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Tolosako Amarotz auzoa eraberritzen
hasiko dira hurrengo urte hasieran
N-1 errepidearekiko lotura urbanizatzen hasiko dira datozen
hilabeteetan, eta futbol zelaia berdegune bilakatuko da 2

«Gabon
kantuak gure
haurtzarora
garamatzaten
kantuak dira»

Juantxo Zeberio 
Eguberri Umama diskoaren zuzendaria

‘Eguberri Umama-Basque
Christmas Songs’ izeneko bilduma
berria 200 lagunen diru
ekarpenari esker grabatu dute 6

Eneko Arteaga, Agurtzane Intxaurraga eta Nora Urbizu emanaldiko afixarekin. M. I.

‘Itsasoaren emazteak’
herrian ikusgai
Larunbatean, Amasa-Villabonan eskainiko da 3

ETXEGABETZE
ARRISKUA AZTERGAI
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LAN BILA

Etxeko lanetarako: etxeko lanak
egiteko edota haurrak zaintzeko,
esperientzia handia duen emaku-
me euskaldunak bere burua es-

Iragarki laburrak

kaintzen du. Gainera, kotxea ere ba-
dauka, lanerako edonora joateko.
Interesa duen edonork, ondoren da-
tozen bi telefono zenbakietako ba-
tera dei egin dezake: 943 69 68 82
edo 606 52 19 92.

Iruña etorbideko bi gunetan biribilguneak egingo dituzte, eta norantza bakoitzean errail bana izango da aurrerantzean, trafikoa mantsotu eta eremua urbanizatzeko. ITZEA URKIZU

Haize berriak Amarotz auzora

ITZEA URKIZU TOLOSA

Tolosako Amarotz auzoa erabe-
rritze prozesu baten atarian
da. Auzora doazen sarbideak

zaharberritzeaz gain, itxura urbano-
agoa hartuko du Iruña etorbideak,
eta 40 urteko bizitza luzea duen fut-
bol zelaiari ere iritsi zaizkio azken
egunak.

2014. urte hasieran ekingo diete
errepideko obrei. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eta Tolosako Udalaren
arteko lankidetza hitzarmenak ahal-
bidetu du proiektua eta, besteak
beste, errepidea konpondu eta bi bi-
ribilgune eraikiko dituzte.

Gaur egungo diseinua hirigune
baterako desegokia da bai udala-

rentzat, bai aldundiarentzat, «eta
gainera, ez da bateragarria Tolosan
trafikoa mantsotzeko harturiko az-
ken neurriekin», azaldu zuen Ibai
Iriarte alkateak.

Horrela, beraz, proiektuak ekarri-
ko dituen eraberritze lanen artean
lehena, biribilgune bat izango da. 
N-1 errepideko hegoaldeko adarra-
ren eta GI-2135 errepidearen arte-
ko bidegurutzea ordezkatuko du;
alegia, gaur egun Tolosatik Donos-
tiara joateko, edo Gasteiztik Tolosa-
ra sartzeko loturan egingo dute le-
hen biribilgunea.

Horrekin batera beste biribilgune
bat egingo dute gaur egun Usabal
poligonora sartzeko, Txarama alde-
ra joateko nahiz norantza-aldaketa

egiteko dagoen bidegurutzean; 250
metroko bide-zatia ere egokituko
dute biribilgune horretatik hasita,
Araxes ibaiaren ezkerraldean. 

Azkenik, GI-2135 errepideko edo
Iruña etorbideko galtzada ere egoki-
tuko dute bi biribilguneen artean, ai-
paturiko bide-zatiari egokitzeko. Na-
barmentzekoa da, norantza bakoi-
tzean bi errail daudela orain, eta
lanen ondoren errail bakarra egon-
go dela alde bakoitzean.

Eraberritze lanen finantziazioa
hiru iturritatik iritsiko da. Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak 128.382,45 euro
bideratuko ditu azpiegitura horreta-
ra, eta Tolosako Udalak, berriz,
888.548,90 euroko inbertsioa egin-
go du. Azkenik, aipatzekoa da Ama-
rozko papelerako etxebizitzen ardu-
ra daraman Orubide enpresak ere
zati bat finantziatu beharko duela,
urbanizazio lanak direla eta;
423.919,88 euro jarriko ditu, horre-
la, Orubidek.

Obraren adjudikazioa udalaren
esku geratuko da, eta pleguak onar-
tzearekin batera, datorren urteko
otsaileko lehen egunen inguruan
hasiko dira errepideko lanak. Ibai
Iriarte alkateak oso beharrezkotzat
jo du proiektua, «aspaldidanik egite-

ko zegoen zerbait» dela uste du:
«Lan hauei esker Iruña etorbidea hi-
rigune izatera pasako da, gaur egun
ez baitu eremu urbano baten itxura-
rik. Horrek herritarrei bidea zabaldu-
ko die, eta kale itxura emanez etor-
bidea auzoan integratzea eta auzoa
Tolosako erdigunera hurbiltzea da
gure nahia». 

Errepidea egokitzearekin batera,
Amarozko futbol zelaia berdegune
bilakatuko da laster, auzotarrentza-
ko parke itxura hartuz, eta duela biz-
pahiru urte egindako herri-galdeke-
tatik abiatua, auzunerako sarbide-
ak ere egokituko dituzte. Iriarte
alkateak «auzo elkartearekin eten-
gabeko elkarlana» izan dutela na-
barmendu zuen.

Futbol zelaiari merezitako agurra

Amarotz auzunea 1970ko hamarka-
dan sortu zen, eta hainbeste fami-
liaren bizilekua bilakatzearekin ba-
tera, ehunka haur ere hasi ziren au-
zoan jolasean. Amaroztar
gaztetxoenen beharrak asetze alde-
ra, amaroztarrek auzolanean egin
zuten gaur egungo futbol zelaia,
1973. urtean. 

Garai hobeak izan ditu egungoak
baino, Amarotz Kirol Elkartearen so-

N-1 errepidearekiko lotura urbanizatzen hasiko
dira datozen hilabeteetan, eta futbol zelaia

berdegune bilakatuko da. 

rreraren eskutik. 1977an osatu zu-
ten taldea, eta amateur mailako fut-
bol-txapelketa arrakastatsua anto-
latzen hasi ziren, 1998ra bitarte.

Gerora ere, hainbat gazteren entre-
namendurako gunea izan da, eta
baita gaztetxoen mailetako partidak
jokatzeko zelaia ere. 

Datozen hilabeteetako eraberri-
tze lanen ondorioz futbol zelaia de-
sagertu eta auzotarrentzako parke
bilakatuko da, Amarotz auzoari ber-
degune bat gehiago gehituz. 

Horregatik, zelaiari merezitako
agurra eman nahi izan diote, eta la-
runbatean egingo dute ospakizuna.
Goizean partidak jokatuko dituzte,
eta hamaiketakoa ere egingo dute.
Ondoren, Usabal sagardotegian
bazkaria izango da, eta herritar guz-
tiak gonbidatu nahi izan dituzte.
Txartelak Amarozko Goiz-Argin, Tolo-
sako Ikatza eta Iurren eta Ibarrako
Zubiaurren daude salgai. 

Larunbatean futbol zelaia agurtzeko festa antolatu dute. Berdegune bilakatuko da laster. ITZEA URKIZU

2014. urte
hasieran ekingo
diete errepideko
eraberritze lanei
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MIKEL IRAOLA AMASA-VILLABONA

Uztailaren 12an Tolosan estreinatu
ondoren, larunbatean herrian bertan
taularatuko du Oinkari Dantza Talde-
ak  Itsasoaren Emazteak ikuskizuna,
Hika Teatroarekin batera. «Sentimen-
tu asko trasmititzen dituen emanaldi
ikusgarri» gisa definitu dute protago-
nistek, eszenatokian izango diren 60
dantzari, bi aktore eta lau musikok in-
dar eta pasioz betetako zuzenekoa
prestatu baitute. Herritarren aurrean
antzezlana eskaintzea, «ohore handi
bat» dela ere esan dute. 

Duela bi urte egin zuten topo lehe-
nengo aldiz Oinkarik eta Hika Teatro-
ak, Amantalen ahotsa ikuskizunare-
kin. Harrez geroztik, harreman estua
izan dute, eta talde bien arduradune-
tako bakoitzak hitz onak besterik ez
ditu bestearekiko. «Esperientzia abe-
rasgarria izan da Agurtzanerekin lan
egitea, pasio asko trasmititzen du eta

artistikoki ideia asko ditu» dio Eneko
Arteaga, Oinkariko arduradunak. «Ilu-
sio, freskotasun eta indar askoko tal-
dea» bezala definitu du Oinkari, Agur-
tzane Intxaurraga, Hikako kideak.  

Itsasoaren emazteak lanean inda-
rrak batu dituzte bi taldeek, eta gus-
tura daude egindako lanarekin: «Zu-
zendari batek amestuko lukeen ikus-
kizuna da. Produkzio lan handia du,
eszenatokian uneoro ia 60 pertsona
baitaude. Esperientzia handia izan
da bi taldeontzat». 

Antzezlanak, euskal dantza tradi-
zionala oinarri hartuta, Euskal Herri-
ko kostaldeko arrantzaleen emazte-
en bizipenak kontatzen ditu. «Amaie-
ran batuko dira istorio ezberdinak eta
ikusleak berak ikusi beharko du zein
den garrantzitsuena», azaldu du In-
txaurragak. 

Istorio guztietan, uneoro, hamaika
sentimentu azaleratuko dira: «Mo-
mentu alai eta dramatikoak egongo
dira, indartsuak ekintza aldetik, baita
hausnarketara eramango duten une
poetikoak ere». Sentimentu hori bera
izango dute dantzari eta aktoreek es-
zenatoki gainean, Intxaurragaren us-
tez, hori baita arrakastaren gakoa:
«Ez da antzezlan eta dantza soil bat.

Sentimentuak taularatuko
ditu Oinkarik ‘Itsasoaren
emazteak’ ikuskizunarekin  

Oinkarik eta Hikak
Amasa-Villabonan
eskainiko dute
ikusizuna, larunbatean
22:30ean

Ez dira mugimendu sinpleak, senti-
mentuz egindakoak baizik.   

Musikak duen garrantzia ere na-
barmendu dute Oinkari eta Hikako
arduradunek: «Hasieratik genekien
Pello Ramirez izango zela konposa-
tzailea. Aurretik egin genituen lan ba-
tzuk berarekin eta gustura geunden»,
dio Arteagak. Intxaurragarentzat, be-
rriz, Ramirez bezalako musikariekin
lan egitea eta antzezlanean zuzene-
ko musika izatea «luxu bat» da.

Oinkariren lan ona

Bestalde, Oinkariren lana nabarmen-
du du Intxaurragak: «Harrigarria da
zenbat jende mugitzen duen. Ez da
ohikoa herri txiki batean. Indarra,
freskotasuna, eta lanerako diziplina
handia erakutsi dute. Prestaketan ja-
rrera oso ona erakutsi dute eta emai-
tza profesionala da». Nora Urbizu, kul-
tura zinegotziak ere Oinkariren lana
goraipatu du: «Talde hauek erakus-
ten dute kultur sorkuntza ez dagoela
geldirik». 

Dantza eta antzerkia uztartzen dituen sentimenduz beteriko ikuskizuna da. 

ITSASOAREN EMAZTEAK

60 dantzari. Oinkari Danta Taldea.
Bi aktore. Hika teatroa: Agurtzane
Intxaurraga eta Miren Gojenola. 
Lau musikari. Angel Unzu, Pello Ra-
mirez, Xabier Zeberio, Fredi Pelaez. 
Zuzendaria. Agurtzane Intxaurraga.
Data. Abenduak 14, larunbata.
Lekua. Olaederra kiroldegia.
Ordua. 22:30. 
Sarrerak. www.kutxasarrerak.com
webgunean, eta Amasa kafetegian.
Egunean bertan, 18:00etatik aurre-
ra, Olaederra kiroldegian. 

Ezaugarriak

Irudia Asteasu

Lan hitzarmenaren
alde protestan

Asteasuko Gamesa lantegiko lan-
gileek lan hitzarmenaren aldeko
protestei ekin zieten atzo. Goizean
eta arratsaldean zehar, lau orduko
lanuzteak egin zituzten, lan ituna
blindatzeko eskatuz. Langileen
arabera, enpresak irabaziak ditu,
eta lan karga handia espero dute,
baina lan baldintzak bere horretan
mantendu nahi dizkiete. Ostiralera
izango dira protestak.  M. I.

Astelehenean eman
zitzaion hasiera kirol
asteari, eta igandera
arte iraungo du

MIKEL IRAOLA ZIZURKIL

Aste honetan, igandera bitarte, kirol
astea ospatuko dute zizurkildarrek.
Mendia, pilota eta gau krosa izango
dira progonismo gehien izango du-
ten kirolak. Hala ere, izango da bes-
te ekintza batzuetarako tartea ere
bai, Tai Chi-a ikasteko, esate batera-
ko. Hori, bihar izango da. 

Asteburuan izango dira ekitaldi ga-
rrantzitsuenak. Larunbatean, hama-
bi orduz kirola egiteko aukera izango
dute herritarrek. Goizean, umeentza-

ko jolasak antolatu dituzte Eskola Ki-
rolako gurasoek. Gauean, berriz,
XVII. Gau Krosa jokatuko da. Iluntze-
ko 22:00etan haurren lasterketa
izango da, eta 22:30ean. Aurten, Pa-
suseko berritze lanak direla eta, ibil-
bidea aldatu behar izan dute, baina
iaz bezala, zazpi kilometrokoa izango
da. Izen ematea zabalik da www.he-
rrikrossa.com atarian, 3 euro ordain-
duta, edo egunean bertan, bost euro
ordainduta. 

Igandean, berriz, III. Pilota Txapel-
ketaren finalen ondoren, Zizurkilgo
kirolariei omenaldia egingo zaie.
Aurtengo sarituan, Jon eta Igor Sa-
siain, Asier Gallego, Fredi Martinez,
Aitziber Ibarbia, Ainhoa Amilibia, Jon
Erasun, Peru Labaka eta Ibon Gon-
zalez izango dira. 

Mendia, pilota eta gau
krosa, kirol asteko
protagonista nagusiak 

Ainhoa Larrea eta Aratz Alkorta kirol astearen aurkezpen ekitaldian. M. I.

ABENDUAK 11,
ASTEAZKENA

21:00. Dokumental proiekzioa,
Iriarte Etxean: Euskal Herriko altxo-
rretan barrena. Arkaitz Astiazara-
nek 2013ko udaberrian Euskal He-
rri osoan barrena egindako 4.400
kilometroko bizikleta bidaia du hiz-
pide. 

ABENDUAK 12, OSTEGUNA

19:30-20:30. Tai Chi ikastaro labu-
rra eskainiko dute Atxulondo Kultur
Etxean. Borrokaren ikuspegia alde
batera utzi eta norbere gorputzaren
energia bideratzen irakatsiko dute,
osasunari begira. 

ABENDUAK 13, OSTIRALA

19:30. Atxulondo Kultur Etxean,
Mendiaren handitasuna hitzaldia
izango da, eta Karlos Diez zizurkil-
dar mendizaleak emango du. Men-

Egitaraua

diko eskaladaz eta eskiaz mintzatu-
ko da. 

ABENDUAK 14,
LARUNBATA

Hamabi orduz kirolean Zizurkilen

Goizean. Hainbat joko eta kirol
izango dira 3 urtetik gorako hau-
rrentzat, Zizurkilgo Eskola Kirolak-
eko gurasoek antolatuta. 
22:00. Haurren gau krosa. 
22:30. Zizurkilgo XVII. Gau krosa
izango da. Izen-ematea zabalik
dago, eta gehienez ere 250 lagu-
nek parte har dezakete.

ABENDUAK 15, IGANDEA

10.00. Zizurkilgo III. Pilota Txapel-
ketako finalak jokatuko dituzte In-
txaur frontoian, Ziotza pilota esko-
lak antolatuta. 
Ondoren. 2013. urtean lorpen be-
reziak izan dituzte kirolari zizurkil-
dar guztiei diplomabanaketa.
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Orduan, bankuak nolabait orekatze-
ko, %18ko sabai klausula jartzen
du. Baina, bankuak berak ere bada-
ki %18ra ez dela sekula iritsiko. 
Zer egin beharko luke Espainiak? 

Europatik datorkion agindu baten
ondorioz, notarioen eta erregistra-
tzaileen bitartez ekidin egin behar-
ko lituzke neurrigabeko klausula 
horiek dituzten maileguak. Beraz,
notarioarenera hipoteka bat inskri-
batzera joatean, neurrigabeko klau-
sulak dituela esan beharko luke, eta
horiek kendu gabe ezin dutela onar-
tu. Baina, Espainiak ez du inoiz Eu-
ropako agindu hori betetzeko proze-
dura martxan jarri. 

Honen guztiaren errudun nagusia,

beraz, Espainiako Gobernua al

da? 

Hala da. Felipe Gonzalez, Jose Ma-
ria Aznar, Jose Luis Rodriguez Zapa-
tero eta Mariano Rajoy dira errudu-
nak. 1993. urtetik lau gobernu des-
berdin izan dira Espainian, eta
lauretatik inork ez du Europatik ze-
torren agindu hori bete. Ondorioz,
bankuari egin diote mesede eta fa-
miliak kaltetu dituzte. Gainera,
orain, familiek ikusi dutenean euren
eskubideak aldarrikatzera epaitegi-
ra joan daitezkeela, tasak jarri ditu
gobernuak justiziara joatea ere he-
rritarrek ordaintzeko.    
Trabak trabaren gainetik, beraz. 

Eta familia asko daude ez dutena di-
rurik epaitegietara jotzeko. Beraz,
injustizia onartu beharrean aurki-
tzen dira, justizia eskatzeko dirurik
ez dutelako. Espainia osoan
400.000 etxegabetze kasu eman
dira. 400.000 familia etxerik gabe
kalean geratu direnak, eta gainera
bizi osorako zorrarekin.
Alderdi politikoek zer dute esate-

ko horren aurrean? 

Kontuan hartu behar da, alderdi po-
litikoak direla berankor handienak.
Bankuekin zor handienak beraiek
dituzte, beraz, euren kontrako lege-
dia ezarriko balute alderdiak euren

Jose Maria Erauskin • Stop Kaleratzeak plataformako abokatua

«Askok injustizia onartu behar dute
justizia ordaintzeko dirurik ez dutelako»

Stop Kaleratzeak plataformako abokatuak ‘Kaleratze
mehatxua gurean!’ izenburupean hitzaldia emango du bihar,

Ibarrako Subegi kultur elkartean, 19:00etatik aurrera

IÑIGO TERRADILLOS IBARRA

Stop Kaleratzeak plataformako kal-
tetuei formazio juridikoa ematen
edota auzietan defendatzen hain-
bat abokatu ari dira era boluntario-
an lanean. Horietako bat da Jose
Mari Erauskin, farmazialaria, eta zu-
zenbidea ikasitakoa. Bihar Ibarrako
Subegi kultur elkartean izango da,
19:00etan, etxegabetzeen ingu-
ruan hitz egiten.
Zergatik gertatzen dira etxegabe-

tze kasuak? 

Etxegabetzea prozesu baten ondo-
rioa eta emaitza da. Ordainketarik
egin ez delako gertatzen da. Ordain-
ketarik egin ez izana maileguaren
ezaugarriengatik izan ohi da asko-
tan. Ikaragarriak diren ezaugarri ho-
riek ezin ditu mailegua eskatu due-
nak bere gain hartu. Beste ezaugarri
batzuekin, ordea, ordaindu ahalko
luke. Zoru klausulen edota neurriga-
beko IRPH indize edo komisioen on-
dorioz gertatu ohi da ordainketa
egin ahal ez izatea. 
Azken horiei erreparatzen diezue

bereziki plataforman.

Ordaindu ahal ez izatera iritsi aurre-
ko egoeran lan handia egiten dugu,
etxegabetzera ez iristeko helburuz.
Bankuek ez dezaten abusatu saia-
tzen gara, askotan, esan bezala, jar-
tzen dituzten gehiegizko klausula
horiek direlako ordaindu ezin izana-
ren arrazoia, eta ez ordaintzetik etor
daitezke etxea bahitzea eta etxega-
betzea. Esaterako, bere hipotekan
Euribor +1 duen pertsona batek
laueko zoru klausula du. Euribor +1
ordaindu ordez (1,5), zoru klausula
aplikatzen diote, eta 2,5eko desber-
dintasun horren ondorioz hileko
kuota ezin ordaintzera iritsi daiteke.
Kontratatuta duen interesarekin or-
daindu ahalko luke, baina neurriga-
beko klausularen ondorioz aplika-
tzen zaion interesarekin ezin du. Be-
raz, hipoteka horrek pertsona hori
etxegabetzera darama. 
Neurrigabeko klausula horien ar-

tean IRPHa nabarmentzen duzue. 

Kutxabanken IRPHa da neurrigabe-
ko klausulen beste adibide argi bat.
IRPHa une honetan, 3,9an dago. Ai-
tzitik, bere ordezkoa den Euribor +1,
1,5ean. Bien arteko alde horren on-
dorioz, batez beste, 300 eta 400
euro bitarte gehiago ordaintzen ari
dira hileko hipoteka Gipuzkoan. Per-
tsona batzuk ezin dute 300-400
euro gehiago ordaindu. Gure lana
klausula horiek ekidin, eta etxega-

betzera ez iristeko bitartekoak jar-
tzea da.
Hipoteka askok al dituzte neurri-

gabeko klausulak? 

Bai. Mailegu guztiek dituzte neurri-
gabeko klausulak, Espainiako Esta-
tuak ez duelako bete horiek izatea
ekiditeko bere obligazioa. 1993. ur-
tean Europatik zehaztu zen, Europar
Batasuneko estatuek kontsumitzai-
leen maileguetan neurrigabeko
klausulak ez egotea zainduko zute-
la.  Era berean, zehazten zen hartu
beharreko neurri guztiak hartuko zi-
tuztela klausula horiek ez aplikatze-
ko, eta klausula horiek mailegu edo
kontratuetan sartuko balira ez zirela
aplikatuko zehazten zen. 1993an
neurrigabeko klausulen inguruan
agindu hori eman zitzaion Europatik
Espainiari, eta Espainiak ez du bete.
Ez du kontsumitzaileen interesen
alde egin, eta neurrigabeko klausu-
lez beteta daude kontratuak. Ondo-
rioz, herritarrek, euren dirua, denbo-
ra, energia eta, kasu batzuetan,
osasuna erabili behar dute, epaite-
gietara jo eta inoiz existitu beharko
ez luketen neurrigabeko klausula
batzuk kentzen saiatzen. Espainiak,
beharko luken moduan, neurriak ja-
rri izan balitu, ez litzateke sekula
hori gertatuko.
Betidanik izan al dira klausula

mota hauek? 

Bai. Zoru klausula, esaterako, neu-
rrigabekoa da. Pertsona batek hipo-
teka bat negoziatzen duenean, bi in-
teres mota hartzen dira kontuan.
Izan daiteke interes iraunkorra eta
aldaezina hipoteka osoan, edota al-
dagarria den interesa. Interes alda-
garria igo edo jaitsi egin daiteke fak-
tore baten eraginez. Hori bankuak
eta maileguaren eskatzaileak ados-
ten dute. Faktore horietako bat Euri-
borra izan daiteke. Euriborra igotzen
bada, gehiago ordaindu beharko du
hipotekaren kuota, eta jaisten bada,
berriz, gutxiago. Euriborra kanpotik
datorren indize bat da, beraz, hasie-
ra batean, bai bankua bai eta eska-
tzailea ere, maila berean daudela
dirudi. Baina, ez da horrela. Ban-
kuak zoruarena moduko klausula
bat gehitzen duelako, eta ondorioz,
Euriborra jaitsi izanagatik, kuota ez
zaio jaitsiko neurri berean. Esatera-
ko, zoru klausula lau bada, ez du
inoiz %4 baino gutxiago ordainduko.
Hori tranpa da, bankuak eta biok in-
teres aldakor bat adostu dugun
arren, ni ez naizelako inoiz jaitsieraz
baliatzen, baina, bai ordea bankua.Jose Maria Erauskin Stop Kaleratzeak plataforman laguntzen duen abokatua, hitzaldi batean. GOIENA

jabetza diren egoitzak galtzeko
arriskuan egongo lirateke. Alderdiek
euren kontuak eta jabetzak arrisku-
tik at jartzeko beste aldera begira-
tzen dute, bankuek familiak kalera-
tzen dituzten bitartean. Alderdiren
bat etxegabetu duen bankuren ba-
ten kasurik ez da sekula gertatu.
Bestalde, alderdien eta bankuen ar-
tean dauden ezkontzak nabarmen-
tzekoak dira: EAJ Kutxabankekin
edota La Caixa CIUrekin edo Caja
Canarias Coalicion Canariarekin,
esaterako. Alderdi horiek ez dituzte
banku horien eta euren neurrigabe-
ko jarreren aurkako neurriak har-
tzen.  
Horren aurrean, zer egin dezake

herritarrak? 

Herritarrek alderdien aurka egin be-
har dute. Alderdiak herritarrak or-
dezkatzeko aukeratuak izan dira,
eta ikusten dugunez, bankuaren in-
teresak ordezkatzen dituzte. IRPHa-
ren afera dago, adibidez: 2009. ur-
tean eskatu zion Europak Espainiari
indize hori kentzeko, eta Espainiak
eta Kutxabankek aplikatzen jarrai-
tzen dute. EAJk gehiengoa du Kutxa-
banken kontseiluan, beraz, EAJren
afiliatuek galdetu beharko diote eu-
ren alderdiari zergatik babesten
duen neurrigabekoa den indize bat,
eta zergatik herritarrak babestu or-
dez Kutxa babesten duen. 

Eta epaitegiek zer diote? 

BBV bankuaren neurrigabeko zoru
klausulak Espainiako Auzitegi Gore-
nera iritsi dira, eta honek neurriga-
bekoak direla eta kendu egin behar
direla esan du. Baina, ez dela klau-
sula horrengatik aurrez jaso duten
dirua itzuli beharrik adierazi du, diru
asko litzatekeela argudiatuta, eta
hori guztia itzuli beharko balu, arris-
kuan jarriko lukeelako bankuaren
bideragarritasuna. Hori adar jotzea
da. BBVk urteetan lapurtu egin baiti-
gu. Ez dena posible da Espainiako
presidenteak harrokeriaz esatea Es-
painiak ez duela banku erreskaterik

behar, eta beste alde batetik entzun
behar izatea bankuek ezin dutela di-
rua itzuli ez dutelako. Familiei lapur-
tutako dirua itzuli behar zaie, eta
bankurako erreskatea bere poltsi-
kotik ordaindu dezala presidenteak.
Gainerakoan, herritarrak dira erres-
katea ordaintzen ari direnak. 
Hipotekarekin zalantzak dituen

herritar batek zer egin dezake? 

Stop Kaleratzeak plataformara
joan, eta bertan azalduko diote neu-
rrigabeko klausulak ote dituen. On-
doren, norberak ikusi beharko du
komeni zaion epaitegira jotzea, or-
daindu beharko lukeena eta itzuli
beharko lioketena kontuan hartuta.

Eta bankutik etxegabetze gutuna

jaso duenak? 

Plataformara jo prozesua gelditzeko
dauden aukerak aztertzeko, salake-
ta bat jarriz neurrigabeko klausulen-
gatik, adibidez. Arazoa ez da soilik
etxea galtzea, arazoa da etxea gal-
du, eta gainera, 100.000 euroko zo-
rrarekin geratzea.  
Etxea ordainean ematea litzateke

aukera. 

Zure etxea emanez zorra ordaintzea
litzateke aukera hori. Baina, Kutxa-
bankek, esaterako, ez du onartzen
inoiz etxea ordainean ematea. Bes-
te banku batzuk, asko borrokatu eta
gero onartzera iristen dira, baina,
Kutxak ez du sekula onartu, non-
bait, aurrekaririk ez sortzeko.
Euskal Herrian zenbat etxegabe-

tze kasu egon dira? 

Oso zaila da zehaztasunez jakitea.
Askok nahiago dute ezkutuan ema-
tea, inork egoera ezagutu ez dezan.
Etxegabetzeak indarrez egin diren
kasuak ezagutzen ditugu, baina era
boluntarioan euren etxeetako gil-
tzak utzi dituztenenak ez. .
Kasuak areagotuz joatea izango

da joera? 

Bai. Langabezian eta prestazioa ja-
sotzen egon daiteke jende asko
orain, baina, prestazio hori bukatze-
an, egoera okertu egingo da.  

Neurrigabeko
klausulak dituzten

maileguak ez
lirateke onartu behar

Bankuekin
zor handienak

dituztenak alderdi
politikoak dira

Alderdiek
bankuen interesak

ordezkatzen dituzte,
ez herritarrenak

I. TERRADILLOS

Desjabetze arriskuan dagoen herri-
tar baten egoeraren berri izan zuen
Ibarrako Udalak duela bi aste. Ban-
kutik etxea galtzeko arriskuan zego-
ela ohartarazten zion gutuna jaso
zuen ibartar gazteak ohiko bilkuran
bere egoera azaldu zuen zinego-
tzien aurrean, eta zorra etxea ordai-
nean emanez kitatzea eskatzen zio-
la bankuari esan zuen. Ibarrako
Udalak, bere aldetik, ibartarrari el-
kartasuna eta babesa azaltzeaz eta
egoera salatzeaz gain, kaltetuak hi-
poteka duen Nova Caixa Galicia
bankuari etxebizitza ordainean
ematea exijitu eta prozesuan lagun-
tzeko eta bankuko zuzendaritzare-
kin biltzeko konpromisoa hartu
zuen.

Bada, herenegun izan zuten bile-
ra Ibarrako Udaleko ordezkariek To-
losan bulegoa duen Caixa Galicia
bankuan. Jexux Peñagarikano Iba-

rrako alkatearekin batera, ibartar
kaltetuaren abokatua izan zen ban-
kuko ordezkariekin hitz egiten. Ban-
kuari egoera azaldu eta eskaeraren
berri eman ostean, alde guztiek ego-
era berriro ere aztertzea adostu
dute. Beraz, erabaki berria iritsi bi-
tarte luzatuko da kasua.

Bitartekaritza lana

Tolosan etxegabetze arriskuan ze-
goen herritar baten kasua etxea or-
dainean emanez konpondu zen ira-
gan urtean, udalak Santander Cen-
tral Hispano Bankuarekin eginiko
bitartekaritza lanari esker. Bankuak
bertan bizi zirenei etxebizitza aloka-
tzea eskaini zien. 

Tolosako Udalak herriko banke-
txeekin sinatua du hitzarmena, eta
ondorioz, banketxeek hipoteka or-
daintzeko zailtasunak dituzten eta
etxegabetze arriskuan aurkitzen di-
ren kasuen berri eman behar diote
udalari berehala. Bestalde, egoera
horretan dauden herritarrei irtenbi-
de egokia bilatzen laguntzeko eta
bankuarekin bitartekaritza lana egi-
teko prest dagoela gogoratzen du
udalak. 
• ataria@ataria.info•

Etxegabetze arriskuan
dagoen ibartarraren
egoera aztertuko dute

Ibartarraren etxegabetze arriskua aztertu zuten bilkuraren une bat. I.T.

Hipoteka duen Nova Caixa
Galicia banketxeko
ordezkariekin bilera egin
du Ibarrako udalak
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Orduan, bankuak nolabait orekatze-
ko, %18ko sabai klausula jartzen
du. Baina, bankuak berak ere bada-
ki %18ra ez dela sekula iritsiko. 
Zer egin beharko luke Espainiak? 

Europatik datorkion agindu baten
ondorioz, notarioen eta erregistra-
tzaileen bitartez ekidin egin behar-
ko lituzke neurrigabeko klausula 
horiek dituzten maileguak. Beraz,
notarioarenera hipoteka bat inskri-
batzera joatean, neurrigabeko klau-
sulak dituela esan beharko luke, eta
horiek kendu gabe ezin dutela onar-
tu. Baina, Espainiak ez du inoiz Eu-
ropako agindu hori betetzeko proze-
dura martxan jarri. 

Honen guztiaren errudun nagusia,

beraz, Espainiako Gobernua al

da? 

Hala da. Felipe Gonzalez, Jose Ma-
ria Aznar, Jose Luis Rodriguez Zapa-
tero eta Mariano Rajoy dira errudu-
nak. 1993. urtetik lau gobernu des-
berdin izan dira Espainian, eta
lauretatik inork ez du Europatik ze-
torren agindu hori bete. Ondorioz,
bankuari egin diote mesede eta fa-
miliak kaltetu dituzte. Gainera,
orain, familiek ikusi dutenean euren
eskubideak aldarrikatzera epaitegi-
ra joan daitezkeela, tasak jarri ditu
gobernuak justiziara joatea ere he-
rritarrek ordaintzeko.    
Trabak trabaren gainetik, beraz. 

Eta familia asko daude ez dutena di-
rurik epaitegietara jotzeko. Beraz,
injustizia onartu beharrean aurki-
tzen dira, justizia eskatzeko dirurik
ez dutelako. Espainia osoan
400.000 etxegabetze kasu eman
dira. 400.000 familia etxerik gabe
kalean geratu direnak, eta gainera
bizi osorako zorrarekin.
Alderdi politikoek zer dute esate-

ko horren aurrean? 

Kontuan hartu behar da, alderdi po-
litikoak direla berankor handienak.
Bankuekin zor handienak beraiek
dituzte, beraz, euren kontrako lege-
dia ezarriko balute alderdiak euren

Jose Maria Erauskin • Stop Kaleratzeak plataformako abokatua

«Askok injustizia onartu behar dute
justizia ordaintzeko dirurik ez dutelako»

Stop Kaleratzeak plataformako abokatuak ‘Kaleratze
mehatxua gurean!’ izenburupean hitzaldia emango du bihar,

Ibarrako Subegi kultur elkartean, 19:00etatik aurrera

IÑIGO TERRADILLOS IBARRA

Stop Kaleratzeak plataformako kal-
tetuei formazio juridikoa ematen
edota auzietan defendatzen hain-
bat abokatu ari dira era boluntario-
an lanean. Horietako bat da Jose
Mari Erauskin, farmazialaria, eta zu-
zenbidea ikasitakoa. Bihar Ibarrako
Subegi kultur elkartean izango da,
19:00etan, etxegabetzeen ingu-
ruan hitz egiten.
Zergatik gertatzen dira etxegabe-

tze kasuak? 

Etxegabetzea prozesu baten ondo-
rioa eta emaitza da. Ordainketarik
egin ez delako gertatzen da. Ordain-
ketarik egin ez izana maileguaren
ezaugarriengatik izan ohi da asko-
tan. Ikaragarriak diren ezaugarri ho-
riek ezin ditu mailegua eskatu due-
nak bere gain hartu. Beste ezaugarri
batzuekin, ordea, ordaindu ahalko
luke. Zoru klausulen edota neurriga-
beko IRPH indize edo komisioen on-
dorioz gertatu ohi da ordainketa
egin ahal ez izatea. 
Azken horiei erreparatzen diezue

bereziki plataforman.

Ordaindu ahal ez izatera iritsi aurre-
ko egoeran lan handia egiten dugu,
etxegabetzera ez iristeko helburuz.
Bankuek ez dezaten abusatu saia-
tzen gara, askotan, esan bezala, jar-
tzen dituzten gehiegizko klausula
horiek direlako ordaindu ezin izana-
ren arrazoia, eta ez ordaintzetik etor
daitezke etxea bahitzea eta etxega-
betzea. Esaterako, bere hipotekan
Euribor +1 duen pertsona batek
laueko zoru klausula du. Euribor +1
ordaindu ordez (1,5), zoru klausula
aplikatzen diote, eta 2,5eko desber-
dintasun horren ondorioz hileko
kuota ezin ordaintzera iritsi daiteke.
Kontratatuta duen interesarekin or-
daindu ahalko luke, baina neurriga-
beko klausularen ondorioz aplika-
tzen zaion interesarekin ezin du. Be-
raz, hipoteka horrek pertsona hori
etxegabetzera darama. 
Neurrigabeko klausula horien ar-

tean IRPHa nabarmentzen duzue. 

Kutxabanken IRPHa da neurrigabe-
ko klausulen beste adibide argi bat.
IRPHa une honetan, 3,9an dago. Ai-
tzitik, bere ordezkoa den Euribor +1,
1,5ean. Bien arteko alde horren on-
dorioz, batez beste, 300 eta 400
euro bitarte gehiago ordaintzen ari
dira hileko hipoteka Gipuzkoan. Per-
tsona batzuk ezin dute 300-400
euro gehiago ordaindu. Gure lana
klausula horiek ekidin, eta etxega-

betzera ez iristeko bitartekoak jar-
tzea da.
Hipoteka askok al dituzte neurri-

gabeko klausulak? 

Bai. Mailegu guztiek dituzte neurri-
gabeko klausulak, Espainiako Esta-
tuak ez duelako bete horiek izatea
ekiditeko bere obligazioa. 1993. ur-
tean Europatik zehaztu zen, Europar
Batasuneko estatuek kontsumitzai-
leen maileguetan neurrigabeko
klausulak ez egotea zainduko zute-
la.  Era berean, zehazten zen hartu
beharreko neurri guztiak hartuko zi-
tuztela klausula horiek ez aplikatze-
ko, eta klausula horiek mailegu edo
kontratuetan sartuko balira ez zirela
aplikatuko zehazten zen. 1993an
neurrigabeko klausulen inguruan
agindu hori eman zitzaion Europatik
Espainiari, eta Espainiak ez du bete.
Ez du kontsumitzaileen interesen
alde egin, eta neurrigabeko klausu-
lez beteta daude kontratuak. Ondo-
rioz, herritarrek, euren dirua, denbo-
ra, energia eta, kasu batzuetan,
osasuna erabili behar dute, epaite-
gietara jo eta inoiz existitu beharko
ez luketen neurrigabeko klausula
batzuk kentzen saiatzen. Espainiak,
beharko luken moduan, neurriak ja-
rri izan balitu, ez litzateke sekula
hori gertatuko.
Betidanik izan al dira klausula

mota hauek? 

Bai. Zoru klausula, esaterako, neu-
rrigabekoa da. Pertsona batek hipo-
teka bat negoziatzen duenean, bi in-
teres mota hartzen dira kontuan.
Izan daiteke interes iraunkorra eta
aldaezina hipoteka osoan, edota al-
dagarria den interesa. Interes alda-
garria igo edo jaitsi egin daiteke fak-
tore baten eraginez. Hori bankuak
eta maileguaren eskatzaileak ados-
ten dute. Faktore horietako bat Euri-
borra izan daiteke. Euriborra igotzen
bada, gehiago ordaindu beharko du
hipotekaren kuota, eta jaisten bada,
berriz, gutxiago. Euriborra kanpotik
datorren indize bat da, beraz, hasie-
ra batean, bai bankua bai eta eska-
tzailea ere, maila berean daudela
dirudi. Baina, ez da horrela. Ban-
kuak zoruarena moduko klausula
bat gehitzen duelako, eta ondorioz,
Euriborra jaitsi izanagatik, kuota ez
zaio jaitsiko neurri berean. Esatera-
ko, zoru klausula lau bada, ez du
inoiz %4 baino gutxiago ordainduko.
Hori tranpa da, bankuak eta biok in-
teres aldakor bat adostu dugun
arren, ni ez naizelako inoiz jaitsieraz
baliatzen, baina, bai ordea bankua.Jose Maria Erauskin Stop Kaleratzeak plataforman laguntzen duen abokatua, hitzaldi batean. GOIENA

jabetza diren egoitzak galtzeko
arriskuan egongo lirateke. Alderdiek
euren kontuak eta jabetzak arrisku-
tik at jartzeko beste aldera begira-
tzen dute, bankuek familiak kalera-
tzen dituzten bitartean. Alderdiren
bat etxegabetu duen bankuren ba-
ten kasurik ez da sekula gertatu.
Bestalde, alderdien eta bankuen ar-
tean dauden ezkontzak nabarmen-
tzekoak dira: EAJ Kutxabankekin
edota La Caixa CIUrekin edo Caja
Canarias Coalicion Canariarekin,
esaterako. Alderdi horiek ez dituzte
banku horien eta euren neurrigabe-
ko jarreren aurkako neurriak har-
tzen.  
Horren aurrean, zer egin dezake

herritarrak? 

Herritarrek alderdien aurka egin be-
har dute. Alderdiak herritarrak or-
dezkatzeko aukeratuak izan dira,
eta ikusten dugunez, bankuaren in-
teresak ordezkatzen dituzte. IRPHa-
ren afera dago, adibidez: 2009. ur-
tean eskatu zion Europak Espainiari
indize hori kentzeko, eta Espainiak
eta Kutxabankek aplikatzen jarrai-
tzen dute. EAJk gehiengoa du Kutxa-
banken kontseiluan, beraz, EAJren
afiliatuek galdetu beharko diote eu-
ren alderdiari zergatik babesten
duen neurrigabekoa den indize bat,
eta zergatik herritarrak babestu or-
dez Kutxa babesten duen. 

Eta epaitegiek zer diote? 

BBV bankuaren neurrigabeko zoru
klausulak Espainiako Auzitegi Gore-
nera iritsi dira, eta honek neurriga-
bekoak direla eta kendu egin behar
direla esan du. Baina, ez dela klau-
sula horrengatik aurrez jaso duten
dirua itzuli beharrik adierazi du, diru
asko litzatekeela argudiatuta, eta
hori guztia itzuli beharko balu, arris-
kuan jarriko lukeelako bankuaren
bideragarritasuna. Hori adar jotzea
da. BBVk urteetan lapurtu egin baiti-
gu. Ez dena posible da Espainiako
presidenteak harrokeriaz esatea Es-
painiak ez duela banku erreskaterik

behar, eta beste alde batetik entzun
behar izatea bankuek ezin dutela di-
rua itzuli ez dutelako. Familiei lapur-
tutako dirua itzuli behar zaie, eta
bankurako erreskatea bere poltsi-
kotik ordaindu dezala presidenteak.
Gainerakoan, herritarrak dira erres-
katea ordaintzen ari direnak. 
Hipotekarekin zalantzak dituen

herritar batek zer egin dezake? 

Stop Kaleratzeak plataformara
joan, eta bertan azalduko diote neu-
rrigabeko klausulak ote dituen. On-
doren, norberak ikusi beharko du
komeni zaion epaitegira jotzea, or-
daindu beharko lukeena eta itzuli
beharko lioketena kontuan hartuta.

Eta bankutik etxegabetze gutuna

jaso duenak? 

Plataformara jo prozesua gelditzeko
dauden aukerak aztertzeko, salake-
ta bat jarriz neurrigabeko klausulen-
gatik, adibidez. Arazoa ez da soilik
etxea galtzea, arazoa da etxea gal-
du, eta gainera, 100.000 euroko zo-
rrarekin geratzea.  
Etxea ordainean ematea litzateke

aukera. 

Zure etxea emanez zorra ordaintzea
litzateke aukera hori. Baina, Kutxa-
bankek, esaterako, ez du onartzen
inoiz etxea ordainean ematea. Bes-
te banku batzuk, asko borrokatu eta
gero onartzera iristen dira, baina,
Kutxak ez du sekula onartu, non-
bait, aurrekaririk ez sortzeko.
Euskal Herrian zenbat etxegabe-

tze kasu egon dira? 

Oso zaila da zehaztasunez jakitea.
Askok nahiago dute ezkutuan ema-
tea, inork egoera ezagutu ez dezan.
Etxegabetzeak indarrez egin diren
kasuak ezagutzen ditugu, baina era
boluntarioan euren etxeetako gil-
tzak utzi dituztenenak ez. .
Kasuak areagotuz joatea izango

da joera? 

Bai. Langabezian eta prestazioa ja-
sotzen egon daiteke jende asko
orain, baina, prestazio hori bukatze-
an, egoera okertu egingo da.  

Neurrigabeko
klausulak dituzten

maileguak ez
lirateke onartu behar

Bankuekin
zor handienak

dituztenak alderdi
politikoak dira

Alderdiek
bankuen interesak

ordezkatzen dituzte,
ez herritarrenak

I. TERRADILLOS

Desjabetze arriskuan dagoen herri-
tar baten egoeraren berri izan zuen
Ibarrako Udalak duela bi aste. Ban-
kutik etxea galtzeko arriskuan zego-
ela ohartarazten zion gutuna jaso
zuen ibartar gazteak ohiko bilkuran
bere egoera azaldu zuen zinego-
tzien aurrean, eta zorra etxea ordai-
nean emanez kitatzea eskatzen zio-
la bankuari esan zuen. Ibarrako
Udalak, bere aldetik, ibartarrari el-
kartasuna eta babesa azaltzeaz eta
egoera salatzeaz gain, kaltetuak hi-
poteka duen Nova Caixa Galicia
bankuari etxebizitza ordainean
ematea exijitu eta prozesuan lagun-
tzeko eta bankuko zuzendaritzare-
kin biltzeko konpromisoa hartu
zuen.

Bada, herenegun izan zuten bile-
ra Ibarrako Udaleko ordezkariek To-
losan bulegoa duen Caixa Galicia
bankuan. Jexux Peñagarikano Iba-

rrako alkatearekin batera, ibartar
kaltetuaren abokatua izan zen ban-
kuko ordezkariekin hitz egiten. Ban-
kuari egoera azaldu eta eskaeraren
berri eman ostean, alde guztiek ego-
era berriro ere aztertzea adostu
dute. Beraz, erabaki berria iritsi bi-
tarte luzatuko da kasua.

Bitartekaritza lana

Tolosan etxegabetze arriskuan ze-
goen herritar baten kasua etxea or-
dainean emanez konpondu zen ira-
gan urtean, udalak Santander Cen-
tral Hispano Bankuarekin eginiko
bitartekaritza lanari esker. Bankuak
bertan bizi zirenei etxebizitza aloka-
tzea eskaini zien. 

Tolosako Udalak herriko banke-
txeekin sinatua du hitzarmena, eta
ondorioz, banketxeek hipoteka or-
daintzeko zailtasunak dituzten eta
etxegabetze arriskuan aurkitzen di-
ren kasuen berri eman behar diote
udalari berehala. Bestalde, egoera
horretan dauden herritarrei irtenbi-
de egokia bilatzen laguntzeko eta
bankuarekin bitartekaritza lana egi-
teko prest dagoela gogoratzen du
udalak. 
• ataria@ataria.info•

Etxegabetze arriskuan
dagoen ibartarraren
egoera aztertuko dute

Ibartarraren etxegabetze arriskua aztertu zuten bilkuraren une bat. I.T.

Hipoteka duen Nova Caixa
Galicia banketxeko
ordezkariekin bilera egin
du Ibarrako udalak
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Juantxo Zeberio • Eguberri Umama diskoaren zuzendaria

«Gabon kantez osatutako disko bat
egin nahi nuen, entzuteko goxoa»

Ostiralean egingo dute
Umamaren hirugarren
diskoaren aurkezpena
Leidorren, iluntzeko
21:00etan.

IGOR AGIRRE TOLOSA

Umama proiektuaren hirugarren
diskoa aurkeztu zuten atzo Donos-
tian. Juantxo Zeberio (Tolosa, 1968)
piano-joleak Gabon doinuekin osatu
du Eguberri Umama – Basque Ch-
ristmas Songs izeneko bilduma be-
rria. 
Nola sortu zen eguberrietako kan-

tuen inguruko diskoa egiteko

ideia?

Aspalditik buruan neukan ar baten
ondorioa da. Gabon kantuekin zer-
bait egiteko  gogoa nuen eta argi
neukan hau gauzatzeko formatua
Umamarena izango zela. Nire ustez,
gabon kantuak haurtzarora gara-
matzaten kantuak dira, afektiboki
oso barruan ukitzen gaituztenak,
nahiz eta egia den ere, oso epe jakin
batean kantatzen ditugula.
Zenbat denbora behar izan duzue

diskoa prestatzeko?

Tolosan Gabonak bukatu ostean be-
rehala inauteriak izaten ditugu eta
urtero, Gabonak inguratu ahala
proiektua gauzatzera animatzen ba-
nintzen ere, urtarrilaren 7an inaute-
riak gora eta behera, ez nintzen
inoiz kantuekin lanean jartzen. 

Iaz, ordea, serio hartu nuen kon-
tua eta Eguberrietan bertan hasi
nintzen kanturen baten moldaketak
idazten. Honela, nire buruari 15
egunero moldaketa bat bukatzeko
helburua jarri nion eta ekainean
dena martxan jarri ondoren diskoa
urrian grabatzea adostu genuen.
Zeinek hartu duzue parte diskoa-

ren grabaketan?

Jazz laukotea osatu dugun musika-
riak Mikel Andueza (saxofoia), Ha-
sier Oleaga (bateria), Gonzalo Teja-
da (kontrabaxua) eta ni izan gara.
Migel Zeberioren gidaritzapean,
Sustraien Ahotsa abesbatzak jarri
die ahotsa gabon kantuei eta beste
hainbat lagunen kolaborazioak ere
eduki ditugu. Esaterako, Elene Aran-
diak, Iraide Ansorenak eta Et incar-
natus Orchestrak ere parte hartu
dute diskoan.
Nola aukeratu dituzu diskorako

kantuak?

Nire ustez, pertsona guztiak nahiko
poliedrikoak gara eta egoeraren
arabera aukeratzen dugu musika

bat ala bestea. Lan egiterako or-
duan, kanturen batek proiektu ho-
netarako estetika egokia duela ikusi
ezkero, hartu eta kaxoi batean gor-
detzen dut.

Zer aurkitu dezakegu bertan? 

Hirugarren disko honetarako auke-
ratutako kantuak nik gustuko ditu-
danak izan dira. Entzuteko izango
zen disko bat egin nahi nuen, goxoa,
eta hamar abesti izan dira aukeratu-
takoak. 

Nik konposatutako gabon kantu
berri bat ere badago diskoan, Karlos
Linazasororen hitzak dituen Izar ba-
ten gainean deiturikoa. 
Euskarazko kantuak dira grabatu

dituzuen guztiak?

Euskaraz dira kantu guztiak baina

ez dira denak euskaldunak. Badau-
de bi kantu jendeak euskal kantu-
tzat jotzen dituenak eta berez ez di-
renak. Bat Elurra mara-mara da,
Serge Jaroff konpositore errusiarra-
rena. Bestea, Noel-Noel da, Tolosal-
dean Salus Balzaren harmonizazio-
arekin asko kantatu izan dena. Kan-
tu hau, XVI. mendeko kantu
frantziarra da. Hala ere euskal kan-
tuen diskoa kontsideratzen dut nik.
Nola ezkontzen dira jazz-a eta ga-

bon kantak?

Nik egunero bizi ditut musika klasi-
koa eta jazza eta niretzat guztiz nor-
mala da. Gauzak naturaltasunez eta
errespetuz egiten badira ez dago
inolako arazorik horrelako gauzak
egiteko, ez dut uste auzitan jarri dai-
tekeenik pianoa, kontrabaxua, bate-
ria eta saxofoia gabon kantekin na-
hastea. 

Jazza niretzat tresna bat da, pen-
tsaera bat, musika ulertzeko modu
bat. Nik egiten dudan guztian dago
jazz-a. Jazza definitzeko elementu
nagusiena inprobisazioa dela esan-
go nuke, sonoritate bereizgarri bate-
kin batera. Gaur egun, rockean jaz-

za dago eta jazzean rocka dago, flu-
xu hori zeharo ohikoa da gure arte-
an.
Proiektua gauzatzeko crownfoun-

dinga erabili zenuten.

Disko bat egiteko dirua behar da eta

horrenbeste jendek parte hartzen
duen disko baten kostuak aurrera
eramateko are gehiago. Crownfoun-
dinga, azken finean, auzolana bes-
terik ezta, betidanik Euskal Herrian
egin izan den zerbait, alegia. 

Verkami plataformaren bitartez
40 egunen buruan gauzatu genuen
gure proiektuarentzako diru bilketa
eta izugarrizko satisfazioa izan da
proiektua aurrera ateratzeko beha-
rrezko dirua lortzea. Atzetik ia 200
lagun laguntzen dituzula ikustea ere
izugarria izan da. 

Honek suposatzen du, hau dago-
eneko ez dela gure diskoa soilik, jen-
de askorena baizik, eta honek eran-
tzukizun handia eskatzen du.
Zure ustez, Gabonetan kantatze-

ko ohitura galtzen ari da?

Ezta gutxiagorik ere. Gu umeak gi-
nenean askoz ere jende gutxiago ir-
teten zela kantatzera esango nuke,
ez naiz katastrofista. Errege bezpe-
ran kantatzeko ohitura bai galdu
dela, azkenean, gauzak eboluziona-
tu egiten dira eta normala da.
Gabon kantak ez daude arriskuan

orduan.

Gabon kantuak abenduaren 24ean
kantatzen jarraitzen badugu soilik
mantenduko dira. Diskoaren helbu-
rua, musikari bezala daukagun be-
har bati erantzutea da, ez gabon
kantak salbatzea.Gainera, ziklikoa
da Gabonetan kantatzearen kon-
tua. Haurrak garenean gabon kan-
tak ikaragarri gustuko ditugu; 13-14
urterekin beste musika batekiko
gertutasuna sentitzen dugu. Beran-
duago, aldiz, melankolia puntu bate-
kin gogoratzen ditugu txikitan kan-
tatzen genituenak.

Juantxo Zeberio da Umama proiektuaren burua. I .A.

Ez dut uste
auzitan jarri

daitekeenik jazza
gabon kantuekin

nahastea»

Gabon
kantuak kantatu

ezkero soilik
mantenduko ditugu»
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Irudia Bedaio

Giro ederra musean eta gaztain erreak janez
Giro polita izan zuten iragan larunbatean Bedaion.
Auzotar ugari elkartu zen elkartean mus txapelketan
parte hartzeko, eta irabazleek sari politak eraman zi-

tuzten, gazta eta ardo botilak kasu. Ondoren, eta ho-
tzari aurre eginez, gaztain erreak jan zituzten berta-
ratu ziren guztiek. ATARIA

ERREDAKZIOA ALEGIA

Diagnostiko fasearen amaierara
iristear da Aleginez, Alegiako Udalak
Hiri Antolamendurako Plan Orokorra
herritarrekin batera osatzeko abian
jarritako parte-hartze prozesua.
Gaur egingo dute prozesuko azken
saioa kultur etxean, 18:00etan, eta
nagusiki, aurreko bi tailerretan he-
rritarrengandik jaso diren datuen

eta ekarpenen inguruan proiektua-
ren arduradunek ateratako ondorio-
ak ikusi ahal izango dira. 

Ondorio horiek ahalik eta modu-
rik egokienean azaltzeko, lehen
egunean osatu zen Alegiako argazki
erraldoia erabiliko dute. Horrela,
Alegiak dituen alde positiboak eta
negatiboak bistan geratuko dira eta
herritarrek Alegiako balorazio mapa
horren gainean egingo dute lan.

Bestalde, lehen fase honetan in-
kestak banatu dira herritarren arte-
an, euren iritzia beste bide batzue-
tatik ere jaso asmoz. Inkesta horiek
paperean edo sarean bete daitezke,
Aleginezen sare sozialen edo Alegia-
ko Udalaren webgunearen bidez.

Behin diagnostiko fasea amaitu-

Aleginez prozesuaren
hirugarren tailerra, gaur
Aurreko bi saioetan
ateratako ondorioak
islatuko dituzte
herritarrek osaturiko
Alegiako mapa erraldoian

ta, herritarrek eman dituzten iritzie-
kin zein diagnostiko objektiboare-
kin, Diagnostiko Partekatua osatu-
ko da, eta hortik abiatuta garapen
berriak non, nola edota zein kopuru-
tan eraiki behar diren erabaki be-
harko da, aurrerago Plan Orokorra-
ren Aurrerapena izeneko dokumen-
tua idazteko. Bigarren fase hori,
2014arekin etorriko da.

Hori baino lehen, ordea, herrita-
rrekin hirugarren tailerra egitea fal-
ta da. Gaur izango da azken tailer
hori, kultur etxean, eta aurreko saio-
etan bezala, afari-merienda ere
izango da bertaratzen direnentzat.
Bestalde, haurtzaindegi zerbitzua
ere eskainiko dute saioak irauten
duen bitartean.

Herriko pasadizoak
elkarbanatzen

GAZTELU. Gazteluko adinekoak el-
kartu eta beraiek ere ekintzetan
parte hartzeko helburuarekin, biga-
rren bilera egingo dute gaur,
16:00etan, herriko eskolan. Lehe-
nengo bileran egin zuten moduan,
adinekoek herrian bizitako pasadi-
zoak kontatuko dituzte. Horrez gain,
argazki zaharrak ere eraman zituz-
ten aurreko saioan, eta gaurkoan
ere eramateko eskatu dute ekime-
naren arduradunek. Bertara joateko
gonbidapena luzatu diete herriko
adineko guztiei.

Elkartasunan
merkaturako bilketa

BERASTEGI. Aurreko urteetan egin
duten moduan, aurten ere bigarren
eskuko elkartasun azoka egingo
dute Berastegin. Azoka datorren as-
teburuan, hilaren 13an, 14an eta
15ean egongo da zabalik aparkale-
ku azpiko lokalean. Aurrez, baina,
bertarako material bilketa egingo
dute. Bihar arte dute herritarrek
etxean erabiltzen ez dituzten tres-
nak uzteko aukera, lokalean,
17:00etatik 18:30era. Azokan bil-
tzen duten dirua hirugarren mundu-
ko proiektuetara bideratuko dute. 

ERREDAKZIOA IBARRA

Galtzakomik komiki lehiaketako sari
banaketa izango da etzi, eta horre-
kin batera, afari-txoua antolatu du
Galtzaundi Euskara taldeak, Sendi
Ekintza elkartean, 21:00etan. Umo-
rea, bertsolaritza eta komikigintza
edo irrimarrak uztartuko dituzte
saioan, eta irrimarrak eta bertsoak
bat-batean egingo dituzte. 

Batetik, Anartz Iturbe ariko da,
euskarazko txisteak kontatzen. Be-
rarekin batera, Xabier Silveira ber-
tsolaria ariko da afari-txouan, eta az-
kenik, Dani Fano eta Asisko Urme-
neta komikigileak ere elkartuko dira
aurreko biekin. Afari-txoura joateko
txartelak 22 euroan daude, Sendi
Ekintzan, Zubiaurren, Atarin, Alaien,
Danon Txokoan eta Galtzaundi Eus-
kara Elkartearen egoitzan.

Umorea, bertsolaritza eta
komikigintza uztartuko
dituen ekimena etzi
izango da, Sendi Ekintzan

Galtzaundik
antolaturiko  
afari-txourako
txartelak,
eskuragarri

ERREDAKZIOA ALBIZTUR

Albizturko udalak eta herritarrek la-
runbaterako gazte nahiz helduen-
tzako hitzordua prestatu dute. Bate-
tik, Urak dakarrena... glu-glu glu-glu
antzezlana izango da ikusgai,
18:30ean, udaletxeko balioanitze-
ko gelan. Bestetik, emanaldia buka-
tu eta gero, udaletxean elkartu diren
herritarrek frontoira joan, eta afari
merienda egiteko aukera izango
dute, patata tortilla, gazta eta edaria
izango baitute bertan zain.

Bestalde, ekitaldi gehiago ere
izango dituzte aste honetan albiztur-
tarrek. Hain zuzen ere, gaur, gazte-
txoei zuzenduriko ipuin kontaketa
saioa izango da udaletxeko balioani-
tzeko gelan, 17:30etik aurrera. Sa-
roa Bikandi ipuin kontalariak gidatu-
ko du saioa.

Ipuin kontaketa saioa
izango da gaur, Saroa
Bikandiren eskutik,
17:30ean udaletxean

Antzerkia eta
afari merienda
izango dira
larunbatean
Albizturren
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Agenda

social en la poesía oral improvisada
cubana. Patricia Tapanes Suarez,
soziologoa;19:30ean, La enseñan-
za de la décima improvisada en ni-
ños. Los Talleres Especializados de
Repentismo Infantil, una experien-
cia desde la apreciación y el respe-
to al arte. Haydee Hernandez Aren-
cibia, filologoa eta kultur eragilea;
20:00etan, La poesía oral improvi-
sada cubana desde una mirada
musicológica. El repentismo cuba-
no como género musical cubano
identitario, patrimonio de la nación.
Sonia Perez Cassola, musikologoa;
20:30ean, Kubako repentismoari
buruzko ikusentzunezkoa (30 minu-
tu).

ZIZURKIL. Kirol Astearen ekitaldien
baitan, Arkaitz Astiazaranek Euskal
Herriko altxorretan barrena hitzal-
dia eskainiko du 21:30ean, Iriarte
Etxean. Bizikletan Euskal Herrian
zehar eginiko bidaiaren kronika
egingo du.

TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere
gain hartzen egunkarian adierazita-
ko esanen eta iritzien erantzukizu-
nik. 

DEIALDIAK

GAUR

ALBIZTUR. Saroa Bikandi ipuin
kontalariaren saioa, arratsaldeko
17:30etan hasita. Lehenengo za-
tia 5 urte bitarteko umeentzat eta
bigarrengo zatia bost urtetik go-
rakoentzat izango da. Udaletxeko
erabilera anitzeko gelan. 

ALEGIA. Aleginez parte-hartze
prozesuaren hirugarren eta az-
ken tailerra egingo da gaur, kultur
etxean, 18:00etan.

TOLOSA. Samaniego ikastetxeko
Gorosti Gurasoen Elkarteak Lom-
ce legearen inguruko hitzaldia
antolatu du. Sarrera irekia da
nahi duen guztiarentzat. Hitzaldia
Haur Hezkuntzako eraikinaren
erabilera anitzeko gelan izango
da, 18:00etan hasita.

TOLOSA. Politxinelaren bideak
erakusketa ikusgai Topic-en, goi-
zeko 11:00etatik 13:00etara.

TOLOSA. Inbasio Napoleonikoak
erakusketa zabalik izango da
arratsaldeko 17:30eatik
20:00etara, Aranburu Jauregian.

AMASA-VILLABONA. Bertsoa
munduan ezagutaraztea eta
munduko kantu inprobisatuak
ezagutzea da Mintzola Fundazio-
aren ardatzetarik bat. Oraingoan,
Kubako kantu inprobisatua, re-
pentismoa aztertuko dute hiru
kubatarrek, hiru alderditatik: so-
ziologia, filologia eta musikologia-
tik: 19:00etan, Lo simbólico y lo

ERREDAKZIOA ADUNA

Aduna hasi da Gabonetarako pres-
tatzen; atzotik, data esanguratsu
hori gogora ekartzen duten hainbat
apaingarrik hornitzen dute herria,
janzten dituzte kaleak, eta, kolorez-
tatu dute negua. Alta, ez dira ohiko
apaingarriak; eskuz eginikoak dira,
material berrerabiliekin, eta eskola-
ko ikasleek egin dituzte. 

Tolosaldea Garatzen garapen
agentziaren koordinaziopean eman
da aurrera ekimena, Adunako ikas-
tetxean ez ezik, Alegiako, Anoetako,

Berastegiko, Zizurkileko, Amasa-Vi-
llabonako eta Tolosako ikastetxee-
tan. Guztira, eskualdeko 12 ikaste-
txeek landu  dute Eskola Agenda 21
proiektua, eta aurtengo gaia ener-
gia jasangarria izan denez, besteak
beste, ate joka ditugun Gabonetako
kontsumo ohiturak izan dituzte
hausnarketa gai. Horren ondotik
etorri da Gabonetako apaingarriak
eskuz eta materiak berrerabiliekin
egiteko hautua. 

Ibarra aitzindari

Dena dela, ez dituzte ohiko argi eta
apaingarriak ordezkatu; bi apainga-
rri moten arteko osagarritasuna bi-
latu da beti ere, Garbiñe Mendizabal
Tolosaldea Garatzeneko Udal Saile-
ko teknikariak ATARIA IRRATIAri nabar-
mendu dioenez. Halaber, apaingarri

Gabonetako apaingarriak, 
eskuz eginiko opariak

Adunako ikasleek eskuz
eginiko apaingarriz
hornitu dituzte herriko
hainbat txoko

Adunako udaletxean atzo jarri zituzten eskuz eginiko Gabonetako apaingarriak. MIKEL IRAOLA

asko ere ez dituztela egin gehitu du:
«Haurrek eta eskuz eginikoak baiti-
ra, eta gainera, helburua ez da herri
osoa halako apaingarriekin bete-
tzea».

Ez da eskualdean halako ekintza
bat egiten den lehen urtea. Gai ho-
nekin lotuta, Ibarrako haurrek kale-
etan jartzeko Gabonetako apainga-
rriak egin izan dituzte  azken hiru ur-
teotan. 

Gabonetan bezala, urte osoan ze-
har, Ibarrako Uzturpe ikastetxeak
konpromiso handia erakutsi du in-
gurumenarekin. Duela gutxi Gipuz-
koako Foru Aldundiak saria eman
zion hondakinak ikastetxean egoki
kudeatzen dituztela-eta. Foru Aldun-
diak, aitorpen plaka bat emateaz
gainera, 3.000 euro eman zizkion
ikastolari.


