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Hedabideek okupazioaren inguruko
alarma soziala piztea lortu dute gizartean
udaldian hauspotutako bonbardaketa
mediatikoaren ondoren. Hala ere, zergatik sortu
da horrenbesteko alarmismoa? Arrazoizkoa da?
Datuek diote okupazioek ez dutela nabarmen
gora egin aurten, baina beste krisi ekonomiko
baten atarian gaudela, Bilboko Okupazio
Bulegoak azaldu duenez, medioetan zabaldu
diren mezuek helburu argia dute: beldurra
sortzea jabe txikien artean eta
jabetza pribatuak babestea.
TESTUAk: Iker Rincon Moreno argazkiA: CC BY-jon roman

O

kupazioaren inguruko eztabaida pil-pilean egon da azken hilabeteotan zenbait hedabidek eta alderdi politikok
antolatutako kanpaina mediatikoaren ondorioz. Udaldian pandemia gure artean «kontrolpean» zegoela uste
zenean, COVID-19ak komunikabideetan hartzen zituen
hutsuneak betetzeko kimera berria mahai-gaineratu dute
boteredunek aurten: okupazioa. Hala, uztail-abuztu artean, herritarrok egunero entzun eta ikusi behar izan ditugu okupazioari lotutako berriak han eta hemen. Tarte
horretan askotariko mezuak zabaldu dituzte hedabideek
jabe txikien artean beldurra eragin guran. Berbarako,
Dani Dominguez kazetariak La Marea hedabidean azaldu
duenez, abuztuaren 10etik 17ra egunero eman zen okupazioaren «arazoaren» inguruko albisteren bat edo beste Antena 3 espainiar telebista-katean; egoera hori bestelako
hedabideetara ere zabal daiteke ere. Bonbardaketa mediatiko horren ondorioz, okupazioari lotutako herritarren interesa biderkatu egin da udan zehar; Google bilatzailean
gaztelaniazko «okupazioa» eta horri lotutako terminoen kontsultak boskoiztu egin
dira abuztuan, azkenengo bost urteakaz alderatuta. Arazo «larri» baten aurrean gaudela irudikatu gura izan dute batzuek, edozein momentutan jabe txikiek euren etxebizitza gal dezaketenaren irudia mahai-gaineratzeraino. Hala ere, okupazioei lotutako
salaketei begiratuz gero, etxebizitzen usurpazioek ez dute nabarmen gora egin azkenaldian. Espainiako Barne Ministerioak emandako datuen arabera, 2019an horri lotutako 14.621 salaketa egon ziren, eta 2020ko lehenengo seihilekoan ez da aparteko
gorakadarik egon. Adituek diotenez, 2008ko krisi ekonomikoaren ondoren egin zuten nabarmen gora okupazioek espainiar Estatuan, 2013ra arte. Hurrengo hiru urteetan kasuek behera egin zuten; eta, 2016tik aurrera, salaketek «hazkunde moderatua»
izan dute urtez urte, orain arte.
Zaila da jakitea gaur egun zenbat pertsona bizi den modu ilegalean okupatutako
etxebizitzetan. Cerdà Institutuaren kalkuluen arabera, 87.000 etxebizitzatik gora daude legez kanpo okupatuta Espainiar Estatuan; beste iturri batzuek diote 100.000 ere
izan daitezkeela. Baina, zenbat etxe huts daude gure inguruan? Azkenengo datuen
arabera, Estatu mailan 25 milioi etxebizitza daude zentsatuta; horietatik 3,5 milioi inguru hutsik daude, hau da, ez zaie inolako erabilpenik ematen. EAEko datuei erreparatuz gero, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzaren erabilerari buruzko 2019ko txostenak
dio 1,05 milioi etxebizitza daudela zentsatuta; horietatik denetatik, 33.446 bigarren
mailakoak edo sasoikoak dira eta 53.533 okupatu gabeak, huts-hutsik eta erabilpenik
ematen ez zaienak, alegia. Azken horien artean, bolumenik handiena Bizkaian dago
kontzentratuta (30.375); eta bereziki, Bilbo metropolitarrean (19.547).
Kezko hesia. Datu ofizialei erreparatuz gero, espainiar Estatuan hutsik dauden etxebizitzen % 2,5 inguru dago legez kontra okupatuta, eta ez da okupazioen hazkunde nabarmenik egon azkenaldian. Hortaz, zer dela eta piztu da horrenbesteko alarmismoa?
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Okupazioa Arazo soziala ala interes politikoa?

Galdera horri erantzun dio Gisèle Felli Gorritxo Bilboko Okupazio Bulegoko kideak. Dioenez, COVID-19ak eragindako krisiak
atzerakada ekonomiko bat ekarriko du gurean eta, horren ondorioz, aurreikus daiteke krisi horrek etxegabetzeak eragingo
dituela epe laburrean. «Nolabait boteredunek jendeari emandako abisutxo bat da kanpaina hau», azpimarratu du. «Azken
finean, jendea etxebizitzarik gabe gelditzen bada, nonbait bizi
beharko da, eta askok okupazioaren bidea hartuko dute. Ondorioz, horrek talka egingo du boteredunen jabetzekin, besteak
beste». Hala ere, gogoratu du krisi honek lehendik zetozen beste hainbat gabezia hauspotu baino ez dituela egingo, horien
artean etxebizitzaren sarbidea. Bilbotarrak deitoratu duenez,
gaur egun ez dago bermatuta leku duin batean bizitzeko eskubidea; «dugun eredu sozioekonomiko kapitalistan sortzen diren
arazoen adierazpen bat baino ez da hori». Izan ere, deitoratu
duenez, etxebizitza bat eskuratzeko modu bakarrenetarikoa
merkatu pribatuan sartzea da gehienetan; «ondorioz, normala
da orain merkatu pribatu horiek dituzten interesak babestea;
horretarako, okupazioaren kontra egitea beharrezkoa da».
Bestalde, hedabideek zabaldutako mezuei dagokienez, Gisèlek argi du jabe txikien artean ezinegona sortzea izan dutela
helburu: «Azkenaldian hedabideetan jazo diren kasu mediatikoak ikusi besterik ez dago. Eman nahi izan duten mezua argia
da: “Aizu! Auzokide bati okupatu diote etxebizitza; hurrengoa
zu izan zaitezke”». Dioenez, beldurra erabiltzen dute herritarren artean talkak eragiteko: «Gizarteak sinetsarazi nahi digu
jabe txikiak ez direla langile klasearen parte, pribilegiatuagoak
direla, klase ertainaren fantasia mantenduta». Hala, boteredunek egoera prekarioago batean bizi direnen eta jabe txiki horien
artean nolabaiteko ezberdintasuna areagotu nahi izan dutela
deitoratu du bilbotarrak: «Baina, kontuz! Jabe izateak ez dizu
ezer bermatzen. Zenbatetan galdu da etxebizitza bat hipoteka
pagatu ezin izan delako? Mota horretako kaleratzeak oso errazak dira». Nahitaezko desjabetzeak ere mahai-gaineratu ditu
Bilboko Okupazio Bulegoko kideak: «Edozein unetan eman daiteke hori, unean uneko interesen arabera».
Jabe txikien etxebizitzak, bermatuta. Norberaren edo auzokideen etxebizitzen okupazioek eragin dute ezinegon gehien
herritarren artean. Horren harira, askotariko buloak eta zurrumurruak zabaldu dira leku askotan, hala nola zaila dela norberaren etxebizitzara sartu den pertsona bat kaleratzea. Horren
harira, argitu beharra dago orokorrean erabilpenik ez duten eta
horrexegatik hutsik eta abandonatuta dauden etxebizitzetara
sartu ohi direla okupak, hala nola banketxeenak eta inbertsio
funtsenak. «Jabe txikien etxeak ere okupatu dira inoiz, baina
betiere denbora luzez erabilerarik izan ez dutenak», dio Gisèlek.
Izan ere, azaldu duenez, okupatzen duen jendeak, izan borrokarako tresna gisa modu interesatu eta kontziente batean edo
behar hutsagatik, helburua beti izan ohi du ahalik eta gehien
irautea etxebizitza horretan. Hala ere, halakorik gertatuz gero,
legeak berme guztiak ditu epe laburrean (gehienez bost egun)

Astika auzoan XVI. mendeko baserriak daude, orain Labartain SL enpresa eraikitzaileak bota gura dituenak. Okupek diotenez,

Jabetza publikoa ala
pribatua

«Okupazio mugimendua
nolabait jabetza pribatuaren
aurkako planto bat da. Ez
da posible jabetza pribatua
aldarrikatzea lo egiteko
leku gabeko jendea dagoen
bitartean»
Gisèle Felli Gorritxo
Bilboko Okupazio Bulegoko kidea

okupa kaleratzeko. Etxebizitza denek babes berezia dute espainiar Estatuko konstituzioan, eta horrek eragina du alde bietan.
Pertsona batek norbaiten etxebizitza okupatuko balu, bizilekua
bortxatze-delitutzat hartuko luke epaileak eta berau kaleratzeko
agindua emango luke segituan; bigarren mailako edo sasoiko
etxebizitzak ere modu horretan babestuta daude. Aldiz, norbaitek etxe huts bat okupatuko balu bertan bizitzeko, usurpazioa
izango litzateke eta inor ezin izango litzateke bertan sartu berau kanporatzeko, epaile batek hala agintzen ez duen bitartean.
«Kasuak egon daitezke non segurtasun indarrek momentuan
kanpora zaitzaketen, baina horretarako poliziek zuzenean ikusi
beharko lukete ekintza, begien bistako egindako delitua egotzita. Dena dela, nabarmendu behar dugu inondik inora ezingo diotela kalteen delitua egotzi usurpazioari», azaldu du bilbotarrak.
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auzokide bat, jabea dena, eta ez duena dirua jarri nahi obra bat
egiteko edo musika ozenegi jartzen duena ordu txikietan?».
Okupatzen duen jendearen profilari dagokionez, bilbotarrak
dioenez, 2008ko krisiaren ondoren, gero eta askotarikoagoa
da okupatzera jotzen duen jendea. Hasiera batean gazteak ziren, emantzipatzeko eta euren bizi-proiektua garatu ahal izateko bide modura hartzen zutenak. Ondoren, krisiaren eztandak
behartuta, norbanako eta familia zaurgarriek ere behartu dute
euren burua etxe hutsetan sartzera; migratu askok ere bide hori
hartzeko beste aukerarik ez dute izan. Hala ere, badago gaur
egungo sistema kapitalistatik deskonektatzeko borroka-tresna
gisa okupazioa erabiltzen dituztenak ere. Azken horiek proiektu integralak garatu ohi dituzte okupazioaren inguruan, sistema neoliberalari aurre egiteko topagune gisa. Horren eredu beteranoa dugu inguruotan: Erandioko Astika Herria proiektua.

elkarlanez eta autogestioaz auzoa biziberritu dute eta, horregatik, «zeharo zilegi da lur eta etxe hauek babesteko nahia». Hodei Torres

Etxe hutsak biziberritu. Edozein herritan eta auzotan topa
daiteke hutsik dagoen etxebizitzaren bat, edo eraikinen bat ere.
Ez zaie inolako erabilpenik ematen horiei, abandonatuta daude,
denborak erabakiko duen zoriaren zain. Gisèlen arabera, askoz
ere onuragarriagoa da etxe horiek okupatuta mantentzea hutsik
egotea baino. Izan ere, kasuistikak askotarikoak diren arren,
orokorrean, okupatzen dutenek euren bizitokia izango den hori
konponduko dute ahalik eta ondoen egon ahal izateko. Era berean, inguruko auzokideakaz ere harremanak izango dituzte,
auzoaren beharrei erantzuteko. Horrek talka egiten du zurrunbilo mediatikoan zabaldu den beste zurrumurruetako bategaz:
okupen eta auzokideen arteko bizikidetza-arazoa. Horri lotuta,
Bilboko Okupazio Bulegoko kideak argi du edozein komunitatetan eman daitezkeela bizikidetza-arazoak: «Nork ez du eduki

Kaleratze expressak

2018ko Prozedura Zibilaren Legearen
aldaketagaz, etxeak okupatzen
dituztenentzako zigorrak gogortu eta
kaleratze prozesuak bizkortu egin ziren,
«kaleratze express» direlakoagaz. Hala
ere, Gisèlek dioenez, aldaketa hori
egoera konkretu batzuetara begirakoa
zen, hau da, ugazaba txikien etxebizitzak
babesteko. Aldaketok EAJ, PDeCAT, C’s eta
PP alderdiei esker egin ziren.

Astika herria, Borrokarako tresna. Astika Herria etxebizitza multzo bat baino gehiago dela diote bertan bizi diren
hamar lagunek; «bertan topatzeko eta harremanak izateko
aukera dugu, elkarrekin ikasiz eta hasiz». Diotenez, askotariko
argudioak izan dituzte okupazioaren bidea hartzeko, hala nola
etxebizitzen neurrigabeko salneurriak, euren auzoetatik alde
egin behar ez izateko eta sistema espekulatzaileari aurre egiteko, besteak beste.
Urtez urte mamitzen joan den proiektua garatu dute, norabideak aldatuta partaideen joan-etorriak ere bizi izan dituena.
Denbora-tarte horretan, askotariko ekimenak burutu dituzte
bertan, betiere auto-formakuntzan oinarrituta, hala nola ogieta erlezaintza-tailerrak. Horrez gainera, inguruak egokitzeko
lanak ere egin dituzte: lorezaintza; bideen eta etxeen konponketak; baso-lanak; eta etxeen eta nabeen hornidurak bermatzea, besteak beste. «Hau da, herri batek izan ditzakeen eta bururatu daitezkeen konponketa eta behar guztiak».
Duela hamazortzi urte okupatu zituzten Astika auzuneko
etxeak, «Erandio inguruan gelditzen diren gune berdeak defendatzeko eta lurrarekin lotura handiagoa duen harreman bat
sortzeko asmoz». Azaldu dutenez, okupatutako etxebizitza horiek Labartain SL enpresa eraikitzailearenak dira gaur egun,
horietara sartu aurretik instituzioen utzikeriagatik «isolamenduan itota» eta jausteko zorian zeudenak. Salatu dutenez, enpresa horrek eremu horretan lurrak edo etxebizitzak zituzten
familiak beren jabetzak saltzera «behartu» zituen, hainbat
«presio-tresna» erabilita, inguruotan azpiegitura handi bat
eraiki ahal izateko. Izan ere, Faoeta auzotik hurbil dago Astika, haren eta Carrefour merkataritza-gunearen artean. Hala,
2010ean eremua birsailkatu zuen Erandioko Udalak, nekazaritzako lurzoru-izaera kendu eta industria-lurzoru izendatzeko. Orain, bertako bizilagunek jakin dute Udalak euren etxeak
eraisteko baimena eman diola enpresari. «Udalak merkataritza-harremanak lehenesten ditu etxebizitza-eskubidea bezalako oinarrizko lehentasuna bermatu beharrean», deitoratu dute
Astika Herriako kideek.
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Iritzia Maratila

Iritzia Lumak astindu

Enpleguen defentsan

Ezer «ikasi» dugu

itziar larrazabal gardeazabal ELAko eskualde-arduraduna

koldo tellitu mejia Ikastolen elkarteko lehendakaria

E

LA sindikatuak kezka adierazi nahi du eskualdeko udal-kiroldegietako
langileek jasaten duten ziurgabetasun-egoeragatik. Udalek
azpikontratatutako enpresen langileak dira, gazteak eta prekarioak.
Gehienetan lanaldi partzialekin, hainbat enpresatan lan egitera
behartuta, eta ordu osagarri askorekin eta ordutegi-malgutasun handiarekin.
Udalek, langile horiek beren herrietan zerbitzuak ematen dituzten arren,
ez dituzte aintzat hartzen une bakoitzean sortzen diren lan-arloko arazoak,
azpikontratatutako enpresetako langileak baitira, eta ez udalekoak. Hori ezin
da gertatu, udalerrietan kalitatezko zerbitzuak ematea nahi badugu.
Publikoki salatu nahi dugu udal-erakundeek ez digutela zerbitzuen
egoerari buruzko informaziorik ematen. Askotan ez digute bilera-eskaerei
erantzun ere egiten eta oso larria den erabateko gardentasun-falta dago.
Egungo lantaldeen enplegua defendatzeko eta lantokietan segurtasuna
bermatzeko unea da. Berriz ere alderdi politikoei inplikazioa eta langileen
interesak defendatzeko eskatzen diegu.
Azken boladan, ohi bezala, Getxoko Udala buru da murrizketen inposizioei
eta gardentasun faltari dagokienez. Udaleko arduradunek jakitera eman dute
ez dutela agiri (pliego) berririk aterako udalerriko kirol-kudeaketarako. Hori
besterik ez dute esan, eta horrek zerbitzuak murriztea eta 80 pertsona kalean
uztea dakar. ELAk bilera bat eskatuta dauka aspaldidanik, baina erantzunik
ez dago. Badakigu egoera berezi batean gaudela COVID-19a dela eta, baina
borroka egingo dugu zerbitzu eta enpleguari eusteko eta langile hauen
subrogaziorako eskubidea bermatzeko.
Beste sektore askotan bezala, gure eskubideak defendatzeko uzten diguten
bide bakarra mobilizazioa da. Dei egiten diegu eskualdeko erabiltzaile eta
herritarrei egingo diren mobilizazioetan parte hartzera.

N

ik, egia esan, ez dut uste, pertsona batzuek dioten bezala,
pandemiaren ondoren hobeak izango garenik; hori bai, hezkuntzaarloan egiten ari garena zalantzan jartzera eramango gaituela,
bai, susmatzen genuen aldaketaren beharra. Azken urte hauetan
buru-belarri aritu gara ideia horrekin, konpetentzietan oinarritutako
irakaskuntza, ebaluazioaren aldaketa, ikasleen lekua ikasketa-prozesuan…
Baina gaur egun ezinbestekoa dela pentsatzen dut, hori baita pandemia
honetatik atera dezakegun ondorio nagusia.
Egiaztatu dugu teknologiak ez duela inoiz irakaslearen aurrez aurreko
jarduna ordezkatuko, eskola curriculum edukiak trukatzea baino zerbait
gehiago dela; irakaslearen gertutasuna, berotasuna, umorea, esku-hartzea,
zaintza, inprobisazioa, harremana eta abar ezin dira era berean eman.
Ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesu berriak irudikatzeko baliagarria izan
behar zaigu gertatutakoa; ordutegien malgutasuna, ikaslearen autonomia,
ebaluazio hezigarria… Asko ikasi genuen konfinamenduan, eta horrek
gure eguneroko jardunean izan dezakeen eraginaz hausnartu behar da.
Ikasketa-prozesuaren izaera sozialean jarri behar dugu fokua. Pandemiak
eskolan euskararen arloan egiten dugun lanaren garrantzia ere erakutsi zigun,
batez ere etxean euskaraz egiteko aukerarik ez duten ikasleen kasuetan.
Eta horrela, honelako pandemia baten zergatiei buruz galdetu eta
hausnartu beharko dugu hezkuntza-munduan, ingurumenari egiten ari
garen kalteari buruz, aztarna ekologikoa nola aldatzen ari garen barne,
teknologiarekiko dugun mendekotasunari buruz, kontsumismoari buruz,
bereziki jaki ultraprozesatuena, bai eta herri gisa erantzuna emateko orduan
izan genituen gabeziei buruz, gure familietan askotan sortu dituen egoera
ekonomiko zailei buruz eta gizartearen urruntzeari buruz ere.

Puntua eta kontrapuntua Etxebizitza

Okupazioa

Oso ezberdinak dira
elkarren bizitzak,
baina askotan batera
mugitzera fitxak.
Gaztetxeen porlanean
sortu dira haritzak,
etxebizitzarako
adarretan giltzak;
esanahi hori ez al du
«okupazio» hitzak?
galder
bilbao martinez
«txapi»
Udondo

Belarra zen lekua
bete da porlanaz,
pisuak gain hartzeak
sortzen duen zamaz...
Hutsa okupatuta
har daiteke arnas,
gaztetxeen indarrez
eta auzolanaz
hilda dagoenari
bizia emanaz!
unai
mendiburu
valor
Algorta
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Lehen/Orain Arriluze kaia, 80ko hamarkada

iturr ia: getxoko liburtegia k. gaur

egungo arga zkia: txem a garc ia

Erretratua Agurtzane Meruelo Conde Dentista, rally-zalea eta beste
Jaiotzez bilbotarra da Agurtzane Meruelo,
baina 30 urte inguru daroatza Sopelan
bizitzen eta lanean. 2018tik, Bizkaiko
Haginlarien Elkargoko presidentea da.
TESTUA: unai brea ARGAZKIA: Agurtzane meruelok utzia

I

kasketak amaitu eta gutxira ireki zuen Agurtzane Meruelok hortz-klinika Sopelan. 2000n Bizkaiko Elkargoan hasi
zen, eta 2002tik 2018ra Batzorde Zientifikoko buru jardun zuen. «Urte hartan, ordura presidentea izandakoak
ez jarraitzea erabaki zuen; talde batekin aurkeztu nintzen hauteskundeetara, eta aukeratu egin ninduten», azaldu du. Nork
igarriko zuen COVID-19aren garaian karguan egotea egokituko
zitzaionik? «Txantxetan esan ohi dugu, baina gu gara jendeari
musukoa kentzeko eskatzen dieten bakarrak».
Maiatzean itzuli zen lanera, bere kide asko bezala. «Batzuek
ekainera arte itxaron zuten badaezpada», argitu du, «baina
gaur egun ia denok ditugu kontsultategiak zabalik. Izan ere, ez

«Dentistok baditugu infekzioak
saihesteko sistemak pandemia
baino lehenagotik, beste birus
batzuk ere badaude eta»
dugu behin ere guztiz itxita izan, konfinamenduan larrialdiak
artatzeko prest egon behar genuen». Pandemian lan egiteko
segurtasun-protokoloak garatu dituzte dentistek, baina halako kontuetan txukunak izatea berezkoa dutela dio Meruelok:
«Birus honetaz gain beste batzuk ere badaude, eta betidanik
izan ditugu infekzioen aurkako sistemak. Izan ere, dentistok
herritar arruntak baino gutxiago kutsatu gara koronabirusaz».
Denbora librean abentura-kirolak egitea du gustuko, autorallyak besteak beste, argazkiak erakusten duenez. 2005ean
hasi zen horretan, 40 urtegaz, eta 2013tik Maroc Challenge lasterketa solidarioan parte hartzen du, Marokon. «Bost eguneko
orientazio-proba da, eta garrantzitsuena ez da azkarrena izatea, arau jakin batzuk betetzea baino», argitu du.
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Getxo Kirol-begiraleak

Lanpostuen
subrogazioa

Fadura eta Gobela kiroldegietako
kirol-begiraleek protesta egin dute,
koronabirusaren ondorioz Getxo Kirolak
erakundeak kirol-ikastaroen eskaintza
murriztu eta 75 pertsona kaleratu
egingo dituztela salatzeko. Beharginek
deitoratu dutenez, gainera, enpresak
esan ei die ezin dituela kalte-ordainak
pagatu; «ondorioz, lan barik eta
indemnizazio barik geldituko gara».
Getxo Kirolakek gogoratu du lanik
gabe geldituko diren begiraleek ABEE
sistemara jo dezaketela.

Getxo Edukiontziak

Aho-sistema
frakzioenera

Hondakin-frakzioko 574 edukiontzien
(edukiontzi grisak) tapetan aho-sistema
instalatzeari ekin zioten urriaren 5an
(astelehena), Areetako eta Algortako
erdiguneetan. Muntaketa-lanek
hamaika aste iraungo dutela aurreikusi
dute arduradunek.

Getxo 114 entitatek izena eman dute Euskaraldian

Ariguneak sortzeko
konpromisoa hartuta
Euskaraldian parte hartzeko izena eman
duten udalerriko entitateei euren konpromisoa
eskertu eta norbanakoek izena emateko deia
egiteko ekitaldia egin zuten irailaren 29an
Algortako Muxikebarri antzokian.
iker rincon moreno

E

uskaraldian parte hartzeko izena
eman duten udalerriko entitateei euren konpromisoa eskertu eta norbanakoek izena emateko deia egiteko
ekitaldia egin zuten joan den irailaren 29an,
martitzenean, Algortako Muxikebarri antzokian. Bertan jakinarazi zutenez, udalerriko
askotariko entitateek Arigune bat edo gehiago (euskaraz mintzatzea errazteko) sortzeko
konpromisoa hartu dute; horien artean, 64
enpresa, 30 elkarte, bederatzi euskaltegi eta
hezkuntza-zentro, zortzi erakunde publiko,
alderdi politiko bi eta HIRUKA eskualdeko

Norbanakoek
Euskaraldian
parte hartzeko
izen-ematea
zabaldu dute
orain.

herri-komunikabidea. Entitate horiei denei
eskerrak eman zizkien ekitaldian Amaia Agirre Getxoko alkateak, «erakutsitako konpromisoagatik eta orain norbanakoen txanda
da, denon txanda, da, euskaraz hitz egiteko
ohiturak aldatzea helburu duen Euskaraldian parte hartzeko AhoBizi (lehenengo hitza
beti euskaraz), Belarriprest (ulertzen duten
guztiekin uneoro euskaraz), edo Irribizi (euskara ulertu ez arren, euskararen alde) gisa».
Bestalde, Egizu eta Bizarra Lepoan Getxoko euskara-elkarte sustatzaileek ekimenari
eta izen-emateari buruzko xehetasunak azaldu zituzten publikoki. Izan ere, orain norbanakoak izena emateko txanda da; hala, horretara animatzen duen eta udalerriko 23
auzokideren partaidetza azaltzen duen bideoa proiektatu zuten.
Euskaraldia egitasmoan izena emateko
epea datorren azaroaren 20ra arte egongo da
zabalik; egun hori barne. Ondoren, egun horretatik abenduaren 4a arte egingo da Euskaraldiaren bigarren edizioa.
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Bilboko itsasadarra Uraren kalitatea

Hondakin-uren
isurketa salatu dute
Hainbat taldek salatu dute Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoak hondakin-urak botatzen dituela
Bilboko itsasadarrera, «justifikaziorik gabe».
Partzuergoak «zabaldutako informazioa erabat
faltsua» dela erantzun du.
unai brea

E

randioko Auzokideok eta Getxoko Auzokideok elkarteek, eta Eguzki eta
Ekologistak Martxan talde ekologistek
egin zuten salaketa, irailaren amaieran, sare sozialen bitartez zabaldutako bideo
eta guzti. Euren esanetan, «azken urteetan
ohikoak bihurtu dira isurketa horiek, osasun publikoan eta ingurumenean izugarrizko eragina izan arren».

«Milaka metro kubo hondakin». Lau taldeek diotenez, urtero, ekain, uztail eta abuztuan (bainu-sasoian, hortaz), milaka metro

Bilbao Bizkaia
Ur Partzuergoak
zeharo ukatu
du auzokideen
eta ekologistek
esandakoa.

kubo hondakin-ur botatzen ditu Galindoko
(Sestao) araztegiak itsasadarreko uretara.
«Era berean, Partzuergoak astero isurtzen
ditu ur beltzak zuzenean itsasadarrera, Lamiakon duen punpatze-estaziotik», gaineratu zuten.
Egoera larritzat jo zuten lau taldeok, eta
bai Partzuergoak bai URAk (Uraren Euskal
Agentziak) azalpenak eman zitzatela ere eskatu zuten.
«ERABAT FAlTSUA». Ur Partzuergoaren erantzuna berehala etorri zen: «Zabaldutako informazioa erabat faltsua da, talde berberek
uztailean eta abuztuan zabaldutako antzeko
prentsa-oharrak bezala».
Adierazi dutenez, ez Galindoko (Sestao)
araztegia «ez Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak
kudeatzen duen beste ezein instalaziok edo
saneamendu-sistemak», ez du gainezka egiten euririk egiten ez duenean, eta euriaren
ondorioz hala denean berehala jakinarazten
diote URAri.

11

Leioa Gaztelueta auzia

Zigor-beherapen
nabarmena
Espainiako Auzitegi Gorenak aintzat
hartu du Jose Maria Martinez Sanz
Gazteluetako irakaslearen defentsak
aurkeztutako helegitea, eta nabarmen
murriztu du orain dela urte bi
haren aurka Bizkaiko Probintzia
Auzitegiak adingabeko ikasle bati
egindako sexu-abusuengatik ipinitako
espetxe-zigorra. Izan ere, hasiera
batean hamaika urtekoa izan zen zigor
hori, baina bi urteraino jaistea erabaki
du Gorenak, eta honenbestez, irakasleak
aukera izango du espetxean ez sartzeko,
abusuak egon zirela frogatutzat ematen
bada ere.
Auzitegi Gorenaren ustez, biktimak
salatu zituen gertakari larrienak
(sexu-jarduera esplizituak) ez daude
frogatuta. Izan ere, Martinezen
abokatuak aurkeztutako helegitearen
funtsa zen ikasle ohiaren kontakizunak
ez zuela behar besteko sendotasunik,
eta hasieran Bizkaiko Auzitegiak
erabakitakoa bezain zigor handia
ezartzeko froga-karga handiagoa
behar dela. Hala ere, Gorenaren epaiak
frogatutzat ematen du abusuak, egon,
egon zirela.
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Berango Posta-bulegoa

Correos ez ixteko
eskatu dute
Herriko posta-bulegoa udan bi hilabetez
ixtea begi onez ikusten ez duela
adierazten duen mozioa onartu du
Berangoko osoko bilkurak. Mozioa EH
Bilduk aurkeztu zuen , eta aldeko bost
boto lortu zituen (EH Bildu 3, Elkarrekin
Podemos 1, PSE-EE 1). EAJ (7) eta PP (1),
berriz, abstenitu egin ziren. Onartutako
mozioa betez, Udalak eskutitza bidaliko
dio Espainiako Correos posta-operadore
publikoari, udan bi hilabetez eta zapatu
denetan ixteagatik ezinegona adieraziz.

Berango Etxebizitza

Babes Ofizialeko
216 etxebizitza
Babes ofizialeko 216 etxebizitza egiteko
akordioa lortu dute Berangoko Udalak
eta Amenabar enpresak. Udalaren
zaintzapean egingo da etxebizitzen
esleipen-prozedura, udal-erregistro
baten bitartez. Baldintza nagusia azken
sei urteetan Berangon erroldatu izana
da, gutxienez hiru urtez.

Sopela Trafikoaren antolamendua

Osteiko bideko lanak,
urte-amaieran
Osteiko bidea eraikitzeko lehiaketa publikoan
jasotako eskaintzak aztertzen dabil Sopelako
Udala, eta lanei urte amaieran edo 2021eko
hasieran ekingo zaiela aurreikusten dute,
375.000 euroko aurrekontuagaz.
unai brea

M

etro gutxi batzuk falta dira Olabide kalea eta ospitalera doan Osteiko bidea lotzeko, eta hori osatzeko
lanak laster hasiko direla adierazi du Sopelako Udalak. Obrak 3-4 hilabeteko iraupena eta 375.495 euroko kostua (BEZ
barne) izango dituela iragarri dute. Atzeratuta dabil proiektua, COVID-19 pandemia dela
eta. Sopelatik Urdulizko Ospitalera ailegatzeko bide laburrena izango da Osteiko.
Zehazki, 465 metroko luzera du Osteiko bideak, eta 320 daude eginda. Falta dena osatzeko lanetan garrantzia izango du inguruan

145 metro falta

465 metroko luzera du
Osteiko bideak, eta 320
daude eginda.

dagoen eta Gobela ibaira isurtzen den errekasto batek. Horrek hodi baten bitartez zeharkatzen du errepidea; haatik, hodi horrek ez
du ahalmen nahikorik izango etorkizunean,
inguruan aurreikusita dauden etxeak eraikitakoan, eratuko den ur-emaria bideratzeko.
Horregatik, beste hodi bat egingo da, bidea
egiteko lanakaz batera.
Bestelako alternatibak eskatzen. Sopela eta Urduliz Osteikotik errepidez lotzeko
asmoak eztabaida ugari piztu ditu Sopelan
urteotan. Besteak beste, Olabide inguruko
hainbat bizilagun sinadurak batzen dabiltza,
Udalari eskatzeko herrian sortu den trafiko-∫arazoa konpon dezala. Hala, zenbait herritarrek zentzugabekotzat jotzen dute ospitalea Urdulizen eraiki izana, «kontuan izanda
zerbitzurik handiena 80.000 biztanle dituen
Getxori ematen diola». «Ez zen egokiagoa hurbilago kokatzea?», diote, nola planteatu zen
Urdulizen kokatzea, eta ez ziren planteatu sarbideak eta aparkalekuak?».
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Uribe Kosta Berbalagunak

Elkarregaz euskaraz
bizi eta erabiltzeko
Ikasturte berriaren etorreragaz batera bueltan
da Uribe Kostako Berbalagun kanpaina. Hala
ere, COVID-19ak eragindako osasun-egoera
dela eta, mintzapraktika saioak Internet bidez
egingo dituzte, momentuz.
iker rincon moreno

I

kasturte berriaren etorreragaz batera
bueltan da Uribe Kostako Berbalagun
kanpaina. Hala ere, antolatzaileek jakinarazi dutenez, COVID-19ak eragindako osasun-egoera dela eta, mintzapraktika
saioak Internet bidez egingo dituzte.
Berbalagunak euskaraz berba egiteko ohitura duten eta mintzapraktika egin gura duten pertsonak batzeko egitasmoa da. Era
berean, ohitura galdu eta euskara bizi eta
erabili gura duten lagunek ere izena eman
dezakete horretan. Izan ere, mota horretako
egitasmoak oso baliagarriak dira euskara ho-

Izenematea
• E-posta:
ukberbalagun@gmail.
com
• Telefonoa: 688 747
207
• Online galdetegia:
labur.eus/
ukberbalaguna

betzeko; Euskaraldiak dioen bezala, «gehiago gehiagorekin eta gehiagotan» erabiltzeko;
euskaraz bizitzeko; eta, azken finean, Uribe
Kosta eskualde euskalduna sortu, indartu eta
zabaltzeko. Urriaren 22ra arte egongo da izena emateko aukera.
Parte-hartzaileak astean behin elkartuko
dira, urtero legez. Hala ere, aurten ezinezkoa
izango da aurrez aurre elkartu, osasun-neurriak direla eta. Hala, Internet bidezko saioak
egingo dituzte oraingoan, ordubetekoak. Taldeak txikiak izango dira; gainera, beste Berbalagun taldeakaz batera onlineko ekintza
osagarrietan parte hartzeko aukera izango
dute parte-hartzaileek. Arduradunek azaldu
dutenaren arabera, egitasmoan parte hartzeko euskaraz komunikatzeko gutxieneko maila izatea derrigorrezkoa izango da; baita 18
urtetik gorakoa izatea ere. Era berean, aurtengo berezitasunak direla medio, beharrezkoa izango da gutxieneko azpiegitura teknikoa eta interneterako lotura izatea, hau da,
ordenagailua edo sakelakoa, besteak beste.

13

Gorliz Kontsulta

Udal-merkatua,
bai ala ez?

Udalerriko merkataritza-jarduera bultzatzeko.

Gorlizen udal-merkatua jartzeko
araudia onesteko espedientea hasia
dela, hura onartu aurretik herritarren
iritzia jaso gura du Udalak. Horretarako
kontsulta publikoa bideratuko dute
udal-webgunean, urriaren 22ra arte.
Horrez gainera, proposamenak udalaren
bulegoetan eta bide elektronikoz
aurkeztu ahal izango dira. Udalak
jakinarazi duenez, udal-merkatua
gorliztarrek «aspalditik» eskatzen ari
diren proiektua da. Hala, gobernuak
konpromisoa agertu du eskari horri
erantzuteko.
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Hizkuntzaren zalantzategia Eunate Muruaga

Izenzalekeria: aditzak izen
bihurtzeko joera
Aurreko atalean aditz-izenaren nondik norakoez aritu nintzaizuen, egitura erabilia eta
ezaguna, baina aldi berean zalantzak sortzen dituena. Dena dela, bertan esan nizuen
sarritan nahastu egiten ditugula aditz-izena eta nominalizazioa. Oraingoan nominalizazioa
zer den eta gehiegizko erabilerak sortzen dituen arazoak argitzen saiatuko naiz.

A

ditz-izena, aurrekoan esan bezala, erdi aditz eta erdi
izen modura moldatzen da; hau da, izena den aldetik,
deklinatu egiten da, eta, aditza den aldetik, aditz-osagaiak eraman ditzake. Nominalizazioa, ordea, bestelakoa da; izan ere, aditza izen bihurtzen da erabat, eta ondorioz
izenaren osagarriak soilik dagozkio.
Inguruko erdaretan, gaztelaniaz esaterako, halako hizkera
jasoan hitz egin edo idazten denean, askotan agertzen da estilo
nominalerako joera. Dirudienez, aditzak baztertuta eta beren
ordez izenak erabilita, hizkera «dotoretu» egiten da. Aditzetik
sortutakoak dira, adibidez, izen hauek: reaparición, exposición, asimilación, apertura, cierre... Bada, euskaraz ere horrelako zerbait gertatzen ari zaigu. Hasiera batean administrazioko testuetan bakarrik ematen zela uste bagenuen ere, gerora
prentsara ere zabaldu zen, eta egun ia edonon aurki dezakegu
izen bihurtutako aditzen bat.
Aditzetik izena eratortzeko, nagusiki, -keta, -pen, -era, -mendu, -kuntza eta -zio atzizkiez baliatzen gara (aldaketa, sorrera...). Hala ere, ez dugu ahaztu behar hizkuntza bakoitzak
bere tresneria edo baliabide bereziak dituela esan beharrekoa
formulazio propioz adierazteko, eta euskarak aditz-egituretan oinarritutako joskera du berezkoago. Hona hemen zenbait
adibide, zertaz ari naizen erakusten dutenak: Programaren
erabilerarako zenbait ohar (nominalizazioa)/ Programa erabiltzeko zenbait ohar (aditz-izena). Negozio baten sorrerarako lehen pausoa (nominalizazioa)/ Negozio bat sortzeko lehen
pausoa (aditz-izena).
Euskaltzaindiak ez du araurik eman gai honetaz, baina azkenaldian, estilo-liburuetan askotan kritikatu izan dira erdal
nominalizazio-estiloaren moldeko kalkoak; izenzalekeria, alegia. Kontua da euskaraz aditzaren ordez izena erabiltzen bada,
esapide puztuak sortzen direla maiz, eta zoratu egiten gara
producirse, efectuar, proceder a eta antzeko hainbat aditzen
euskarazko ordainaren bila. Horren ondorio zuzena da, zehaz-

Euskaltzaindiak ez
du araurik eman
gai honetaz, baina
azkenaldian,
estilo-liburuetan
askotan kritikatu izan
dira erdal nominalizazio-estiloaren moldeko
kalkoak. Euskaraz
aditzaren ordez izena
erabiltzen bada, esapide
puztuak sortzen dira
maiz, eta zoratu egiten
gara producirse, efectuar
eta antzeko hainbat
aditzen euskarazko
ordainen bila.

ki, burutu aditzaren erabilera ustela: *Klimaren aldaketa burutu da. (Bide batez, gogoratu burutu aditza, adiera bat baino
gehiago izan arren, ez dela gertatu edo egin aditzen sinonimoa,
amaitu-rena baizik). Askoz egokiagoa eta jatorragoa da klima
aldatu (egin) da esatea. Beraz, kontuz aditz «betegarri» eta «ortopedikoekin», erabat astuntzen baitute testua: burutu, gauzatu, jasan, gertatu, suertatu, egin... Hona hemen zenbait adibide: 2021. urtera arteko kontratu-luzapena egin du/ 2021. urtera
arte luzatu du kontratua. Aldaketa handiak jasan ditu egutegiak/ Asko aldatu da egutegia. Egutegi baten prestaketa lortzea
da helburua/ Egutegi bat prestatzea/osatzea/betetzea da helburua. Produktu berezi horren salmenta botiketan gauzatzen da/
Produktu berezi hori botiketan saltzen da.
Batzuetan, ordea, nahiz eta nominalizazioa arrunta izan, ez
da garbi egoten zein aditz erabili: Aldaketa handia izan/egin/
jasan du Patxik. Bada, horrelakoetan zalantzak baditugu, nominalizazioaren erabilera egokia ez den seinale. Kasu horietan
ez dezagun nominalizazioaren bidetik jo: Oso aldatuta dago
Patxi. Ikusten denez, euskarak baditu baliabideak sobera aditzera eman beharrekoa argiago adierazteko.
Baina izen egokia bilatzen ibili behar izateaz gain, nominalizazioaren erabilerak badakar beste arazo bat. Nominalizatzean hizkera abstraktuagoa izaten da, lehen esan bezala, eta
-ko eta -en lotura asko erabili behar izaten da. Adibidez: Inguruko animalia eta landareekiKO errespetuzKO zainketa-ohiturak garatzea. Aditz-izena erabiltzeak arindu egiten ditu lotura
horiek: Inguruko animalia eta landareak errespetuz zaintzeko
ohiturak indartzea.
Amaitzeko, honekin guztiarekin ez dut esan nahi nominalizazioa erabili ezin denik, inola ere ez. Aldaketa, sorrera eta
gisa horretako nominalizazioak egokiak eta beharrezkoak izaten dira batzuetan. Baina saia gaitezen euskarak dituen baliabideak erabiltzen, eta ez beste hizkuntzak oinarri hartuta
itzulpenak egiten.
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Gatz-ozpinetan Izei Azkue Astorkiza

Zeintzuk dira sukaldean
erabiltzen diren labanak?
Askotarikoak izan daitezke sukaldeetan erabiltzen diren labanak; bakoitzak bere funtzioa
du. Nire kasuan, ohituragatik edo maniagatik, nahikotxo ditut, zeregin bakoitzerako laban
bat edo beste erabiltzen dut eta. Hala ere, normalena da mota bat edo bi besterik ez izatea.
Hurrengo lerrootan labana-mota ezberdinak azalduko dizkizuet, besteak beste.

P

atata-azalak kentzekoa, barazkientzakoa, puntilla, txuleta-aiztoa, hezurrak kentzekoa, ogia moztekoa, tipulina, matxeta... Lehenengoak, bere izenak dioen bezala,
patata eta mota horretako barazki edo frutei azala kentzeko erabiltzen da, baita horiek dituzten alde itsusiak kentzeko ere. Barazkientzakoa, aldiz, barazkiak garbitu eta mozteko
erabili ohi da; horren aho zuzena dela eta, horretarako aukera
bikaina da. Puntilla sukalde denetan ezinbestekoa da; barazki
eta frutak zuritu, ebaki, garbitu eta dekorazioak egiteko baliagarria da. Txuleta-aiztoa haragia modu errazean mozteko erabiltzen dugu; ez da ohikoa etxean edukitzea, baina ezinbestekoa da profesionalen artean. Hezurrak kentzekoa, xafla malgu
eta luzanga du, hezurrak, koipea eta tendoiak kentzeko baliagarria. Ogia moztekoa denok ezagutzen dugu, handia eta xerraduna. Tipulin-labana, sukalde eta etxe denetan topa dezakegu;
gehien erabiltzen dena da eta edozer mozteko erabili dezakegu.
Azkenik, matxeta izenekoa, hezurrak mozteko erabiltzen den labana da; handia eta pisu handikoa. Mendebaldean gehien erabiltzen diren labana-motak dira horiek; ikus dezakezuenez askotarikoak dira. Hala ere, Ekialdean beste mota batzuetakoak
topa ditzakegu, Txina eta Japoniakoak, besteak beste. Nik, pertsonalki, bigarren jatorrikoak nahiago ditut, eta horiexek dira
egunero gehien erabiltzen ditudanak. Horien artean nabarmentzekoak dira santoku, deba, usuba, yanagiba, kamagata-usuba
eta petty izenekoak. Kozinatzeko orduan, santokua erabiltzen
dut ia gauza guztietarako. Nakiria ere preziatzen dut, usuba aiztoaren mendebaldeko egokitzapena, alegia; honek orriaren alde
bietan ahoa du. Labana bi horiez gainera, puntilla tradizionala
erabiltzen dut; japoniarrek, aldiz, petty aiztoa lehenetsi ohi dute
gauzarik delikatuenak eta zehatzenak egiteko.
Onartu beharra dago Japoniako labanak bertokoak baino garestiagoak direla; hala ere, halako bat erabiliz gero zaila izan
ohi da hemengoetara bueltatzea. Aizto japoniar on bat aurkituz gero konturatuko zarete zertaz ari naizen! Nire kasuan, ero-

Labana-motak

Gauza bakoitzeko bana

Patata-azalak kentzekoa,
barazkientzako a, puntilla,
txuleta-aiztoa, hezurrak kentzekoa,
ogia moztekoa, tipulina eta
matxeta dira Mendebaldean gehien
erabiltzen direnak. Ekialdean,
aldiz, bestelakoak daude, hala nola
santoku, deba, usuba, yanagiba,
kamagata-usuba eta petty.

si nuen lehenengoa nakiri bat izan zen, eta oraindino ere erabiltzen dut aldiro. Hala ere, hori usuba tradizional batez aldatu
nuen orain dela pare bat urte, eta ez nuke berriro aldatuko. Esan
beharra dut oso garestia ez den arren, zainketa bereziak behar
dituela, oso erraz oxidatzen delako; erabili bezain pronto garbitu eta lehortu egin behar da. Kasu honetan, labana horren truke
80 euro ordaindu nituela esango nuke, memoriak oker egiten ez
badit. Hala ere, ez da nire bildumako garestiena, ezta gutxiago
ere! Aizto japoniar on baten truke 1.000 euro ordain daitezke,
lasai asko. Horiek yanagiba motatakoak izan ohi dira. Sashimia
eta sushiaren estalduretan aurkezteko arrain-xerrak hezurgabetzeko erabiltzen dira normalean. Nik dudan labana-mota horren
truke 60 euro ordaindu nituen, ez baitut askorik erabiltzen; hala
ere, esan bezala, ohikoena da 500 eurotik gora pagatzea horietako bat eskuratzeko.
Sukaldean lan egiten dugunok badakigu labanek zer-zelako
erabilera izan behar duten, eta horregatik ez dut lan egiteko edozein eramaten jatetxeetara. Normalean Zwilling markako labanak eramaten ditut, oso gogorrak direlako eta egunero erabiltzeko bikainak direlako. Edozeinek izan ditzake mota horretako
aiztoak etxean, eta nahiko gomendagarriak direla esango nuke.
Gainera, Interneten ondo begiratuz gero, uneoro topa daiteke
beherapenen bat; nik 80 euro ordaindu nituen hiru labanen truke, eta gama handikoak dira. Hala ere, gomendagarria izan daitekeen beste marka bat Arcos dela esango nuke, oso ezaguna da
ere. Espainiar Estatuan egindako aiztoak dira horiek, oso onak,
eta gama ezberdinak eskaintzen dituzte. Auzoko denda espezializatuetan edo burdindegietan aurki daitezke, eta nahiko merkeak izan ohi dira.
Oraingoan ez dizuet errezetarik aurkeztu, baina hurrengoetan prestaketa-lanetan erabili beharreko aiztoak zeintzuk diren
jakiteko erabilgarria izango zaizuelakoan nago! Espero dut sukaldeko elementu berezi horien inguruan zerbait berria irakatsi
izana. Hurrengora arte!
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Hasi eta hazten jarraitu Nerea Garcia

Kiroldegietara bueltatzea
beharrezkoa dugu
Ez da kontu erraza izaten ari denboraldi berria abian jartzea kirol elkarteontzat; are gehiago
egokitzapen berezien beharra dituzten kirolarientzat. Kasuotan, are gogorragoa izaten ari
da, Haszten elkartearen kasuan bezalaxe. Hala, pilak topera kargatuz eta jarrera positiboz
jantzita ekin behar izango diogu abenturari, elkarlan ikaragarria eginda.

K

irol egokitua egiten dutenentzat praktika erregularra
aurrera eramatea ez da inoiz joko erraz bat izan; orain,
gainera, osasun-egoera kaltegarri honek sortutako arazoak gehitu behar dizkiogu. Gure kirolariek bizi izandako itxaronaldi luzeak, ariketa fisikoa eta kirola praktikatzeko
beharra oraindik ere intentsitate handiagoarekin hautematea
eragin digu. Horregatik, ezin ditugu ahaztu kirolak sortzen dituen efektu positiboak; onura fisiko, psikologiko eta sozialak,
hain zuzen ere. Hori dela eta, erabiltzaileei horrenbeste gustatzen zaizkien jarduera fisikozko errutinak berreskuratzeari
funtsezkoa deritzogu. Izan ere, Hasztenen praktika kirola baino gehiago dela esaten dugu sozializazioak betetzen duen paper
garrantzitsuarengatik. Baina faktore hori arrakastarekin landu
ahal izateko, kontuan hartu behar dugu ariketa fisikoak sortzen
dituen onura fisiko eta psikologikoek ere modu zuzenean eragiten dutela. Izan ere, mugimenduari esker, endorfinen jarioa,
loaren kalitatearen hobekuntza eta patologia kardiobaskularrak
pairatzeko arrisku-faktoreen murrizketa sumatzen da, ongizate eta plazer sentsazioak eskainiz. Ariketa fisikoak gure neuronen arteko konexio gehiago eta hobeagoak sortzeko ahalmena
lortzen du; hortaz, garunaren gaitasun eta errendimendua hobetzen dela ikusi da. Azkenik, ziklo honen azken geltokian sozializazioa dago, gure esku-hartzearen motibaziorik handiena,
kirola baino gehiago izatea, alegia. Baina, zergatik?
Egia da gizarte jakin batean bizi direnek izaerari dagozkien
ezaugarri asko dituztela komunean, bizitzan zehar izandako inguruek izandako eraginagatik. Baina, interesgarriena da guztiok desberdintzen garela zeozertan, gustu, bizi-estilo edo eraikitzen ditugun harreman-mota desberdinen arabera. Argi dago
desberdinak garela, baina zein neurri eta aspektutan? Hemendik dator, hain zuzen ere, «aniztasun funtzionala» adiera. «Desgaitu» eta «desgaitasuna duen pertsona» esatetik, «aniztasun
funtzionala duen pertsona» esatera igaro gara. Hortaz, ondoriozta genezake denok dugula aniztasun funtzionala, bakoitzak

Kirola egitea eta aurrez
aurre elkarrekin
egotea beharrezkoa da
aniztasun funtzionala
duten pertsonen bizi
kalitatea hobetzeko.
Ariketa fisikoa oso
erreminta indartsua
eta eraginkorra da
bidezkoagoa den gizarte
bat eraikitzeko.

gaitasun garatuagoak dituelako gauza batzuetarako, eta beste
batzuetarako, aldiz, ez horrenbeste. Batzuek logika matematikoaren adimena duten bitartean, beste batzuek adimen linguistikoa, musikala, soziala, motorra edo abarreko adimen mota,
maila handiago edo txikiago batean, garatuago izango dute.
Orduan, zer gertatzen da zeozer ikasteko zailtasunak ditugunean? Laguntza eskatzen dugula, eta laguntza hori materiala
izan daiteke, baina beste batzuetan lagundu dezaketen bakarrak
pertsonak dira. Kirol egokituaren kasuan askotan gertatzen da
hori; erabiltzaile askok ez dute autonomia nahikorik haien lagunekin harremanak izateko, eta batzuetan ez daukate ezta lagunak egiteko aukerarik ere. Batzuek oraindik ikasi beharra dute
esan nahi dutena adierazten, edo besteak ulertzen. Monitore
eta irakasleok, berriz, irakatsi ahal izateko ikastea beharrezkoa
dugu ikasleengandik, dudarik gabe, gure garapen integralerako
ere haiek gu bezain garrantzitsuak baitira.
Industria teknologikoak eman dizkigun erremintak paregabeak dira behar dugun sozializazioa eskuratzeko, baina gure
funtsezko zeregina lortzeko beharrezkoa dugu mugimendua,
ezinbestekoa dugu momentuko feedbacka eta izugarri dugu faltan elkarrekin jolastea. Hortaz, garbi ikusten da nola elkarteko praktikan aurrera eramaten diren jolasak, egokitzapenak eta
praktika gidatuak egitea ezinbestekoa dela, eta horiek errutinan
sartu behar direla, osasun-egoera berriak utzi dizkigun errutina berriekin batera. Interneten bidezko baliabideekin ahalegin
handiak egin badira ere, erabakigarria da kiroldegietara bueltatzea gure hasierako hiru helburuak lortzeko: ongizate fisikoa,
psikologikoa eta batez ere soziala.
Ezohiko egoera honek hobetzen lagundu gaituela esan beharra dago, bai lantalde eta kalitaterako, baita proposamen, egokitzapen, proiektu, espazio eta modalitate berriak eskaintzeko
ere. Bueltan gaude, ez delako berdina pantailaren bitartez edo
pertsonalki elkarrekin egotea, bueltan, inoiz baino animatuago
eta ikasteko gogo ikaragarriekin.

hiruka

2020ko urria

17

Belatz gorria

(Falco tinnunculus)

Gure auzokide
berezi horien
argazki-albuma
Inoiz ikusi duzu belatza zure etxe inguruan? Bada, hemen ageri denak
arrautzak eta guzti ipini zituen auzokide baten leihoan. Xabier Buenetxea
ingurumen-teknikariak egunero lanean ikusten dituen animaliak ekarri
ditugu orriotara, inguruko fauna ezagututa natura eta biodibertsitatea
maitatzeko eta zaintzeko hamaika arrazoi sortuko zaizkizuelakoan.
argazkiAk: xabier buenetxea

Satitsu arrunta

(Crocidura russula)

Suge gorbataduna

(Natrix natrix)

Ubarroi handia

(Phalacrocorax carbo)

Sei orbaneko
gaitun-tximeleta

(Zygaena filipendulae)

Apo lasterkaria

(Bufo calamita)
Txorrua

(Chloris chloris)

Tximeleta

(Marsh Fritillary)

Galeperra

(Coturnix coturnix )
Sugandila iberiarra

(Podarcis hispanica)

Apoarmatu korrontezalea

(Mauremys leprosa)

Koartza hauskara

(Ardea cinerea)

Uhandre marmolairea

(Triturus marmoratus)

Mozoloa

(Athene noctua)

Pitxartxar burubeltza

(Saxicola torcuata)

Sorgin-orratza

(Anisoptera)

Arabazozo pikarta

(Sturnus vulgaris)
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«Idealismoa
pixka bat
kamustuta dago»
Bi urte, lau hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko dute Algortako Azebarri
kulturgunean aldizkari hau kalera aterako den egun berean. Intsumisioaren borroka
puri-purian zegoen garaiaren kontakizun bat da; zehazkiago, Iruñeko espetxean preso egon
ziren sei pertsonaren bizipenarena. Lander Garro (Errenteria, 1975) egileagaz berba egin dugu,
bai dokumentalak dioenaz, bai euskaldunok geure historia kontatzeko ditugun gorabeherez.
TESTUAk: unai BREa argazkiAk: zigor garro

Soldaduskari uko egitearen testuinguruan espetxean egotea
erabaki zuten sei pertsonaren bizipenak eta hausnarketak
ditu ardatz dokumentalak. Aspaldiko kontuak dira, zergatik
orain? Arrazoi nagusia da 2012an Iruñeko kartzela eraitsi zutela eta irudikatu nahi izan zela intsumisoen erresistentzia.
Euskal Herriko intsumiso preso gehienak kartzela hartan egon
ziren, eta ez Euskal Herrikoak bakarrik. Espainiako Estatuan
ere, alde ikaragarriarekin, Iruñeko kartzela izan zen preso
gehien hartu zuena. Horren arrazoi nagusiak bi dira: batetik,
Nafarroako Auzitegiak oso gogor zigortzen zituen intsumisoak,
sistematikoki, zigorrak ezartzeko zuten malgutasunaren barruan. Mugimendu berezi bat sortu zen, eta Iruñeko gazteak
oso serio planteatzen hasi ziren nola egin aurre injustizia horri. Konturatu ziren Estatuak zigortu egiten zituela, kartzelara
bidaltzen zituela, baina sartu orduko hirugarren gradua ematen zieten eta kalean bizimodu normala egiten uzten zieten,
espetxean lo eginez. Eta esan zuten: «Sistematikoki zigortzen
gaituzue eta gainera jendeak egunero kalean ikusiko gaitu?
Uko egingo diegu zuek emandako abantaila horri, planto egingo dugu, ez gara kartzelara itzuliko lo egitera, eta horrela sartu
beharko gaituzue banaka-banaka denok kartzelan». Oso erabaki kolektibo gogorra izan zen, sakrifizio handia zen, jendeari
beldurra ematen zion kartzelan sartzeak… Zure bizitza galtzen
zenuen; ikasten ari bazinen, ikasketak; lanean bazeunden,
lana. Esaterako, Juan Kruz Lakasta Euskaldunon Egunkarian
zegoen lanean eta han esan zioten «lasai, kartzelara bazoaz
plaza gordeko dizugu». Baina noski, soldata galtzen zen eta
abar. Kontuak kontu, estrategia horren alde antolatu ziren eta
Iruñeko kartzela jendez bete zen.

Bi urte, lau hilabete
eta egun bat
Zuzendari eta gidoilaria
Lander Garro.

Ekoizpena

Izar Films, Labrit Multimedia.

Ekoizpen-zuzendariak
Izaskun Arandia, Amaia Arrieta.

Muntaketa

Lander Garro, Zigor Garro.

Iraupena
80 minutu.

Hori Nafarroan baino ez zen gertatu? Gipuzkoara zabaldu zen
pixka bat, baina jendeak ez zuen beharra ikusi, «ez gaituzte
kartzelara bidaltzen, ba hobeto, hobeto egin daiteke borroka
modu horretara». Baina Iruñekoek esan zuten ezetz, ez zutela
nahi Estatuaren abantailarik. Eta Iruñeko kartzela bete egin
zen, momentu batean intsumisoz gainezka egon zen, 160 egotera iritsi ziren; sinbolo bilakatu zen. 2012an administrazioak
kartzela botatzea erabaki zuenean, intsumiso batzuk bertara
sartu eta irudiak grabatu zituzten. Gaizka Arangurenek esan
zuen «eta irudi hauek baliatzen baditugu dokumental bat egiteko?». Proiektua hozkailuan egon zen hainbat urtez, eta 2016an
Gaizkak deitu eta proposamena egin zidan. Baietz esan nion.
Hasierako galderaren ildotik, momentu egokia da dokumentala ateratzeko? Uste dut, Euskal Herriaren historiari dagokionez, zinemak zor ikaragarria duela. Euskaldunok ez dugu
gaitasunik eduki ezer kontatzeko, apenas. Telebistak lan pixka bat egin du eremu horretan, baina zinemak ez. Pentsa XX.
mendeko borrokez: Euskaldunako ontziolena, Euskaldunon
Egunkariaren eta Eginen itxiera, Burgosko epaiketa… Euskal
Herriko historia hurbilean dozenaka gertaera, euskaldunok
kontatu ez ditugunak, ez dugulako eduki gaitasunik. Hori asko
aldatu da digitalizaziorekin, teknologia digitalak askoz ere baliabide merkeagoak eskaintzen ditu historiak kontatu ahal izateko, ikuspegi zinematografiko batez. Zinegile askok, edo zinegileak ez ginen baina zinegile egin garen batzuek aukera ikusi
genuen historia kontatzen hasteko, pantaila handira eramateko. Eta geure buruari buruzko gogoetatxoa bat egiteko. Eta noski, hori bizi izan ez zuten guztiei kontatzeko. Dokumentalean
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azaltzen dena duela 25-30 urte gertatu zen, jende askok zerbait
entzun du gaiaz baina… Film honek aukera ematen du hura
ezagutarazteko. Hori bai, dokumentala egiten hasi nintzenean
neure buruari erronka bat jarri nion: «Ez dezagun egin gauza bat, nola esan, laudoriozkoa, irakurketa triunfalista bat».
Intsumisook (ni ere izan nintzen) badugu sentsazioa garaipen
txiki bat lortu genuela, baina hortik aldendu nahi nuen. Intsumisoen gogoeta hori gaur egungora ekarri nuen, eta intsumisoa izateak, gaur, zer esan nahi duen galdetu. Zer bilakatu den
orduko mugimendua, non dagoen jendea… Uste dut dokumentalaren bertuterik handienetakoa hori dela.
Orduko borroken erromantikotasuna galdu dugu? Ez nago seguru. Uste dut erromantikotasuna egon badagoela, gure ahoetan, eta jendearen bizitzetan nahiko sentimendu naturala dela.
Baina iruditzen zait idealismoa pixka bat kamustuta dagoela.
90eko hamarraldian gazteok sentitzen genuen botere handia
genuela. Kaleak gureak zirela sentitzen genuen, kaleak betetzen genituen, kasik etengabe geunden kalean. Auto-afirmazio
gaitasun handia geneukan. Eta espektatiba handiak mundua
aldatzeko. Hori galdu dugulakoan nago.
Zergatik? Arrazoi askorengatik. Baina badago bat, nabarmentzekoa dena: administrazioak eta alderdi politikoek, erakundeek alegia, asmatu dute joko politikoa monopolizatzen. Gaur
egun politika oso erakundeen esku dagoen gauza bat da. Ikusten da, azkeneko urteetan adibidez, okupazioarekin. Administrazioek hustu egin dituzte gune okupatuak. Jendea kaletik desagerrarazi dute, eta jendea kalean ez badago, telebistari
begira badago, etsipena nagusitzen da. «Ezin dugu ezer egin».
Podemosen Sí se puede hura horretara zetorren, horri erantzutera. Baina uste dut Euskal Herrian nagusitu egin dela etsipen
sentimendu hori.
Dokumentalean parte hartu duten intsumisoek lortutzat
ematen dute espetxean geratzeko hartu zuten erabaki haren
helburua? Espetxean geratu zirenen baitan nagusitzen den
sentimendua harrotasun handia da. Emaitzari dagokionez,
irabazi zuten edo ez zuten irabazi… Tira, uste dut beraiek sentitzen dutela borrokaren parte txiki bat irabazi zutela. Orain,
gazteen bizitza, Euskal Herrian eta Estatuan, errazagoa da. Garai batean, 18 urterekin soldaduskara joan behar zenuenean,
kristoren putakeria egiten zizuten, argi eta garbi. Oraingoek
ez dute hori jasan behar, eta hori, berez, garaipena da. Bestalde, mugimendua antimilitarista zen, mundu desmilitarizatu baten ideia eta asmoa zuten, gerrarik gabeko mundua. Eta
zentzu horretan, beraiek kontziente dira galdu egin zutela, edo
porrotean segitzen dugula. Gainera, oso itxura txarra hartu du
kontuak. Dokumentalaren zati handi batean horri buruzko gogoeta egiten da.
Esan duzu euskaldunok ez dugula gaitasunik izan gure histo-

Idazlea, itzultzailea, ikus-entzunezkoen egilea... Sormenari eman da Lander Garroren bizimodua.

Erakundeak

«Euskaldunok erakunde
bat izan beharko genuke,
gure errelatoarekin eta
duintasun kolektiboarekin
oso engaiatuta»

Etsaia suntsitu

«Ezin da artefakto literario
bat egin etsai politikoa
suntsitzeko asmoarekin. Eta
badago helburu hori duen
literatura manikeo bat»

ria kontatzeko, eta alderdi teknikoak aipatu dituzu. Bestelako faktorerik badago, bestelako oztoporik izan dugu? Alderdi
teknikoak baino, ekonomikoak aipatu ditut. Zinea beti da garestia, orain ere bada. Dena dela, uste dut Euskal Herrian guztia falta izan dela, ez gaitasun ekonomikoa bakarrik. Ikuspegi
estrategikoa, borondate politikoa… Eta dena dago kontatzeko.
Lehen Mundu Gerra, euskalgintzaren sorrera… Zer garen, azken batean.
Honek denak lotura du zorioneko errelatoaren borrokagaz.
Hain zuzen ere, euskal gatazkak oso bestelako kutsua hartu
duenetik pil-pilean dagoen borroka. Ez dakit horren barruan
kokatzen ote duzun Bi urte, lau hilabete eta egun bat dokumentala. Bai. Askotan galdetu didate «zein da dokumentalaren
eta erreportajeen arteko desberdintasuna?». Desberdintasuna
da telebistarako erreportaje batean zu saiatzen zarela pixka
bat inpartziala izaten, alde eta kontrakoak jarri eta konta dezatela berena. Dokumentalean, aldiz, egiletza bera agertzen da,
egile batek bere ikuspegitik kontatzen du berea. Disimulurik
gabe. Nik dokumental honetan intsumisioaren alde egiten dut
nabarmen, ez da pertsona bakar bat ere agertzen intsumisioa-
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ren kontra edo soldaduskaren alde hitz egiten. Ez dut bilatu ere
egin. Nire historia bilatu dut, nire sentimenduen eta nire pentsamenduaren arabera kontatzea. Horrek egiten du errelatoa.
Norberak historia bere modura kontatzea. Askotan esan zaigu
ezetz, errelatoa kontatzen digutela horrela izan zelako, eta ez
da egia. Bakoitzak bere modura kontatzen du. Orain, adibidez,
Patria telesailaren kasuan ikusten ari den bezala.
Egin behar nizun hurrengo galderari aurrea hartu diozu,
bada... Bai, kar kar. Nik Patriaren lehen bi atalak ikusteko
lana hartu nuen, eta harrituta geratu nintzen noraino den aldebakartasun handiko kontakizuna, eta beste aldearekiko oso
gezurtia eta manipulatzailea. Iruditzen zait premiazkoa nork
berea kontatzea, eta hori da aniztasuna. Arazoa da beraien gaitasun ekonomikoagatik eta sen estratikoagatik zein ondo kolokatzen dizkiguten historiak. Horregatik esan dizut euskaldunok beharko genukeela erakunde bat, edo erakunde-multzo
bat, oso engaiatuta gure errelatoarekin eta gure duintasun kolektiboarekin. Horri aurre egiteko. Baina Euskal Herrian hori
ez da egon eta ez dago. Edo hitz egin dezadan garbiago: Jaurlaritzak egin behar luke lan bat, pentsatzeko zinemak zer egin
dezakeen errelatoa pixka bat orekatze aldera, baina Jaurlaritza
ez dago kirol horretan, beste lehentasun batzuk ditu.
Patria aipatu dugunez gero… «Aberri» kontzeptuaz hausnartu duzu beste lan batzuetan. Ezaguna da, bestalde, hemen dagoen gatazka politikoak eragin handia izan duela zure ibilbidean. Bai, izugarri. Gatazka politikoaren erdi-erdian jaio naiz,
eta askotan esaten dut ez daukadala ideologia bat nahi dudalako, ezinbestean dudala, derrigorrez. Eta ideologiak adar asko
dauzka. Bat da nola kolokatzen dituzun kontzeptu politikoak,
baina beste bat da nola kolokatzen dituzun sentimenduak,
nola kolokatzen dituzun gertatzen zaizkizun gauzak, zure lagunei gertatzen zaizkienak… Unibertso ideologiko-emozional
horrek bilakatzen gaitu garena. Eta ni oso baldintzatuta nago,
baina era berean saiatzen naiz besteei entzuten eta ulertzen,
niretzat «sufrimendu» hitzak oso konnotazio indartsuak dituelako. Norbaitek esaten badit sufritu egin duela berehala egiten
dut konexioa harekin, berdin dit zer alderditakoa den.
Eta zer adierazten dizu «aberri» berbak? Niretzat aberriaren ideia oso lotuta dago emantzipazioarekin. Hau da, niretzat
aberria oso lotuta dago aberriaren ukoarekin. Nire aberriaren
ideia oso diferentea izango litzateke bere baitan, edo bere gainean, uko bat ez daukan aberri batean biziko banintz. Italiarrak eta espainiarrak, Pirinioetara Tourrera joaten diren horiek beraien banderekin... Horrek ez du zentzurik, harrotasuna
agertzea harrotasuna agertzeagatik, besterik gabe. Pentsatzen
duzulako bestea baino hobea zarela, edo handiagoa, edo zaharragoa... Aberria askatasunaren aldeko borroka bat da, eta horrela baino ez du zentzurik. Hortik aurrera, niretzat aberria ez
da ezer. Jende-multzo bat. Iruditzen zait bandera guztiak direla

Kulturgintzaz
hausnarrean
Negozioaz

«Sortzailea izatea negozio txarra ote
den? APPak asmatzen badituzu ez,
kultura sortzen baduzu bai. Eta zer
hizkuntzatan egiten duzun, gainera.
Euskaldunok oso komunitate txikia
gara, normala da prekarioak izatea.
Bestalde, beti dago dirulaguntzekin
aurrera egiten dugulako susmo hori.
Eta nik askotan esaten dut: nire azken
liburuaren hiru edizio kaleratu ziren,
2.500 ale. Bakoitza 25 euroan, diru
asko da. Nik gutxi irabazi nuen, baina
liburuak diru asko sortu zuen. Horrek
merezi du aintzat hartua izatea,
merezi du errespetua, merezi du
norbaitek esatea “honetaz bizi izan
dira inprimatzaileak, zuzentzaileak
banatzaileak, editoreak...”.
Industria bat da, babestu dezagun
COVID-19aren garai honetan, beste
industriak bezala».

Dotoreziaz

«Ez daukagu elite bereziki
kulturzalea, eta pena da. Aurreko
mendeko euskalgintza oso dotorea
zen, trajeak, gorbatak, txapelak... Eta
mundu guztia zegoen kulturaren alde.
Orain sortzaileok Ternuako arropaz
ibiltzen gara eta ez dugu glamour
hori. Pena da, kulturarik gabeko
herria oso gauza tristea baita».

Etorkizunaz

«Ez diot beldurrik egoera honi.
Sinesten dut egiten dugun lana
inportantea dela, geure burua
geuk kontatzeko, gure kantuez,
gure liburuez, gure antzezlanez…
Gustatuko litzaidake jende horrek
guztiak bizitzeko baliabideak
izatea, gure historia partikular hau
kontatzeko. Kezka badut, baina
beldurrik ez. Beldurrak paralisia
sor dezake, eta erreakzionatzeko
gaitasuna behar dugu».
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trapuak, eta nahi nuke nirea ere trapua izatea, baina horretarako trapu hori gordeta dagoen kaiolatik atera beharko genuke.
Zuk esanda: «Literatura leku txarra da politika egiteko». Bai,
oso txarra da.
Egin duzu, hala ere? Politika esaten dudanean partidismoa
esan nahi dut. Esan nahi nuena da ezin duzula egin artefakto
literario bat etsaia suntsitzeko asmoz. Badago literatura bat,
manikeoa, zeinaren helburua den arerio politikoa toki txarrean uztea. Azken batean literaturan badago logika bat, oso
zaila eta aldi berean oso ederra dena: zure pertsonaiak maitatu egin behar dituzu, hala eginez soilik isla dezakezulako pertsonen artean dagoen konplexutasuna. Nobela horretarako da,
pertsonen konplexutasuna erakusteko. Gure baitan bizi den bi
aldeko pertsona hori, ona eta gaiztoa, zintzoa eta kabroia. Saiatzen bagara guretzat etsaia den norbaiti munstro baten ezaugarriak egozten… «Ikusten? Munstroa da, horregatik dago nire
kontra politikan». Hori da literatura manikeoa. Baina hori literaturaren logikaren kontrakoa da, idazleak pertsonaiak kokatu behar ditu istorio batean, eta errespetuz tratatu, jendeak
ikus dezan pertsona guztien baitan dagoela konplexutasuna.
Horregatik iruditzen zait Patria hain tamalgarria. ETAk hil
duen gizon baten emaztearen ikuspegitik telesail bat egiteak
ez du ezer txarrik, abiapuntu perfektua da kristoren telesaila
egiteko. Baina historia eraikitzen hasten zarenean, emakume
horren aurkakotasun politikoan dagoen jendea eraikitzeko orduan gustu apur bat eduki beharra dago, eta sen komun pixka
bat. Arerio politikoa, hitz egiten duen bakoitzean, ia zaunka
egiten erakusteak ez du inolako interesik niretzat.
Zuk zeuk itzuli zenuen gaztelaniara Gerra txikia zure eleberria, eta antza denez aldaketa nabarmenen bat egin zenion.
Asko kostatzen zait lan bat amaitutzat ematea. Aurreko astean,
gure ekoizleak Bi urte, lau urte eta egun bat dokumentalaren
azpitituluak frantsesez ateratzeko enkargua egin zidan, eta
beste pelikula bat atera da, diferentea. Oso gauza gutxi aldatu
ditut, baina frantsesezko azpitituluekin ikusiko dutenek beste
pelikula bat ikusiko dute. Ezin izan nion aldatzeko tentazioari
eutsi. Gerra txikia nobelarekin berdin pasatu zitzaidan. Itzultzen ari nintzen eta pentsatu nuen: «Pasarte hau ez da on-ona,
eta honela itzulita hobeto dago; tira, egin dezadan, azken batean nire liburua da». Euskarazko liburuan protagonistak eta
bere maiteak ez diote elkarri musua ematen, eta gaztelaniazkoan bai. Liburua berdina da, baina… Elkarrizketak egiten dizkidatenean ere galderak egiten dizkidate eta erantzuna ezagutzen dut aurrez emanda dudalako, baina aldatzea gustatzen
zait. Azken batean, sortzea nire pasioa da eta gauza bat egiten
duzunean, pelikula bat edo liburu bat, sormenaren parterik
zailena, eta politena, horixe da, amaiera. Izugarrizko plazera
da aldaketa txiki bat egin eta hobeto dagoela sentitzea. Niretzat droga bat da hori.
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Eskola-kirola Pandemiari egokitzen

Urte erdi igaro ostean,
berdegunera berriro
Eskola-kirolean dabiltzan ehunka umeren entrenamenduak koordinatzen dituzte Getxo Eskola Fundazioan. Urriaren 5ean ekin diote berrio lanari, martxotik geldi egon eta gero.

Eskola-kirola ere egoera berri eta oso bestelako
honetarako egokitzen dabil buru-belarri. Martxotik
ia guzti geldirik egon eta gero, denboraldi berrirako
aurreikuspenen berri eman digu Getxo Futbola eskolak.
unai brea

A

purka-apurka, eta moldaketa handiak ezarrita bada
ere, udaberrian jasandako erabateko etena gainditu
eta jarduerari berriz ekingo dio eskola-kirolak, milioiak mugitzen dituen kirol profesionalaren premia
barik baina gorputza berrio lanean ipintzeko gogo berdinagaz,
handiagoaz ez bada. Hain zuzen ere, eskola-arloko futbolean
diharduen Asier Garcia entrenatzaileak (Algorta, 1988) eman
digu egindako egokitzapenen berri. Izan ere, oraindik orain
hasi den denboraldian ez du umerik entrenatuko, talde denen
koordinatzailea izango baita, eta nahikoa lan.
Getxo Futbola Fundazioaren futbol-eskolan dabil Garcia.
Udalerriko bost taldetako umeak hartzen dituzte euren zaintzapean, federatutako kirolean hasten diren arte. Galea, Getxo,
Iturgitxi, Neguri eta Bizkerre; klub horiexetakoak dira fundazioak koordinatzen dituen eskola-kiroleko futbol-taldeak.
«Astelehenetik larunbatera, 362 ume dira, 25 talde, 50 entrenatzaile», dio algortarrak. Domeketan, berriz, multikiroletan
dabiltzan beste 140 ume.
«beharrezkoa da umeak kirolean hastea». Urriaren 5ean
ekin zioten ostera ere entrenatzeari. Martxoan koronabirusaren zela eta konfinamendua ezarri zenetik, inongo jarduera
fisikorik (antolatua, behintzat) egiteko ez dute izan Getxo Futbola koordinatzen dituen umeek, uztailean Faduran egindako

«Ikusten ari gara
geldi egoteagatik ume
askok arazoak izango
dituztela, psikologikoak
ere bai. Umeek
mugitzeko eta kirola
egiteko beharra dute».

campusean parte hartu zuten 100 inguruk izan ezik. Eskola-kirola bueltatzea guztiz premiazkoa zen, Asier Garciaren iritziz:
«Ikusten ari gara geldi egoteagatik, konfinamenduagatik, eta
abar, ume askok arazok izango dituztela, psikologikoak ere
bai. Umeek mugitzeko eta kirola egiteko beharra dute».
Izan ere, uztailean campusa antolatu zutenean, entrenatzaileak ohartu ziren zer-zelako aldaketa izan zuten martxotik ariketa fisikoa egin barik zeuden umeek. «Egun osoa geldi, makina baten aurrean, eta berdintsu jaten... bada, pentsa», dio
Garciak. Askoren pisua handitu dela nabarmena da, haren esanetan. Poztekoa da behintzat kirola egiteko zaletasuna ez dela
galdu. Uztaileko campusean 100 umek baino ezin izan zuten
parte hartu, COVID-19aren aurkako protokoloak hala agintzen
zuelako, baina kanpoan geratu behar izan zutenen dozenaka
eskari gehiago izan zituzten antolatzaileek.
bestelako futbola asmatzen. Protokolo zorrotzak izango
dituzte eskola-kirolaren bueltan, eta gaitz erdi, horien zelanbaiteko «entrenamendua» uztailean egin zutela dio algortarrak. Besteak beste, ume denei banan-banan tenperatura hartu
beharko die berak, osasun-segurtasunaren arduradun izendatu baitute. Era berean, gurasoren batek igarriz gero umeak sintomak dituela, Garciari deitu beharko dio. «Ondoren nik Osakidetzari eman beharko diot horren berri, eta haiek esandakoa
bete». Taldeak elkarregaz ez nahasteko, Fadurako aparkalekua
margotu dute. «Martitzenetan 120 ume etorriko dira, ea zer
moduz antolatzen garen». Entrenatu bai, baina aste-akabuetako partidurik ez dute jokatuko erakundeek baimena eman
arte. «Federatutako kirolean kontuak nola doazen ikusiko dute
lehenengo, eta horren arabera...», azaldu du. Bitartean, entrenamenduetan jokalariek ahalik eta gutxien elkar ukitzeko
modua bilatu beharko dute. Kornerrik ez dute aterako, esate
baterako. Garai arraroak dira, inondik ere.
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Musikhariak Serpiente

«Kadentziak eta joerak nahasten
ditugu, armonia bilatu nahian»

T

TESTUA: asier barruetabeña rivallo Argazkia: Serpiente

errarioetan, basoan, aizkoren artean, azalean tatuatuta… Askotariko moduetan topa dezakegu; hala ere,
oraingoan hirukote gisa topatu dugu bere pozoiagatik
famatua den animalia: sugea. Haginka egin baino,
marrazki bizidunetako film oso ezagun batean bezala hipnotizatuko gaitu talde horrek bere doinu dekadenteekin.
Zelan sortu zen taldea eta zein izan da taldekide bakoitzaren
ibilbidea musika-munduan? BEATRIZ PERALES: Ana eta biok
Izar Beltzen geunden dokumental edo kontzerturen bat ikusten, eta orduantxe esan nion uste nuela abesteko ahots polita
izan zezakeela eta talde bat osatzea proposatu nion. Ni beste talde bitan aritutakoa naiz (Octopussys eta Diferma), punkizaerakoak, eta norabide-aldaketa bat nahi nuen. Hasieran
beste taldekide batzuekin osatu genuen taldea, baina ez zuen
nahi genuen itxura hartzen. Hala, Elenari proposatu nion, berak nirekin jotzen zuen lehen aipatutako taldeetan, eta bere
bedeinkapena jasota Serpiente sortu zen.

Etorkizunera
begira
«Proiektu berria daukagu,
baina momentu honetan lana
eta pandemiagatik ezin dugu
ezer egin. Abesti berriak
dauzkagu eta espero dugu
lehenbailehen grabatzea»
Elena Nuñez

«Zuzenetarako, abestiez
gainera, sortzen ditugun
giroak gehiago landu
nahi ditugu kontzertu
bakoitzerako gauza bereziak
prestatuz»
Beatriz PeraleS

Nondik dator musika-mota hori jotzearen ideia? B.P.: Formazio artistikotik gatoz eta horrek eragin handia izan du gure
musika egiterakoan. Pizgarri asko izan ditugu karreran, inguruan eta entzuten ditugun talde denetatik. Horrek guztiak
soinuen esperimentazioari ekitean eragin digu.
ELENA ARSUAGA: Musikaren oinarria kenduta, ez dugu izan
inolako formaziorik eta horri esker gauza ezberdinak ateratzen ditugu.
ANA NUÑEZ: Nolabait leku berrietara, jolas moduan, erama-

ten gaituzten konposaketak bilatzen ditugu. Jolasa konplexu
egiten den heinean interesgarriago eta zailago bihurtzen da
prozesua. Hiruron kadentziak eta joerak nahasten ditugu, erabat ezberdinak diren zatien artean harmonia bilatu nahian.
Apurka-apurka, gero eta ezagunagoak zaretela argi dago; zelakoa izan da prozesu guztia eta zertan uste duzue asmatu
duzuela? B.P.: Hasteko, gure printzipioei leialak izateak eta
gustuko dugun musika jotzeak, irrati-formuletatik edo modetatik kanpo dagoena. Horrez gainera, garrantzitsuak dira
konstantzia eta gogor lan egitea; horrek denak bideratu gaitu
hau dena sortzera. Kontzertuak aurrera eramaterakoan, aukeraketan selektiboagoak izatea ere eragina izan duela uste dut.
E.A.: Ezagunak ez dakit, baina gutxienez orain deitzen digutenean ez diote erreparatzen neskak izateari; musikariak gara
eta hori pauso handi bat da guretzat.
Egoera arraro honetan bideoklip berria atera duzue, batere
erraza izan behar ez dena. Zelan izan da sortze-prozesua bizi
izan dugun egoera honetan? B.P: Guk oso argi genuen, hasiera-hasieratik, ez genuela Live bat egingo, inolaz ere. Hori
dela eta, etxean egindako bideoklip bat egiteko ideia mahaigaineratu genuen. Betidanik izan dut gustuko, nire bidaietan
edo kaletik, noanean xelebre iruditzen zaizkidan gauza denei bideoak edo argazkiak egitea. Kontuak hala, bideo-artxibo izugarri handia dut nire ordenagailuan, eta horiexek dira
bideoklipean agertzen diren irudiak. Gainbehera, tristura eta
melankolia helarazten zituzten bideoak bilatu nituen, Eguzki
Horia abestiak mota horretako sentimenduak azalerazten dizkidalako, hain zuzen.
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Aitziber Olaskoaga Zinemagilea

«Irudiak ideologia dira, ezin
dira bata bestetik banandu»
«Posiblea da historia irudi hegemonikoak
erabili gabe irudikatzea?». Hori da Aitziber
Olaskoagak (Getxo, 1980) Zinemaldian
estreinatu berri duen Jo ta ke filmean
planteatzen duena. Negu Gorriak-ek 1990ean
Herrera de la Manchako kartzelan eskainitako
kontzertua hartu du abiapuntutzat.
hiruka

Zein izan zen filmaren hasierako ideia eta zer eboluzio izan
du estreinatu duzuen arte? Eskolan film-entsegua deituriko
ikasgaia neukan, eta lehenengo ariketa kolore bat hartu eta
ikus-entzunezko gauza txiki bat sortzea izan zen. Oso librea
zen, edozer gauza egin genezakeen. Nik kolore gorria aukeratu nuen eta Negu Gorriak taldeak 1991n plazaratu zuen Herrera de la Mancha 90-12-29 grabazioko irudiak hartu nituen
abiapuntutzat. Horiek manipulatuz, berriro enkoadratuz, motelduz, arinduz, izoztuz… esanahi berri bat eman nahi nien.
Klasea bukatu ondoren, hilabete batzuk ibili nintzen lanean
irudiekin; idazten, editatzen eta nire ahotsa grabatzen. Proiektua Ikusmira Berriak programan aukeratu zuten eta han nengoen bitartean, Fermin Muguruzarekin jarri nintzen harremanetan. Ideia ez zitzaion gustatu eta irudiak erabiltzeko
baimena ukatu zidan.
Espetxean lan egindako bi gizonekin hitzartuta zenituen elkarrizketak ere ezerezean gelditu ziren. Zergatik? Haiei galdetu beharko zaie. Niri, arrazoiak baino gehiago, beste zerbait
iruditzen zait interesgarriagoa: irudiak. Bai ezkerreko, eta bai
eskuineko politikariek atzera ez begiratzea adostu zuten Franco hil ostean, memoria historikoa ez zen aukera bat haien arabera. Aldi berean, bai kultura ofizialak, bai kontrakultura gisa
ezagutzen dugun horrek beren irudiak eta sinboloak asmatu,
zabaldu eta babestu zituzten. Niri, nik ezagutzen nuena, hau
da, Ezker Abertzalearen irudiak zalantzan jartzea interesatzen
zitzaidan. Horiek deseraikitzeko ariketa bat egin nahi nuen. Orduan gure identitatea Espainiarena bezain zurruna dela konturatu nintzen. Filmak bi bloke antagoniko horiek sortu dituzten
irudi hegemonikoetatik alde egitea izan du helburu.
Norabide-aldaketa horiek guztiek nola aldatu zuen filmaren
grabaketa prozesua? Kontzertu horren irudiak ez erabiltzea
erabaki nuen, ez ezetza jaso izan nuelako, baizik eta oso interesgarria iruditu zitzaidalako haiek erabiltzeko ukapena.
Zergatik ezin nuen nire narratiba propioa sortu irudi ikoniko
batzuk erabilita? Sinboloak eta ikonoak ezin ditugu zalantzan
jarri? Deseraiki? Herrera de la Manchako inguruetara abiatzea
erabaki nuen orduan, nire irudi propioak sortzeko.
Espetxeko ingurumaria grabatu duzu. Zure ahotsak eta filtro
gorri batek laguntzen die irudi horiei. Zein izan da lortu nahi
izan duzun efektua? Filtro gorria denbora-makina baten antzeko zerbait dela esango nuke, baina bakoitzak erabaki beharko
du pelikularen pasarte hori ikusteak zer eragiten dion. Azken
finean, filtro gorri bat besterik ez da. Filtroa kamera aurrean

«Gure identitatea Espainiarena bezain zurruna dela konturatu naiz, filma egitean». . Hodei Torres

Negu Gorriaken
bideoari kritika

«30 urte geroago, irudi horiek ez zaizkit
iraultzaileak iruditzen», dio Aitziber
Olaskoagak Negu Gorriaken Herrera
de la Mancha 90-12-29 bideoaz. «Oso
azkar editatua dago. Behin eta berriro
erakusten da bi bando antagoniko
daudela, gu, haiek, hori da planoen
muntaiarekin errepikatzen dena, ez dago
inolako progresiorik, inolako gogoetarik
irudi horien inguruan. Plano asko oso
motzak dira, batzuek ez dute segundo bat
ere irauten, ez dakizu zergatik jarri diren
hor. Ez dut uste iraultzailea den zeozer lau
gizon heterosexual zurirengandik etorriko
denik, beraz hori zalantzan jartzea
garrantzitsua dela uste dut. Abestien
hitzak ere, orain entzunda, nahiko
arazo dituztela esango nuke. Etengabe
ari dira Euskal Herriaren sufrimendua
Hego Afrikako beltzen, zein AEBetako
afrikar-amerikarren sufrimenduarekin
eta zapalketarekin konparatzen. Ez
dut iraultzailea den zerbaitetik hurbil
dagoen ezer ikusten VHS horretan, behin
eta berriro errepikatzen den diskurtso
zaharkitu bat besterik ez».

jarri baino lehen, pelikulak paisaiak erakusten ditu eta, bitartean, zuzendariak nahi dituen irudiak grabatzeko ezintasunari
buruz hitz egiten du. Hala, filtroak atzera eramango gaitu denboran, eta Negu Gorriakek 1990ean grabatutako lekua ikusiko
dugu, ahotsak irudi horiei buruz hitz egiten duen bitartean.
Kartzela, inguratzen dugun bitartean, gurekin egongo da, hura
geroz eta abstraktuago bihurtuz, hutsune bat sortuz, kartzelak
irudi gabeko lekuak dira eta.
Filma historia kontatzeko irudien erabilpenari buruzko gogoeta bat ere badela esan daiteke? Bai, noski. Orokorrean,
historia irudi hegemonikoekin kontatzen da. Botereek irudiak ekoiztu eta oso narratiba zehatzekin zabaltzen dituzte;
beraz, irudiak ideologia dira, ezin dira bata bestetik banandu.
Kontzertu horren irudiak erabiltzeko baimena ukatu zitzaidanean, pelikulak errepresentazioaren edo honen ezintasunaren inguruko gogoeta bat izan behar zuela ulertu nuen. Irudi
ez hegemonikoak sortu behar nituen historia monolitikoaren
statu quo hori nolabait apurtzeko, horren arrailak aurkitzeko.
Zinemaldiko Zinemira sailean estreinatu duzu filma. Zelako harrera izan du? Nahiko ona, uste dut. Lehenengo proiekzioaren ondorengo solasaldian denetatik egon zen. Gizon batek «pelikula imajinatu behar izan dut eta orain solasaldia ere
imajinatu behar dut», esan zuen bat-batean, euskaraz hitz egiten ari ginelako. Esandakoa ikaragarria iruditu zitzaidan, azkenean filmean agertzen diren bi bloke ideologiko eta identitario horiek zinema-aretoetan ere badauzkagulako.
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Armiarma
baskularrak

Dagoeneko, 1999. urteaz
geroztik, 11.000 saio baino
gehiago egin dugu armiarma
baskularrak kentzeko, hots,
larruazalaren gainazalean
agertzen diren zaintxo
horiek. Bi laser-mota
erabiltzen ditugu
horretarako, eta horiek
esklerosia aparrarekin
bateratzen ditugu,
emaitzarik onenak
lortzearren.
Goi-mailako profesional kualifikatuek osatzen dute Dermitek klinikako langile-taldea.

Zain barneko laserra: barize lodiak
desagerrarazteko teknika eraginkorra

B

arizeen sintomak oso ezagunak
dira: hanka astunak, mina, azkura… Baina ez hori bakarrik, larruazalean sortzen dituzten koskorrak antiestetikoak dira eta, zenbait
kasutan, udan praka motzak jartzeko eragozpena izatera heltzen dira. Horrez gain,
osasunari eragiten dioten bestelako konplikazioak agertzeko posibilitatea egoten
da bena-gutxiegitasuna duten pazienteengan; izan ere, larruazaleko koskor horiek
icebergaren tontorra besterik ez dira, benetako arazoa ezin daiteke ikusi ekografoarekin ez bada, zainen barruan baitago.
Barizeak tratatzeko mingarriak eta eragozpen handia izatera arte itxarotea ez da
aukera ona. Barizeak ez dira euren kasa
desagertzen eta, tratatzen ez badira, okerrera egiten dute.

tratamendua jaso dutenen %99,6k
behin betiko emaitza lortu dute.
Safena zain nagusiaren eta safena zain
txikiaren atzeranzko jarioa tratatzeko sarrien hautatzen den tratamendua zain barneko laserra da, kirurgiaren aurretik eta
apar bidezko eskleroterapiaren aurretik,
hala gomendatzen baitute osasun baskularraren arloko nazioarteko erakunde
nagusiek, hala nola Europako Flebologia
Elkargoak, bere azken argitalpenean.
Horren arrazoiak dira teknika honek barizeak berriro agertzeko aukera gutxiago

dituela, arrisku txikiagoa duela, tratamendu ondorengo eragozpen gutxiago eragiten dituela eta eguneroko bizimodua berehala berreskuratzea ahalbidetzen duela,
laneko bajarik gabe.
Errezidiba-tasa (berriro agertzen diren
barizeak) kirurgia tradizionalarekin % 20koa
da eta, aparraren kasuan, % 40koa. Dermitek klinikak zain barneko laserrarekin duen
2010az geroztiko esperientziari esker, tasa
hori % 0,4ra murrizten da, hau da, tratatuta-

Koskor antiestetiko horiek eta
eragozpenak desagerrarazteko
aukera duzu orain, zure
bizi-kalitatea hobetuta
ko pertsonen % 99,6k behin betiko emaitzak
lortu dituzte eta koskorrak erabat desagertu
dira.
barizerik gabe bizitzeko eman beharreko urratsak. Lehenengo urratsa informazioa jasotzeko doako hitzordu medikua eskatzea da, 94 401 01 10 telefonora
deituta edo www.dermitek.com webgunean inprimakia beteta. Azken kasu horretan, zure kasua aztertzeko eta hitzordua
emateko deituko dizute.
Lehen hitzordu horretan diagnostikoa
egingo da doppler ekografia bidez, arazoa
non dagoen zehazteko eta tratamendua

nolakoa izango litzatekeen azaltzeko. Halaber, konpromisorik gabeko aurrekontua
emango dizute.
Hurrengo urratsa izango litzateke azaleko zein sakoneko zain-sistemaren mapa
egitea, tratamenduaren egunean medikutaldea zehaztasun osoz gidatzeko. Mapa
hori erradiologo batek burutuko du Dermitek klinikako kontsultan.
Tratamendua ordubete inguruko saio
bakarrean egingo da. Prozesu guztia ekografo bidez kontrolatzen da eta zuk ere
ikusi ahalko duzu aretoko pantailetan, lasaitasun osoz.
Larruazalari anestesia lokala jarriko
diote zuntza sartzean, inolako eragozpenik senti ez dezazun. Zuntz horrek behar
den energia-kantitate zehatza helaraziko
du eragindako zaina bero bidez zigilatzeko, zuntza biltzeko sistema automatiko batekin. Amaitzean, konpresio galtzerdi bat
jarriko dizute eta 30 minutuko ibilaldia
ematera irtengo zara. Oinez aterako zara,
laguntzarik gabe, eta berehala ekingo diozu berriro zure ohiko bizimoduari.
Emaitza arrakastatsua izan dela ziurtatzeko, kontrol-kontsultetarako hitzorduak
emango dizkizute urte batean zehar. Arrazoiren batengatik barizea berriro agertuko balitz lehen hamabi hilabete horietan,
Dermitek klinikak tratamendua doan errepikatzeko konpromisoa hartzen du.
P.S.E. 144/16

Saioen iraupena 30-90
minutukoa da, eta
krema anestesikoaz edo
kanpo-hotzaz baliatzen gara,
tratamenduan ahalik eta min
gutxien senti dadin.
Negua da urte-sasoirik
aproposena barize
horiek tratatzen hasteko
eta zure hanken itxura
hobetzeko; izan ere, 3-5
saio egiten badituzu,
nabarmen hobetuko dira.
Lehen hitzordu medikoan
argibideak emango
dizkizugu; hots, zure kasua
aztertuko dugu doan.

DERMITEK
Uribitarte Pasealekua,11-12,
48001 BILBO
(Zubizuri zubiaren ondoan;
Moyuako metro-geltokitik
eta Uribitarteko
tranbia-geltokitik hurbil)
Telefonoa:
944 010 110
Astelehenetik barikura
8:30etik 20:00etara,
eta zapatuetan
9:00etatik 15:00etara
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Haria euskal gazte aisialdi-elkartea Udaleku ibiltariak

«Aisialdirako eskaintza
zabaldu beharra dugu»
Unai Mendiburu eta Irene Ezkurra begiraleak ezkerrean eta eskuman, hurrenez hurren; erdian, Maialen Lago.

Ezohiko uda honetan, 12 eta 15 urte arteko
neska-mutilentzako udaleku ibiltaria egin du Uribe
Kostan Haria Getxoko gazte aisialdi elkarteak.
Pandemiari egokituta, balorazio «hobezina» egin dute.
Iker Rincon Moreno

H

aria Getxoko euskal aisialdi-elkarteak 12 eta 15 urte
arteko hamar neska-mutilentzako udaleku ibiltaria
egin du aurtengo ezohiko udan; abuztuaren 24tik
30era bitartean, hain zuzen ere. Arduradunek azaldu dutenez, «giro euskalduna, eskualdeko ondarearen ezagutza, mendizaletasuna, kulturartekotasuna eta hainbat baloreren lanketa» sustatu gura izan dute egitasmo horregaz, Uribe
Kostan ibilbide zirkular bat egiten duten bitartean. COVID-19aren pandemiak eragindako egoera berezia dela eta, moldaketak egin behar izan dituzte; hasiera batean eskualdeko hainbat udalerritan kanpin-dendetan lo egitea aurreikusita zegoen,
denak elkarregaz, talde-kohesioa lantzeko; hala ere, osasunneurriengatik gauetan norberak bere etxean lo egin eta egun
horretan egin beharreko etaparen hasieratik abiatzea erabaki
zuten. Dena dela, Unai Mendiburu begiraleetako batek dioenez, COVID-19ak ekimena baldintzatu duen arren, «segurtasun-neurri denak bermatuta mota honetako egitasmoakaz aurrera egin daitekeela demostratu dugu».
Algorta, Plentzia, Gorliz, Armintza, Erandio, Urduliz, Berango... Pausoz pauso eskualdeko hamaika txoko ezagutzeko aukera izan dute egitasmoan parte hartu duten hamar gazteek.
Eguraldiak ere ibilbidea baldintzatu du hainbat egunetan, baita aurreikusitako ekimenen bat edo beste bertan behera uztera behartu ere. Berbarako, Irene Ezkurra bigarren begiraleak

Eskualdea ezagutuz

Zazpi egunean, Uribe Kostako
hamaika txoko ezagutzeko aukera
izan dute udaleku ibiltarian parte
hartu duten 12 eta 15 urte arteko
hamar gazteek.

azaldu duenez, Berangon Munarrikolandara igotzea aurreikusita zegoen, bertako Burdin Hesia ezagutzeko. Hala ere, eguraldia zela eta, beste jarduera batzuk egitera behartu zuten euren
burua. Etapaz etapa, baina, askotariko jarduerak burutu dituzte taldean, hala nola kayakean aritu Butroe ibaian gora, scape
room motatako jokoa Gorlizko bunkerretan eta historia-jolasak
Martiartu dorretxearen parean. «Askotariko gaiak landu ditugu udalekuotan, bertoko historia ezagutu ahal izateko. Hala
ere, ez dira historia-eskolak izan; gaiak jolasen bitartez landu ditugu», azaldu du Ezkurrak. Diotenez, gainera, azkenengo eguna berezia izan zen: udalekuetako gaueko jarduera bakarra egin zuten Berangoko Santa Ana auzoko baserri batean.
«Bertan lo egitearen truke lan egin behar izan genuen denok,
auzolanean. Hala, enborrak jaso, abereei jaten eman eta halakoak egin behar izan genituen trukean». Maialen Lagok, udalekuetan parte hartu duen gazteetako batek dioenez, oso polita izan da egitasmoa, «inguruan ditugun bazterrak ezagutzeko
aukera oso aproposa izan da. Hasiera batean parte-hartzaileon
adin-desorekak nabaritzen ziren arren, azkenean talde-izaera
genuen. Oso ondo konpondu gara denok».
Luzera begirako egitasmoa. Haria elkarteko kideek diote
egitasmoa «luzaroan irauteko» jaio dela; «ideia da datorren
urtean errepikatzea», Ezkurrak iragarri duenez. Era berean,
azaldu dute udaleko ibiltariez gainera urtean zehar bestelako
hamaika jarduera garatu gura dituztela. «Eskaintza zabala eskaini nahi diegu eskualdeko gazteei, hala nola asteburu-pasak
eta mendi-irteerak». Eskaintza zabal hori gauzatu ahal izateko,
COVID-19aren bilakaerari so ibiliko dira, «horrek baldintzatuko baitu zer egin dezakegun edo ez», Mendibururen esanetan.
«Oraingoa esperimentu bat baino ez da izan, oso ondo atera
dena. Orain, ditugun baldintzen arabera ikusiko dugu zer egin
dezakegun edo ez».
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Paula Odriozola Paulownia dokumentalaren egilea

«Egurrezko surf-taulak
ikusgarri bihurtu nahi ditut»
Zurez egindako taulen inguruko hemeretzi
minutuko dokumentala garatu du Paula
Odriozola Pauloski sopeloztarrak. Paulownia
zuhaitzen izen berdina daraman lan horren
bitartez surfaren munduan taula ekologiko
horien agerikotasuna sustatu gura izan du,
besteak beste.
iker Rincon Moreno

E

uskal kostaldeko edozein txokotan kamera eskuan ikus
daitekeen argazkilari eta bideogilea da Paula Odriozola
sopeloztarra, Pauloski izenagaz ezagunagoa dena ur artean. Itsasoari lotuta dago gaztea, olatu artean murgiltzeak naturarekiko konexioa pizten diolakoan: «Purutasuna,
gardentasuna, oreka... Nirvana».
Paulownia zurez eginiko surf-taulen inguruko dokumentala
da. Zergatik egin duzu mota horretako ikus-entzunezkoa? Zer
lortu nahi izan duzu horregaz? Betidanik interesatuta egon naiz
bio-eraikuntzan, hau da, material naturalen bidez eraikitzea.
Orain dela sei urte ezagutu nuen zurezko taulekin surfa egiten
duen Andrea Molina. Biok batera argazki eta bideo dezente egin
ditugu; bera izan da nire inspirazioa, eta noski, taula ekologiko
horiei agerikotasuna ematea izan da helburu nagusia.
Noiz hasi zinen hori lantzen eta noiz egin zenuen publiko?
2017an hasi nintzen Paulownia zuhaitzen plantazioen inguruan
informazioa biltzen. 2018ko udaberrian Valentziako iPaulownia
enpresa bisitatu nuen, zuhaitzak lore more politez beteta zeuden
momentua aprobetxatuta. Bidaia jarraituz, Bartzelonara jo nuen
Flama Surfboards grabatzeko, Andrea Molinak erabiltzen dituen
surf taulen shaper-a, alegia. Taula benetan zoragarriak sortzen
dituzte bertan, pasio eta fintasun itzelarekin. Bueltan, Euskal
Herrian taula horiek eta Alaiak erabiltzen dituen jendea grabatzen jarraitu nuen. 2019an amaitu nuen eta hiru festibaletan
aukeratu zuten, baita pantaila handian proiektatu ere.
Zelako harrera izan du lanak surfaren munduan? Surflari
asko eszeptikoak dira, baina orokorrean harrera positiboa izan
duela esan daiteke. Surfaren industria jasangarriago bihurtzeko eta material ekologikoak erabiltzeko asmoa dugu itsasoaren
munduan murgilduta gaudenok.
Bestelako dokumentalik egitea aurreikusten duzu etorkizunean? Momentu honetan Zuku surflariarekin bideotxo bat labean daukat, Sergik sortutako pieza batekin. Zuku lagun handia
dut, pertsona ezaguna da Espainian, eta surflari aparta; beraz,
gure helburua da eszeptiko horiei demostratzea taulok Mundakako tutuen barruan sar daitezkeela.
Zeintzuk berezitasun ditu Paulownia-egurrez egindako surf
taula batek? Paulownia izeneko zuhaitzaren zur hori oso aproposa da itsasoan murgiltzeko, ezaugarri bereziak dituelako:
erresistentzia handia du, iragazgaitza da eta pisu txikia du,
besteak beste.

2017an hasi zen sopeloztarra dokumentala lantzen. Hodei Torres

Zurezko taulak
garestiagoak
diren arren, oso
erresistenteak direla eta
bizitza luzeagoa dutela
dio Paula Odriozolak.

Surfa eta ekologia. Itsasoaren gaur egungo egoera larria
dela eta surflariek ekologismoaren alde egin beharko luketela uste duzu? Zelan lagun dezakete arlo horretan? Kontsumismoaren aro honetan surflari gehienek taula asko dituzte.
Zurezko taulak pixka bat garestiagoak dira, denbora gehiago
behar dutelako prestakuntzan, baina oso erresistenteak dira
eta bizitza luzeagoa dute. Kotxe bat, etxe bat edo janaria erosteko irizpide berdina izango bagenu, zurezko surf-taula gehiago
ikusiko genuke.
Badago zurez egindako taulak egiten dituen norbait hemen
inguruan? Salvador Artaza shaperak Alaiak fabrikatzen ditu.
Polinesian antzinatik surfa egiteko erabiltzen diren taula-motak dira. Oso finak eta, orokorrean, olatu txikietarako.
Surfari lotutako argazki eta bideo asko ikus ditzakegu zure
sare sozialetan. Nondik dator afizio hori? Olatuekin lotuta dauden kirolak bisualki oso atseginak egiten zaizkit. Bestalde, itsasoan murgiltzeak naturarekin konexio handia pizten dit.
Afizioa ofizio bilakatu duzu? Ez, hau dena afizioa besterik ez
da. Ofizioz marrazketa-irakaslea naiz.
Aurretik ere film laburrak egin izan dituzu, Las chicas de las
olas kasu. Zer nahiago duzu, argazkigintza edo bideogintza?
Arte ezberdinak dira. Argazkigintza poesiarekin lotuta ikusten
dut, eta bideogintza sormena, irudimena eta sentsazioekin loturik. Sentsibilitatez nire proiektuak margotzea dut erronkatzat.
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SOLUZIOAK:

Dadoa

Zortzi dado hauetatik
erdiak ez datoz
bat dadoaren irudi
zabalduagaz. Identifika
itzazu onak eta txarrak.
Zalantzak sortzen baldin
bazaizkizu, ebaki ezazu
irudi zabaldua eta
muntatu ezazu.

Arrotza

Harpeetan gaude, Pleistozeno garaian, orain dela 40.000 urteko
eszena bati begira. Erne erreparatzen baduzu, oso gauza bitxiak
aurkituko dituzu, hain zuzen, garai hartan aurkitu behar ez
zenituzkeenak. Badira gutxienez hamaika. Ikusten dituzu?
Gero eman kolore apur bat beheko harpetarrei. Zenbat eta biziago,
orduan eta ederrago.
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Mezu irudikatua
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Idatzi irudi bakoitzaren azpian
dagokion hizkia eta
Amatxi Pantxikak zer
dioen jakingo duzu.
Esaera zahar bat da.

Lehiaketa Non dago?
Uribe Kostako
irudi honetan
zer ageri den
igarriz gero,
beheko saria
irabaz dezakezu.

Sudokua

Bete itzazu lauki zuriak,
GEZURRA hitza osatzen
duten hizkiakaz. R
bikoitza hizki bakar bat
balitz bezala hartuko
dugu.
Beraz, G, E, Z, U, RR eta A
dituzu sudoku honetako
sei elementuak. Gogoratu
sudokuetan elementu
bakoitzak behin agertu
behar izaten duela
zutabe, lerro eta area
bakoitzeko.

Argazkia NON
egindakoa den
badakizu?

Saria

Umeentzako
liburuak

Ibaizabal argitaletxeari esker, etxeko
txikientzako hainbat liburu zozkatuko
ditugu. Sari hori irabazi gura baduzu,
urriaren 21a (eguaztena) baino lehenago
bidali erantzuna, zure izen-deiturak eta
harremanetarako bide bat hona:
hiruka@hiruka.eus.
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Mundukatuak Tanger

«Euskal Herriko
udako jaiak izugarriak
dira niretzat»

Samir
Allouch
Nongoa
Tanger.

Adina
25 urte.

Zertan dabil

Lanean eta ikasten.

Ikasketak

Zerbitzu komertzialen
heziketa-zikloa.

Noiz heldu
zinen?
2017ko urrian.

Noiz arte
berton?

Auskalo; printzipioz
betiko gelditu gura
luke berton.

Lurraldea
Maroko.

Azalera

446.550 km2.

B

Iker Rincon Moreno

izitza hobeago baten bila alde egin zuen Marokotik Samir
Allouchek 2017an. Gazteak dioskunez, zaila da duintasunez
bizitzea bere sorterrian; «eskubiderik ez dago bertan eta dendenagatik ordaindu beharra dago, baita ospitaleetara joateko ere. Dena pribatua da eta gobernuarekiko konfiantzarik ez dago».
Tangerrekoa da sortzez, Afrikako atekoa, eta bertan dagoen merkantzia-mugimendua aprobetxatuta ezkutuan egin zuen Maroko eta Espainia arteko bidaia. Azaldu duenez, iparraldean daudela aprobetxatuta, joan-etorrian dauden autobus eta kamioiak erabiltzen dituzte
migratzaileek itsasartea gurutzatzeko. «Hegoaldekoek, aldiz, pateretan joaten dira; horretarako ordaintzen dute». Batean zein bestean,
bidaia arriskutsua dela dio, «baina arriskatu beharra dago». 2017ko
urrian heldu zen Espainiara, eta Madriletik pasa ondoren, urte bereko abenduaren 15ean finkatu zen Getxon. Aitortu duenez, hasiera
bateko ideia Danimarkara igotzea zen, Kopenhagera. Hala ere, azkenean berton lotzea erabaki du, inguruotan bizimodua aurrera atera-

tzeko aukera gehiago izango dituelakoan. «Lanean eta ikasten ari
naiz orain; nire ideia da neure kopetako izerdiaz egoera erregularizatzea eta paperak eskuratzea». Kuadrilla egin du Algortan, bertoko
hainbat gaztegaz, baita Getxo Rugby taldean jokatzen hasi ere: «Babes handia dira niretzat eta asko irakatsi didate». Izan ere, bertoko
eta bere sorterriko kultura oso ezberdinak dira, arlo denetan. «Metroa
hartu nuen lehenengo egunean oso urduri jarri nintzen nire ondoko
bikoteak publikoki musua eman ziolako elkarri. Hori Marokon ezinezkoa da!». Apurka-apurka, bertoko kulturan murgildu, udako jaiakaz txunditu eta hemengo errealitatera ohitzen hasi da; hala ere, ez
ditu ahazten atzean utzitakoak, ezta bere amak barikuro egiten duen
kuskusa edo ospakizunetarako behi-haragi espeziatua ere. Deskribatu digunez, Tanger itsaso biren arteko hiri handia da, Afrika iparraldekoa. Oso turistikoa ez den arren, bisitari asko dituzte bertan dauden hondartzengatik. Era berean, inguruko hainbat leku aipagarriak
direla dio, hala nola Xauen herria eta Herkulesen leizeak. Horiek bi
sarrera dituzte: bat lehorrera begira, bestea itsasora, «eta horrek buruz behera jarritako Afrikako mapa baten irudia ematen du».

Hiriburua
Rabat.

Biztanleria

35.330.305 (2017).

Hizkuntzak

XX. mendera arte
amazigera edo
bereberrera izan
da nagusi Marokon;
hala ere, orain
arabiera bultzatu eta
berau nagusitu da.
Mendearen amaieran
biztanleen laurden
batek baino ez zuen
erabiltzen amazigera
hizkuntza nagusi gisa.

Moneta
Dirham.
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Non da? Lehiaketa

Badugu aurtengo udako
lehiaketaren irabazlea!

Uda ezberdin bat zetorrela ikusita, aukera ona ikusi dugu gure inguruan
dauden txokoen berri eman eta horiek beren-beregi ezagutzera animatzeko.
Galeria honegaz joko bat proposatu dizuegu hilabeteotan: ezetz asmatu nongo
«bazterrak» diren irudiak! Bada, eskerrik asko parte hartu duzuen guztiei,
baina irabazle bakarra dugu: Amaia I. Bejondeizula!
Goza ezazu bi pertsonarentzako gau biko egonaldiaz NEKATUR Nekazal
Turismo elkarteko ostatuetan, logela edo apartamentuetan.

Barrika, kala.

Berango, Burdin Hesia.

Erandio, Lutxana aldea.

Getxo, Tunelboka.

Gorliz, Billano lurmuturra.

Leioa, Udondo aldea.

Lemoiz, zentral nuklearra.

Plentzia, Butroe ibaia.

Sopela, lurmuturreko flysch-a.

Urduliz, Santa Mariñe ingurua.
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