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TOLOSA
NATURAZ HAUSNARTZEKO
Natura eta Ingurumen Zinemaren I. Erakustaldia ari dira egiten Gipuzkoan, foru
aldundiak antolatuta, «herritarrak naturarekiko harremanetan sendotzeko»;
Leidorren egingo dute amaiera ekitaldia, ‘Natura Bizia’ dokumentalarekin //4
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Alokairua sustatzeko
laguntzak emango
ditu Tolosako Udalak
Alokairua ordaintzen laguntzeko lerroa 
ireki du, eta etxebizitza hutsak birgaitzeko diru
laguntza osatuko du; Euskal Herria plazako
etxebizitzetan izena emateko aukera dago //2

Ura baserrietara
eramateko proiektua
egingo dute Orendainen
292.216 euroko aurrekontua onartu dute
Orendainen 2021erako; kultur etxeko
teilatuaren obrekin hasi dira, eta bi hilabete
beharko dituzte lan guztiak amaitzeko //5



Gazteen eta behar bereziak
dituztenen alokairua sustatzeko
Tolosako Udalak etxebizitza aukera berriak sortzeko laguntza eta deialdi berriak
abiarazi ditu; Euskal Herria plazako etxebizitzetan izena eman daiteke jada 

Erredakzioa Tolosa

Alokairua sustatzeko eta etxebi-
zitza aukera berriak sortzeko
diru laguntzak emango ditu To-
losako Udalak. Horretarako, alo-
kairua ordaintzen laguntzeko le-
rroa ireki dutela eta etxebizitza
hutsak birgaitzeko diru laguntza
osatuko dutela esan du Xabier
Balerdi Etxebizitza saileko zine-
gotzi arduradunak. «Alokairua-
ren aldeko gure apustua garbia
eta irmoa da; horregatik, aurten,
alokairua sustatzeko eta gazteen
emantzipazioa errazteko neurri
zehatzak hartuko ditugu, jada
martxan genituen laguntzak eta
programak egokituz edota eki-
men berriak abiaraziz, etxebizi-
tza hutsen azterketak agerian
utzi dituen beharrei erantzute-
ko», gaineratu du. Horiek horre-
la, informazio kanpaina bat
egingo du udalak udazkenean
eta Euskal Herria plazako gazte-
entzako bizitokien eta Agara-
munduko babes ofizialeko etxe-
bizitza deialdi berriak egingo
ditu, «hutsik dauden bizitokiak
betetzeko».
Balerdik azaldu du etxebizitza

hutsen inguruko azterketaren
arabera, herrian hutsik dauden
253 etxebizitzetatik gehienak
Alde Zaharrean kokatuta daude-
la eta askok dutela birgaitzeko
beharra bizigarritasun baldin-
tzak bete ditzaten. 
Babestutako etxebizitza eska-

tzaileen profilari dagokionez
esan du, gehienak gazteak dire-
la. Gauzak horrela, administrari

bat ere kontratatu dute, tramite-
ak egiten laguntzeko. 

EUSKAL HERRIA PLAZA
Aurreko itxaron zerrenda agor-
tuta, hutsik dauden etxebizitzak
betetzeko deialdi berria martxan
jarri zuen udalak, astelehenean.
Maiatzaren 14ra arte egin ahalko
da eskaera eta udaletxean bertan
edota era telematikoan egin
ahalko da. 19 etxebizitza esleitze-
ko zozketa egingo dute deialdi
berriarekin eta itxaron zerrenda
osatuko dute, kontratuak amai-
tzean libre geratzen diren etxebi-
zitzak itxaron zerrendaren bitar-
tez betetzeko. Gehienez ere 3 ur-
teko iraupena izango dute
kontratuek. 
Euskal Herria plazako eraiki-

nean, tipologia ezberdineko 25
etxebizitza daude guztira, 3 so-
lairutan banatuta. Lehenengo
solairuan, bizitoki batzuei eran-
tsitako 12 trasteleku daude. Es-
pazio amankomunak ere badira,
hala nola, terraza eta garbigai-

luen gela. Udalak etxebizitza bat
erreserbatuko du mugikortasun
urri-iraunkorra duten gazteen-
tzat. Horrez gain, beren kargura
adingabeak edo adinekoak di-
tuztenentzat bi logeletako bizi-
tokia gordeko dute, eta beste
egoera batzuetan dauden kolek-
tiboentzat (indarkeria matxista-
ren biktimak diren emakumeak,
ezintasun psikikoa duten pertso-
nak...), berriz, babes bereziko bi
bizitoki gordeko dituzte. Horien-
tzat gordetako apartamenduak
hutsik geratuko balira, baldin-
tzak betetzen dituzten beste es-
katzaileen artean zozkatuko di-
tuzte.

AGARAMUNDU
Bestalde, Agaramunduko Babes
Ofizialeko etxebizitzak 70 urte-
tik gorako herritarrei, gizarte
egoera zehatzetan dauden edo
mugikortasun urri iraunkorra
duten pertsonei bideratuak dau-
de. Guztira 25 etxebizitza daude
eraikinean eta maiatzean egingo

den deialdi berriarekin, hutsik
dauden 6 etxebizitza beteko dira
eta itxaron zerrenda osatu.
Deialdiaren oinarrietan aldaketa
bat egin da, gainera. Baldintzak
betetzen dituzten eskatzaileek
etxebizitza jabetzan badute Eus-
ko Jaurlaritzaren Bizigune pro-
gramaren esku utzi beharko
dute alokairura bideratzeko.
Modu honetara, herriko alokairu
eskaintza handitu nahi da.

ALOKAIRU ORDAINKETA 
Diru laguntza berri honen bitar-
tez, laguntza eskainiko diete
etxebizitzarik jabetzan ez duten
eta alokairuan bizi diren herrita-
rrei. Zehazki, 18-35 urte bitarteko
gazteei edota behar bereziak di-
tuzten herritar eta familiei zu-
zenduta dago laguntza lerroa. 
Alokatutako etxebizitzak To-

losan kokatuta egon beharko du,
diru sarrerak kontuan izango
dira laguntzak ematerakoan eta
horren arabera, laguntzak urte
beteko iraupena izango du eta
hilean gehienez ere 250 euroko
laguntza emango da. Udalak
40.000 euro bideratuko ditu,
baina eskarien arabera diru
gehiago jarriko dute. 

ETXEBIZITZA HUTSAK
Orain artean, udalak etxebizitza
hutsak birgaitzeko laguntzak
eman ditu, horiek alokairuan jar
zitezen. Udalak hitzarmena si-
natuko du Alokabide eta Etxebi-
derekin eta etxebizitza hutsen ja-
beak Bizigune programara atxiki
beharko dira.

Jada eman daiteke izena Euskal Herria plazako etxebizitzetan. ATARIA

Iritsi da eskualdeko
elkartasuna 
Saharara
TOLOSALDEA// Tolosaldea Saha-
rarekin elkarteak laguntza eskatu
zuen Aljerian janaria eta bestela-
ko produktuak erosi eta saharar
familien artean banatzeko. 45
egun iraun ditu kanpainak eta
4.469 euro bildu dituzte. Sahara-
ko Ilargi Gorri Erdiak jaso du jada
dirua eta beraiek bideratuko dute
laguntza saharar errefuxiatu kan-
palekuetan.

Artxinboldoren
lagunak erakusketa
batean bilduta
ZIZURKIL// Motxila ibiltaria egi-
tasmoari lotuta gazteek Giusep-
pe Arcimboldo Errenazimentu
garaiko margolari italiarraren
adibideari jarraitu behar izan
diote eta barazki zein frutekin
ipuinetako pertsonaien erretra-
tuak osatu dituzte. Jasotako lan
guztiak ikusgai izango dira Pla-
zida Otañoko erakusleihoan,
apirilaren 30era arte.

32
POSITIBO BERRI
Osasun sailak emandako datuen
arabera, 12.301 test diagnostiko
egin zituzten herenegun, eta ho-
rietatik 779 positiboak izan ziren,
Gipuzkoan 375, tartean, 32 Tolo-
saldean; Tolosan 12, Anoetan eta
Ibarran launa, Elduainen, Iruran
eta Amasa-Villabonan bina eta
Alegian, Berastegin, Bidania-
Goiatzen, Hernialden, Larraulen
eta Lizartzan positibo bana.

Bertso saioa
maiatzaren 7an,
Ibarrako plazan
IBARRA// Hauspoa elkarteak
bertso saio bat antolatu du maia-
tzaren 7rako. Plazan izango da,
18:30etik aurrera, eta Ane Zubia,
Aner Peritz, Maider Altuna, Hai-
zea Arana, Ekhiñe Zapiain eta
Aimar Sorazu izango dira ber-
tsolariak. Gai jartzaile lanak Ga-
roa Lizartzak egingo ditu. Gon-
bidapenak kultur etxean eskatu
behar dira (943 67 03 99).

Bizikleta aparkalekuak 

O raingutxi jarri dute bizi-
kletentzako aparkaleku
berria musika eskola-
ren atzealdean, estalki

eta guzti, Tolosako udal gober-
nuak jakitera eman duen mo-
duan. Estalki motaren eraginkor-
tasun zalantzak alde batera utzi-
ta, pozten gara bizikletaren
erabilera sustatze aldera horrela-
ko azpiegiturak ezartzeaz. Dena
dela, Tolosan bizikletak aparka-
tzeko toki eskasia oraindik ageri-
koa eta larria da, eta ez da arlo ho-
netan dugun gabezia bakarra.
Arazo hauei irtenbide zabalago
bat ematea premiazkoa da.
Tolosako EH Bilduko udal tal-

detik 2019ko azaroan udal gober-
nuari luzatu genion akordiorako
proposamenaren barruan mugi-
kortasunaren paradigma aldake-
taren beharra azpimarratu ge-
nuen eta bide horretan hainbat
neurri proposatu genituen.
Ezinbesteko ikusten dugu To-

losako bidegorri sarea birpentsa-
tzea dituen gabeziak deuseztatze-
ko, hauek jartzea zail ikusten den
tokietan ibilbideak zehaztea, le-
hentasunak finkatzea eta bizikle-
ta, patin elektriko eta abarren era-
bilera arautzea, hauen erabilera
egokia sustatuz kaleko bizikide-
tza bermatzeko. Errepideetan bi-
zikletari lehentasuna eman behar
zaio herrigune osoan. Era berean,
bizikletak konpontzeko puntuak
jarri behar dira, eta aparkaleku
falta gainditzeko, utzitako bizi-
kleta kopuru izugarria kendu,
aparkaleku gehiago jarri eta, dau-
den lokal huts kopuru handia iku-
sita, batzuk eskuratu eta bizikle-
tak gordetzeko egokitu. Neurri
guztiz egingarriak eta ekonomi-
koki bideragarriak. 
Arazoak konpontzeko moduak

ere aldatu behar ditu udal gober-
nuak, eta hainbestetan ahotan
darabilen gobernantza eredu be-
rria benetan aplikatu. Ez da onar-
garria esaterako, Alde Zaharrean
dagoen aparkaleku falta dela eta
Berdura plazan pilatzen ziren bi-
zikleta guztiak dekretu bidez 24
orduan erretiratzeko agintzea, ir-
tenbiderik eman gabe. 2020ko
azaroaren 10ean izan zen hori, eta
orain gutxi arte itxaron behar izan
dute bizilagunek aparkaleku gu-
txi batzuk gehiago eskura izateko,
gutxiegi nolanahi ere. Tolosako
EH Bildutik elkarlanerako pres-
tutasuna dugu beste behin, bene-
tako mugikortasun jasangarrian
inbertitzeko eta Tolosa osasuntsu
eta atseginagoa lortzeko.

Ander Figuerido Zubiria  
Tolosako EH Bilduko zinegotzia
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Lanpostu publikoak
egonkortzea eskatuko
dute biharko greban
Erakunde publikoetako langileen %40k behin-behineko
baldintzetan dihardutela salatu dute sindikatuek; Ikasle
Abertzaleek mobilizazioa egingo dute gaur Tolosan

Erredakzioa

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoa-
ko langile publiko guztiak greba-
ra deituak daude biharko. Mar-
txoaren 1ean lanuztea egiteko as-
moaren berri eman zuten
sindikatuek, eta, behin-behine-
an dauden langile publikoen
egoerari buruz hitz egiteko dei-
rik jaso ez zutenez, ELA, LAB,
CCOO, SATSE, Steilas eta ESK
sindikatuek greba deialdi ofizia-
la erregistratu zuten apirila ha-
sieran. Behin-behinekotasun
tasa %40tik gorakoa dela diote,
guztira 60.000 langile ingururi
eragiten diela, eta sektore publi-
koko arlo eta maila guztietan
gertatzen dela: udaletan, aldun-
dietan, Osakidetzan, hezkun-
tzan... 
ELA sindikatuak emandako

datuen arabera, Osakidetzan
behin-behineko 15.000 langile
daude, hezkuntzako arlo batzue-
tan %70etik gorakoa da tasa, ad-
ministrazio orokorrean %45ekoa
da, eta udal batzuetan langileen
hiru laurdenak aldi baterako
kontratuarekin daude. LAB sin-
dikatuak, bere aldetik, «negozia-
zio kolektiboa» aktibatzeko eska-
tu die erakundeei, «aldebakarta-
suna» uzteko, eta aitzakiarik ez
jartzeko: «Jaurlaritza mugitu
egin behar da arazo hau konpon-
tzeko. Bukatu da Madrilera begi-
ra egotearena. Bukatu da epaite-
gien zain egotearena. Arazoa he-
men dugu eta hemen konpondu
behar dugu. LABen garbi dugu
lege propioak behar ditugula ho-
rretarako»».
Azken hilabeteetan hainbat

lanuzte antolatu dituzte. Mar-
txoaren 4an zaintza sektoreko
greba egin zuten, arlo publikoan
zein pribatuan, eta iazko iraila-
ren 15ean hezkuntzan, ikastur-
tea hasi eta berehala. Pande-
mian protesta gehien egin duen
erakunde publikoa, dena den,
Osakidetza izan da. Iazko urrian
eta azaroan egun bakarreko gre-
ba deialdiak egin zituzten Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta

lanuzte orokorra urtarrilaren
28an. 

GAUR ELKARRETARATZEA
Ikasle Abertzaleak antolakunde-
ak kalitatezkoa, doakoa eta uni-
bertsala izango den hezkuntza
eredua aldarrikatuko du gaurko
grebaren harira antolatutako
mobilizazioetan. Trianguloan
egingo dute gaur protesta,
11:00etan, Langile klasearen hez-
kuntzarako sarbidea defendatu
lelopean.
Ikasleriak bere gaitasun politi-

koak irabaztea da lehenetsi nahi
dutena Ikasle Abertzaleek,
«ofentsiba burgesa bere adieraz-
penik gordinenean neutraliza-

tzeko beharrezko baldintza bai-
ta». 
Gazte antolakundeak «larrita-

sun handiz» ikusten du langile
klasea hezkuntzatik kanporatua
izateko arriskua, alegia, «burge-
siaren ofentsibaren ondorio iza-
ten ari den pribatizazioak sor de-
zakeen segregazioaren handi-
tzea». Ikasle Abertzaleak
taldearen ustez, «pobreagoa eta
otzanagoa izango den langileria-
ren eraikuntzak, hezkuntzak
duen eginkizun determinantea
agerian geratzen ari da. Inplizi-
tuki ikasketa prozesu kapitalista
jokoz kanpo uzten ari da ikasle-
riaren sektorerik proletarizatue-
na». 

Iazko ekainean Eskubide Sozialen Kartak egindako elkarretaratzea. ATARIA

Sektore publikoaren
grebaren alde 

E LA, LAB, CCOO, SATSE,
STEILAS eta ESK sindi-
katuek greba orokorra
deitu dute sektore publi-

koan, apirilaren 22an EAEn. Ez-
ker Iraultzailetik gure babes osoa
adierazi nahi diogu deialdi honi.
Zalantzarik gabe, aurrerapauso
handia da azken hilabeteetan
kaleek hartu dituzten borroka
guztien indarrak bateratzeko eta
eskubide oinarrizkoenen kontu-
ra negozioa egin nahi dutenen-
gandik gure zerbitzu publikoak
defendatzeko.
Premiazkoa da EAJ-PSEren

Eusko Jaurlaritzaren murrizketa
eta pribatizazio politika kon-
tzientearekin amaitzea, admi-
nistrazio honek milaka langileri
ezartzen dizkien behin-behine-
kotasunarekin eta prekarietate
baldintzekin amaitzea, horiek
finko eginez. Osasuna, Hezkun-
tza eta funtsezko zerbitzuetan
beharrezkoak diren milaka en-
plegu publiko sortzea eta zerbi-
tzu subrogatu eta pribatizatu
guztiak berehala publifikatzea
beharrezkoa da, plantillak man-
tenduz eta langile publiko bihur-
tuz.
Eusko Jaurlaritzak berak ai-

tortzen duenez, EAEko sektore
publikoak du Espainiako estatu-
ko eta Europako behin-behine-
kotasun tasarik handiena. Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 10
langile publikotik lau modu pre-
karioan daude, guztira, 50.000
pertsona. Zerbitzu publikoen de-
gradazio eta abandonuarekin
batera doa pribatizazio proze-
sua. Hori izan da EAJren ekinbi-
dea hainbat hamarkadatan ze-
har.
Egoitzetako, haur eskoletako,

etxez etxeko arretako, jantokie-
tako, Osakidetzako eta hezkun-
tzako langileek hainbat mobili-
zazio egin dituzte egoera salatze-
ko. Pandemiak ikaragarri argi
utzi du zerbitzu horien subroga-
zioak, prekarietateak eta murriz-
ketek dituzten ondorio katastro-
fikoak, bai langileentzat, bai
gure klase osoarentzat. Sektore
hauek geroz eta zailtasun gehia-
go dituzte oinarrizko zerbitzuak
eskuratzeko, osasunean, hez-
kuntzan, mendekoen arretan
edota adinekoen zaintzaren alo-
rrean.
Hain zuzen ere, borroka ho-

riek bultzatu dute apirilaren
22an deitutako greba orokorra.
Aurrerapauso handia da, baina
hain urrun iritsi da oinarrizko
zerbitzuen pribatizazioa, ezen

sektore publikoko langileen in-
darrak batu behar baitira pribati-
zatu diren zerbitzuetakoekin,
horiek publifikatzeko eskatuz
eta prekarietateari amaiera ema-
nez. Indarrak are gehiago batera-
tu daitezke eta bateratu behar
dira, prekarietateak eta borrokek
ez baitiote soilik sektore publiko-
ari eragiten.
EAEn azken hilabeteetan lan-

gileen erantzunak ez du etenik
izan: sektore aeronautikoko en-
presen manifestazioak, Ertzain-
tzak bortizki jazarri zuen Tuba-
cexeko langileen borroka, Aia-
raldeko mobilizazioak,
urtarrilaren 30ean 50 batzordek
eta hainbat kolektibok Gasteizen
deitutako mobilizazioa, Merce-
des Benzen protestak, zahar
egoitzak, eskola jantokiak eta ga-
rraioa, Sestaon desindustrializa-
zioaren aurka A-17an egindako
manifestazioan parte hartu zu-
ten milaka pertsonak eta abar.
Sektore publikoaren greba oso

albiste ona da. Hurrengo urra-
tsak borroka bateratzea eta are
gehiago zabaltzea izan behar du
ekoizpen-sektore guztien greba
orokor batean, iazko urtarrilaren
30ean egin genuen bezala. Ho-
rrela eman behar dugu kolpea,
guztiok batera, murrizketak, ka-
leratzeak eta esplotazioa inposa-
tzen digutenen eta haien zerbi-
tzura dagoen EAJ-PSEren Jaur-
laritzaren aurka. Beharrezkoa da
2020ko urtarrilaren 30eko Greba
Orokorrerako sortu ziren greba
batzordeak berraktibatzea eta
goranzko norabidean mobiliza-
zio egutegi bat planteatzea, Gu-
tun Sozialak aurkeztutako alda-
rrikapenak berreskuratu eta za-
balduz. 
Bizi dugun krisia ez da hilabe-

te batzuetan desagertuko den
koiunturazko zerbait, ezta jasa-
ten ditugun erasoak ere. Gure al-
darrikapen guztiak guztiz posi-
ble dira, baina horiek lortzeko al-
ternatiba iraultzaile baten
aldeko apustua egin behar da,
gure klasearen mobilizazio bate-
ratuan oinarrituz: pribatizatuta-
ko sektore, enpresa eta zerbi-
tzuak publifikatzea, banku eta
enpresa handiak kapitalisten es-
kuetatik desjabetzea eta langile-
en kontrol demokratikoan jar-
tzea, irabazi pribatuaren arabera
beharrean, ekonomia gizartea-
ren beharren arabera planifika-
tuz.
Pribatizaziorik, murrizketarik

eta prekarietaterik ez! Zerbitzu
publikoen alde!

Jesus Mari Aranzegi eta 
Manu Odriozola Ezker Iraultzailea-

Euskal Herria Sozialista
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Natura babestu eta berarekiko
harremanak indartzeko jaialdia
Natura eta Ingurumen Zinemaren I. Erakustaldia ospatzen ari dira Gipuzkoan zehar;
Leidorren izango da amaiera ekitaldia, ‘Natura Bizia’ dokumentalaren proiekzioarekin

Josu Artutxa Dorronsoro

Gipuzkoako Foru Aldundiko In-
gurumen Sailak Gipuzkoako Na-
tura eta Ingurumen Zinemaren
I. Erakustaldia antolatu du. Api-
rilaren 13an hasi zen, eta ostirala
bitarte luzatuko da; Leidor areto-
an ospatuko da lehen edizioaren
amaiera ekitaldia. «Orotariko he-
rritarrentzako ekitaldi eta balia-
bide-programa da, naturarekiko
eta, bereziki, Gipuzkoarekiko lo-
tura bultzatzeko», adierazi du
Patxi Amantegi ingurumen zine-
gotziak.
Tolosaz gain, lurraldeko beste

zazpi herrietan ari dira lanak es-
kaintzen: Azpeitin, Deban, Do-
nostian, Eibarren, Errenterian,
Oñatin eta Zumaian. Horietan,
naturarekin lotutako hamar film
proiektatzen ari dira. Sarrera do-
akoa da saio guztietan, baina au-
rrez eskuratu behar dira gonbi-
dapenak www.gipuzkoa.eus-en.
Tolosaren kasuan, jada film bat
ikusteko aukera izan zen, ostira-
lean, Topic-en: Joaquin Gutie-
rrez Achak zuzenduriko Dehesa.
«Iberiar Penintsulako zonalde
ezezagunena erakusten du»,
adierazi du Jose Ignacio Asensio
ingurumen diputatuak.
Apirilaren 23an, berriz, amaie-

ra ekitaldiaren barruan, Lexeia
Larrañagak eta Alexander Gutie-
rrezek zuzendutako Natura Bi-
zia filma eskainiko da Leidor
aretoan. «Ongien kontserbatuta-
ko txokoak, biodibertsitate ikus-
garriena eta Euskal Herriko ego-
era basatienean dagoen fauna
erakusten du. Itsaslabar bertika-
lek, itsaso amaigabeak, magiaz
betetako basoek eta kareharriz-
ko mendi handiek bizipen ahaz-
tezinez gozatzeko aukera eman-
go digute», azaldu du inguru-
men diputatuak. Saioaren
amaieran, zuzendariekin hitz
egiteko eta lanaz hausnartzeko
aukera izango dute ikusleek.

TOLOSA, EZIN APROPOSAGOA
Gipuzkoako Foru Aldundiak, ur-
teak daramatza natur jardunal-
diak antolatzen. «Oraingoan, zi-
nema erakusketa batekin gatoz,
tolosarrak naturarekiko dituzten

harremanetan sendotzeko eta
ingurumenarekiko errespetuan
eta jasangarritasunean oinarri-
tutako balioetan hezteko», adie-
razi du diputatuak. Antolatzaile-
en hitzetan, «gertuen dugun na-
turaren kalitatea zabaltzea» da
jaialdiaren helburua. «Gizarteak
naturarekin erlazionatzeko di-
tuen formak ezagutzea nahi
dugu», gaineratu du Amantegik.
Asensiok adierazi duenez,

proiektu «irekia» da Gnat Zine-
ma, «sorkuntzaren dibulgaziotik
hasita, naturaren defentsan lan
egin behar dela pentsatzen dute-
nei eskainia». Era berean, eki-
men honek «meditaziora, errea-
litateari buruz kontzientziatze-
ra, eta nor garen eta gure
ingurunearekin nola erlaziona-
tzen garen hausnartzera» gonbi-
datzen gaituela azpimarratu du.
Amantegik nabarmendu du

Tolosak «harreman berezia»
duela naturarekin, mendiare-
kin, gure ingurunearekin eta tra-
dizioekin. «Naturak, kulturak
edota turismoak erakartzeko
ahalmen handia dute gurean,
eta nabaria da lotura estu hori,
urte osoan zehar antolatzen di-
ren ekimenen bitartez».

ESENTZIA ISLATZEA  
Jaialdiaz gain, Gipuzkoako gazte
eta helduentzako lehiaketa bat
antolatu dute, eta bi maila izan-
go ditu: lurraldeko ikastetxeeta-
ko DBH-ko ikasleena, eta 18 urte-
tik gorako herritarrena. Bietan
ere, inguruko naturaren esentzia
islatzen duen eta dugun harre-
manari buruzko 3-5 minutuko
film labur bat egin beharko da.
Maiatzaren 7ra arte jasoko dira
proposamenak eta ekainean eza-
gutuko da irabazlea.
Saritutako lanak, Gnat Zinema

2022 jaialdian aurkeztu eta es-
kainiko dira; helduen mailan,
gainera, 6.000 euro jasoko ditu
lan onenaren egileak, 15-30 mi-
nutu bitarteko ikus-entzunezko
bat garatzeko. Era berean, parte
hartzen duten DBH-ko ikasleek,
opari sorta bana jasoko dute.
Beste batzuen artean, Edurne
Pasaban alpinista tolosarra izan-
go da epaimahaiko kidea.

‘Natura bizia’ dokumentaleko irudi bat: sarrioa ahuntz basatia, Euskal Herriko eremu elurtu batean. AVIS PRODUCTIONS

«Animaliak ez dira
aktoreak, ezin
ditugu gidatu»

LEXEIA LARRAÑAGA
‘NATURA BIZIA’
DOKUMENTALEKO
ZUZENDARI ETA GIDOILARIA

J. Artutxa Dorronsoro

Zinemarekiko eta naturarekiko
duen grinak Avis Productions
ekoiztetxea sortzera bultzatu
zuen Lexeia Larrañaga. Orain,
bere sormena eta ingurumena-
rekiko duen ikuspegia islatuz,
Natura biziadokumentala osatu
du, Euskal Herriko natura basati
eta bereziena erakusteko. Duela

egun gutxi estreinatu zuten, eta
«harrera oso ona» izan duela dio.
Zer dela eta erabaki zenuen
dokumental bat egitea?
Lau urte dira ideia garatzen hasi
ginela, Euskal Herrian dugun
biodibertsitatea benetan ezagu-
tarazteko asmoz. Kaletarrei,
etxetik gertu natura ikusgarria
dugula erakustea da helburua,
ez dela beharrezkoa paradisuzko
lekuak bisitatzea. Hemen ere
toki liluragarriak ditugu, babes-
tea merezi dutenak.
Nolako lana izan da?
Filmatu ditugun animalia guz-
tiak basatiak dira. Orduan, den-
bora tarte handia eskatzen duen
lana da; urtaroak ere aldatuz
doaz, eta herrialde edo klima ba-
tetik besterako animalien joan-
etorriak etengabeak dira. Ez dira
aktoreak, eta ez dute egiten zuk
nahi duzuna; ezin ditugu gidatu.
Jarraipen bat egin behar zaie fil-
matzen hasi aurretik: nondik
nora dabiltzan ondo identifika-
tu, kamera ezberdinak ipini, eta
azkenik, pazientzia handiz, mu-
gimenduak egitera itxaron.
Jardunaldi luzeak izan dira.

Tarteka, ibilaldi luzeak egin be-
har izan ditugu mendietan, baita
tenperatura baxuetan geldirik

egon ere. Beste batzuetan, ezer
grabatu gabe itzuli behar izan
dugu etxera. Ondorioz, gogorra
da, baina gerora, irudiak graba-
tzeak ikaragarri asetzen du. Hori
bai, momentu bakoitza behar
bezala aprobetxatzea eskatzen
duen lana da.
Bizia al da Euskal Herriko na-
tura?
Bi esanahi ditu izenburuak. Ba-
tetik, bizirik dagoen natura da
Euskal Herrikoa, eta aldi berean,
gu naturaren parte garen mo-
duan, gure bizitzaren parte da.
Geroz eta ikusgarriagoak iza-
ten dira mota honetako doku-
mentaletako irudiak...
Bai, baina baditu bere alde ilu-
nak. Askok, adibidez, baimenik
gabe eta hegaztien ibilera traba-
tu dezaketen lekuetan erabiltzen
dituzte droneak, eta hori ez da
etikoa. Errespetuz eta elkar zain-
duz jokatu behar dugu. Gainera,
ezinbestekoa da irudi horien
atzean istorio bat kontatzea.
Dokumentalaz gain, telesail
bat ere ekoitzi duzue.
ETB-n eskainiko da; ordubeteko
zortzi atal izango dira, adituen
hitzekin, eta Alberto Iñurrategik
aurkeztuko du. Euskal Herriko
gune ezberdinak bisitatuko ditu.
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Teilatuko obren gastua kontatu
gabe onartu dute aurrekontua
Orendaingo Udalak 292.216 euroko aurrekontua du 2021erako; dagoeneko kultur etxeko
teilatuko obrekin hasi dira, baina ez dute espero obra beraiek ordaindu beharko dutenik 

Eneritz Maiz Etxarri Orendain

Orendaingo Udalak 292.216 eu-
roko aurrekontua onartua du
aurtengorako. Miel Angel Arsua-
ga alkateak «lan askorekin» da-
biltzala aitortu duen arren, au-
rrera begira jarrita ari dira lane-
an.
Iazko urtea ez zuten ondo bu-

katu Orendainen, haizeteak,
besteak beste, kultur etxeko tei-
latua bota eta gero. Hilabete lu-
zeak pasa dituztela kontatu du
teilatura begira, batik bat, haur
eskolara euririk ez sartzeko. Da-
goeneko, ordea, «lasaitua» har-
tuta daude, teilatua jarri diotela-
ko kultur etxeari.  
Gainerakoan, aurtengo aurre-

kontua kultur etxean sortuko di-
ren gastuak aurreikusi gabe egin
dutela esan du Arsuagak. «Beti
ere, aseguruak orain artean
nahiko ondo ari direla portatzen
pentsatuta egin dugu. Hitz egin
dugunagatik badirudi azkenean
lan horien kargu egingo direla»,
argitu du. 
Ohiko gastuetara bideratutako

diruaz gain, inbertsioetarako ge-
ratzen zaien dirua herrira begira
dituzten proiektu batzuk gauza-
tzeko erabiliko dute. Azken hiru
urtetan frontoi zaharreko
proiektuari begira aritu dira la-
nean, baina, aurten, albo batera
utzi, eta herrian behar garrantzi-
tsuagotzat jo dituzten lan ba-
tzuei ekingo dietela argitu du. 
«Anduti, Lizarribar, Zutzarri...

baserri batzuk herriko urik gabe
daude. Beraien deposituak di-
tuzte, baina egoera txarrean
daude eta proiektua egin dugu
ura baserrietara eramateko»,
azaldu du Arsuagak. Diru lagun-
tza eskatuko dute: «80.000 euro
inguruko inbertsioa da, eta ez
dakit zenbaterainoko laguntza
emango diguten, baina frontoi
zaharreko proiektua baino ga-
rrantzitsuagoa iruditu zaigu, eta
horren ordez proiektu hori sartu
dugu Leader diru laguntzara».  
Baserriekin jarraituz, Murgi

baserrirako bidea asfaltatzeko
asmoa du udalak, oraindik asfal-
tatu gabe dagoelako. 
Horiez gain, udaletik haurren

parkeko lurra konpondu beha-
rrean dagoela ikusten dutela
esan du alkateak, «horretarako
ere aurrekontua eskatua dugu». 

ERAIKIN PUBLIKOETARA, GASA
Ostaturako, udaletxerako eta el-
karterako gasa sartzea erabaki
du Orendaingo Udalak. «Gaur
egun udaletxea gasolioarekin
berotzen dugu. Ostatuak gasa du
baina bonbonekin eta elkarteak
ere bai. Urteak daramatzagu ke-
xatzen bonbona horiekin horrela
ez dagoela ibiltzerik, eta orain
depositu bat jartzeko proiektua
dugu». 
Bi eraikinak hornituko lituzke

gas deposituak. «Udaletxean du-
gun gasoliozko galdarak baditu
25 bat urte, eta ezin dugu horrela
jarraitu», dio. Leku faltagatik
egokiena gasa jartzea ikusi du
udalak. 
Esku artean dituzten proiek-

tuak «egin beharrekoak» direla
azpimarratu du: «Mantenu la-
nak dira, parkeko lurra hondatu-
ta dago, eta jarri beharra dauka-
gu eta gasarena ere beharrezkoa
da. Ez da orain bururatu zaigu-
la». Nolabait, herria txukun
mantentzeko lanak direla au-

rreikusi dituztenak nabarmendu
du.

TEILATUA JARRITA
Bost hilabete luze izan dira, bai-
na teilatua jarri berri diote kultur
etxeari. «Orain gustura gaude»,
dio. «Ibili garen bezala ibili eta,
egunero teilatura begira jarrita;
euria dela, haizea dela... eta
behintzat txapela jarri diogu»,
esan du. Garrantzitsua zen teila-
tua jartzea Arsuagarentzat, «jada
barruan hezetasunak hasita bai-
tzeuden». Alkatearentzat urdu-

ritasun edo ardurarik handiena,
ordea, haur eskolak sortutakoa
izan da. Urarengatik behin itxiz
gero, berriz irekitzeko aukerarik
izango zuten ez zekitelako. «Lor-
tu dugu, eta pixka bat lasaitu
gara», aitortu du. 
Teilatua baino ez dute jarri

oraindik, eta lan handia dute egi-

teko. Lehen zuen itxura manten-
du nahi dute, eta orain proiektu
bat eginda «leiho seguruagoak»
jarriko dituzte. Horrez gain, ba-
rruan eraikinak izan dituen kal-
teak ere konpondu beharra
dauzkate. Lehen zegoen bezala
utzi nahi dute, eta horretarako
argiteria lanetatik hasi eta libu-
ruetaraino egin behar dute lana.
Itxaropentsu da, eta «hilabete
pare batean» uste du bukatu be-
harko liratekeela. Gutxi gorabe-
hera egina dute kalteen balora-
zioa; «baina aseguruei esaterako
ere guk ikusi behar dugu aurretik
zer zegoen eta nola zeuden gau-
zak». Aseguruaz gain, aldunditik
ere diru laguntzaren bat jasotzea
espero dute Orendainen.

FESTAK ETA KULTURA, NAHI
Herriko festak antolatzeko eta
kultur ekitaldiak egiteko diru
partida aurreikusi du udalak.
«Baina ez dakit nola joango diren
gauzak», adierazi du Arsuagak. 
Hurrengo hilabeterako bertso

ekitaldiren bat antolatzekotan
direla aurreratu du, baina ez da-
kitela ziurra izango den edo ez.
Gainerakoan, zalantzak sortzen
zaizkio: «Guk gure partetik ba-

dugu gogoa gauzak egiteko, bai-
na askotan mugatuta aurkitzen
gara egiteko, eta bestetan pen-
tsatzen duzu gauzak ondo ez egi-
teko, bada hobe dugu ez egitea».
Gauzak gaizki edo erdipurdi egi-
nez gero, gainera, kritikak jaso-
tzeko prest egon beharra dagoela
azpimarratu du, eta hori ere kon-
tuan izan behar dela dio.

Duela pare bat astetik Orendaingo kultur etxeak teilatua jarrita dauka; orain, beste guztia egitea falta da eta pare bat hilabete beharko dituzte. ENERITZ MAIZ

«Orain gustura 
gaude; teilatua 
jartzea lortu dugu, 
eta pixka bat 
lasaitu gara»
MIEL ANGEL ARSUAGA
ORENDAINGO ALKATEA

ZENBAKITAN
SARRERAK EUROAK
Zuzeneko zergak 31.800
Zeharkako zergak 1.000
Tasak eta beste sarrerak 20.400
Transferentzia arruntak 228.006
Ondare sarrerak 6.210
Kapital transferentziak 4.800

GASTUAK EUROAK
Pertsonal gastuak 121.976,12
Gastu arrunt eta
zerbitzuetan 85.000
Finantza gastuak 1.200
Transferentzia arruntak 48.300
Inbertsio errealak 21.239,88
Kapital transferentzia 2.500
Finantza pasiboak 12.000

GUZTIRA 292.216,00
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Jolas ezberdinekin
irakurzaletasuna
landuko dute Lizartzan 
Ipuin, kantu, olerki eta hitzen bueltako bi saio antolatu ditu
Lizartzako Udalak herriko gaztetxoentzat; liburutegian
izango dira saioak eta Mari Garciak dinamizatuko ditu 

Irati Saizar Artola Lizartza

Haur eta gurasoek elkarrekin
une atsegin bat pasatzeko tartea
izan dezaten irakur jolas txokoa
prestatu du Lizartzako Udalak,
eta taldeka, bina saio egingo di-
tuzte Mari Garcia dinamizatzai-
learekin. Ipuin, kantu, olerki eta
hitzekin jolas egiteko aukera
izango dute parte hartzen dute-
nek, eta bide batez, euskarazko
haur literaturako baliabideak
ikasteko aukera izango dute.
Gaur hasiko dira saioak 2014-

2016 artean eta 2011-2013 artean
jaiotakoentzat. Lehen taldearen-
tzat 17:00etan eta bigarrenaren-
tzat 18:00etan. Hurrengo saioak
maiatzaren 19an egingo dituzte,
talde bakoitzak ordu berean. Tal-
de horietako haurrek heldu ba-

ten laguntzarekin joan beharko
dute. Bestalde, 2007tik 2010era
bitartekoek apirilaren 26an izan-
go dute lehen saioa  eta maiatza-
ren 24an bigarrena. Biak,
17:00etan. Kasu honetan, baka-
rrik joan ahalko dira. Parte har-
tzeko, aurrez izena eman behar-
ko dute liburutegian eta bi saio-
ek 5 euroko kostua izango dute. 

Horrez gain, Liburuaren Egu-
naren harira, liburu trukea egi-
tea proposatu du Lizartzako ira-
kurketa batzordeak. Gaur izango
da azken eguna liburuak liburu-
tegira eramateko, pertsonako bi
liburu gehienez.  Eta ostiralean,
beste liburu bat jaso ahalko dute
trukean, plazan, 16:00etatik au-
rrera.

Lizartzako udal liburutegia, artxiboko irudi batean. ATARIA

Emakume idazle eta ilustratzaileak ezagutuz
I. S. A. Ibarra

Euskal emakume idazleak eta
ilustratzaileak bultzatzeko eta
ezagutarazteko egitasmo bat ja-
rri du martxan egunotan Ibarra-
ko Udalak. Irati Garmendia
Aranburu idazleak eta Ane Arze-
lus Rodriguez ilustratzaileak Xo-

morro lapurra liburua argitaratu
dute, eta horren harira, erronka
bat proposatu diete 6 eta 12 urte
bitarteko neska-mutilei: zomo-
rro bat marraztea. Nola, ordea?
Astelehenetik hasita gaur arte,

hiru bideo argitaratu ditu udalak
bere sare sozialetan, esteka bi-
dez, gida moduan: astelehene-

an, ipuin bat kontatu zuen Gar-
mendiak; atzo,  ipuinarekin lotu-
tako ilustrazioak nola egin era-
kutsi zuen Arzelusek; eta, azke-
nik, gaur, haur ibartarrei erronka
aurkeztuko diete: marraztu de-
zatela zomorro bat.
Egiten dituzten marrazkiak

Ibarrako kultur etxean entregatu

beharko dituzte bihartik hasita
apirilaren 29a bitarte. Marraz-
kiari izena jarri beharko zaio eta
izen bera duen gutun-azal bate-
an parte hartzailearen izen-abi-
zenak eta harremanetarako tele-
fonoa jarri beharko dituzte. Guz-
tia kultur etxean utzi beharko
dute.

Herritarrek aurkeztutako ma-
rrazki guztiekin erakusketa bat
jarriko dute maiatzaren 4tik 13ra
kultur etxeko areto nagusian, eta
azken egunean, Garmendia
idazleak Xomorro lapurra libu-
ruaren hiru ale zozkatuko ditu
parte hartu duten guztien arte-
an. 
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Hitanoa lantzeko
ikastaroa egingo
dute Ibarran

Erredakzioa Ibarra

Hitanoa praktikatzeko ikastaroa
antolatu dute Ibarran Hauspoa
Kultur Elkarteak eta herriko Eus-
kara Batzordeak, Deabruak Kale-
ra asanblada feministaren la-
guntzarekin. Ikastaroari hasiera
maiatzean emango zaio, eta in-
teresa duten guztiei zabalduta
dago; ez da maila bereizketarik
aurreikusten, hau da, hitanoa ja-
kin edo ez, edonork izango du jo-
ateko aukera eta saioak doan
izango dira.
Maiatzeko lehen astean hasiko

da ikastaroa, lauzpabost asteko
iraupena izango du, eta ordu eta
erdiko iraupena izango du klase
bakoitzak. Izena eman nahi du-
tenek labur.eus/ibarrahikaeste-
kan sartu eta bertako formula-
rioa bete beharko dute. Jasotako
erantzunen arabera erabakiko

da asteko zein egunetan eta zein
ordutan izango den.
Izan emakume zein gizon,

izan adinez helduago zein gazte-
ago, izan hitanoa inoiz entzun
gabea zein tarteka batzuekin era-
biltzen duena; hitanoa hobetu
nahi dutenek edo zalantzak argi-
tu nahi dituztenek «aukera pare-
gabea» dute Ibarran hizkuntza
erregistroa lantzeko.

Maiatzeko lehen astean hasiko da eta ordu
eta erdiko lau saio egingo dituzte;  doan
izango da eta izena ‘online’ eman behar da

Hitano ikastaroaren kartela. ATARIA



Asier Imaz/Imanol Garcia
Lizartza

Kirol ibilbidean etapa berri bati
hasiera emango dio Erik Jakak
(Lizartza, 1994). Aspe enpresan
zortzi urte egon eta gero, Baiko
Pilotarekin sinatu du. Asperen
kamiseta jantzita duela azken
partida jokatuko du larunbat ho-
netan, Logroñoko Adarraga pilo-
talekuan. Atzelaria Xabier Tolo-
sa anoetarra izango du, eta aur-
kari  Peio Etxeberria eta Martija. 
Buruhauste asko izaten ari
zara azken egunotan?
Nahigabe ere izaten dira bu-
ruhausteak, ez gauzak gaizki
zeudelako edo horrelako zerbai-
tengatik, baina nahi gabe ere bu-
ruari buelta gehiago ematen diz-
kiozu. Aurreko astean dena sina-
tu, bukatu eta argitaratu zenean,
lasaitu dezentea hartu nuen. 
Baikorekin 2024ko abendua-
ren 31 arte sinatu duzu. Nahi
bezain luzea da hitzarmena?
Egia esan oso kontentu nago lor-
tu dudan akordioarekin. Denok
gure ibilbidea luzatu nahi izaten
dugu, baldintza onetan jokatzen
aritu, eta ni alde horretatik oso
gustura geratu naiz. Lehen Aspe-

rekin nuen kontratua 2022ko
abuztuan bukatzen zen. Orain
sinatu dudana luzeagoa da eta
ekonomikoki ere hobeagoa iza-
nik, oso kontentu nago. 
Ezustekoa ere izan da zure hi-
tzarmen berriaren albistea. 
Azken garaian entzuten zen As-
petik Baikora pilotariren bat edo
beste pasatzea, baina ez duzu
agian inoiz pentsatzen zu izango
zarela bide hori hartuko duena.
Niri orain aste batzuk  esan zida-
ten Baikoren aldetik interesa ze-
goela ni bertara joateko, eta gau-
zak ondo egin ditugu: hiru alder-
diek tratatu beharreko gai bat
zen eta horrela egin dugu. Nik
uste dut iritsi garen puntura iri-
tsita, hiru aldeak gustura geratu
garela, eta hori dela garrantzi-
tsuena.
Azken garaian jauzia eman
duzu, tartean buruz buruko-
an txapela jantziz. Akordio
berri honek hori islatzen du?
Nik uste dut hortik doazela tiro-
ak. Nik orain arte izandako kon-
tratua orain bi urte sinatutakoa
da. Nire gorakada ere orduan
hasi zen gehienbat. Kontratuak
normalean kirol mailarekin bat
joaten dira, eta izan dudan kon-

tratua orduko nire kirol mailare-
kin guztiz bat zetorren, eta ho-
rregatik sinatu nuen. Orain iku-
sita azken bi urte hauetan izan
dudan gorakada hori, eta lehen
mailan pixkana egonkortu nai-
zela, txapelketetan titular izaten
ari naiz, eta 2020ko txapela ira-
bazi eta txapeldunorde izateak
aukera eman dit kontratu hobe
bat lortzeko. 
Nahiz eta baldintzak hobetu,
ez zen erraza izango erabakia
hartzea, Aspen zortzi urtez
egon ondoren.
Ez, azkenean buruari buelta de-
zente ematen dizkiozulako. Nik
garbi dudana da ez noala Baikora
alor ekonomikoagatik bakarrik.
Ilusioa sortzen didan pausoa da,
uste dut nire kirol ibilbidean au-
rrerapauso bat dela, eta espe-
rientzi berri bat bizitzeko gogoa
dut. Egunerokoa ez zait gehiegi
aldatuko. Bai arituko naizela tek-
niko berriekin, eta Aimar Olaizo-
larekin lan egiteko ilusio berezia
dut. 
Baikon enpresaren pisua era-
matea tokatuko zaizu orain?
Ez dakit hori horrela izango den.
Garbi dudana da Aspen saiatu
naizen bezala, Baikon ere nire
mailarik onena ematen saiatuko
naizela, eta gero emaitzak ere
hortik etorriko dira. Aspen lortu
badut lehen mailan jokatzea,
Baikon ere helburu horiek ditut,
eta alde horretatik egingo dut
lan. 
Zer sentsazio dituzu Aspeko
pilotari bezala jokatuko du-
zun agurreko partidarekin?
Sentsazio nahiko arraroak. Aho
zapore onarekin utzi nahi dut
Aspe. Bertako jendeaz darama-
dan irudia eta nik beraiei utziko
diedana ona da, eta uste dut bizi-
tza honetan garrantzitsuena
hori dela. 
Orain zaleek kamiseta berria
erosi beharko dute. 
Ez dut uste kamiseta aldatzeaga-
tik pilotaria aldatuko denik. As-
pen eman ditudan urteak oso
onak izan dira, eta Baikon espero
dut horrelako urte onak izatea.
Zaleek ikusiko dute Aspeko edo
Baikoren kamiseta eraman; egia
esan, polita izango litzateke Bai-
kokoarekin ikustea orain, baina
izena bera izango da eta pilotaria
ere bai.

I.G.L.

«Aspen bezala, Baikon 
ere nire mailarik onena
ematen saiatuko naiz»

ERIK JAKA
PILOTARIA

Beste kamiseta bat jantzi arren, izena bera
izango dela eta pilotaria ere  bai dio Erik Jakak;
Aspeko jendeaz daraman irudia eta berak
uzten diena ona dela nabarmendu du

Kortajarena
bosgarren izan da
Espainiakoan

Imanol Garcia Landa Zizurkil

Danok Danena halterofilia tal-
dea murgildu da lehiaketetan,
eta asteburu honetan bertako
pultsularia den Jon Kepa Korta-
jarenak bosgarren postua lortu
du junior mailan Espainiako
Txapelketan. «Ez zuen zorte ona
izan», esan du Batis Kortajarena
entrenatzaileak. 
Bederatzietan hasi behar zuen

bere saioa, eta ordurako egin zi-
tuen bere beroketak, baina arazo
teknikoak zirela-eta ordu erdi
atzeratu zen. «Jon Kepa prest ze-
goen ateratzeko eta azkenean
nahasketa horrek eragin zion,
eta ez zuen asmatu», esan du
Kortajarenak. Laugarren marka
onenarekin sailkatu zen txapel-
ketara joateko eta hirugarren
postua lortzeko aukera zuen.
«Arriskatu genuen, eta ez zen
nahi bezala atera».
Bost pultsularik bakarrik parte

hartzen zuten pisu bakoitzean,
baina kontuan izan behar da
bere meritua izan duela Espai-
niako Txapelketara sailkatuz.
Aurten lehenengo urtea du ju-
nior mailan Kortajarenak, eta
gainera pisuz igo da, 55 kilotatik
61 kilotara, eta horrek ere erron-
ka handiagoa suposatzen du. 

SAIOAK OLAEDERRAN
Denboraldiari hasiera martxoa-
ren lehen asteburuan eman zion
taldeak, Villabonako Olaederra
kiroldegian, goiz zein arratsalde-

ko saioak eginez. Batetik, Espai-
niako Ligari begira aritu ziren.
Gizonezkoen ohorezko mailan
zazpigarren dago Danok Dane-
na. B taldearekin ere lehiatzen
dira gizonezkoetan, bigarren
mailan, eta seigarren postuan
dago. Emakumezkoetan seiga-
rren postuan daude lehen mai-
lan. Ligaren hasiera dela kon-
tuan hartuta, hobetzeko aukera
dugu», esan du entrenatzaileak. 
Egun horretan ere senior mai-

lako taldekako Euskadiko Txa-
pelketa egin zuten. Gipuzkoako
bi selekzioak, bai gizonezkoa
zein emakumezkoa, Danok Da-
nena taldeko kideekin osatu zi-
ren, eta biak izan ziren garaile.
Gizonezkoetan Mikel Alvarez,
Ekaitz Kortajarena, Igor Sasiain,
Gorka Enjilo eta Jon Ander Iriar-
tek parte hartu zuten, eta Mikel
Alvarez izan zen onena. Emaku-
mezkoetan Susana Davila, Alaz-
ne Gomez, Naiara Madrid, Nalu
Herranz eta Elena Mangasek
parte hartu zuten, eta Susana
Davila izan zen onena. 
Larunbat honetan izango da

halterofilia txapelketa berriro
ere Olaederra kiroldegian. Gi-
puzkoako Txapelketa izango da
jokoan eta 53 pultsularik parte
hartuko dute, horietatik erdiak
Danok Danena taldekoak eta
besteak Zarauzko eta Irungo tal-
deetakoak. Gipuzkoako Txapel-
keta jokatzeaz gain, Espainiako
Ligaren bigarren jardunaldia
egiteko baliatuko dute. 

Danok Danena halterofilia taldeko 
Jon Kepa Kortajarena pultsulariaren 
lehen parte hartzea izan da junior mailan

Martxoaren hasieran, Olaederrako arratsaldeko saioan parte hartu zuten Danok
Danena taldeko pultsulariak. DANOK DANENA
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BABESTUTAKO EDUKIA

presak. Lan esperientzia bikaina
jasotzeaz gain, lan mundua gertu-
tik ezagutzea lortu nuen. Aurten
Basogintzako goi mailako zikloan
nago Fraisoro eskolan. Betidanik
gustatu izan zaizkidan gaiak ikas-
ten ari naiz orain eta Lanbide He-
ziketan sartzeko arrazoi nagusie-
netako bat, ziklo hau ikasi nahi
nuelako izan zen. Azpimarratze-
koa da eduki dudan zortea gelaki-
de, taldekide eta irakasle taldeare-
kin, egunerokoan elkarren artean
laguntzeaz gain, denbora gutxian
harreman sendo eta polita egin
baitugu.
Zer esango zenuke Lanbide He-
ziketari buruz?
Aukera ezin hobea dela ikusten
dut lan munduan gehiago murgil-
du nahi duenarentzat. Esperien-
tzia lortzeaz gain, gustatzen zaiz-
kizun ikasketak egin ditzakezula-
ko. Lan kontratu bat lortzeko
interesa duenarentzat, bide ego-
kia da, lantokiekin harreman zu-
zena edukitzen baita.
Gustura al zaude aukerarekin
eta lortu duzunarekin?
Oso gustura nago aukeratu dudan
bidearekin eta bertan eduki du-
dan esperientziarekin. Espero dut
kurtso hau ongi amaitzea eta dato-
rren urteari begira, taldekide zein
irakasleekin berdin joatea eta kur-
tso amaieran praktika baliagarri
zein esperientzi onekoak izatea.

«Betidanik gustatu
izan zaizkidan gaiak 
ari naiz ikasten»
EKAITZ LUKANBIO LUCAS
FRAISORO ESKOLA

Basogintzako goi mailako zikloa
ari da egiten Ekaitz Lukanbio Frai-
soro eskolan.
Zergatik erabaki  zenuen Lan-
bide Heziketa egitea?
Lanbide Heziketa egitea  erabaki
nuen, batik bat gustuko ikasketa
batean oinarritu nahi nuelako eta
lantokietan edukitzen diren espe-
rientziak ezagutu ahal izateko.
Zer moduz Dual prestakun-
tzan/praktiketan/ ikasten ari
zaren zikloan? Zail egiten ari al
zaizu?
Nere kasuan, Dual prestakuntza
bidez ikasteko aukera ez dut izan,
baina gelakide baten hitzak en-
tzunda, oso gustura ibili zela esan
zidan, bai eskolan zein lantokian.
Lorazaintzako bigarren urtea
amaitzeko praktikak Viveros Ur-
kiondon egin nituen. Tamalez, bi

aste neramatzan bertan praktikak
egiten, COVID-19 ren kontua hasi
zenean Euskal Herrian. Orduan,
abisua pasa ziguten bertan behera
geldituko zirela praktika horiek.
Egoera lasaitu zenean, maiatza in-
guruan, kurtsoa amaitu ahal izate-
ko, nire lehen lan kontratua egite-
ko aukera eman zidan Gureak en-

Nork esango luke, nire lehenengo
urtean jada benetako bezeroekin
hartu-emana izango nuenik. Bai
sukaldean eguneroko menua
prestatzen, bai eta jantokian zerbi-
tzua emanez, ari naiz ikasten egu-
nero.
Amaitzen duzunean zer egite-
ko asmoa duzu?
Erdi maila egiteko aukera izango
dut, baina oraingoz laneratzea da
nire helburua.

«Peñascalen
praktika da nagusi »
IKER MATEOS
PEÑASCAL FUNDAZIOA

Iker Mateos 18 urteko gazte herna-
niarra, sukaldaritza eta jatetxe ar-
loko lehenengo maila egiten ari da
Peñascal ikastetxean.
Zergatik aukeratu  zenuen oi-
narrizko Lanbide Heziketa?
DBHko laugarren maila bukatu
aurretik, argi nuen sukaldaritzako
ikasketak egin nahi nituela, horre-
gatik Peñascal Ikastetxea ezagu-
tzera gerturatu nintzen, eta han
aurkitu nuen nik nahi nuena.

Zertan nabarmentzen da ikas-
tetxe hau?
Irakasle gutxi dauzkagu kurtso ba-
koitzean, eta horrek gure harre-
manak oso gertukoak izatea ber-
matzen du. Beste ikastetxe ba-
tzuetan, nire lagunek teoria ordu
gehiago dauzkate, eta Peñascalen,
berriz, praktika da nagusi, eta teo-
ria praktika horri lotuta dago.
Zer moduzkoa ari da izaten
orain arteko esperientzia?

«Lan mundura
sartzeko bide
egokia da»
JOKIN ETXABE
TOLOSALDEA LH INSTITUTUA

Mekanizazioko erdi mailako he-
ziketa zikloko ikasle ohia eta goi
mailako fabrikazio mekanikoko
produkzioaren programazioko
lehenengo mailako ikaslea da
Jokin Etxabe. Lemu enpresan
ari da, Dual ereduaren bitartez. 
Zergatik erabaki  zenuen Lan-
bide Heziketa egitea?
Eskulanak eta makinekin lane-
an ibiltzea gogoko dudalako. 
Zer moduz Dual prestakun-
tzan? Zail egiten ari al zaizu?
Ondo. Ez zait zail egiten ari. En-
presa munduan eroso sentitzen
naiz.
Zer moduz zure enpresan?
Nolakoa izan da hasiera, eta
laguntzarik izan al duzu?
Tratu ona jasotzen dut enpre-
san, eta beti dago laguntzeko
norbait. Oso eroso sentiarazten
naute. 

Zer moduz zure lanpostuan
eta lanean? Ikasitakoak balio
izan al dizu eta zer gehiago
ikasi behar duzu?
Ikasitakoak balio dit eta bertan
gehiago ikasten ari naiz, oso
ikaskuntza interesgarria jaso-
tzen ari naiz. 
Zer esango zenuke Lanbide
Heziketari buruz?
Teoria baino gehiago praktika
bidez ikasten dela, eta tailerrean
makinan erraztasunez eta bel-
durrik gabe aritzeko bide egokia
dela.
Gustura al zaude egindako au-
kerarekin eta lortu duzunare-
kin?
Bai, pozik. Pozik ari naiz ikaske-
tak egiten Tolosaldea Lanbide
Heziketa Institutuan, eta lan
mundura sartzeko bide egokia
hartu dudala iruditzen zait.


