-
kok ez zuten ezagutzen gaztetxe-
ko kideok udalarekin geneukan
harremana, eta ezta gaztetxearen
gaur egungo errealitatea ere; obra
beharrezkoa dela konturatu dira
asko. Bereziki harrituta gelditu
dira igogailuaren kontuarekin,
oso oinarrizkoa den eskaera bat
delako igogailua erabiltzen uztea,
guztion eskubideak bermatzeko
eskaera. 
Zer mezu bidaliko zenieke alka-

teari berari, udalari eta bitarte-

kariei? Nola desblokea daiteke

arazoa?

Udalak aldatu egin behar du gu-
rekiko daukan jarrera. Gure gaz-
tetxea uste dut badela Arrasaten
bizitza eskaintzen duen eragile
bat; kulturaz gozatzeko, politiko-
ki formatzeko... Uste dut alterna-
tiba bat eskaintzen dugula. Eran-
tzun bat eskatzen diogu udalari:
arazoaren aterabide bat.

«Arrasateko Udalak
aldatu egin behar du
gurekiko jarrera»

Oihan Loiti b Arrasateko gaztetxeko kidea 

Arrasateko gaztetxeko kideek ez dute ulertzen udalak eurekiko daukan
konpromiso falta. Hiru arazo nagusi zerrendatu dituzte: garbitasuna,
segurtasuna eta igogailua. «Erantzun bat eskatzen dugu: aterabide bat» 

JAIZKI FONTANEDA / FOKU
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«Oso oinarrizkoa den
eskaera bat da igogailua
erabiltzen uztea, 
guztion eskubideak
bermatzeko eskaera»


