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Joanes Etxebarria 

E
uropako lekuko dibi-

sa edo moneta guz-

tien artean, euskoa

da azkarrena, hiru

milioi euroz goitiko

balioaren heinarekin. Hamar urte

bete berri ditu, eta bere arrakasta-

ren ondorioa Europan ere neur-

tzen ahal da, joan diren bi urteetan

beste 39 lekuko moneta sortu bai-

tira euskoa adibidetzat harturik. 

Europan ez da izan lehena kro-

nologikoki. Horregatik, Euskal

Moneta elkarteak ez du erraten le-

hen moneta denik euskoa; azka-

rrena, bai, Iban Carricano komu-

nikazio arduradunak argitu due-

nez: «Sarerik handiena da, eta ho-

ri bi ezaugarrirekin definitzen da.

Batetik, zirkulazioan diren unita-

te kopuruarekin, eta azken zen-

baketan 3,5 milioi eusko ziren.

Hor aitzinean gaude, eta diferen-

tzia anitzekin. Bestetik, sarea ere

neurtzen da; 1.300 profesional di-

tugu, eta horrek ere lekuko lehen

moneta gisa sailkatzen gaitu».

Bistakoa izan daiteke, baina

beste lekuko dibisak baino habo-

ro garatu bada ere, «euroaren

erabilpenetik oraino urrun» dau-

dela zehaztu du Carricanok. Hale-

re, 2013ko urtarrilaren 31n lehen

billeteak zirkulatzen hasi zirene-

tik, jauzi batzuk egin ditu euskoak

urtez urte; gaur egun, partikula-

rren sarea bezala, profesionalena

ere anitz garatu da.

Billeteekin hasi, eta, gainera,

birtualera ere jauzi egin zuen eus-

koak 2017an; kartarekin lehenik,

baina bere arrakasta ez da izan

2020az geroztik telefonoarekin

pagatzeko ahala eskaintzen duen

aplikazioaren heinekoa, Carrica-

nok dioenez: «Arrunt praktikoa

da telefonoarekin pagatzea, era-

biltzaileentzat eta saltzaileentzat

ere bai. Agerikoa da datuetan:

550.000 bat eusko dira billeteetan

zirkulazioan, eta birtualean eten-

gabeko hazkuntza da, hiru bat

milioi eusko dira». Halere, ez di-

tuzte paperezko sosak baztertu

nahi; batetik, eusko billetea «iko-

nikoa» delako, eta, bestetik, era-

biltzaile batzuek ez dutelako bir-

tualera pasatu nahi.

Balioak ekonomiara
Hastapenetik dirua baino zerbait

gehiago partekatzea proposatzen

du Euskal Moneta elkarteak: balio

batzuekin bat egitea, preseski.

Horiek zer gisaz garatu diren gal-

deturik, Carricanok, euskaratik

hasirik, aipatu du «lekuko mone-

taren bidez, 340 profesionalek afi-

xatze elebiduna» ezarri dutela.

«Beste hirurehun batek haien es-

kuetan dituzte itzulpenak, baina

ez dute oraino plantan ezarri. Eta

engaiatuak diren beste hirurehun

bat badira». Adibide garbi bat da,

haren ustez, balioak nola gauza-

tzen diren ikusteko. 

Lurralde mailako elkartasuna

ere aipatu du komunikazio ardu-

radunak, urtez urte errepikatzen

den argazki bat oroitarazirik: Eus-

kal Moneta elkarteak sos zama bat

ematen die hainbat elkarteri. Eus-

koaren erabiltzaile bakoitzak el-

karte bat babesten ahal du, eta 

elkarte batek 30 babesle dituela-

rik, bere babesleen urteko hartu-

emanen %3 bereganatzen ditu.

«Aurten, gisa horrez, hirurogei

bat elkarteri 60.000 euskotik goiti

banatu dizkiegu: izan kultura,

irakaskuntza, ingurugiroa... Lu-

rraldeko elkartasun mekanismo

arrunt konkretua da euskoa mo-

neta erabiltzearen bidez».

Neurtzen zailagoa dira hastape-

netik euskoaren bidelagun diren

beste balio batzuk; hala nola, fi-

nantza espekulazioa txikitzea.

Neurtzen zaila da ingurumenean

lekuko dibisak ukan dezakeen

eragina ere, nahiz eta, Carricano-

ren ustez, berez joan: «Lekuko

monetak zirkuitu laburrak aktiba-

tzen ditu, eta, ondorioz, trantsizio

energetikoa aitzinarazten du». El-

karteak lekuko hornitzaile bate-

kin aritzea galdetzen die, gainera,

partaide dituen profesionalei, hur-

bileko hartu-eman ekonomikoak

ahal bezainbat indartu nahiz.

Izan partikularra ala profesio-

nala, kide bilakatzeko balio horie-

kin eta beste batzuekin bat egitea

galdetzen denez, erabiltze batzuen

profila argia da. Carricanok baiez-

tatu du, ñabardurak badiren

arren. «Aski harrigarria da ikustea

zenbat jende desberdin lotzen den

euskoari: batzuk euskarari atxi-

kiak dira, besteak lurralde ekono-

miari... Azkenean, badira AMAP

sareak, ikastolak, baina beste ko-

mertzio desberdinak ere bai; hala

nola, Bereziartua eraikuntzako

materialen saltoki sarea». Azken

adibide horren berdintsua da Co-

llectivite Services, profesionalak

bulego materialetan hornitzen di-

tuen enpresa; eskala handiko ko-

mertzioa egiten dutenez gero, eus-

koaren zirkulazioan hartu-ema-

nen kopurua handitzen dute hala-

ko enpresek. Gainera, «diotenez,

bezero berri batzuk ukan dituzte

euskoa onartzen hasi direnetik»,

gehitu du elkarteko langileak.

Irakaspenak
Euskoak bidea ireki die beste lu-

rralde batzuetako dibisa berriei.

39 sortu dira azken bi urteetan,

Baionan hartu irakaspenetatik.

Bretainian edo Biarnon, besteak

beste, hala abiatu ziren. Baionan

kokatzen da, justuki, lekuko dibi-

sak sortzen laguntzeko sortu zen

Lekuko Moneten Institutua, Eus-

kal Monetaren egoitzan.

Baina euskoa bera ere garapen

bidean da oraino; Ipar Euskal He-

rrian ez da berdin erabilia gune

guztietan, Carricanok zehaztu

duenez: «Biztanleriarekin aski

proportzionala da. Profesional

anitz baditugu enpresa anitz di-

ren guneetan. Beste guneetan di-

namizazio lana egiten dugu, bai-

na enpresa eta biztanleen dentsi-

tatearen araberakoa da euskoa-

ren erabilpena». 

Enpresa mundutik jin daiteke

euskoaren ondoko urratsa, gara-

pen xede bat ikertzen ari baitira:

barteredo enpresen arteko tran-

sakzioak lekuko monetan nola

egin gogoetatzen ari dira ekono-

mia ikerlari desberdinak. «Eus-

kal Herri osoko eskalan egitea

ikertzen ari gara, eta horrek ekar

lezake lehen harri bat euskoa He-

go Euskal Herrira pasatzeko», ai-

tzinatu du Carricanok.

Aurtengo Eusko Egunean,

dena den, hamargarren urtemu-

ga ospatuko dute, Ezpeletan, api-

rilaren 15ean. 

Hamar urtean anitz garatu da lekuko moneta, beste batzuk sortzeko eredu izateraino.
Billeteari birtuala gehitu, eta erabiltzaile anitzez gehiago dira, profesionalak barne.

Euskoa, hamar urte garatzen

Euskal Moneta elkarteko kideak, Baionan, joan den asteartean. EUSKAL MONETA

3,5
MILIOI EUSKO ZIRKULAZIOAN

Zerbait goiti beheiti, 500.000 eus-

ko erabiltzen dira billeteetan Ipar

Euskal Herrian; besteak, transak-

zio birtualetan. 3,5 milioi eusko

daude zirkulazioan.

Kideak.Erabiltzaileak Euskal Mo-

neta elkarteko kide dira; horietan

4.000 partikular eta 1.300 profe-

sional zenbatzen dituzte.

Lurraldeko elkartasun
mekanismo arrunt
konkretua da 
euskoa moneta
erabiltzearen bidez»
Iban Carricano
Euskal Moneta elkarteko langilea
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Iñaki Etxeleku 

Abiatua da inauterien garaia, eta
asteburu honetan santibate eta li-
bertimenduen aldia hasiko da.
Aurten, iaz bezala, zortzi liberti-
mendu muntatu dituzte, ondoko
herrietan emanen direnak: Añor-
gan (Donostia), Baigorrin, Bunu-
zen, Donapaleun, Donibane Ga-
razin, Hazparnen, Iruñean eta 
Lekornen (Baigurakoa). Gaur,
santibaterekin hasiko dira zirtzi-
lak, Donibane Garazin eta Irisa-
rrin (Baigurakoa).
Duela hemezortzi urte berpiztu

zuen Antton Lukuk Garaziko
libertimendua. Geroztik, umeak
egin ditu inauteriko errituak, eta
azken urteetan loratu dira
berriak; Añorga, Baigorri eta
Hazparnekoak lekuko. 2020an,
COVID-19aren pandemia garaian
abiatu ziren Hazparnen liberti-
menduarekin, gaztetxearen
inguruan, sortzaile eta parte har-
tzailetan den Julen Oillarburuk
esplikatu duenez: «Gaztetxeko
taldearekin sortu genuen, eta
gero gaztetxean ez ziren gazteak
ere hurbildu ziren». Hazparnen
bazen zanpantzarren auziaren
usaia, baina zerbait gehiagoren
beharra sentitu zuten libertimen-
du zaleek. «Ikusten genuen
bazela alimaleko hutsunea eus-
kararekiko, eta momentu batean
sentitu dugu behar zela plaza
hartu».
Arrakasta bildurik lehen urte-

tik, Oillarburuk ikusi du errotu
dela erritua Hazparnen: «Aurten
jende berri anitz sartu da». Has-
tapenean zirtzilen inguruan abia-
tu bazen, geroztik osatu dela dio:
«Pixka bat ikasi dugu libertimen-
dua egiten. Berantago lotu geni-
tuen bolantak, eta erran daiteke
errotu dela, zeren eta dantza tal-
deak biziki serioski hartu du li-
bertimenduarena, zinez aitzine-
tik errepikak eginez». Zirtziletan
ere gazte franko sartu dira. «Due-
la bi urtekoetarik guti gelditzen
gara, eta aurten hamabost bat zir-
tzil izanen gara». 15 eta 20 urte
arteko arizaleak dira. «Guretako,
biziki seinale ona da; erran nahi
du libertimenduak erakartzen
duela eta badela plaza hartzeko
nahikari bat», azaldu du Oillar-
buruk. Martxoaren 11n eginen
dute Hazparnekoa. 
Baigorrin, bigarren libertimen-

dua izanen dute, martxoaren
5ean, iazko lehenbizikoaren on-
dotik. Santi Dupuy zirtzil taldean
ariko da aurten, eta joan duen 
urtekoa «biziki ontsa» iragan
zela erran du; «herritar gehienak
hor ziren». 
Baigorrin ere iazkotik jende be-

rria sartu da. «Jende berri anitz
sartu da. Ontsa da, lan egiteko
manera berri batzuk ekartzen
baititu», dio Dupuyk. Hamar bat
zirtzileko taldea osatu da. Iaz, Bi-
xente Hirigaraik idatzi zuen zir-
tzilen testua, baina aurten taldeak
berak bere gain hartu du. 
Dupuyk mentura onak ikusten

dizkio libertimenduari Baigorrin:
«Espero dugu ohitura bezala
ezartzea. Bikaina da libertimen-
dua, euskal kulturaren parte bat
da, eta giro gehiago ekartzen dio
herriari urtean zehar».

Iruinkokoaren uzta
Iruñean bosgarren libertimendua
izanen dute aurten: otsailaren
19an. Antton Lukuren Libertitze-
az liburua xeheki azterturik,
Iruinkokoa deitu duten erritua
sortu zuten 2019an, hutsetik.

Dantzak, musikak, antzerki za-
tiak, jantziak; dena pentsatu eta
sortu zuten orduan. Ukan zuen
bere efektua, eta jende berria
agertzen hasi zen.

Inauteriko erritu gisa Iruñea
hiriaren gisako libertimenduaren
sustraitzea zuten xede sortzaile
taldekoa den Ihitz Iriartek espli-
katu duenez, jakinez, asmatu ar-
tedrama molda zitekeela urtez
urte: «Lehen urtetik argi genuen
gauzak hobetu eta aldatzen ahal-
ko zirela; zerk funtzionatzen zuen
eta zerk ez ikusita, gauzak gehituz
edo kenduz. Beti buruan izanda
inauteriak behar zuela jende ko-
puruan neurrian egon». 
Pandemiak piztu zen oldar be-

roa ez zezan motz, molde bat
atzeman zuten zerbait gisaz egite-
ko, eta dinamika atxikitzeko.
«Jende batek lotura bat bazuen
jadanik inauteriarekin. Dinamika
oso polita bazen, eta nabari zen
jendeak Iruinkokoa itxoiten zue-
la. Ikusten genuen indar edo ohi-
tura hori galtzeko arriskua ez ba-
genuen deus egiten». 
Iruñeko Udalaren aldetik debe-

katua baitzitzaien herritarrei
karrikan biltzea, bideoz grabatu
eta berehala Internetez hedatzea
erabaki zutela oroitarazi du Iriar-
tek. «Goizean dantzatu eta
antzerkia egin genuen karriketa-

tik, eta hortik oren baten burura
hitzordua eman genion jendeari
sarean, Youtube kanal baten
bidez ikusteko. Zuzenean baka-
rrik ikusten ahal zen, gero desa-
gertzen baitzen berehala». Horri
esker harremana atxiki eta taldea
lotu zuen, eta ondoko urtean
berriz abiatu. 
Iruñean ere jende berria bildu

da erritura urte batetik bestera.
Halako hiru urteko parte hartzea
iradokia zaio jin berriari. «Agian,
lehen urtea, tentsioan bizitzeko
lehen aldi hori; bigarren urtean,
errepikatu eta ongi gozatzeko; 
eta hirugarren urtea, transmisio
eta trantsizio gisa. Ikasi zuten ho-
ri, sartu berriekin nahasi eta
transmititzeko, ez dadin urte hu-
tsik egon». Aurten sentitu dute,
bereziki, talde aldaketa martxan
dela, lehen belaunaldikoek utzi
baitute, Iriartek adierazi duenez:
«Adibidez, hamahiru dantzarita-
rik bederatzi berriak ditugu aur-
ten. Antzerkilarietan ere hiruzpa-
lau berri sartu dira».
Antolaketan gauza bera gertatu

da Iruñean. Plazako arizale ziren
batzuk sartu dira antolaketan.
Talde edo arlo batetik besterako
mugimendua ikusten dute. 
Ikusleetan ere errotu delako

seinale, maskaradetako barrika-
den, santibateren edo kaskaroten
iduriko eske ibilaldi gisa, goizare-
kin egiten dituzten asalduetan,
hiriko auzotar multzo bat planta-
tuko da, aurten lehentze, ma-
haiarekin, hazkurrien eskaintze-
ko. Gainerakoak, aitzineko urte-
tan bezala, Iruñeko euskal
elkarteak izanen dira. 

Libertimenduak heldu dira

Zirtzilen santibate gauekin hasiko da libertimenduen aroa, gaur, Donibane Garazi eta
Irisarritik b Zortzi libertimendu muntatu dituzte denetara, aurten, otsail eta martxoko

Donapaleuko libertimendua, iaz, otsailaren 13an. GUILLAUME FAUVEAU

Aurten hamabost zirtzil
gara. Libertimenduak
erakartzen duela erran
nahi du; plaza hartzeko
nahikaria bada»
Julen Oillarburu
Hazparneko libertimendularia

«Libertimendua bikaina
da, euskal kulturaren
parte bat da, eta giro
gehiago ekartzen dio
herriari urtean zehar»
Santi Dupuy
Baigorriko libertimendularia

«Hamahiru dantzaritarik
bederatzi berriak ditugu
aurten. Antzerkilarietan
ere hiruzpalau berri
sartu dira»
Ihitz Iriart
Iruñeko Iruinkokolaria
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Santibateak

Donibane Garazi.Gaur,

18:00etarik goiti.

Irisarri (Baigura).Gaur,

18:00etarik goiti.

Donapaleu.Otsailaren 11n.

Baigorri.Otsailaren 25ean.

Bunuze.Martxoaren 3an.

Libertimenduak

Lekorne (Baigura).Otsaila-

ren 12an. Bertsolariak: Miren

Artetxe eta Aitor Servier. 

Añorga (Donostia).Otsaila-

ren 18an. Bertsolariak: Asier

Azpiroz eta Unai Gaztelumendi. 

Donibane Garazi.Otsailaren

19an. 

Iruñea. Iruinkokoa. Otsailaren

19an. Bertsolariak: Erika Lago-

ma eta Julio Soto. 

Donapaleu.Otsailaren 26an.

Bertsolariak: Haira Aizpurua

Ibargarai eta beste bat.

Baigorri.Martxoaren 5ean. 

Hazparne.Martxoaren 11n.

Bertsolariak: Ramuntxo Ch-

risty eta beste bat.

Bunuze.Martxoaren 12an.

Bertsolariak: Patxi Iriart eta, Gi-

llen Hiribarren. 
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Hirigintza

lñaki Etxeleku Itsasu

H
irigintza plan

berriari buruz-

ko inkesta pu-

blikoa bukatu

berri dute Itsa-

sun. Herrita-

rrek beren iritzia eman ahal izan

dute, urtarrilaren 15era arte. Due-

la hiru urte herriko etxeko gide-

rrak hartu dituen taldeak herritar

frankorekin elkarlanean eraman

lan baten emaitza da hirigintza

plan berria, eta helburu bat baino

gehiago ditu: laborantza lurra

zaintzea, Itsasuko eta tokiko jen-

dearentzat denen ahaletan iza-

nen diren bizitegien pentsatzea,

eta ibiltzeko molde ekologikoa-

goetara joan eta Itsasuko erdigu-

ne historikoari bizi berri bat ema-

tea. Hori guzia, legeak jarri arau

zorrotzei jarraikiz. 

Aitzineko udal taldeen hirigin-

tza plana da indarrean oraino

Itsasun. Plan zahar horretan, ka-

sik 30 hektarea lur baziren orain-

dik eraikigarri ekarriak, eta auzo

anitzeko herri zabala den Itsasu-

ko baserri eremu orotan barreia-

turik. Horrainoko eredua zen

norbanako bakarrentzat egin

etxea. 2009tik, 17,4 hektarea lur

janak izan dira; nagusiki, etxe egi-

teko: 140 etxe. Etxeka, mila metro

koadro lur erabili dituzte. 

Nicole Etxamendi Itsasuko le-

hen axuant eta Hirigintzarako

axuantak ditu ikerketa eta ezta-

baida lanak eraman hirigintza

plan berriari buruz. Legeak behar-

tzen dituen irizpideak aipatu ditu,

lehenik. Lehena, SRADDET, Aki-

tania-Berriko lurralde antolaketa

eskemaren arautegia: «SRADDET

horrek erraten dizu orain arte jan

duzun lurraren erdia baizik ez du-

zula egiten ahalko, gehienez, zure

plan berrian». Horri gehitzen zaio

Mendi Legea. Itsasu, mendialdeko

beste herri anitzen gisan,Mendi

Legearen pean da, eta hirigintza

planetan neurri zorrotzak behar-

tzen ditu. «Erran nahi du, dena

den, ondoko hirigintza planean

zortzi hektarea baizik ez direla

erabiltzen ahalko, jardun ekono-

mikoa kontatuz». 

Mendi Legeak beste araurik fin-

katzen du. Zerutik hurbil-hurbil

hartu irudien medioz, ikus deza-

kete, gaur egun, non betetzen di-

ren arau horiek. Hala, etxe berri

bat eraiki nahi bada herri batean,

jadanik bost etxe bederen elka-

rren ondoan eginak izan diren au-

zoalde bat behar da, eta «elkarren

artean, gehienik 50 metro behar

dute». Bestela, debekatua da etxe

baten eraikitzea, urrunago. Eta ez

da behar errekarik edo oihan edo

txararik artean. «Dentsifikazioa

deitzen diote horri. Lan hori egin

eta ikusten duzu justu dentsifika-

tuz zenbat bizitegi berri egiten

ahal zenituzkeen». 

Emendatze neurtua
Itsasuk auzo anitz ditu, mendi

mazeletan, ordokian bezala. Le-

hen bezala, etxe bat mazela bate-

an bakarrik landaturik ezin da

egin gehiago aspaldian, lege hori

dela medio. Bost etxeko multzoak

atzeman daitezke, baina erran

«Gaineko plazatik, gaur egun

Ordokia arte doan bizkarrezurra

da», adierazi du Etxamendik.

«Ideia da herri zentroari berriz

ematea bere betekizuna: biztan-

lez osatua eta bizi ekonomiko

batekin». Gune horretan eraiki-

tzea lehenesten du, ondorioz,

hirigintza planak, eta, plazako

karrikari bizitasuna berriz ema-

teko, mugikortasuna araberan

antolatzea, jendea oinez eta bizi-

kletaz lasai-lasai ibiltzeko gisan,

«gune bat non jendea ibiltzen

baita eta elkar ikusten baitu».

Gaur egun, autoak nagusi izanik,

burasoek haurrak nekez igortzen

dituzte hara bizikletekin. 

Bere garaian hauts anitz harro-

tu zituen Balaki trinketa erosia du

Itsasuko Herriko Etxeak, herrita-

rren bilgune inportantea bilaka-

razteko. Pilotan aritzeko lekua

izateaz gain, langune partekatua,

Itsasuko Herriko Etxeak bidean eman du hirigintza plan
berria. Inkesta publikoa bukatu berri du, eta ondorioen beha
da. Herri erdigunea biziberritzea jarri du xedetzat, herriko
plazatik Ordokia auzora, Balaki trinket birpentsatutik barna,
karrika nagusiko jendarte bizia berriz azkartzeko.

Itsasuk erdigunea
biziberritu nahi du

nahi luke herria are gehiago za-

partatzea, zerbitzuetarik urrun.

Legearen hertsadurak xehatu on-

doan, herriarentzat «proiektu

politikoa» marraztu dute Itsa-

sun. «Zenbat emendatu nahi du-

zun biztanleria», segitu du Etxa-

mendik; «zaila da, oreka atze-

man behar baita». Gaur egun,

Itsasuren gisako herri batean bi-

zitegika bi bizilagun dira, batez

beste. Zenbaki hori atxiki dute

kalkuluen egiteko. 

Sekulako tira eta galdea du Itsa-

suk. «Deiak baditut erregularki»,

dio axuantak, «euskaraz idatzi

gutunak tokiko jendeak

bidalirik bizitegi bat eska-

tzeko». Dena da nola

neurtu biztanleriaren

goititzea. «Zenbakiek

diote herritargoa ez bada

emendatzen zahartzera

doala». Jakinez Itsasun

hiru eskola direla —ikas-

tola, publikoa eta pribatu

giristinoa—, bizitasun ba-

ten seinale dira oraino.

Etxamendik erran du

«gehienik %1eko emen-

datzea» aurreikusi dutela

hamar urteren buruko.

2.184 biztanle zituen Itsasuk azken

kontaketan. Erran nahi luke hogei

bat bizilagun berri balituzkeela ur-

tean, jakinez herriko gazteek be-

rek xerkatzen dituztela bizitegiak. 

Etxamendik esplikatu du kasu

egin behar zaiola demografia bi-

lakaerari. «Puntu geldiadeitzen

diote horri: zenbat bizitegi aurrei-

kusi behar dituzun zure biztanle-

ria mantentzeko, duen demogra-

fiaren arabera». Adibidez, herio-

tzez gain, bikote bereizteak

badirelarik, haurrak etxetik joa-

ten direlarik eta holako. 

Erdigunea biziberritu
Etxeak egitekotan, herri erdigu-

nean kokatu dute egitasmoa.

Jardun orotako gune

bilakatuko den

Balaki trinketa,

urtarrilaren 26an. I.E.

Ideia da herri zentroari berriz
ematea bere betekizuna: gune
bat non jendea ibiltzen baita
eta elkar ikusten baitu»

«Itsasuren neurriko oreka bat
behar dugu. Dentsifikatuz, 
lur guti erabiliz, eta kalitatezko
ingurumena begiratuz»
Nicole Etxamendi
Itsasuko Hirigintzarako axuanta

‘‘



5
IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA

Ostirala, 2023ko otsailaren 3a Astekoa 

Hirigintza

Learning 
from 
reality

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

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

INGENIARITZA
· Goierri-Ordizia OTSAILAK 8
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25                     
· Arrasate OTSAILAK 25
· Galarreta EKO Campus-Hernani
OTSAILAK 25

ENPRESA KUDEAKETA
· Oñati OTSAILAK 4                          
· Bidasoa-Irun OTSAILAK 4
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
                 MARTXOAK 4 
  

EKINTZAILETZA 
· Bilbao BBF OTSAILAK 23
· Bidasoa-Irun OTSAILAK 25
· Oñati OTSAILAK 25

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza OTSAILAK 25

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta OTSAILAK 25 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia MARTXOAK 4                        

eskalada pareta, bilkura lekua eta
ostatua izanen ditu. «Elkar eza-
gutzeko eta trukerako gunea iza-
tea da helburua», erran du Hiri-
gintzarako axuantak. 
Etxe berrien egiteko, erdigune-

ko eremu bat gerora antolatzeko
eremu gisa izendatu dute hirigin-
tza plan berrian. Xedea da bizitegi
sozialen egitea gaurko merkatua-
ren araberan ahalik ez duten
tokiko jendeentzat, «eskualde

honetan bizi den eta lan egiten
duen jendeak bere ahalen neurri-
ko bizitegia ukan dezan, adin eta
familia izari ororentzat». Horre-
tarako, bizitegi bat baino gehia-
goko eraikuntzak irudikatu
dituzte; mistoak. «Itsasuren neu-
rriko oreka bat bilatu behar dugu.
Dentsifikatuz, lur guti erabiliz eta
Itsasuko kalitatezko ingurumena
begiratuz bilatu oreka bat».
Horregatik, ez dituzte, beste leku
batzuetan egiten den bezala, 60
bizitegi egin nahi hektarea bate-
ko. «Hektareako 18-20 bizitegi-
ren muga jarri dugu dentsitate
gisa».
Herri erdigunearen biziberri-

tzeko, eraikitzeko, herriko etxeak
bost hektareatarat jautsi ditu lur
eremuak. Aitzineko hirigintza
planean, 27,74 hektarea ziren
etxeleku ekarriak. 22 hektarea,
laborantza lur edo gune natural
ezarriko ditu berriz hirigintza
planak. «22 hektarea lur kentzen
dira artfizializaziotik», zehaztu
du Etxamendik. Lur horiek gaur
egungo karrikaren gibeleko alde
batean dira. 
Dioenez, etxe indibidualaren

ametsari alternatiba ekartzea da
asmoa.«Bizitegi kolektiboak [pro-
posatuz], bizilagunen arteko ha-
rreman gehiago izan dadin, herri
erdigune batek dituen abantaila
guziekin; aldi berean, kalitatezko
eraikuntzak izanez eta inguruko
bazter ederren bista atxikiz». 

Tailerrak herritarrekin

Hirigintza plan berriari buruz
gogoetatzeko, herritarrak behin
baino gehiagotan gomitatu ditu
herriko etxeak, bilkura publiko-
ak eginez, herriko aldizkarian
asmoak xeheki esplikatuz, gazte-
ekin bilkurak eginez. Horrez
gain, herritar multzo batek gogo-
eta tailerretan parte hartu du,
hirigintza arkitekto batek lagun-
durik. 
«Zein dira zuretzat herriko gu-

ne inportanteak eta nolako alda-
ketak ekarri nahi zenizkioke?».
Halako galderak ukan dituzte ari-
keta jarraitu duten hogei bat itsa-
suarrek, herriko etxearen gomita
onartu ondoan. «Hamar lagune-
ko bi talde egin ditugu, eta talde
bakoitza ibili da oinez herrian
barna». Ibilaldi bat erdigunean
gaindi, eta beste bat elizalde ingu-
ruetan. «Anitz gauza atera dira
mugikortasunari buruz», zehaz-
tu du axuantak: «Nola egin oinez-
koentzat bakarrik liratekeen ira-
ganbideak, adibidez». Ez da
erronka ttipia, barnealdeko beste
herrietan bezala autoa baita na-
gusi; autoak, herriko plazan ibil-
tzeko ekarri segurtasun grinaz
gain, leku anitz jaten du aparka-
tzeko. 
Arkitektoak ibilaldi horietarik

jalgi den guzia bildu eta erabiliko
du bide orri bat marrazteko.
«Tresna kutxa bat bezalakoa iza-
nen da. Ikuspegi orokor bat ema-
ten du», erran du Etxamendik. 
Urraska joatea adostu du Itsa-

suko Herriko Etxeak, hamabost
urteko epe bat jarririk bizitegi be-
rrientzat. 
Hirigintza plan berrirako ira-

gan den inkesta publikotik bere
ondorioak aterako ditu izendatua
izan zen komisarioak hilabete ho-
nen erditsuko. Desafio handia da,
Etxamendiren ustez, zeren eta ai-
tzineko hirigintza plana indarre-
an gelditzen balitz, promotoreak
baliatuko lirateke. «Promotorea-
ri berdin zaio; saltzen den lekuan
hartzen du lurra, eta bertan erai-
kitzen». Herri egitasmo baten
koherentziari so egin gabe, hots.
«Aitzineko hirigintza planare-
kin, ez genuke nehongo ahalik
promotore bat gelditzeko». Erai-
kigarri den lur baten jabeak sal-
tzen ahal bailioke, legez, eta auzi-
tegi baten aitzinean arrazoi ema-
nen lioketelako.

Itsasuko karrika nagusia eta

plaza, urtarrilaren 26an. I.E.

Lurralde

koherentziarako

eskemarekin bat

R
Luke Lurralde Koheren-

tziarako Eskemarako

herriarteko sindikatuak (SCOT,

frantsesez) Ipar Euskal Herriko

herrien hirigintza-plan egitas-

moak aztertzen ditu, aldiro.

Lukek ditu finkatzen hirigintza-

ko norabideak eta segitu beha-

rreko irizpideak. 

Joan den urriaren 6ko zuzen-

daritza batzordearen bilkuran

aztertu zuen Itsasuko herriak

aurkeztu duen plan berria, eta

oniritzia eman zion. «Lukeren

zuzendaritzak Itsasuko herriak

egin lana eta egiteko moldea

goraipatzen ditu», dio sindika-

tuak. «Lur jatea azkarki ttipitzea

eta herri erdigunea biziberri-

tzea xedetzat daukan proiek-

tuak bat egiten duelako sindi-

katuaren helburuekin». 

Lukek «interes handiz» ikusi

du «jarraipen ekologikoei

begira hartu antolaketa nora-

bideak naturan oinarritu atera-

bideak integratzea ahalbide-

tzen duela hirigintza operazio-

etan». 

Alta, konparaziorako, hilabe-

te bat lehenago, irailaren 8ko

zuzendaritza batzordean,

Mugerreko hirigintza plan egi-

tasmo berriarentzat ez zuen

batere halakorik erran Lukek.

«Sindikatu zuzendaritzak dio

Mugerreko hirigintza planak

nagusiki kontularitza logika

bat daukala eta SRU legeko

helburuen betebeharrak mana-

turik bakarrik egina dela; hiri-

gintza plan horrek aise gutiegi

biltzen ditu, gaur egun baitez-

padakoak bilakatuak diren

erronkak: kohesio soziala eta

energia, laborantza, klima,

ingurumen erresilientziak».

Aho batez bozkatu zuen zuzen-

daritzak erabakia. 

Erresalbu batzuk gehitu diz-

kio: «Eskasiak ikusi ditugu lur

urritasunari buruz, eta bizitegi

sozialetan eta saltegien koka-

tzeari buruz». Lukesindikatuak

Mugerreri gomendatu dio 

«klima nahasmenduari eta ba-

liabideen urritzeari egokitu be-

harra» duela bere hirigintza pla-

nean. 
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Hasitako lana sakondu nahi du
Iparraldeko Pilota Batzordeak

KANBO b IPB Iparraldeko Pilota Batzordeak urteko biltzar nagusia
egin zuen igandean, Kanbon, Ipar Euskal Herriko 50 bat pilota batasu-
netako ordezkarirekin. «2022. urtea gogoeta bizikoa izan da», erran
du batzordeak, «esku huska, joko garbia eta larruzko paleta aktibita-
teen pizteko egitarau handiak abiatu dira, pilota elkarteekin elkarla-
nean eta IPBren pilota hezitzaileen babespean». Lan egiteko molde
hori baitezpadako zaio egiturari, «pilota jokoak erakargarriagoak izan
daitezen gazteendako, eta, horrela, galdu diren guneak berreskuratu
ahal izateko», biltzarrean erran zuenez. 

Sindikatuen joan den astearteko manifestaldia, Baionan. PATXI BELTZAIZ

MARRAZKIRITZIA: ‘ASTEARTEKO ELUR URTZEA’ Galtzagorri

R
ELEKETA
Joana Etxart

Eskuinetik

ezkerrera?

P
antxixek zioen bezala
aurreko aldi batez, 
ni ere hala nabil ba-
tzuetan, 1.600 karak-

teretan ez jakin zer konta, edo,
usuago, zutabe honetan kabi ez
litezkeen ideiaz gaindika. Gaur-
koan, kasurako.
Aipatu nahi nuke lanean ema-

ten ari naizen kurtso bat, Erresu-
ma Batuak Europako Batasuna-
rekin (EB) duen harremanaz.
Klasean, ikasleekin, 2016an EBtik
ateratzearen alde egin izan ziren
prediku zonbait ikertzen ditugu.
Lan hori baliagarri zaigu ulertze-
ko nola funtzionatzen duen gure
inguruan sano dabilen «eskuin
balantzak».
Bazter utziko ditut Erresuma

Batuaren eta EBren arteko harre-
manaz erran nahi nituzkeenak,
leku eskasez. Xuxenka goazen ai-
patzera brexit-aren kanpaina
denboran erabili izan den argu-
mentu bat: «EBri 350 milioi libra
bidaltzen dizkiogu astero. Horren
ordez, gure osasun sistema na-
zionalera bidera dezagun sos
hori!» Ideia sinple hori gustatu
zitzaion bozkazaleari. 
Hori guztia kurtsoan ikertzen

ari garenean, orain, Erresuma
Batua EBtik aterea da. Egun
hauetan, gainera, sekula bizi izan
duten krisirik larriena jasaten ari
dira, hala nola osasun eta zaintza
sisteman, erizainak eta anbulan-
tzia gidariak greba irmoetan
murgiltzen ari baitira. Ez zen
hain sinplea, beraz, Europara
zihoan dirua sistematikoki osa-
sun sistemara bideratzea.  
Hau ezustekoa, gobernuaren

eta jendearen arteko buruz buru-
koa, aspaldian erabiltzen ez ziren
metodoak berriz erabiliz: grebak,
sindikatuak, negoziazioak. Eta
aspaldi diodanean, aspaldi da:
bazen ehun urte erizainak ez zi-
rela greban sartu, adibidez. Ezker
balantzaren zantzuak Erresuma
Batuan? Nork erranen zuen.

Milaka jende bildu ziren asteartean
Baionan, erretreten erreformaren kontra

BAIONA bUrtarrilaren 19ko lehen mobilizazio egunaren ondotik, lan-
gile sindikatuek berriz zabaldua zuten deia, astearteko, Frantziako
Gobernuak bultzatu erretreten erreformaren salatzeko. Lehen eguna
baino arrakasta handiagokoa gertatu zen astearteko manifestaldia,
Baionan, Erretreten erreforma injustu hau erretiratu lelopean. 
«Erreforma proiektua bertan behera uztea nahi dugu. Gure mezua 
argia da: [Frantziako] Gobernuak uko egin behar dio erretirorako adi-
na 64 urtera gibelatu eta kotizazio epea emendatzeari», erran zuen
sindikatu arteko taldeak. 

Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k

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

adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.eus

%



MUSIKA

BAIONAThierry Biskari.

bGaur, 20:30ean, Luna Negra

aretoan.

BAIONABidaia.

bBihar, 20:30ean, Lauga kirol

gelan.

HALTSUAizkoa abesbatza.

bGaur, 20:00etan, elizan.

MIARRITZEYear Of No Light eta

No Spill Blood.

bGaur, 21:00etan, Atabal 

aretoan.

MIARRITZELes Sheriff, Dead Kra-

zukies eta If Renaud Was a Punk.

bBihar, 20:30ean, Atabal aretoan.

MIARRITZEKantalasai.

b Igandean, 10:30ean, Hiriko

Kasinoko zabaldegian.

ANTZERKIA

SARAOlhain ikastolak antolaturik:

Go!azen. Glu Glu Produkzioak.

Sartzea, 12 euro. 

bBihar, 16:00etan eta 18:00etan,

kiroldegian.

ERAKUSKETAK

ALDUDEEleketa, Aldudeko iba-

rreko lekukotasunak.

bMartxoaren 3ra arte, 10:00etan,

Amerikanoenean.

BAIONASoineko paisaia. Nader

Koochaki.

bApirilaren 23a arte, irekitze

tenoretan, Euskal 

Museoan.

LEKORNEEleketa, Makea-Lekor-

neko lekukotasunak.

bMartxoaren 5ean, 13:00etarik

goiti, irekitze egunetan, Hodia

etxean.

MIARRITZE Ihaute denbora jantzi

erakusketa.

bOtsailaren 24ra arte, Historia

Museoan.

HAUR JARDUERA

BAIONAZuberoako maskaradak

ezagutu eta koha, dantzarien ka-

pelu apainduaren egiteko tailerra.

2 eta 4 urte artekoentzat. Haurka,

2,50 euro. 

bBihar, 11:00etan, Euskal

Museoan.

‘Musika zuzenean’. Guda Dantza,

Jon Gurrutxaga. Gaur, 20:30ean.

‘Harri Salda’. Nahieran ikusgai.

Gomitak: Aho Zakil Konekxion

musika taldeko Mattin Oronoz eta

Olivier Harotzarene kideak; MUAK

plataforma digitalaz; Philadelphia-

tik zuzenean, Jokin Etxeberria bi-

deo ekoizlea; Maddi Sarasua ber-

tsotan; Thomas Brillaxis, Herri soi-

nu elkarteko kidea, Hartazaro

festibalaz. 

‘Ikusgarriak’. Zarena Zarelako tal-

dearen Zergatik ez?dantza ema-

naldia. 

‘Zinez #5’. Ekain Albiterekin. 

‘Hitzaldiak’.Oroitzapenak eta 

aipamenak, Daniel Landarten es-

kutik. 

‘Errugbia’. Nafarroa-Maule parti-

da berriz ikusgai. 

Gaur:

07:05.Sare Zozoak. 

08:05. Gomita: Amaia Maitia ikas-

lea, Libertimenduaz egin duen

ikerketaz. 

10:00. Kantu eskaintzak. 

12:05.On Daiziela.

17:05.Punttuka.

19:05.Aitzur eta Jorra.

Bihar:

09:00. Berri saila.

09:05.Kultura solas.

09:30. Hurbileko irratien aktualita-

tea.

11:05.On Daizielaren bilduma.

12:05. Animazioa zuzenean.

13:00.Punttuka.

18:00. Kultur bilduma.

19:00.Mestibull.

20:00.Bidasoa Attak.

Etzi:

08:00.Aitzur eta Jorra.

09:00.Gazte Nora Hoa.

11:30. Animazioa zuzenean.

12:00. Kultur bilduma.

18:00.Haus of Beats.

19:00.Adi. 

HITZALDIAK

BAIONAXiberoko komunitateak,

hastapenetik Iraultza arte. Philippe

Etxegoien. Frantsesez.

bOstegunean, 18:00etan, Euskal

Museoan.

BAIONA Idi gizenen ohidura 

Baionan. Thierry Truffau. Frantse-

sez.

bOstegunean, 18:00etan,

Mediatekan.

DONAPALEUZabalik elkarteak

antolatu otsail ostegunen abia-

tzea: Praktika eraldatzaileak gure

lurraldean: zer eta nolaz?. 

Txomin Poveda.

bOstegunean, 20:30ean, Bideak

gunean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ITSASUAmikuzeko Ikastolak 

50 urtedokumentala.

bGaur, 19:00etan, 

Indianoenean.

INAUTERIAK

ANGELUAnimazioak eta jokoak

haurrentzat. Zanpantzarren auzia

eta zuzi desfilea. Ondotik, dantzal-

dia: Saltoka taldearekin.

bBihar, 15:00etarik goiti, 

El Hogarren.

BAIONAZirtzil poteoa, Baionako

Gau Eskolak antolaturik.

bGaur, 19:00etan, Biltxokotik.

DONIBANE GARAZISantibate.

bGaur, 18:00etan, Xuriketenea

ostatutik.

IRISARRISantibate.

bGaur, 18:00etan, Artzain

ostatutik.

MENDIKOTAMauleko gazteen

maskarada. Goizean, barrikadak,

auzoetan.

b Igandean, 15:30ean, herriko

plazan.

MIARRITZESanta Agate.

bBihar, 11:30ean, Merkatu

eremuan.

BESTELAKOAK

DONIBANE LOHIZUNEZirtzil tai-

lerra.

bAsteazkenean, 10:30ean,

Portuko erretegian.

Baiona b Kontzertua

Thierry Biskari Luna Negra aretoan ariko da gaur
Thierry Biskari kantari eta musikari anhauztarrak (Garaziko Kantariak, Bost Gehio, Bolbora, Txitxab, Hegalka, Punpeka, Triki Traka, Kokin, Saltoka, 

Kalakan, Manez eta Kobreak, eta Manez B) 30 urteko ibilbide artistikoa markatuko du Baionako Luna Negra aretoan gaur, 20:30ean. Usaiaz kanpoko

kontzertu intimista bat eginen du. Kanturik gehienak a cappella emanen ditu. Kantu batzuetarako, Xabi Albiztur gitarra jotzaile eta aspaldiko laguna

izanen du saihetsean —irudian, Altsasuko (Nafarroa) kontzertu batean, 2018ko azaroan—. JAGOBA MANTEROLA

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Joanes Etxebarria 

Kontsumo «arduratsua» sustatu
nahian sortu zuten Lokala birzi-
klategia: lehenik, Donibane Gara-
zin ireki zuten lokal behin-behi-
neko batean, eta, orain, Irulegin
egonkorturik. Bi urteko gogoeta-
ren ondorioa da denetarik prezio
merkean saltzen duen saltegia.
Hilabetean behin tailerrak ere an-
tolatzen dituzte, logika berari 
jarraikiz, tresnak konpontzen
ikasteko edo gauza batzuk egiten
ikasteko. Astean hiru egunez ire-
kitzen dute —astelehen eta larun-
bat goizez eta asteazkenean egun
osoan— jendeek ekartzen dizkie-
ten gauzak saltzeko gunea. Bo-
luntarioei esker ireki eta bizi da
Lokala, eta horietan da Alice Lei-
zagezahar (Donibane Garazi,
1956).
Zer da Lokala proiektua, eta

nondik heldu da?

Avenir Geroa elkarteak garapen
iraunkorraz lan egiten du Doni-
bane Garazin. Eztabaidak antola-
tzen zituen ikusteko zer egin zite-
keen, eta, 2019. urte hastapenean,
barnealdeko birziklategi baten
ideia atera zen, guhaurrek egiten
ez bagenuen ez zela sekula iza-
nen. Bi urtez pentsaketan ari izan
ginen, eta, egun batez, pribatu
batek proposatu zigun lokal txiki
bat prestatzea entseatzeko, ikus-
teko nola pasatzen zen; 2021eko
martxoan edo apirilean ireki ge-
nuen, buruila arte, eta biziki on-
tsa pasatu zen. Erabaki genuen
segitzea, eta Irulegin lokala ukan
genuen. Arrangura genuen pixka
bat jendeak segituko zuenetz Iru-
legira, Donibane Garazin jendea
pasatzen baitzen oinez, lokalaren
aitzinetik. Azkenean, jende
gehiago jiten da Irulegira, Doni-
bane Garazira baino; ez berak, se-
gur, eta batzuk galdu ditugu. 
Zein da filosofia? Emaus bezala-

koak ezagunak dira, baina badi-

ra beste mota bateko birziklate-

giak ere. Zuena nola kokatzen

duzu besteekiko?

Bi birziklategi mota badira: inte-
grazioan ari direnak, jendea lane-
an plantatzeko ari direnak, diru
publikotik bizi direnak. Beste mo-
ta bat da langile boluntario eta sol-
datapekoekin, horiek salmentaz
bizi dira. Guk hastapenean ez ge-
nekien sobera nola egin, eta Doni-
bane Garaziko Lagun elkarteare-
kin dobletan ari gintezkeelakoan,
bigarren moldean abiatu gara:
gure helburuak hondakinak txi-
kitzea eta ahal gutxi duten jendeei
gauzak izugarri merke erostea

permititzea. Gure gogoetan zen
ere topagune bat izaten ahal zela. 
Badu zenbait hilabete Lokala

irekia dela. Sentitzen duzu beha-

rra bazela?

Zinez pentsatzen dugu behar bati
erantzun diogula, bai; horretaz
segur gara. Erran genezake badi-
rela erosle mota desberdinak: ba-
dira gauza berriak erosten ahal ez

dituzten jendeak eta prezio zinez
apaletan atzematen dituztenak
gure saltokian; badira pentsatzen
dutenak behar dela gelditu erosi
eta botatzea, behar direla gauzak
ahal bezainbat erabili funtziona-
tzen duteino; eta badira gauza po-
litak xerkatzen dituztenak, eta
atzematen dira horiek ere. Geroz
eta gehiago gertatzen da jendea

Lokalatik pasatzea, autoa trastez
beterik, eta erraten digutela har-
tzea on zaigun guztia hondakin-
degira joan aitzin; ez dute maite
gauzak botatzea, lehenik pasa-
tzen dira ikustera gure ustez zer
berriz sal daitekeen. Behar dira
plantako gauzak; ez ditugu sal-
tzen gauza sobera zikinak edo an-
deatuak. 

Gizartearen kontzientzia dute-

nak erakartzen dituzue? Prezio

guztien gorakada garaian, senti-

tzen da zailtasun ekonomikoa

dutenen presentzia handitzen?

Biak baditugu. Kontzientzia hori
sentitzen dugu gazteetan, 40 ur-
tez behekoetan, baina baita adi-

nekoetan ere: ene adinekoetan
hola haziak izan ginen, eta gauza
guztiei kasu egiten beti. Arazo
ekonomikoa ere anitz aipatua da,
eta jendeek erraten dute hemen-
dik goiti beharko dela kasu egin;
hori kontuan hartzen da, zinez.
Tailerrak ere antolatzen dituzue,

kontsumotik kanpo; konponke-

tak nola egin ikasteko, adibidez.

Abenduan proposatu genuen bat,
paketeak egiteko beste molde bat
irakasteko, oihalekin. Beste bat
egin genuen informatikari buruz:
jiten ahal zinen zure ordenagailu,
tableta edo telefonoarekin arazo-
ak konpontzen entseatzeko. Ko-
koba elkartearekin egin genuen;
haiek programa librea ere lantzen
dute. Hilabetean tailer bat propo-
satzen dugu: ondokoa bizikleta
konponketaz, beste batean za-
kuak egiten ikasiko dugu... De-
nek helburu bera dute: hondaki-
nak txikitzea. 
Baduzue garapen ideia bat, edo

egiten duzuena egonkortzea. 

Oraingoz, hori iraunkortzea da.
Badugu langile bat denbora erdiz
ari dena, parte administratiboaz
okupatzen dena, komunikazioaz
eta partaideekin harremanez. Eta
gero baditugu beste gastuak ere,
inportanteak: lokala alokatzea,
ura, argindarra, eta abar. Anitz
saltzen dugu, baina prezio biziki
apaletan, eta, oraino, ez ditugu
arras gastuak estaltzen. Anitz bo-
luntario ere baditugu, eta, hori
gabe, ez da deus egiten ahal; ha-
mabost bat bagara, baina gehia-
gorekin errazago litzateke. Inte-
resa litzateke gehiago irekitzea,
oraingoz hiru egunez irekitzen
baitugu, eta jende anitzek erraten
digute ezin direla egun eta oren
horietan jiten ahal; oztopo baka-
rra boluntario beharra da.

«Zinez pentsatzen
dugu behar bati
erantzun dugula»

Alice Leizagezahar b Irulegiko Lokala proiektuko boluntarioa

Birziklategia biziarazten duten boluntarioetako bat da Leizagezahar.
2021eko udaberrian ireki zuten, gauzak bildu, egokitu eta saltzeko.
Tresnak konpontzeko tailerrak ere antolatzen dituzte.
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SOLASEAN

«Arazo ekonomikoa ere
anitz aipatua da, eta
jendeek erraten dute
hemendik goiti beharko
dela kasu egin»

«Anitz saltzen dugu,
baina prezio biziki
apaletan, eta, oraino, 
ez ditugu arras gastuak
estaltzen»


