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Gutxirekin asko
Besteren odolaren beharra eguneroko kontua da.
Horretaz ondo jabetuta daude odol-emaileak. Guztiok
jabetzea nahi dute, batik bat gazteak. ��Nekane Zinkunegi

B eharra edo falta tokatu
arte, gauza askoren garrantzia oharkabean
pasatzen zaigu. Odol-emaileekin ere gerta-
tzen da halakorik. Norberari edo inguruko
norbaiti zerbait gertatu eta odol transfusio
baten premia egokitu arte, ez gara haien ga-
rrantziaz jabetzen. Eta odola beti behar iza-
ten da. Eta odol-emaile berriak ere bai.

Celestino Iturtzaeta eta Gregorio Aldai Az-
peitiko odol-emaileen batzordeko kideak
dira. Iturtzaeta 1977an hasi zen odol-emaile
izaten eta orain dela hamar urtetik dago ba-
tzordean. “Gaur egun odolik ematerik ez
badut ere, hasi nintzenetik 54 aldiz-edo
eman dut behintzat”, kontatzen du. Aldai, be-
rriz, erretiratu ostean, orain bost urte, hasi
zen Iturtzaetari esku bat botaz batzordean
lan egiten. Zer egiten duten galdetuta, “gure
lana antolaketa da” esan dute. Gregorio Al-
dairen hitzetan, lehen anbulatorioko beheko
solairuan egiten zen dena, baina orain alda-
tuta dago: “Lehen solairura igo zuten eta ho-
rrek traste guztiak tokiz aldatzea eskatzen
du”. Baina “orain askoz erosoagoa da odola
ematera datozenentzat, espazio gehiago
dago eta egokiagoa da tokia bera ere”, azpi-
marratu du Celestino Iturtzaetak.

Odola ematera zergatik animatu ziren azal-
du dute biek. Iturtzaetak, lantokian zebilene-
an, izugarrizko buruko mina izaten omen zuen
eta lantokiko batek hala esan omen zion: ‘Niri
ere berdina gertatzen zitzaidaan odola ema-

ten hasi nintzen arte’, eta horrela animatu zen.
Horregatik esaten du “jende askori, ez da-
kien arren, mesede” egingo liokeela odola
emateak, “odol fuerteegia duten pertsona
asko baitaude”. Aldaik, berriz, “lagunartean
animatu” zela esan du, “guri ez digu kalterik
egiten eta mesede, berriz, jende askori”.

Eta Azpeitiko odol-emaileen artean asko
ez badira ere, Jon Larrañaga gazteak –23
urte ditu– aurten eman du lehen aldiz odola.
“Familian ohitura handia dute eta aitak eska-
tuta hasi nintzen”. Celestino Iturtzaetak hala
baieztatu ditu odol-emaile berriaren hitzak:
“Honen aitaren aldeko familiaren kasua sal-
buespenekoa da, ez dira sendi asko izango
hauenean adina jende odol-emaile daude-
nak”. Eta Larrañagak gaineratzen du: “Bai,
nire gurasoek urteak daramatzate, dominak-
eta badituztela badakit behintzat”.

BBuullttzzaattuu  bbeehhaarrrreekkoo  oohhiittuurraa
Gazteen artean ohitura hori bultzatu beharra
dagoela diote hirurek. Jon Larrañagak hala
dio: “Nire lagunei-eta ez zaie gaizki iruditzen,
baina gazte jendeak ez daki askorik honen in-
guruan, horregatik ez da animatzen”. Celesti-
no Iturtzaetak, berriz, giroa sortzearen beha-
rra azpimarratzen du: “Gazteek bultzada bat
behar dute eta horretarako garrantzitsua da
lehen aldietan euren gurasoekin edo lagu-
nartean etortzea”.

Azpeitiko anbulatorioan hileko azken aste-

� � �DDAATTUUAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

560urtarriletik.
Azpeitiko odol-emaileen batzordekoak
pozik daude 2009ko lehen sei
hilabeteek utzi dizkieten emaitzekin.
Urtarriletik ekainera 2008an epe
berdinean lortutakoa gainditu dute
(iazko lehen seihilekoan 547 lagunek
eman zuten odola). Odol-emaile berrien
kopuruak, hori bai, ez du gora egin: iaz
13 izan baziren, aurten 12.

109urtarrilean. Urteko
lehen hilabetekoa da, momentuz,
aurtengo markarik onena; baita emaile
berrien kopuruari dagokionez ere: lau.

1.1212008an. Urteko
hamahiru ateraldietan –urtean hil batean
bi egiten dituzte– odol emanaldi kopuru
hori lortu zuten joan den urtean.

2ateraldi Errezilen. Ekainean eta
abenduan joaten dira Azpeitiko
batzordekoak Errezilera.
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Celestino Iturtzaeta, Jon Larrañaga eta Gregorio Aldai, erreportajerako  elkartuta.

azkenetan izaten dira odol-ateratzeak. Urte-
an hil batean azken asteazkenaz gain beste
hitzordu bat ere antolatzen dute. Aurten, uz-
taila da bi ateraldi izango dituen hila; “uztaila-
ren 15ean eta 29an” izango dira aurten aldi
horiek, batzordekideek iragarri dutenez.
Honen harira, Larrañagak hala esan du:
“15ean agian bai, baina 29an jende gaztea
inguratzea zaila izango da, Santio eta San
Inazio jaien artean...”. Udan beti jaisten da
emaile kopurua, ondo dakite hori Azpeitiko
batzordean ere, baina “urtean zehar 85-
90eko batezbestekoa ibiltzen badugu, uztai-
leko egun horietako bakoitzean 60 bat edo
biltzen zaizkigu”, kontatu du Celestino Itur-
tzaetak.

Azpeitian ibiltzeaz gain, Errezilgo herrita-
rrengana ere joaten dira urtean bitan. Norma-

� � �“Ez zaigu ezer kostatzen eta gaixoei, istripuak izan
dituztenei zein beste hainbati mesede izugarria egiten diegu”

C. ITURTZAETA, J. LARRAÑAGA, G. ALDAI odol-emaileak

lean, ekaineko eta abenduko hilabeteetan
izaten da hori. Kontatu dutenez, han ere ez da
jende gazte asko animatzen. Eta hain justu,
gazteena da egokiena den odola, “sasoian
dauden pertsonena baita garbiena eta pu-
ruena, oraindik botikak hartzen hasi ez diren
horiena”, esaten du Aldaik.

Ahal den jende guztia eta batik bat gazteak
animatzea komeni dela diote. “Jende artean
entzuterik ez badu, ez da inor mugitzen.
Orain gutxi odol faltan geunden berria zabal-
du genuen eta hurrengo ateraldian 108 per-
tsona inguratu ziren”, kontatu du Iturtzaetak,
adibidea jarriz. Larrañaga, hain justu, orduan
joan zen lehen aldiz odola ematera:  “Bai, go-
goratzen naiz nola ilaran zain egon beharra
izan genuen”. Egun hartako pasartea zela-
eta, eskerrak eman eta barkamena eskatzea

ere nahi izan dute juntakoek: “Jendeak ez du
bada nahikoa egiten, eguna lanean igaro eta
odola ematera joandakoan gainera zain ego-
teko...”.

Jendeari deialdia luzatu nahian, hirurek
baieztatu dute: “Ez zaigu ezer kostatzen eta
gaixoei, istripuak izan dituztenei zein beste
hainbati egiten diegun mesedea izugarria
da”. Gainera, irribarrez, Gregorio Aldaik ho-
nela esan du: “Oso ondo zaintzen dugu jen-
dea, saiatzen gara txorakeri batzuk esanez-
eta umore ona mantentzen, jendea aspertu
ez dadin”.

4400..  uurrtteemmuuggaa  pprreessttaattzzeenn
Aurtengo gabonetan 40. urtemuga ospatuko
dute Azpeitiko odol-emaileen batzordean eta
udako oporren ostean urteurren horretarako
“zerbait berezia” prestatzen hasi asmotan di-
rela aurreratu dute batzordekideek: “Hasiera
hartan taldean zebiltzanekin elkartu eta zer-
bait txukuna prestatu nahi genuke”. Garai ba-
tekoak ez ezik berriak ere inguratzen bazaiz-
kie, ez dute kexurik izango.�
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Antzinako greziarrek polis-
ak sortu zituztenetik, Europan hiria eta landa
edo nekazal mundua aurrez aurre egon dira,
eta gaur egun ere hala daude. Izan ere, Euro-
pako historiaren oinarrietara joanez, grezia-
rrek sortu zituzten polisak gaur egungo hiri
modernoen aitzindari bezala har ditzakegu.
Polisak harresiz inguratuak zeuden eta, gaur
egungo hirietan bezala, eraikin eta leku publi-
ko esanguratsuak aurki zitezkeen bertan, ha-
laber agora izeneko leku publikoa (gaur
egungo enparantza nagusiarekin alderatu
daitekeena). Bertako biztanleek eskubideak
eta betebeharrak zituzten, nekazariek ez be-
zala, eta artisautzatik eta merkataritzatik bizi
ziren.

Orduan sortu zen hiritarren eta nekazarien
arteko banaketa hori, gaur egun ere diraue-
na. Baina ez da hainbeste bizileku kontu bat,
nortasun kontu bat baizik. Horrela, nahiz eta
Azpeitia hiritzat har daitekeen teknikoki
(10.000 biztanletik gora dituzten bizileku
guztiak hala dira) garbi dago izaera herrikoia
dela nagusi gure artean, hiritarra baino
gehiago. Horrela, besteak beste ñoñostiar
edo yuppie bezalako esapideak erabiltzen
ditugu hiritar nortasuna eta bizimodua dute-
nei erreferentzia egiteko.

Hala ere, nahiz eta gure herritar nortasuna-
ren jatorria nekazal munduan aurkitu, urba-
nistikoki begi-bistakoa da ez garela barreia-
tutako edo isolatutako baserrietan bizi herri-
tar gehienok. Edo ez garela nekazaritza edo
abeltzaintzatik bizi. Baina kontu hau beti ho-
rrela izan al da? Edo, aldatu bazen, noiz izan
zen?

HHiirriibbiilldduuaarreenn  ssoorrrreerraa
Europa, XII. mendea. Kontinente zaharrean
nobleak beraien feudoetan bizi dira eta be-
raien lurrak lantzeko jopuak edo nekazari ez-
askeak erabiltzen dituzte; azken horiek garai
nahasi haietan babes truke edozer gauza
egiteko prest daude. Baina mende horretan

Bizileku kontua bakarrik?  

� � �Baserrietatik hiribildura
bizitzera joan ziren 
haiek nobleekiko 
askatasun gose ziren

� � � � � � � � � � � � � � � �markel mendizabal� � �

aldaketa garaia hasiko da, nekazariek duten
askatasun gosea medio. Horrela, Europa
osoan zehar hiri zaharrak berpiztu egingo
dira, eta berriak sortu. Berriro ere nekazari
eta hiritar nortasunaren arteko banaketa na-
barmendu egingo da. Izan ere, nekazariak
nobleengatik aske izateko gose daude eta,
horretarako, lanbide berriak garatu zituzten,
merkataritzarekin eta artisautzarekin lotuta
nagusiki.  

Nahiz eta euskal hiribilduen sorrerak bere
berezitasunak izan, oro har prozesu berdina
errepikatu zen. Beraz, hurrengo urtean gogo-
an izango dugun Azpeitiko hiribilduaren so-
rreraren urteurrenak aukera emango digu
gure bizimoduaren eta nortasunaren jatorriei
ere erreparatzeko. 

Baserrietatik hiribildura bizitzera etorri
ziren haiek guztiek ez zuten bere nortasuna-
ren jatorria ahaztu, baina bere bizimodua al-
datu nahi zuten, nobleekiko askatasun gose

baitziren. Gaur egungo azpeitiarrek ere
asko zor diegula uste dut gure herri-

ko lehenengo biztanle haiei. Be-
raien alde!!!�

108  30/6/09  11:45  Página 6



108  30/6/09  11:45  Página 7



iritzia � � � � � � � � �08

K irolaz mintzo garenean
sarritan politika, diru kontuak eta bestelako-
ak nahasten ditugu. Dirua eta kirolaren tan-
dema oso indartsua da eliteko kirolari zuzen-
tzen badiogu begirada, nahiz eta kirol guztiak
ez izan elitekoak, eta nahiz eta eliteko kirolari
guztiak ez izan dirudun, begira bestela Athle-
ticeko neskei. Kirola eta merkatuaren arteko
harremanean generoak jokatzen duen pape-
ra aztertzeak luze joko liguke eta honi loturiko
anekdota batzuk kontatzera mugatuko naiz.

Azken urteetan, emakumeek arlo publiko-
an izan behar duten parte-hartzeaz asko aritu
gara, kirolean besteak beste. Administrazio
publikoek gai honetan egin eta egin ez duten
esfortzutik haratago, askotan ilusio eta inizia-
tiba apur batekin gauza positiboak egin dai-
tezke. Bagitxitxin-etaz ari naiz, adin eta bal-
dintza ezberdinetako emakume asko bildu
eta korrikara bultzatu duen talde eta ekime-
na. Honekin ez dut esan nahi Bagitxitxinetik
kanpo gure herrian emakumezko korrikalari-
rik ez denik. Nire ikuspuntu baikor hau herri
mailan konpartitua zela uste nuen, baina hara
nondik talde honen aurkako lehen kritikak iri-
tsi zitzaizkidan. Harrituta geratu nintzen, zeini
egiten dio kalte ba talde honek? Protagonis-
mo bila ibili direla, ez dakit zer egunkarik beti
beraiek ateratzen dituela, beste korrikalari
asko, emakumezko nahiz gizonezko, estaliz,
eta  hori gutxi balitz, taldekideen ezaugarri fi-
siko eta estetikoen aurkako zenbait irain.
Agian, nik filmaren parte bat bakarrik ikusi
dut, baina aurrerakin hau ez zait asko gusta-
tu. Karnabaletan gizon koadrila bat Bagitxitxi-
netaz mozorrotzea kritika hauen baitan koka-
tzea agian gehiegizkoa da eta, beraz, karna-
balek ematen duten liberazio esparruan ikus-
ten saiatu naiz. Ez da oraingoa gizonek ema-
kumez mozorrotzeko duten ohitura, eskerrak
emakumeak ginela Freuden arabera zakila-
ren inbidia geneukanak.

Baina Bagitxitxik bat ere badela esan di-
date Azpeitian, emakumeena baino askoz za-

Kirola eta beste kontu batzuk

� � �Behin aita izan ondoren,
kristoren afizioa sortzen
omen da kirol ezberdinak
praktikatzeko

� � � � � � � � � � � � � � � �eider alkorta� � �

balagoa. Niri atentzioa eman izan dit, Loiola-
ko abenidan arratsaldeko zazpiak-zortziak in-
guruan hainbeste mutil eta gizonezko korri-
kan ikusteak. “Hori da hori af iz ioa edo
moda!”, pentsatu izan dut, baina aurrekoan,
erdi serio erdi brometan, ezkonberri eta ama-
berri batzuek afizio horren beste aldea zein
izan zitekeen kontatu zidaten. Behin aita izan
ondoren, kristoren afizioa sortzen omen da
kirol ezberdinak praktikatzeko eta ordurarte
gau txori zirenak, astegunetako korrikalari fin
bilakatzen dira. Fenomeno kuriosoa alajaina!
Baliteke familia eta lan munduaren kontzilia-
zioaren estresetik ihes egiteko bide sanoa
izatea Bagitxitxik-en oinarria; batzuk diote
emakumezko askok ihesbide hori kafetegie-
tan aurkitzen dutela.

TTxxaannppiinnooiiaakk  bbeezzaallaa  uuggaarriittzzeenn
Kontuak kontu, korrikalariak txanpiñoiak be-

zala ugaritzen ari dira Azpeitian. Kirola kirol
moduan bakarrik ere ikus daiteke

noski, baina abilezia handia
daukagu ezeretik mendia
egiteko. Azken finean errea-

litatea bakoitzaren betaurre-
koen araberakoa da.�
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� � �“Euskararen
ordenantzak
gaztelania
diskriminatu
egiten duela
esatea imajinarioa,
irreala da”
IÑAKI
AGIRREAZKUENAGA
legelaria

� � �“Denon esku dago.
Badirudi Azpeitian
jendeari kostatu
egiten zaiola
horrelako
tailerretan
parte hartzea”
INAZIO TOLOSA
antzerki tailerreko
zuzendaria

Iñaki Agirreazkuenaga.

� � �UUZZTTAARRRRIIAA..CCOOMM--EENN� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BLOGAK.
Estitxu Elduaien. “(...) Pep
Guardiola ekarriko dut gurera,
orain urte batzuk hemen bertara,
Azpeitiko kaleetara bera bere
kabuz etorri zen moduan. (...)
Errebaleko denda bateko andre

batek ikusi, eta beregana jo omen
zuen. ‘Aizu, horko tabernako jabe-
ak oso Bartzelona zaleak dira, eta
pena da zu ikusi gabe joatea’.
Oker tabernakoak ziren  bartzelo-
nistak. Baina taberna itxita omen
zegoen. Guardiolak biharamune-

an ere Azpeitia aldean ibiliko zela
eta itzuliko zela tabernakoak
agurtzera esan zion dendariari.
Eta esandakoa egin. Hurrengo
goizean ere han agertu omen zen
futbolaria. Okerreko tabernarien-
tzat goiz antxean izan, ordea, non-

bait, eta berriro ere atea itxita to-
patu omen zuen. Barre egin eta
‘lastima’ esanez alde egin omen
zuen Guardiolak (...)”.

INKESTA.
Berreskuratu beharko al li-
tzateke Azpeitia-Zumaia ar-
teko Urolako trena?
Bai. %90,38.
Ez. %9,62.
� � �Orain dagoen galdera. Joan
al zara ostiral arratsaldetako azo-
kara?�

���HHIIZZKKUUNNTTZZ  EESSKKUUBBIIDDEEAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

GGOORRAA..  Euskaraz mintzo den erakusleihoa.
Herriko dendetara joan eta gustua ematen du halako erakusleihoekin topo egiteak!
Bejondeiela euskarari bultzada ematen dieten dendari guztiei! � Uztarria

BBEEHHEERRAA..  Euskarari alergia diote igerilekuan.
Instalazioekin loturarik ez dutenei ez ezik, euskarari ere ateak itxi dizkiete herriko
igerilekuan. Horrenbeste kostatzen ote da kartel hau euskaratzea? � Uztarria�

�
�
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Jaioterri bereko pilotarien arteko partidak
sarritan eman dira. Agian garai batean erra-
zagoa zen pilotan herri guztietan jokatzen ze-
lako. Urrutira joan gabe, profesionalen arteko
partidak azpeitiarren artean ere eman dira.
Gaur, orain 98 urte jokaturiko partidari begira
jarri behar gara. Erremontean eta Donostiako
Ategorrietako Jai-Alain, 1911ko irailaren
1eko egitarauak zioen:  ‘Kanpos anaiak Uzin
anaien aurka, aurrelariek 8tik atereaz sakea’. 

Erremonteko partidarik luzeenetakoa izan
da. Bi ordu eta hogeitabost minutu luzez aritu
ziren eta zaleak ez ziren eserlekuetatik mugi-

Azpeitiarren arteko neurketa berezia
� � � � � � � � � � � � � � � �iñaki elortza� � �

� � �IIKKUUSSTTEEKKOOAA!!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�AAZZPPEEIITTIIAA  IIZZEENNEEKKOO  ZZUUBBIIAA  AAFFRRIIKKAA  EERRDDIIAALLDDEEKKOO  BBAANNGGAASSSSOOUU  HHEERRRRIIXXKKAANN..
Azpeitiko, Zumaiako eta Zarauzko udalak Bangassou Fundazioarekin elkarlanean ari dira, Afrikako Bangassoun zubiak
eraikitzeko. Guztira 15 zubi egingo dituzte eta horiei esker 300.000 pertsonek askatasun gehiago izango dute batetik bestera
mugitzeko. Laguntza eskertzeko hiru herriek zubi bana izango dute beren izenekin. � Ainitze Agirrezabala �Migel Agirre�

tu amaiera arte. Tanto lehiatuak ia denak,
adorea eta gogoa soberan... Eraso zorrotzari
defentsa bikainarekin erantzun. Zeinek sartu
tantoa Ttanttori eta Ildefonsori! Azkenean,
Kanpostarrek 50-46 irabazi. Amaieran oinak
odoleztatuta, Ategorrietako zolu lakarrak or-
dungo alpargatak erraz jaten zituen. Hura
jendearen poza, hura festa, irabazleen izenak
oihukatuz... Ez omen zen horrelakorik inoiz
ikusi. Garaiko zaleek hau omen zioten: “Ze-
lestino Uzin ondo, Ildefonso ikusgarri, Kanpi-
tos  liluragarri eta Ttantto onena”. Sarritan jo-
katu omen zuten gainera elkarren aurka. 

Ildefonso Uzin, Uzin I.a, 1890an jaio zen,
eskuz hasi eta 1910ean erremontean debu-
tatu zuen Donostian. Zelestino Uzin, Uzin
II.a, 1892an  jaio eta 1920an erretiratu zen.

Joxe Antonio Kanpos, Ttantto, 1884an jaio
eta 17 urterekin eskuz debutatu zuen, eta
partida ugari jokatu Takolo, Baltasar eta ga-
raiko onenekin. 1906an erremontean hasi
eta berehala sekulako dohaiak zituela eraku-
tsi zuen. Kanpitos anairik gazteena zen.

Ategorrietako pilotalekua 1887an ireki zen
eta bertatik puntista, palista eta erremontista
onenak pasatu ziren.�
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AARRGGAAZZKKII  AARRTTXXIIBBOOAA..  Azpeitiko argazkien artxiboa osatzekotan dabiltza.
Egin dezagun jolas, operazio estetikoetan egiten duten antzera: lehen-orain. Azter
ditzagun diferentziak; onerako ala txarrerako aldatu da? Berdegune gehiago ala
gutxiago dugu? Porlanak zenbateraino jan gaitu? Non dago jendea, etxean ala ka-
lean? Gaurko azpeitiarrak zoriontsuagoak al gara duela hirurogei urtekoak baino?

Lehen-orain

� � � � � � � � � � � � � � � �maite garmendia� � �

� � �EEKKAAIINNEEKKOO  AARRGGAAZZKKIIEENN  OOIINNAAKK..  HHIILL  HHOONNEETTAANN......� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BBIIZZIIRRIIKK..  Udaletxe aurrean, jendea geroz eta sarriago
elkartzen da. Elkarretaratzeak genero indarkeriagatik,
ETAk eragindako hildako eta txikizioengatik, ETAko preso
eta desagertuengatik, langileen eskubide urratuengatik,
Palestinagatik... Herria bizirik dago, isilik egiten du oihu. 

Elkarretaratzeak

BBOOZZKKAAKK..  Europako azken hauteskundeetan prisma politikoko alde
‘denek’ izan dute parada botoek emandako sostenguaz jabetzeko. Bio-
lentziaren hala-nolako gaitzespenak, atea ireki diete batzuei. Badirudi,
gainontzekoek indarkeriaren kontrako labela berezkoa dutela. Badirudi

Europa! Europa?
ziega zuloetan grabatzen ez diren indarkeria ezkutuak, gerrak bide baz-
terrean utzitako gorpu ixilak, biktima zibil errugabeak eragin dituen urru-
neko gudu ‘justifikatuak’ ez direla batzuentzat deitoragarriak. Indarke-
riak aurpegi asko ditu, aizue.�
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Galdetzen hasita, Azkoitian igerileku

berria ireki izana nabarituko al dute

Azpeitiko kanpoko igerilekuan? � Uztarria

Krisiak eraginik

izango al du zure

udako oporretan?
� Ainitze Agirrezabala

LOREA ORBEGOZO
langilea

“Nire kasuan
krisiak ez du
eraginik izango;
langabezian

daudenen kasuan, akaso bai.
Oporrak, gainera, egin
beharrekoak dira. Oraindik ez
dakit nora joango naizen, baina
inork laguntzen badit gustura
joango nintzateke”.

MIREN GARATE
langilea

“Ez, aurten ere
norabait joateko
asmoa badaukat.
Normalean

irailean hartzen ditut oporrak,
hegaldiak eta dezente
merkeago egoten direlako. Bi
aste-edo pasako ditut kanpoan,
baina oraindik ez dakit non”. 

JUANJO EZAMA
jubilatua

“Nire kasuan ez
du eraginik
krisiak, jubilatuta
nago eta. Gogoa

dudanero kanpora joateko
aukera dut. Udan Mosku aldera
joatekotan nintzen, baina ama
zaintzen geratu beharra dut”.

LUIS SUBINAS
langilea

“Nik urteroko
oporrak egingo
ditut. Pirinioetara
joango naiz,

kanpinera. Urte osoan lana
eginda gero, ahal den heinean,
oporrak egin behar dira”.�

���IINNKKEESSTTAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � iritzia 13

Lehengo batean, Corrugados Alfonso Gallar-
do Anardi industriagunean eraikitzen ari den altzai-
rutegi berriari begira nengoela, azpeitiar bat gertu-
ratu eta esan nion, zer abantaila izango den herria-
ren erditik mendi arteko gune ezkutu hartara hain
lantegi erraldoia eramatea. Berak onartzen zuen,
alde horretatik, erabateko hobekuntza zela, baina
kutsadurak kezkatzen zuen. Kokagune horretan
ipar-eki haizeak, itsas haizea diogunak, gogor astin-
tzen duela eta zuzenean indar handiz Badiolegi eta
Eskuztatik barrena, Azpeitiko herrira barreiatuko
zuela zioen, aurtengo negu luzean hainbatetan ongi
frogatu den bezala.

Gai hau buruan, logikak pentsa arazi dit, gaur
egun Kyotoko protokoloa, Agenda 21 eta hainbat
arau eta neurri direla, lantegi berri bat eraikitzerako
horiek denak kontuan hartu eta bete beharko lituz-
ketela. Eta ke, lurrin eta gasak lurperatu, edo ez
dakit zer metodo erabili, isurkariak ezabatzeko. Hala

Energia berriztagarriak
� � � � � � � � � � � � � � � �higinio oiartzabal� � �

nahiko nuke eta hala espero dut, denon onerako.
Lehen ere Azpeitia herri kutsatuenetakoen zerren-
dan dago, edo zegoen, behintzat.

Klima aldaketa, berotegi efektua eta gure lurraren
kutsadurak sortzen duen larritasunak eta kezkak na-
zioarteko ehunka aditu bilduarazi ditu egun hauetan
Barakaldoko BECen, ‘European Future Energy’ jar-
dunaldietan, etorkizuneko energia eredu berrizta-
garriak eztabaidatzeko, Orain da garaia lelopean.
“Klima aldaketa dela-eta, hamar urte geratzen zaiz-
kigu itzuli ezinezko puntu batera heltzeko” (Bianca
Jagger). Etorkizun iraunkorra eraiki nahi bada, eguz-
kia, haizea eta itsas indarrak energia bihurtu behar
dira, berriztagarriak izateaz gain, iraunkorrak eta
agortezinak ere badirelako. Oraingo energia denak
iraungigarriak dira. Enpresari batzuk ikusten ariko
dira jada, etorkizunerako gai interesgarria izan dai-
tekeela, eta bizi duten krisitik irteteko abiapuntu
bat.�

Aurreko egun batean telefonoz jaso nuen, al-
dizkaria kaleratzerako zabalduta egongo den albis-
tea. Gure artean hainbat urteetan ezagutu izan
dugun taldeak, Jesuitinen lekaime elkarteak, Azpei-
titik alde egiten duela. Iraurgi Ikastetxearekiko lotura
erabat galduko ez badute ere, lekaime elkartea ez
da gure artean biziko.

Imanol Eliasek, Azpeitia historian zehar liburuan
aipatzen dituen datuak kontuan harturik, 1922. urte
inguruan iritsi zen gure artera Jesuitinen lehen lekai-
me taldea. Enparan kalean izan zuten komentuan
zabaldu zuten gau-eskolaren lehen datuak 1924.
urtekoak omen dira. Denborarekin gau-eskola ikas-
tetxe bihurtuko zen. 1967. urte inguruan pasa ziren
jesuitinak gaur egun Santutxo inguruan duten ikas-
tetxera.

Laurogeitaka urtetan irakaskuntza, hezkuntza
lana, izan da gure artean beren eginkizuna. Garaian
garaiko ezaugarriekin landu izan dute Jesusen Ala-

Esker onez agurtuz
� � � � � � � � � � � � � � � �kepa susperregi� � �

ben kongregazio osoak duen helburu nagusia,
“gizon-emakumeen giza heldutasuna eta kristau
sentiberatasuna garatzen lagunduz”.

Eskola orduetatik kanpo, Alcor, gaztetxoen mugi-
mendua bultzatuz ezagutu izan ditugu. Bai eta Pa-
rrokia inguruan ere, katekesian edo gaztetxo eta
gazteekin batera lantzen ditugun ekimenetan parte
hartuz, lankide izanez. 

Ikastetxeetan ez ezik giza garapen ekimen des-
berdinetan parte hartzen baitute han eta hemen:
espetxeetan, arazoak dituzten umeen harrera etxe-
etan, kale-hezitzaile lanetan... Horren lekuko ditugu,
besteak beste, ezagunak ditugun jesuitina azpeitiar
batzuk ere.

Pena eman digu albiste honek. Hala ere, esker
onez agurtu nahi genituzke, hainbeste urtetan zehar
egindako lana eta izandako harremana eskertuz.
Eta, jakina, luzatzen diguten lekukoa gure eskutan
hartuz.�
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Zepai zenari puntua jarri zioten:
Francisco Franco degu
Españan gizona.

Eta Zepaik erantzun:
Aspaldi hontan hemen
agintzen dagona...
Esan nahi ta ezin esan
hau bai dala lana!
Anai maite bat nuan
gerran galdu zana.

Francok irabazi zuen gerra madarikatua.
Eta nahi bai, baina ezin esan pentsatzen zu-
tena. Ez esan gabe, ordea.  Anaia maite zuen,
eta anaia gerran galdu zen. Ez zuen esan,
baina frankistek hil zioten anaia. Eta hori ez
da, noski, maitatzeko modukoa. Ezin esan,
baina frankistenganako gorrotoa garbi utzi
zuen Zepaik. Esan gabe, dena esan zuen.

Esan nahi, ta ezin esan
� � � � � � � � � � � � � � � �joxin iturriotz� � �

Behin Elgetan, gai-jartzaileak bertso-saioa
bukatzea komeni zela aipatu zuen, frantsesek
–Xalbador eta Mattin– joateko presa zutela-
ko. Xalbadorrek horrela bukatu zuen agurra:

hemendik ez da frantsesik joanen
handik ez baita etorri. 

Ez zirela joango esan, ez zirela frantsesak
adierazteko. Hau esan, bestea esateko.
Beste zerbait esan, esan nahi duguna adie-
razteko. Eta esan gabe, Xalbadorrek dena
esaten zuen.

Espainiako Auzitegi Gorenak bertan behe-
ra utzi du Azpeitiko euskararen ordenantza,
aurretik EAEko Auzitegi Nagusiak bezala.
Ordenantzaren helburua gaztelera desage-
rraraztea omen da. Auzitegi Goreneko eta
Auzitegi Nagusiko epaileek badakite gaztele-
ra desagertuko ez dena. Diglosia egoeran

gaude Euskal Herrian. Iparraldean frantse-
sak euskarari lekua jaten dio etengabe. He-
goaldean espainola da hizkuntza nagusia,
eta euskara menpekoa. Euskara desagertze-
ko arriskuan dago, espainola ez bezala. Eus-
karak iraungo badu, lana lepo egin beharra
dago, eta halere kostatuko zaio egoera nor-
malizatu batera iristea. Hori da daukagun
errealitatea. Gaztelera, poliki-poliki, presarik
gabe, etengabe, nagusitzen ari da. Ez dago,
ez, arriskuan. Ez Euskal Herrian, are gutxiago
Espainian eta munduan.

Ordenantzaren helburua gaztelera desa-
gerraraztea dela diote epaileek, beraien hel-
burua euskara desagerraraztea dela adieraz-
teko. Espainola ez den besterik onartzen ez
dutelako. Hau esan, bestea esateko. Esan
gabe, dena esan digute.�

���� � � � � � iritzia 15
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Urte osoan ereiten
Urrestillako Uresaundi baserrian hektarea pasatxoko
lursaila dute, 37 negutegirekin. Tomateak eta letxugak
landatzen dituzte, urte guztian. �� Ainitze Agirrezabala

�HHEEKKTTAARREEAA  PPAASSAA..
Jose Ignazio Zabaleta eta Arantxa
Otegi senar-emazteek 12.000
metro koadroko lurzorua lantzen
dute. 37 negutegi dituzte guztira,
eta tomateak eta letxugak
landatzetik ateratzen dute
bizimodua aurrera. Beraiekin
batera, beste hiru langile aritzen
dira berotegietan lanean.

mamia � � � � � � � � � klik!16
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�BBII  MMOODDUUTTAAKKOO  LLAABBOORREEAA..
Bederatzi mila metro koadro lursail, labore hidroponikorako erabiltzen dituzte. Horietatik sei
mila metro koadro tomatea ereiteko, eta gainontzeko hiru mila metro koadroak letxugentzat.
Laborantzarako beste modu bat lurrekoa da, goiko argazkian ikusi daitekeena. Letxugak
bakarrik ereiten dituzte modu horretan eta hiru mila metro koadroko saila dute horretarako.   

klik!  � � � � � � � � � mamia 17

LLAANNDDAAKKEETTAA..
Esku batean letxuga
landarez betetako panela
hartu eta negutegiko zoruan
errenkadan jarrita dauden
sustratoz betetako zakuetan
landatzen dituzte letxugak.
Argazkian ageri den
laborantza modua
hidroponikoa da. Astero sei
mila letxuga landatzen
dituzte, eta beste
horrenbeste kendu, saltzeko.

�
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ZZAAZZPPII  OONNGGAARRRRII  DDEESSBBEERRDDIINN..
Labore hidroponikoetan, ordenagailu bidez zazpi ongarri
klase sartzen dizkiote landareari ureztatze hodietatik. Tomate
loretik alea hazteko, negutegietan erleak jartzen dituzte,
hauek haizearen lana eginez polena mugitzeko. Zomorroen
kontra, ostera, harrapariak jartzen dituzte landareetan.   

�

�HHEELLDDUUTTAAKKOO  LLEETTXXUUGGAAKK  MMOOZZTTEENN..
Letxugak landatu denetik heldutasunera iristen hiru-lau
hilabete behar ditu neguan. Udan, berriz, hilabete nahikoa du
heltzeko. Argazkian, letxugak zuztarretik mozten, saltzeko.

mamia � � � � � � � � � klik!18

�KKIIMMUUAAKK  KKEENNDDUU..
Bi astean behin kimu txikiak
kendu eta kimu nagusia gora
doan heinean lokarriarekin
soka horira lotzen dituzte.

�KKAALLIITTAATTEEAARREENN  ZZIIUURRTTAAGGIIRRIIAA..
Eusko Label kalitatedun tomateak direla ziurtatzeko, tomate
aleei pegatina bana jartzen zaie, gero dendetara banatzeko.
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�GGOOIIZZEEAANN  GGOOIIZZ,,  BBAANNAAKKEETTAA..
Eguna argitzerako hasten dira dendaz-denda
banaketa lanarekin. Bezperan, ordea, bezero
bakoitzari deitu eta jasotako eskariaren arabera
jenero guztia pronto uzten dute. Azpeitian, Zestoan,
Zumaian, Donostian, Astigarragan, Lasarten,
Hernanin eta Errenterian burutzen dute banaketa.�

�TTOOMMAATTEE  BBIILLKKEETTAA..
Bi egunean behin biltzen dute tomatea. Udan bi hilabete eta erdi behar du tomateak heltzeko;
neguan hiru hilabete eta erdi. Neguan berogailua jartzen dute landarea azkarrago etortzeko.
Tenperatura eta haizearen arabera sentsore bidez negutegiko sabaia ireki edo itxi egiten da.    

klik!  � � � � � � � � � mamia 19
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Bakoitzak
berea mahai gainean
Udalak eta Udalean egin beharreko bideaz ikuspuntu
ezberdinak azaldu dituzte, beste behin, gobernuko eta
oposizioko alderdiek. � Ainitze Agirrezabala � Ane Aranburu

A zpeitiko Udalak, haren
proiektuek edota bertako ordezkari politiko-
en arteko harremanek zeresan ugari eman
dute eta ematen jarraitzen dute. Uztarriak,
Udalean ordezkatuta dauden indar politikoak
mahai baten bueltan elkartu eta, hitzetik hor-
tzera dabiltzan zenbait gai eta kontu propo-
satuz, guztien iritzi eta jarrerak mahai gainean
jarri nahi izan ditu. Hona hemen emaitza.

ETXEBELTZ-IZARRA
� � �Une honetan, ikusten al duzue
irtenbide kontsentsuatu baterako
aukerarik? Zein litzateke irtenbide
egokiena?
Julian Eizmendi (EAJ). “Etxebeltzeko te-
matika hau desblokeatzea da Azpeitiak duen
arazo nagusia; Etxebeltzeko aterabide juridi-
ko-politikoa adostea. Bost hilabete hauetan
bilera asko eduki ditugu. Guk defendatu izan
dugun A jarrera, epe motzean aterabidea
emateko, testu bateratuan dokumentu eko-
nomiko-finantzieroa txertatzea da. Eta, B ja-
rrera [oposizoarena], testuaren errebisisoa li-
tzateke. Guk planteatu dugu bi bideak para-

arazo batekin aurkitzen gara. Sententzian
garbi esaten den bezala, akats formal horrek,
arau guztiak berriro egitea eskatzen du. Ho-
rrela, ez litzateke inolako arazorik egongo.
Hemen dugun arazoa da bere garaian arauak
onartu zirenean ez zirela ondo egin. Ikusten
duguna da mantendu egin nahi dela orduan
hartutako erabaki hori errebisio berri bat egi-
tera joan gabe, horrek beste gehiengo bat
egitea suposatzen duelako. Hor dago ara-
zoa. Guk EAJri eskatzen dioguna da hasiera-
tik errebisio berri bat ondo egitea, hor tartean
sartuta dauden guztiei segurantzia juridiko
bat emateko. Gehiengo batek onartutako
arauak lortuz”.
Manuel Unanue (EA). “Guk arauen kontra
bozkatu genuen eta kontra egoten jarraitzen
dugu. Bere garaian esan genuen epaitegian
zegoela Etxebeltz-Izarrako gaia, baina barre
egin ziguten. Gero, epaileak atzera bota
zuen. Guk ikusten dugun bide bakarra da
testua patxadaz berriz hartu eta hasieratik,
puntuz puntu, errebisioa egin eta metodolo-
gia hitzartzea. Guri testu bateratua onartzeko
eskatzea, alferrikako eskaera da”.

leloan, bateratuta eramatea, horrela ez baita-
go epe luzean segitzerik”.
Juan Karlos Arellano (Aralar). “Azken ir-
tenbide bezala alkatetzatik planteatzen zaigu
A eta B irtenbideak paraleloan joatea. Fine-
an, bi gauza paralelo joateak bere kontraesa-
nak ditu. Arau Osagarriak berriz ere berplan-
teatzeak ematen digu soluzio juridiko eraba-
tekoa. Soluzio bakarra hori da”.
Iñaki Errazkin (Hautetsi Independen-
tistak). “Herri guztiko arauen inguruko

mamia � � � � � � � � � udala20

� � �EESSAANN  EETTAA  EEGGIINN� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Trabarik gabe. Uztarriak ekain
hasieran aldizkarirako mahai-ingurua
egitea proposatu eta metodologia
aurkeztu ondoren, lau alderdietako
ordezkarien baiezkoa ia berehalakoa
izan zen. Eskertzekoa.
� � �Ekainaren 18an. Egun horretan egin
zen mahai-ingurua, Uztarriaren egoitzan.
Bi ordu eta hamar minutu iraun zuen.

108  30/6/09  11:46  Página 20



udala  � � � � � � � � � mamia 21

Julian Eizmendi, Juan Karlos Arellano, Iñaki Errazkin eta Manuel Unanue mahaiaren bueltan, Uztarriaren egoitzan.

Eizmendi. “Denok dakigu Etxebeltzeko
epaia akats formal batengatik erori dela. Di-
putazioko abokatuari eta etxebizitzen susta-
tzaileari egindako kontsulten arabera, bate-
ragarriak dira bi aukerak: segurtasuna Ak eta
segurtasuna Bk ematen badio, A+Bk segur-
tasun gehiago emango dio proiektuari. Des-
kuidoan, hori ez bada posible, erdi batek
beste erdiari jarritako bidea izango da. Baina,
garrantzitsua da, ahal bada, bi aldeek ados-
tutako bide bati segitzea”.
Arellano. “Denok egin ditugu gure kontsul-
tak eta postura bat bestearekin kontrajarrita
dago, gauzak zeini galdetzen zaizkionaren
arabera. Garbi dagoena da, lau alderdiren ar-
teko adostasunaren zain bagaude, oso zaila
dugula. Finean, A eta B hartzen baditugu,
edo A edo B, bietako bat indargabetuta gel-
dituko litzateke. Batek bestea jango luke”.
Errazkin. “Bi prozesuak uztargarri egiteko,
biek denbora berean bukatu beharko lukete.
Bi arau desberdin momentu berdinean onar-
tzeak ez du inongo zentzurik. Eta, ez da erdia
eta erdia, gehiengoa gutxiengo baten kontra
da. Momentu honetan behar duguna, ahalik
eta epe motzenean metodologia bat adostea
da, oztoporik jarri gabe. Prozesu hori ematen

dugun heinean bai kontratuak, bai zozketak,
horiek denak, aurrera eramatea egongo da.
Eta hori astebetean egin daiteke. Bi aukerak
uztartzen saiatzearena ezinezkoa da; plante-
atzen den bezala, lehenengo onartzen dena
testu bateratua da, eta behin hori onartuta in-
darrean jartzen denean, beste inongo kon-
promisorik ez dago. Eta, ulertuko duzuen be-
zala, hori ezin dugu onartu”.
Unanue. “Hemen proposamenak Plenoan
gehiengoan erabakitzen dira. Zuk [Eizmendi]
esan duzu Diputazioarekin, abokatu eta pro-
motoreekin hitz egin duzula. Hor abantaila
bat badugu: ez Diputazioak, ezta abokatu eta
promotoreek ere, Plenoan ez dutela botoa
ematerik. Eta, bigarrengo: hain justu, bai Di-
putazioarekin eta bai promotore eta aboka-
tuarekin zuk etxebizitza kontuan aurrera era-
man duzun arau aldaketa hori, formal edo ez
formal, epaitegiak hankaz gora bota dizu”.
Eizmendi. “Erabakia hartu beharra dago,
era batera edo bestera. Kontua da, konfidan-
tza eza dagoela”.

KULTUR AZPIEGITURAK
� � �San Agustingo aretoko lanak ia
bukatuta daudela esan daiteke; eta

Soreasuko proiektua, zer egoeratan
dago une honetan?
Unanue. “Soreasun bi gauza desberdin
daude: kulturgunea eta garajeak. Garajeeta-
ko zozketarekin hasten bagara, berriz Etxe-
beltz-Izarrako problematika berdinak harra-
patzen gaitu, legez kanpo baitago. Soreasun
aurrekontuak izugarri igo dira. Guk Soreasu-
rekin printzipio bat dugu: Soreasuk ez dizki-
gula hipotekatuko Azpeitian egin behar diren
beste ekintzak. Aurreragoko lehentasunak
baditugu. San Agustinek lehentasuna badu,
bukatu egin behar dugu ahal den azkarren
eta hori nola kudeatu erabaki. Hor beste ez-
tabaida bat egongo da”.
Eizmendi. “Soreasuko kontinentea [eraiki-
na] bukatuta dago. Aparkalekuak martxan
jartzeko hitzarmena, aurrekontuarekin batera
onartu da eta lau bat hilabeteren buruan ho-
riek martxan jartzeko modua izango da. Hu-
rrengo fasea auditorioa eta zinema martxan
jartzea litzateke. Eta, hirugarrengo fase bate-
an, gainontzeko gelak. Diru laguntzak-eta es-
katuta ditugu eta mandatu honetan zinema
eta auditorioa martxan ipintzeko borroka
egingo dut. Noski, hipotekatu gabe gainon-
tzeko behar sozialak eta proiektuak. San �
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Agustin, noski, aurten ipiniko da martxan.
Gauzak ondo joanez gero, azaroan”.
Arellano. “Lehentasunak markatu behar
dira eta horietan eraginkorrak izan. Une ho-
netan San Agustin dugu lehentasun eta aur-
ten martxan jartzeko arazorik ez litzateke izan-
go. Gero, nola kudeatu erabaki beharko da.
Soreasu egin behar da, inor kontra ez dago.
Baina, bai, nola finantzatzen den eta zer le-
hentasunekin. Gauzak argi esan behar dira:
gauden garaietan, zenbait diru gastatzeko ez
gaude, eta Soreasuk diru asko eskatzen du.
Beste ezer hipotekatzen ez duen bitartean,
arazorik ez litzateke egongo. Garrantzitsua
da kontinentea egitea, baina baita erabilera
txukun bat eman eta martxan jartzea ere”.
Errazkin. “Hasieran, bost-sei milioi euroko
proiektuaz hitz egiten zen [Soreasuz]. Kon-
tua da, proiektua bera Azpeitiarako faraoni-
koa iruditu izan zaigula beti. Azpeitiarentzat
horrelako obra batean sartzeak suposatzen
dituen hipotekak izugarriak dira. Orain, ondo-
rioak jasaten ari gara. Ja sei milioi eurotik
gora gastatu ditugu. Helburu bezala Julianek
aipatzen du auditorioa martxan jartzearena.
Baina horretarako bakarrik ere, aurten jarri
dugunarekin, beste bost milioi euro behar
dira. Egoera honetan San Agustin irekitzea
lehentasuna da, Kultur Mahaiak ere hala era-
baki du. Horren funtzionamenduaren ingu-
ruan eztabaida txukun bat eman dezagun eta
Kultur Mahaia izan dadila horren dinamiza-
zioa eta prozesu horren lanketa emango
duena. Gero, bizia ere berak emango baitio.
Soreasu, beste beharrak hipotekatu gabe,
egiteko moduan joango da pixkanaka”.
Eizmendi. “Sei milioi pasa kostatu da Sore-
asuko kontinentea eta horren erdia beste ad-
ministrazioek finantzatzea lortu da. Audito-
rioa martxan jartzea hiru milioi euro pasatxo
kostako da eta laguntzak eskatuta daude;
eta horien arabera, mahai gainean jarri eta
hori bultzatuko da”.
Errazkin. “Auditorioa bukatzeko ez dira
hiru milioi euro behar. Aurten jarri dituztene-
kin bost milioi eta ehun mila euro. Hori da mo-

garbirik ez zutelako. Eta, bigarren indar beza-
la, herriko gai nagusietan saiatuko ginela be-
raiekin adostasunetara iristen. Minorian go-
bernatze hori ez da gure borondatez izan. Ez
gara bakarrak ere. Herri askotan, eta beraien
borondateagatik ere ez, ari dira bakarrik go-
bernatzen eta, gainera, gu baino boto gutxia-
gorekin. Noski, gobernua zailagoa da; arazo
guztien aurrean adostasunerako proposa-
menak beste alderdiei planteatu eta adosta-
suna lortzeko ahalegina etengabe egingo
dugu. Adostasunak lortu ezean, garbi adiera-
ziko diogu herriari zer ahalegin egin diren eta
zer jarrera hartu diren”.
Arellano. “Bi aldiz deituak izan ginen hitz
egiteko eta adostasunik ez genuen lortu.
Bestalde, beste jarrera batzuk egon ziren;
zenbait gai adostu ziren eta horren arabera
hiruko gobernu bat osatu zen. Adostasun ba-
tzuk oso garbi genituen eta zenbait ibilbide
oso txukunak izan dira, emankorrak eta era-
ginkorrak. Baina, atentatu baten ondorioz hil-
keta bat egon zen eta horren ondoren gober-
nutik atera ginen eta zentsura mozio bat aur-
keztu zen. Guk garbi esan genuen bere ga-
raian zentsura mozio batek ez zuela ezertara-
ko balio, adostasunik ez bazegoen. Zentsura
mozioa aurrera eraman zen, baina inongo
akordiorik lortu gabe. Horren ondorena,
hauxe da. Gobernutik atera ginenetik bakoi-
tzak bere ibilbidea eman du eta orain oposi-
zioan gaude. Orain alkatetzan dagoen alder-
diarekin adostasunik ez da lortu. Bakoitzak
bere jarrerak ditu, programaren arabera”.
Errazkin. “Gure aldetik ere, hainbat gau-
zen inguruan, indarkeria eta gatazken ingu-
ruan dituzten jarrera eta iritziekin [EAJk] ez
gaude ados. 2007an ere egoera hori zen eta
guk ez genuen planteatu EAJ baztertzea. Go-
bernu batzordean sartzeko eskaintza egin
zen, onartu zenuten eta han egon zineten
[Eizmendiri zuzenduz]. Orduan, ez zegoen
arazorik. Eta gure jarrerak berdinak ziren. Al-
katetza berreskuratu zenutenean, urte eta er-
dian hiru aldiz saiakera egin eta gero, berriro
ere lehengo planteamendura bueltatzen
gara: nik alkatetza daukat, beraz, nik agintzen
dut; berdin du oposizioak herritarren gehien-
goaren bozkak suposatzen baditu ere,
hemen nik nahi dudana ez bada egiten de-
kretuz hartuko ditut erabakiak. Eta, horrek
sortzen ditu tirabira guztiak. Ez daude prest
gehiengoak esaten duena onartzeko. EAJri
gehiengo demokratiko hori errespetatzea
bakarrik eskatzen diogu. Horren arabera,
asko aldatuko litzateke Udaleko egoera”.
Unanue. “Zentsura mozioan oposiziora pa-
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� mentu honetan Udalak aurre egin behar dion
aurrekontua, auditorioa martxan jarri ahal iza-
teko. Datuak horiek dira eta bestela, berriz
ere, lehengora bueltatzen gara. Sei milioi eu-
rotik abiatutakoa hamahiru milioi eurotan bu-
katzen dela”.
Eizmendi. “Datuak dira direnak eta nik
esan nahi dut hor sartzen direla zortziehun
mila euro horiek, urbanizazioarenak, ja ipinita
daudenak. Horiez aparte, auditorioa eta zine-
mako eraikuntza eta horren ekipamendua
hiru milioi eta ehun mila euro kostako da, arki-
tektoaren arabera”.
� � �Noizko aurrikusten da auditorioa
eta zinema martxan jartzea?
Eizmendi. “Borroka egingo dut auditorioa
eta zinema agintaldi honetan martxan ipin-
tzeko. Noski, kanpoko laguntzarekin eta bi-
deragarri izanez, hemen aipatu diren gainon-
tzeko proiektu horiek hipotekatu gabe”.
Errazkin. “Zintzoak izanda, oso zaila da
agintaldi honetan bukatzea”.

UDAL INDAR BANAKETA
� � �EAJk irabazi zituen 2007ko udal
hauteskundeak, baina lehen aldiz
alkatetza beste indar batek hartu
zuen. Joan den urtarrilean, ETAk
Inazio Uria hil eta ondoren etorri zen
zentsura mozioaren ondorioz, EAJk
alkatetza hartu zuen, baina
gutxiengoan gobernatzen ari da, eta
orain arte ez du oposizioarekin
akordiorik lotu. Zer suposatzen du
horrek?
Eizmendi. “Udal hauteskundeen ondore-
nean neuri tokatu zitzaidan, indar nagusiena-
ren buru bezala, alderdiekin-eta hitz egitea.
Gure borondatea hiruko gobernua egitea
zen eta horrela jakinarazi genien bai EA eta
baita Aralarri ere. Orain, alkatetza hartzean,
urtarrilean, berdin planteatu izan da. Gure
borondatea sekula ez da izan bakarrik gober-
natzekoa. 2007an ANVri bi gauza esan ge-
nizkion: beraiekin ez genuela borondaterik
gobernatzeko, indarkeriaren aurrean jarrera

� � �“Adostasunak lortu ezean,
herriari garbi adieraziko
diogu zer ahalegin egin den
eta zer jarrera hartu diren”

JULIAN EIZMENDI

alkatea (EAJ)
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� � �“Gehiengoak markatzen
duena errespetatzeko prest
zaudete? Galdera hori da
orain udaletxean dagoena”

IÑAKI ERRAZKIN

Hautetsi Independentistak

� � �“Hemen gertatzen da
adostasuna badagoela,
baina horren gainetik pasa
eta dena dekretuz egiten da”

MANUEL UNANUE

EA �

satzen ginela esan genuen. Julianek [Eiz-
mendi] esan du beraien gogoa hirukoa egi-
tea zela. Guk bost hilabete hauetan idatzita
pasa duzun orri bat jaso dugu. Eta, jartzen du
gobernu batzordea monokolorra dela. EAri
gobernu batzordean sartzeko eskaintza ahoz
bakarrik egin diozu, duela hiru-lau aste. EAJk
ez zigun eskaini. Orduan, komentatu genuen
zergatik ez ginen denak batera sartzen, lehen
geunden bezala, hauek ere bai [ezker aber-
tzalekoak], eta hori ukatu egin duzu.
Eizmendi. “Gure asmoa zuekin kontatzea
zela esan nizunean [Unanueri] ‘horrelako
gaiak alderdira’ erantzun zenidan. Bai alder-
diak, bai nik ahalegin hori egin genuen, sartu
bezain pronto. Aralarri ere esan nion beraie-
kin kontatzen genuela. Arazoen aurrean aha-
leginak egingo ditugu, konbentzituta baikau-
de, herri honetan ahalegin hori sarituko dela”.
Errazkin. “Gertatzen dena da, gehiengo
batekin edo bestearekin adostasun batera
iristen ez zaretenean, eta besteok adostasu-
nera iristeko kapazitatea dugunean, hala ere,
gainetik pasatzea erabakitzen duzuela. Or-
duan, galdera bat: gehiengoak markatzen
duena, erabakitzen duena, planteatzen
duena errespetatzeko prest zaudete? Gal-
dera hori da orain udaletxean dagoena”.
Unanue. “Ez zara egia esaten ari [Eizmendi-
ri]. Alkatetza hartzean deitu zenidanean,
esan nizun nirekin ez zinela jarriko hitz egiten
eta alderditik alderdira hitz egin beharko
zela”.
Eizmendi. “Gezurra”.
Unanue. “Gezurra zuk esaten duzu. Zu nire-
kin ez zara mahaian jarri. Gero, batzordean
esan zenuen alderdiak [EAJ] esan zuela EAri
aukera eman ziola gobernuan sartzeko eta
eskaini ziola. Alderdiak behin ere ez dio es-
kaini EAri. Orduan, zeure partiduarekin hitz
egin ezazu eta galdetu zeure alderdiari EAri
sekula eskaini al dion gobernuan sartzea.
Hemen gertatzen da adostasuna badagoela,
baina zu adostasun horren gainetik pasatzen
zarela. Eta dena dekretuz egiten duzu”.
Errazkin. “Udaletxeko egoera horrek ez du

suposatzen ezin denik ezer egin, are gutxia-
go gure jarrera hori denik. Hori esan izan
zaigu, blokeoak eta oztopoak jartzen ari gare-
la. Garbi dugu herriarentzat interesgarriak
diren proiektuak eta baliagarriak diren tres-
nak aurrera ateratzen saiatu behar garela”.

2009KO AURREKONTUAK
� � �2008koekiko egon den jaitsiera
(%18,76 koa), √zertan antzemango da? 
Errazkin. “Aurrekontuak onartu dira azke-
nean, oposizioko alderdiok mahai batean jarri
eta adostasunera iristeko ahalmena eduki
dugulako. Egoera ekonomikoagatik gerria
estutu behar zela argi geneukan. Argi geneu-
kan, baita ere, behar sozialak zirela manten-
du beharrekoak eta, inbertsioetan eta, Sore-
asu bezalako proiektuei aurre egitea ezinez-
koa dela. Nolabaiteko oreka bilatu nahi izan
dugu, arlo desberdinetan –kirola, kultura,
hezkuntza– egin diren apustuak mantentzen
saiatuz. Madrileko laguntzak medio beste
bost proiektu aurrera eramateko aukera izan-
go da eta gu zentzu horretan gustura gaude.
Lortu dugun akordioarekin dezente proiektu
aurrera ateratzea izango dugu”.
Unanue. “Diputaziotik zer kanpai jo dizkigu-
ten ikusita, sarrerak asko murriztu dira. EAJk
zirriborro bat aurkeztu zigun. Hori lantzen
hasi ginenean hiru alderdiren artean adostu
genuen eta Udalean aurkeztu. 15-16 puntu
desberdin sartu ziren. Lehentasunak sartu
ditugu eta aurrekontuetan islatzen dira”.
Eizmendi. “Aurrekontuen kudeaketak hiru
bat hilabete iraun du. Zirriborro bat egin zen
aurrena eta batzorde desberdinetatik pasa.

Oposizioak egin zituen ekarpenak txertatu
ziren aurrekontuan; nahiz eta hiru bat puntu-
rekin edo, kritikoak izan. Garrantzia du aurre-
kontuak onartuak izateak, krisi koiunturara
egokitutako aurrekontuak. Azpimarratzeko
jaitsiera bat egon da udal aurrekontuan,
%18,76koa, diru-sarrerak dezente murriztea
espero baita. Gizarte Zerbitzuen partida izan
da gehien altxatu dena; bestalde, bederatzi
milioi euro pasako inbertsioak leudeke”.
Arellano. “Berandu erabakitako aurrekon-
tuak izan dira, baina nahiko ondo landutako-
ak. Egin diren ekarpenak eta berrikuntzak de-
zente dira; kopuru txikietan geratzen diren
ekarpen xumeak, baina emankorrak izan dai-
tezkeenak. Momentuan momentuko gauzak
konponduko dituztelako. Pauso handi bat
eman dela iruditzen zait”.
Errazkin. “Argitzeko esan nahi dut, aurre-
kontuen kontra bozkatu zutela [EAJkoek].
Esan dezagun garbi: hiru alderdiren artean
adostu eta onartutako aurrekontuak dira. Gi-
zarte Zerbitzuen partida igo dela-eta ados
zeuden, baina ez zuten zirriborroan plantea-
tu. Guk adostasunak lortu eta gero plantea-
tutakoa izan da igoera. Guk planteatu geni-
tuenean esan genuen horiek joango zirela
Plenora, adostasunerako konpromisoarekin.
EAJk ez zuen hauek onartzea beste erreme-
diorik. Baina, gero ez esan ‘lortu ditugu eta
adostu dugu eta ekarpenak jarri ditugu’; ez.
Gu ez bagina gehiengoan egon, ekarpenak
ez zituzten onartuko. Hori garbi dut”.
Eizmendi. “Honi ezetza, txertzatzeari ez
esatea ere bageneukan; ez diogu esan. Asko
geure proiektuetatik zetoztelako. Desados-
tasunak hiru puntutan zeuden gure aldetik,
baina gainontzeko ekarpenak-eta aintzako-
tzat hartu ditugu, eta desadostasuna eduki
dugu liberazioaren kontu horretan”.
Unanue. “Zirriborroak eta guk onartu ditu-
gun aurrekontuek zerikusirik ez dute. Baina,
hori beste balorazio bat da”.

LIBERAZIOAK
� � �Azpeitiakoa bezalako udal batean
liberaturik ez egoteak, hasteko,
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� � �“Oposizioan dagoen
gehiengoari egoera honen
aurrean zalantza sortu zaio,
ez garelako fidatzen”

JAUN KARLOS ARELLANO

Aralar

�

� � �Espainiako bandera jartzeko agindurik
Azpeitiko Udalera iritsi ez arren, agindua
jasoko litzatekeen hipotesi horretan,
Udaleko indar politikoetako lau ordezkariei
euren iritzia eskatu zaie.

Horrelako kontuak eta gerrak “ez
elikatzeko” eskatu du Julian Eizmendi
alkateak. “Gehiengo nagusi batek geurea
sentitzen dugun ikurrina hor izaten
jarraitzeko, ahalegin guztiak egingo ditugu,
muturreraino”.

Iñaki Errazkinen esanetan, “armekin
etortzen ez diren bitartean, hori jartzea
ukatu behar dugu”. Horren atzean

Bandera espainola, “umiliazioa”
“estrategia” bat dagoela dio: “Argi esaten
zaigu herri zapaldu bat garela eta horren
sinboloa jarriko zaigula, non eta zeren
menpe bizi garen adierazteko”. Zilegi
ikusten du desobedientzia zibila erabiltzea.

“Gure saiakera lege horri ahalik eta
oztopo gehien jarri eta azken muturreraino
eramatea da”, dio Manuel Unanuek.
Goardia Zibilak jartzera derrigortzen badu,
“ikusiko da zintzilik zenbat irauten duen”. 

Juan Karlos Arellanoren ustez,
“egonezina sor dezaken sinbolo hori
jartzeak ez du ezer konpontzen”. Legeak
“sen ona” erabilita onartu behar direla dio. 

atentzioa ematen du. Epe laburrean
liberazioak berreskuratzeko modurik
ikusten al duzue? Zer suposatuko luke
liberaziorik gabe funtzionatzeak?
Unanue. “Guk argi eta garbi utzi dugu Az-
peitian liberazioak behar direla. Orain, etxea
teilatutik edo behetik hasten da; eta, guk
esaten dugu behetik hasten dela. Jakin behar
dugu liberazioak zertarako eta nola adostuta
eman behar diren. Ezin dena egin da, nireak
niretzako eta zureak erdibana. Dekretuz li-
zentziak ematearen ahalmena ez du inork
kuestionatzen. Gertatzen dena da, dekretuak
Iñakik [Errazkin] zituenean, gobernu batzor-
dera eraman eta denok adostuz funtziona-
tzen zela. Funtzionamenduaren metodologia
adostu behar dugu; ondoren, liberazioa au-
tomatikoki etorriko da”.
Eizmendi. “Hau, behintzat, Guiness-eko
errekorra da. Azpeitian gertatu dena ez da
inon gertatu. Euskadi osoan ez dago Azpei-
tiaren tamainako beste herri bat liberaturik
gabe. Ematen diren arrazoiak funtzionamen-
du antidemokratikoa, dekretu bidezkoa...
dira. Alkatetzatik hartu diren neurriak beti
izan dira ahalmenean zegozkidanak, ez dut
gehiegikeriaz jokatu. Lizentziak alkatetzaren
konpetentzia dira. Arautuak izaten dira eta
dekretuz erabakitzekoak. Gutxiengoan herri
askotan ari dira gobernatzen eta alkateak
bere lizentziak hartuko ditu dekretuz eta ba-
tzuk, igoal, edukiko ditu gobernu batzordean
adostuta. Adibide bat: Zestoan alkatea libe-
ratuta dago, nahiz eta gutxiengoan egon.
Baina, inori ere ez zaio bururatu, soldatarik
gabe uztea. Eta Zestoan ere bere lizentziak
hartuko ditu alkatetzak edo bere gobernu ba-
tzordeak. Liberazioen kontuan borondatea
eduki dugu negoziatzeko eta bi liberatu eduki
ditugu beti mahai gainean. Dekretuz baneuz-
kan beste bi liberatzea. Ez dut egin”.
Arellano. “Oposizioan dagoen gehiengoari
egoera honen aurrean zalantza sortu zaio.
Garbi dut zalantza hori sortu dela ez garelako
fidatzen. Egiten dena, dudarik ez dut boron-
date onez egiten dela, legez egiten dela, Az-

peitiaren hobe beharrez. Baina, garbi dut
baita ere, egiten den hori ez dela neurri handi
batean gehiengo batek bultza edo adostuko
lukeena. Hor zenbait gauza kontrajarrita
daude. Bai ikusten dudala alkateak, dudarik
gabe, liberatuta egon behar duela eta, segu-
ruenik, jende gehiagok ere bai. Momentu ho-
netan desoreka hori dago, gehiengo bat eta
minorian gobernatzen ari direnen artean”.
Errazkin. “Azpeitia batek bere liberatuak
beharko lituzke. Gu prest gaude emateko.
Gertatzen dena da, aurretiko bat behar dela
hemen. Dauden arriskuekin, gure ordezkari-
tza demokratikoa errespetatzera konprome-
titzen zarete? Bai ala ez? [EAJri] Eta, ezez-
koa da. Eman ez dena ezin da kendu. Zentsu-
ra mozioaren ondoren, pleno baten bitartez
berriro gobernu bat antolatzea tokatzen zen:
nola funtzionatuko zuen adostu eta horren
arabera erabaki batzuk hartu. Hori oraindik ez
da egin. Planteatu zutena zen, dekretuz, alka-
tetza liberatzearena. Eta, gainera, esaten du
beste bi ere dekretuz liberatzea zeuzkala.
Oker ez banago, plenoan gehiengo batek es-
katu zuen lehen hartutako erabakia, dekretuz
funtzionatu ahal izateko aprobetxatzen ari za-
retena, kentzeko. Eta, plenoa suspenditu ze-
nuten. Oraindik erabaki hori ez da aurrera

eraman. Orduan, nik uste gehiegikeriak ba-
daudela. Hori mahai gainean jartzen denean,
oker egin dela eta gehiengo demokratikoak
plenoan planteatzen dituen gauzak errespe-
tatuko direnean, ez da inongo arazorik izango
adostasunera iristeko. Zain gaude”.
Unanue. “Lizentziak alkatearenak direla ez
dut zalantzan jartzen, legeak hala dio. Kontua
da akordioetara iristeko borondatea esaten
denean, gero, dekretuz erabakitzen dela.
Guiness-a aipatu duzu [Eizmendiri]. Azpeitia
ez da Guiness-ean sartuko liberatuak ez dau-
delako; oposizioarekin inolaz ere akordioeta-
ra iristen ez den alkate bat dagoela, hori jarri-
ko dute Guiness-ean”.
Eizmendi. “Orduan, alkatearen eskumene-
ko ahalmen horiek uztea pretenditzen al da?
Ahalmen horiek kentzea pretenditzen da?”.
Unanue. “Baina zuk badakizu hori ez dela
gauzatuko. Metodologia eta funtzionamendu
globala adostea behar da. Horrek ez ditu ka-
suistikan jartzen alkatearen eskumenak. Ino-
ren eskumenak kentzeko asmorik ez dut nik,
ezta beste inork ere”.
Errazkin. “Hemen, ereduaren inguruko ez-
tabaida bat dago, ez eskumenena. Agintaldi
erdian zentsura mozio bat egon da, eta ez za-
rete kapaz izan programa bat adosteko.
Beraz, hori da tokatzen zaizuena. Gu bai,
baztertu egiten gaituzue, baina hala eta guz-
tiz ere emateko prest gaude. Planteatu eza-
zue eta jarrera aldatu. Ez da inoren eskume-
nak kentzea, elkar errespetatzea baizik”.

PARTE-HARTZEA
� � �Aurreko udal gobernuaren
ekimenetako bat udal kontuetan
herritarren parte-hartzea indartzea
izan zen. Zertan dira, egun, Udalaren
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Euskara baliogabetuta
Udaleko lau indar politikoetako ordezkariak bat datoz Espainiako
Auzitegi Gorenak Azpeitiko euskararen ordenantza bertan behera
utziz eman duen epaia kritikatzerakoan. � Mailo Oiarzabal

Espainiako Auzitegi Gore-
nak Azpeitiko Udaleko euskara-
ren ordenantza baliorik gabe utzi
izanaren kontra azaldu dira udale-
ko lau alderdietako –EAJ, Haute-
tsi Independentistak, EA eta Ara-
lar– ordezkariak. Uztarrian mahai-
ingurua egin ondoren ezagutu da
erabakia; baina gaiaren garran-
tzia ikusita, mahai-inguruko lau
protagonisten iritziak hemen jaso
dira, labur bada ere.

Erabakiaren aurrean zer egin
Udaleko organoetan aztertuko
dutela adierazi du Azpeitiko alka-
te Julian Eizmendik (EAJ). Gore-

kakoak direla besterik ez”. Erraz-
kinen ustetan, debekuak debeku,
“ahal den heinean aurrera egiten
jarraitu behar da alor honetan”.

EAko zinegotzi Manuel Una-
nueren esanetan, epaileak orde-
nantzaren helburua “gaztelera
hizkuntza ofizial bezala bazter-
tzea” dela esatea, “gezur borobi-
la” da. “Guk ez dugu ezer gaztela-
niaren kontra, beti errespetuan
aritu gara. Hemen gu izan gara
euskaraz hitz egiteagatik beti zi-
gortuak. Eta, guk ez dugu inoiz
inor zigortu gaztelaniaz hitz egite-
agatik. Horixe da desberdintasu-
na”.

Aralarreko Juan Karlos Arella-
nok ere “erabakia ulergaitza” dela
dio. “2005eko abenduaren 1ean,
Udalean zegoen gehiengoak
–PSE-EEko eta PPko ordezka-
riak barne– aho batez hartutako
erabakia izan zen ordenantza
onartzea. Udalek badute hizkun-
tza politikako arauak ezartzeko
beharra eta eskubidea”.�Mahai-inguruko une bat.

nak “araua oker interpretatu”
duela adierazi du Eizmendik eta
euskara normalizatzeko araudia-
ren heburua “ez dela gaztelera
diskriminatzea, euskara bazterre-
an ez uztea baizik”. Nolabait,
“epaitu dutena, euskaldunei ber-
dintasuna bermatu nahi izatea”
dela gaineratu du.

Ezker abertzaleko Iñaki Errazki-
nek gogoratu du “bere garaian
ezker abertzaleak ordenantza ho-
rren aldeko apustua” egin zuela.
“Ordenantzak ez du ezer txarrik,
epaitegiak eta legeak  euskara-
ren ofizialtasuna lortzearen aur-

eta arloz arloko mahai eta taldeen
arteko harremanak? Nolakoak behar
dute izan?
Arellano. “Dinamika politak sortu ziren zen-
bait mahaitan, ildoak markatuz eta etekina
atereaz. Egia da, mahaiak funtzionamendu al-
detik bere lana ondo betetzen ari zirela. Kon-
tua da, azkenaldian pixka bat desitxuratu egin
direla. Kultur Mahaian eta Euskara Mahaian,
oso nabarmen, oreka hori deskontrolatu egin
da. Finean, lana egiteko lehen zegoen aska-
tasun hori ez da aurreikusten. Mahaiek beren
funtzionamendua murriztuta ikusten dute.
Atzerapauso bat dago. Mahaiak zerbaiterako
sortu ziren eta helburu horiek, neurri handi
batean jarraitu egin beharko dute. Epeak-eta
markatzeko garaia baldin badago, markatu
behar dira. Gauzak egiteko garaia da”. 
Errazkin. “Mahaien artean dauden ere-
duen eta antolamendu desberdinen inguru-
ko eztabaida kokatu behar dugu. Guretzako
mahaiak estrategikoak dira. Herritarrekin ba-
tera eraiki nahi badugu Udala, ezinbesteko
tresna dira. Edo horiek bultzatu, lagundu, di-
namizatu, babesten ditugu; edo, berriz ere,
lehen aipatu dugun ‘dekretuz nire eskume-
nak hartzearen’ eztabaidan sartzen gara.
Urte askotan, egoera hori ezagutu dugu. Eta,

orain ikusten dena da, berriro ere saiatzen ari
garela egoera horietara bueltatzen. Mahaiek
behar dutena da babesa, dinamika eta erres-
petatzea; bertan erabakitzen dena aurrera
eramaten saiatu behar dugu. Esan genuen
oposiziora pasatzen ginela, baina zentzu ho-
rretan zorrotzak izango ginela. Gure ustez ez
dira aholku batzorde soilak. Nahiz eta, hori
esatera ausartu ez arren, batzuentzat hala
izan. Horrela, lortzen dugun bakarra herrita-
rrak aspertu eta mahaiak desitxuratzea da.
Horren aurrean, inoiz baino gehiago bultza
behar dugu. Gure lehentasun handieneta-
koa da, udaletxetik hartutako dinamika eta
erabaki guztietan mahai horien laguntza eta
erabakigarritasuna izatea”. 
Unanue. “Guk beti komentatu izan dugu,
udaletxeko ateak jendeari ireki behar zaizkio-
la. Hor bultza egin behar da, landu eta horre-
tan sinestu. Batzordeak eta mahaiak ondo
ezkontzeko sistema bilatu behar da. Mahaie-
tatik etortzen zaizkigun ekarpenak batzorde-
etan, denon artean, adosteko eta erabakitze-
ko malgutasuna behar da. Neuk Kirol Ma-
haian esperientzia oso ona izan nuen. Fun-
tzionamenduan dinamika oso polita sortu
zen. Orain, pixkat hoztuta ikusten dut. Musu-
truk etortzen dira eta publikoki askotan esan

izan dut kristoren suertea izan nuela. Ekarpe-
nak egiten dizkizute astero eta, gero, beraiek
esandakoa aintzakotzat ez bada hartzen…
Jendea ez dago denbora alferrik galtzeko”.
Eizmendi. “Partaidetza sustatzeko eta ma-
haiak bultzatzen jarraitzeko asmoa dugu.
Noski, mahaietatik datorrena aintzakotzat
hartu eta batzordeetan eztabaidatuz. Baina,
guk printzipio bat dugu: erabakimenak udal
organoetan egon behar duela. Udal ordezka-
riak, finean, horretarako izan dira hautatuak”.
Errazkin. “Uste dut erabakimena udal or-
ganoetan, komeni denean egoten dela. He-
rritarrek hainbat gairen inguruan zeresan
asko dute eta parte hartzeko eta erabakime-
netan sartzeko helduak dira. Horri ez diogu
inolako beldurrik eduki behar, aberastu egi-
ten baikaitu. Hori potentziatu egin behar da.
Eta, nik hor ikusten dut akatsa. Indartzen
dugu, nire aldekoa eta gustukoa den bitarte-
an; baina, arazo edo eztabaida bat dagoene-
an, horiek udal organoetan erabakitzen dira.
Jokoak ezin du horrela izan. Uztargarriak dire-
la uste dut; asmatu behar dena da ondo ko-
munikatzen eta parte-hartze eredu horretan
gauzak aurrera eramaten. Hainbat gauzetan
herritarrek iritzia emateko aukera izan behar
dute. Nik uste hori ere demokrazia dela”.�
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J aione Unanue. Azken egun
hauetan ez dun erraza Azpeititik Azkoitira iris-
tea. Hortxe ibiltzen naun, Loiolako Etorbidea
itxita ez topatzeko irrikitan. 
Leire Goenaga. Zer ari ditun ba bidean?
Jaione. Bidean ezer ez. Esan zinatenan ba
film bat grabatu behar zutela Esklabetan?
Leire. Ah, bai! Kastingera ere aurkeztu
behar ginenan. Orain ere galdu dinagu auke-
ra.
Jaione. Bai, bai, horixe! Grabatu behar
duten bakoitzean bidea mozten diten kotxe
zaratarik ez grabatzeko. Hala ere, lehenengo
egunean susto handiagoa hartu ninan, orain-
dik konturatu gabe nengoenan grabatzen ari
zirela eta hor ikusi ez ninan ba bandera espai-
nol handi bat, arrano beltz eta guzti, Esklabe-
tako leihoetatik zintzilik.
Leire. Zer, Francoren garaiko bandera hori?
Jaione. Bai, horixe. Eta, gainera, ez hunan
batere txikia. 
Leire. Zeri buruzko filma dun ba, bandera
hori zintzilik egoteko?
Jaione. 1936ko gerran girotutako benetako
istorio batean oinarrituta omen zagon. Iza-
rren argia din izena. Saturrarango emakume-
en kartzelari buruzkoa. Errepublikarren ema-
kumeak sartzen zitiztenan han, ikaragarriak
egiten zizkietenan. Batzuei umeak kendu eta
familia frankistei emateraino. Kartzela hura
mojen ardurapean omen zagonan. 
Leire. Zer, orduan Esklabetan berriz mojak
ibiliko ditun!

EErrrreeaalliittaatteeaa  eeddoo  ffiikkzziiooaa
Jaione. Bai, oraingo honetan fikzioan. Baina,
batzutan fikzioa errealitate bihurtzen dun.
Leire. Ez zekinat mojak Esklabetara buelta-

Izarren argia

tuko ote diren, baina bandera espainola
akaso iritsiko dun Azpeitira.
Jaione. Zer esaten dun!
Leire. Patxi Azpeitira etortzen badun (ez
Franco, badakin, lehendakaria), udaletxean
bandera jartzeko eskatuko diten akaso.
Beste udaletxe batzutan jarri diten. 
Jaione. Beste garai batzuk ematen dinabe. 
Leire. Nik ez ninan garai hura ezagutu, baina
nonbait gauza berdinak gertatzen ditun. Sin-
bolo batzuk debekatu, beste batzuk inposa-
tu, komunikabideak itxi, alderdi politikoak ile-
galizatu, pertsonak desagertu... Eta utzi egin-
go dinagu, bestela gure bila etorriko ditun. 
Jaione. Bai, eta bitartean denak Iranen ger-
tatzen denarekin kezkatuta.�

���LEIRE. “Garai hura ez
ninan ezagutu, baina gauza
berdinak gertatzen ditun ”

� � �JAIONE. “Bai, eta bitartean
denak Iranen gertatzen
denarekin kezkatuta”
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Baserritarren festa eguna
Baserritarren Eguna izango da Santio egunean eta, ohi bezala,
ekitaldi ugari antolatu dute eguna borobiltzeko. Sagardoa edan eta
txekorra eta hegaluzea parrilan dastatu ahalko dira.� Ainitze Agirrezabala

T xistulariekin eta Musika
Bandarekin hasiko da Santio
eguna, eta kiroletarako, jateko
nahiz edateko, zezenetarako eta
musikarako tartea egongo da
egunean zehar.

Ganadu Erakusketa eta X.
Gazta Lehiaketa izango dira goi-
zean, 11:00etatik aurrera. Ondo-
ren, eguerdiko 12:00etan, sagar-
do lehiaketa hasiko da plazan eta
aurtengo XXXVI. edizio honetan
ere hogei sagardogile inguruk
hartuko dute parte. 

Sagardogile guztien artean,
3.000 botila inguru ekarriko di-
tuzte eta, sagardoa probatuz zin-
tzurra busti nahi duenak, plazaren
ertz batean bi euroan salduko
den edalontzia erosi beharko du.
Bien bitartean, plazan kantuan
ariko diren hainbat bertsolarik
alaituko dute giroa.  

� � �DDAATTUUAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Zer. Baserritarren Eguna.
� � �Eguna. Uztailak 25
(larunbata). � � �Ordua. Goiz
eta arratsalde � � �Tokia.
Enparantza Nagusia.
� � �Antolatzailea. Azpeitiko
Udala, herriko hainbat
talderekin elkarlanean. 

Arratsalde partean ere ekitaldi-
rik ez da faltako: desenkajona-
mentua izango da zezen-plazan,
18:30ean. 22:00etan, berriz, mu-
sika emanaldiaz gozatu ahalko da
Enparantza Nagusian. 

LLoorraallddii  0099,,  ssaarrii  bbaannaakkeettaa
Horrez gain, lorez apaindutako
balkoi eta leiho dotoreenen Loral-
di 09 lehiaketako sariak banatuko
dituzte.�

���XXXXXXVVII..  SSAAGGAARRDDOO  LLEEHHIIAAKKEETTAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

3.000botila. Hogei sagardogile inguruk
hartuko dute parte eta guztien artean 3.000 botila irekiko dituzte.

2euro. Sagardoa probatu nahi duenak Enparantza Nagusian 
bi euroan salduko diren edalontzia erosi beharko du.�

1Dantza
akrobatikoak
Dantza eta abilezia gimnastikoa
eta akrobatikoa nahasten dituen
Acroindar taldeak emanaldia
eskainiko du. Donostiako talde
honek duela lau urte ekin zion
dantza ibilbideari eta gorputz
espresioaren bidez oreka,
kaosa, indarra, samurtasuna,
bakea eta tentsioa transmititzea
dute helburu.  
� � �Eguna. Uztailak 4 (larunbata).
� � �Ordua. 22:00 � � �Tokia.
Enparantza Nagusia.
� � �Antolatzailea. Azpeitiko
Udala.

2Errekortariak
zezen-plazan
Ausardia eta bizitasun handiz,
zezenen adarretatik gertu
errekortarien abilezia ikusteko
aukera izango da.
� � �Eguna. Uztailak 19 (igandea).
� � �Ordua. 18:30 � � �Tokia. Zezen-
plaza. � � �Antolatzailea. Zezen
Beltz elkartea eta Azpeitiko
Udala.

3Sri Lankako
dantzariak
Indiako Ozeanoan dagoen 
Sri Lanka irlako Sama dantza
taldearen emanaldiaz
gozatzeko parada izango da.
Sama hitzak tamil hizkuntzan
bakea esan nahi du eta egiten
dituzten dantza tradizionalen
bidez hori transmititzea dute
helburu.   
� � �Eguna. Uztailak 31 (ostirala).
� � �Ordua. 23:30 � � �Tokia. Olazko
Amaren Plaza.�

���BBEESSTTEERRIIKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Azpeitiko ekimenez informazio
gehiago: uztarria.com/agenda Bi sagardogile sagardoa ateratzen epaimahaikoen aurrean. � � �Urola Kostako Hitza
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A ldizkari honen lehen aleak kaleratzean hasi
nintzen nire lantxoak argitaratzen bertan, eta irudi-
tzen zait garaia heldu dela beste norbaiti nire txoko
hau uzteko. Bere iritziak, istorioak eta kontuen berri
eman dezan. Nik, gehienean behintzat, herriaren
historian oinarritutako lanak eman ditut ezagutzera;
gogoan izanik zerbait maitatzeko, derrigorrezkoa
dela aurrez ezagutzea. Ongi dakit ez dudala lortu
izango gauza handirik, baina huskeria batekin kon-
formatuko nintzateke.

Nik baino idazkera hobea duena izango da noski
ataltxo hau beteko duena, gaiak ere interesgarria-
goak; baina, lantxo bakoitzean jarri dudan gogoa
eta nahia gainditzea  zaila egingo zaiola iruditzen
zait. Bata eta bestea oinarri bereziak izan ditut urte-
etan irakurleengana iristeko. Urteetan ohitura bihur-

Agurra

tu den zerbait mozteak, barnean azkura antzeko zer-
bait sortzen dit. Batez ere jakinda aurrera jarraitzeko
ez dudala gairik falta, gure herriaren historia agorte-
zina eta aberatsa delako. Baina, gertatzen dira gure
artean ulergaitz egiten diren gauzak, eskatzen dute-
nek derrigorrez erabaki bat hartzea eta horrela egi-
tea egokia iruditu zait une honetan.

Pentsatzen dut, atsedentxo bat hartzea ez zaidala
gaizki etorriko. Baina, ahal dudan artean, behintzat,
ikerketa lanean jarraituko dut; gero, egindako lanak
argitaratzeko unean oztopoak aurkituko baditut ere.

Dena dela, nire eskerrik sutsuena agertu nahi
diet aldizkariko zuzendariei, eman didaten aukera-
gatik eta zer esanik ez, berriz, urteetan zehar eta hi-
lean behin nire lantxo laburrak irakurri dituzten guz-
tiei, beraientzat idatzi ditudanez.

Azkenik, biderik luzeena opa diot
Uztarriari eta guztiok ezagutu deza-
gula.�

���EEFFEEMMEERRIIDDEEAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1747-7-12 Gazte ezkongabeen zerrenda, elkarren artean zozketatzeko. Herriko gazte ezkongabeen
zerrenda egin zuten agintariek, eta hurrengo egunean, goizean, egitekoak ziren Herri Batzar Nagusian zozketatuko zirenen zerrenda osatu zuten.
� Iturria: Azpeitiko efemerideak liburua. Imanol Elias�ia

� � �Lantxo bakoitzean jarri dudan
gogoa eta nahia gainditzea zaila
egingo zaiola iruditzen zait � � � � � � � � � � � � � � � �imanol elias� � �

� � �EEZZAAGGUUTTZZEENN??� � � � � � � � � � � � � � � � �

Madalena 
Arregi
Santo Domingo monasterioa
sortuz nagusitasuna eskuratu
nahi izan zuen. Agintariek begi
txarrez ikusi zuten bere jokaera.
Eztabaida ugari izan arren,
1611tik aurrera eraiki zuten.             

Akilino 
Amezua Jauregi
Bost tekladun organo elektriko
handia egin zuen Bartzelonan
zuen fabrikan (1888) eta
urrezko dominarekin saritu
zuten. Organo egileen munduan
sekulako arrakasta lortu zuen.

� Iturria: Azpeitia,500...

Azpeitiarrak eta herriarekin 

bat eginak liburua. Imanol Elias�
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�
Egilea:
Luma

� � �HHIIZZKKII  ZZOOPPAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Ihesa

Txolarre

Zuhaitzak

Zoroki

*
IRUDIAN

Askatu

Librea

Kolore
askotako

Atzizkia

Iruñeko
futbol inst.

Presio
unitate

Euskal
behi basa

Birrintzea

Apal

Txirula
jotzailea

Turkiako
hiria

Igaro-
takoak

Zintzoa

Ikastera
behartu

Aranguren-
go herrixka
Alemaniako
eskualdea

Adar

Odolaren
baitan

Kontso-
nantea

Bokala

Artsenikoa

Oinez
abiatu

Harriak
jaurtiz

Her. hizk.,
zer

Akabatu

Bokala

* Goierriko herria

Egokiera,
parada

Atsekabea,
oinazea

adierazte-
ko hitza

A T E Z O R U N H O M R
E G I D R O N A P R A E
N Z A E T N A M A I D P
U J A T I K E O N S L J
R I L E A H R O I S A E
T O Z E K I R A T D R O
M U S K F E U R E H E N
Z I R A I L B A X I M E
D A Z K R O I A N D S I
A G E R E H A O N A E Z
T J A F O S D L I J E N
E S A O I Z A P O T X O
R E S D M R E A R I E P
O M A T U K O Z E R D I

Aurki itzazu hizki zopa honetan irudietako harribitxien izenak
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� � �SSOOLLUUZZIIOOAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

HITZ GEZIDUNAK

HIZKI ZOPA

� � �ARGAZKI LEHIAKETAN ERANTZUTEKO EPEA. Uztailak 17 (ostirala) � � �NORA BIDALI ZURE

ERANTZUNA. Perez Arregi plaza 1, behea. Azpeitia � � � IRABAZLEARI SARIA. Larchago upategiko ardoak

� � �PARTE HARTZEKO BALDINTZA. Uztarria Komunikazio Taldean bazkide izan behar da

� � �ZEIN DEN ADIERAZI.

� � �ZURE IZEN-ABIZENAK � � �TELEFONO ZENBAKIA

� � �ZZEEIINN  DDAA??� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �UUZZTTAARRRRIIAARREENN  EEKKAAIINNEEKKOO  AARRGGAAZZKKII  LLEEHHIIAAKKEETTAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ZER DAGO SOBERAN, ZER FALTAN? BI LEIHO SOBERAN DITU BASELIZAK IRABAZLEA

Begoña Amubieta Uztarriako

bazkidea izan da lehiaketako 108.

irabazlea. Larchago upategiko ardo

sorta eraman du etxera, sari gisa.

Argazkian, Begoña Amubieta, 

saria eskuetan duela.

lehiaketa  � � � � � � � � � jakiteko 31

�I�X�T�I�

ETXETXORI

�ZUHAINAK

�L�ZUMARRAGA

KOLORETSU�AS

�KARI�ZOLINA

TAXOARE�ABAR

�BAR�HARRIKA

BETIZU�HIL�Z

�AUKERA�AIEI

ATEZORUNHOMR

EGIDRONAPRAE

NZAETNAMAIDP

UJATIKEONSLJ

RILEAHROISAE

TOZEKIRATDRO

MUSKFEUREHEN

ZIRAILBAXIME

DAZKROIANDSI

AGEREHAONAEZ

TJAFOSDLIJEN

ESAOIZAPOTXO

RESDMREARIEP

OMATUKOZERDI
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JEXUX OTAMENDI erloju konpontzailea

11.. Erloju digitala ala
orrazduna?
Beti orrazduna daramat.
22.. Modako materiala?
Zilarra, prezioarengatik.
33.. Bitxi bat oparitu
beharko bazenu, zer?
Diamante bat.
66.. Dendan izan duzun

gauzarik baliotsuena?
Santa Kutz komentuko
mojen ordularia. 
55.. Gehien saltzen den
bitxia?
Urrezko belarritakoak.
66.. Ohiko konponketa?
Pila aldatzea. 
77.. Lapurreten

Gure inguruan esames ugari sortzen duen zi-
zarea da tenia. Zizare honen kalteak puzten dituzten
sineskeria faltsu asko dago, oraindik ere.   

Gure liseriketa bidean dagoen guztiarekin apro-
betxatzen den parasitoa da; liseriketa egin beharrik
ez du eta hesteetatik zuzenean elikatzen da, osmo-
si bidez. Buruan dituen bentosa eta gakoen bitartez
hestearen horman itsasten da. 

Batzuetan, pertsona ez da konturatzen barruan
duela. Besteetan, berriz, urduritasuna, beherakoa
eta anemia eragiten ditu. Gerta daiteke zehaztu ga-
beko sintomak agertzea ere: botagura, jateko gogo
eza edo, haur baten kasuan, behar baino gutxiago
haztea. Baina, argi utzi nahi dut arrautzak jartzen di-
tuen bitartean inoiz ezin  dugula esan tenia dugunik.
Ia beti bakarrik ageri ohi da, baina zortzi metroko lu-
zera izatera ere heldu daiteke.

Gure eguneroko bizitzan, garbitasunari esker eta
elikagaiek behar duten tratamendua jasotzen dute-
la seguru gaudelako, ez dugu beldurrik izan behar.

Tratamendurako medenbazol eta gazdun libraga-
rria hartzea gomendatzen da. Lasaitasun gehiago-
rako, elikagaiak 50 gradu baino tenperatura altua-
goan egun batean berotuta edo izoz-
tuta suntsitzen dia. Ez du bestelako
garrantziarik osasun aldetik.�

���� � � � � � � � � � �julian bereziartua� � �

Tenia

kontrako neurririk?
Derrigortuta gaude gotor
kutxak, alarmak... izatera.
88.. Bitxikeriarik bai?
Tomate landareentzako
hautsa eskatu zidaten.
Farmazia delakoan jende
asko dator errezetekin.�

� Ainitze Agirrezabala

www.uztarria.com
azpeitiko ataiye

� � �eguneko albisteak � � �irakurleen erantzunak � � �eguneko argazkia � � �bideoak � � �blogak � � �inkesta � � �agenda � � �bitxikeriak 
� � �‘azpeitia’ atala: zerbitzu publikoen ordutegia, autobusen ordutegia, telefono zenbakiak, euskara atala, farmaziak, festak,
hauteskunde denetako emaitzak, geografia, panoramikak, herriko taldeak, liburuak osorik... � � �uztarria herri aldizkari denak  

� � �eguneko efemerideak � � �gida komertziala... 

� � �sartu sarean, eta hartu parte � � �egunero 7.000 orrialderen bisita
� � �orain ikusi: uztarria-ren tour-eko porra, ‘pourra 2009’

jakiteko � � � � � � � � �32
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J ulian Bereziartuarekin abiatu
zuen Uztarria Komunikazio Taldeak liburuxka
biografikoen proiektua joan den martxoan.
Bigarrena ere laster izango da kalean. Orain-
goa, Leo Etxeberriari buruzkoa. 28 urte pasa
dira dagoeneko hil zenetik, baina harekin
hartu-emanen bat izan zutenek ez dute ahaz-
tuta Leo. Izan ere, hain esker gutxikoa izaten
den inurri lana egin zuen hainbat eta hainbat
arlotan.

Miren Garate kazetariak idatzi du biogra-
fia, eta uztailaren 18an aurkeztuko du Uzta-
rriak. Jarraian liburuxkan agertzen diren pa-
sarte batzuk irakur ditzakezue.

4400  uurrttee  hheerrrriiaarrii
1941etik 1981era. Bizitza motza izan zuen
Leo Etxeberriak, 40 urte bete zituen hilabete
berean hil baitzen. Baina, iraupen labur ho-
rren berri aurrez jakin izan balu ere, nekez
aprobetxatuko zuen denbora hobeto. Sindi-
kalgintzan aritu zen aurrena; ikastoletan
gero; baita euskararen alfabetatzean ere;
herriko artxibo guztiak goitik behera astindu
zituen; gertutik jarraitu zuen kooperatibagin-

haietan ohikoa zen bezala, ez zuen ikaskete-
kin luzaro jarraitzeko aukerarik eduki, 14 ur-
terekin-edo utzi baitzituen, lanean segitzeko.

Gogorrak ziren orduan lan baldintzak, luze-
ak lanegunak. Ordu asko sartu behar izaten
zituzten egunero, eta ez zegoen langileen es-
kubideak defendatuko zituen sindikaturik.
Egon bai, ELA, adibidez, 1911n sortu zen,
baina Frankismoak legez kanpo utzi zituen
guztiak. Erregimenak ofizialtzat jo zuen Orga-
nización Sindical Española izan zen sal-
buespena, ‘sindikatu bertikal’ izenez ezagu-
tzen zena. (...).

Acción Católica-ren egoitzetan egiten zi-
tuzten ELAren bilerak, ezkutuan noski. Bi ze-
regin nagusi zituzten. Alde batetik, ohiko jar-
duera sindikala: “Enpresetan zer arazo zeu-
den eta nolako negoziazio kolektiboak zituz-
ten aztertzen genuen, orain egiten dena,
baina legalitaterik gabe eta herri mailan, en-
presatik enpresara. Herrian antolatzen ziren
protesta guztietan ere hartzen genuen
parte”, dio Alfonso Etxeberriak.

Larunbat arratsaldetan lan egitearen aur-
kakoa zen horietako bat. Leo bera izan zen

tza; eta Frankismo osteko lehen hauteskun-
deetan, Kulturako zinegotzi kargua hartu
zuen. Finean, 40 urte eskaini zizkion herriari. 

Testuinguruak ematen die behar adinako
garrantzia hark egindakoei. Frankismoan bi-
zitzea egokitu zitzaion. Diktaduran, eta haren
ezaugarri diren debeku eta inposizioan.
Ezina ekinez egin egiten da ordea. Horrega-
tik, inguruarekin kezkatuta, gaztetatik hasi
zen herriko hainbat mugimendutan. Gainera,
ez zen parte hartzera soilik mugatu, arrastoa
utzi zuen denetan. Eta, hil zenetik 28 urte pa-
satu diren arren, harekin hartu-emanen bat
eduki zutenek gogoan dute oraindik. Malkoei
eutsi ezinda hitz egiten dute Leori buruz.

1111  uurrtteerreekkiinn  llaanneerraa
Oso goiz hasi zen lanean Leo, oinarrizko
ikasketak amaitu aurretik. Aurrena okindegi
batean, gauez, 11 urte zituela. Eta berehala,
Hermanos Agirre altzari enpresara joan zen.
Osaba batek egiten zuen lan han, eta hari la-
guntzen zion. Enpresaz aldatu zenean, gaue-
tan joaten zen eskolara Leo, Victoriano Fer-
nandez maisu beltza-rena. Hala ere, urte

jakiteko � � � � � � � � � atzera begira:‘leo Etxeberria’ biografia34

Inurri
lanaren fruituak
Leo Etxeberria zenari eskainitako liburuxka
biografikoa uztailaren 18an aurkeztuko du
Uztarriak. Saileko bigarrena da. � Uztarria
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bere enpresako zuzendariei aldarrikapena-
ren berri eman zienetako bat. Asko haserretu
ziren haiek, hura ez zela lan egitea, enpresa
guztiak itxi beharko zirela... Leok ezetz, aste-
an zehar beteko zituztela orduak, eta beste
herrialde batzuetan ere hala egiten zela, esa-
terako, Erresuma Batuan, eta larunbat arra-
tsaldeetan jai egiteagatik ez zela enpresarik
itxi han. 

Hainbat mobilizazio egin ziren herrian, eta
azkenean lortu zuten larunbat arratsaldetan
lanera joan beharrik ez edukitzea. Sekulako
garaipentzat hartu zen hura (...).

IIkkaassttoollaakkoo  bbaattzzoorrddeeaann
Euskara, kultura eta historia ziren Leoren
pasio nagusiak, eta sindikatua laga ostean,
bide horiei ekin zien, indar guztiz. Barruak
hori eskatzen ziola esaten zuen.  Ikastoletan
sartu zen aurrena. Ez zuen sorrera fasean
parte hartu. 1965ean jarri zen martxan Kar-
melo Etxegarai eta 1973 inguruan sartu zen
bera batzordean. Baina urte gutxi ziren ikas-
tola funtzionatzen hasi zenetik, eta artean
arazo asko zituen, dena zegoen egiteko eta
erabakitzeko.

Leo batzordean sartu berritan, esaterako,
polemika handia egon zen ikastolan erabili
beharreko hizkera ereduaren inguruan. Eus-
kara batuari buruzko eztabaida pil-pilean ze-
goen. Azpeitiko ikastola sortu eta hiru urtera,
1968an, finkatu zuen Euskaltzaindiak euska-
ra batzeko lehen arau-multzoa, Arantzazun
egindako batzarrean. Eta han hizkuntza ida-
tzian erabili beharreko ortografia, morfologia
eta deklinabidea zehaztu zituen.

Hizketa berriak euskara galbidera eraman-
go zuela uste zuen uste zuten ikastolako gu-
raso batzuek, eta eskolan hura erabiltzearen
aurka zeuden. Ideologia komunista bultza-

Elizak berak ere erantzukizuna lagatzeko
gogoa zuen ordurako.

Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako ikastolekin
osatu zuten kooperatiba, eta Izarraizpe izena
jarri zioten. Hura antolatzeko lantegitik egun
erdiz liberatu zuten Leo. “Bitxia izan zen garai
hartan egun erdia ikastolei dedikatzeko es-
katzea, baina bazegoen kontzientzia hori,
ikastolak beharrezko ikusten ziren. Herriko
kooperatiba guztiek eman zuten laguntza”,
dio Leoren emazteak (…).

Urte eta erdian egon zen liberatuta. Azpei-
tiko ikastolako batzordean ez ezik, kooperati-
ba osatu ostean, Urola bailarako ikastolako
batzordean ere egon zen. Esan daiteke ikas-
tola berriaren sorreran oinarrizko pertsona
izan zela Leo.�

11.. Kultura eta euskararen munduan lan asko egin zuen
Leo Etxeberriak. Autodidakta izan zen, bere kabuz
jantzitakoa, eta hizlari ona, ezagutu zutenek aitortzen
dutenez. Julio Caro Barojarekin agertzen da hemen. 

11
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DDAATTUUAAKK..
Orrialdeak. 55.
Neurriak. 10 x 8 zentimetro.
Tirada. 1.200 ale.
Prezioa. 5 euro (Uztarriaren
bazkideek doan jasoko dute).

1155..  PPRROODDUUKKTTUUAA..
Aurreko 13 liburuak. Joxe
Takolo, Angel Otaegi, Imanol
Elias, Patxi Altuna, Azpeitiko
efemerideak, Euskarazko
prentsa eta Azpeitia, Azpeitiko
mendi gida, Loiolarik ez balitz,
Otsobeltz, Urrestillako musika
taldeak, Azpeitiarrak Espainiako
Gerran, Oroitarri, Julian
Bereziartua.
CDa. Urolaldeko bertso zaharrak.

� � �TTEESSTTUUAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

tzen zuela ere esaten zuten, eta ez zeudela
horrekin ados (...) “Izugarria izan zen, hil edo
biziko zerbait zela ematen zuen”, dio Inaxita
Bereziartuak. Leo euskara batuaren aldekoa
zen, batere zalantzarik gabe, eta iritzi hori de-
fendatzen ahalegindu zen. “Etxez etxe ibili
ginen gurasoei boto eske” (...).

Leo batzordean egon zen bitartean hartu-
tako erabakirik garrantzitsuenetakoa, ikasto-
la kooperatiba bihurtzea izan zen. “Garai har-
tan ez zegoen elkarteak sortzeko askatasu-
nik. Hamar lagunek asoziazio bat osatu eta
irakaskuntzarako baimena lortzea ia ezinez-
koa zen” azaltzen du Leandro Larreak. Lege-
aren aurrean, Elizaren babesa zuen ikastolak,
eta hala eskuratzen zituzten baimenak.
Baina, tamaina handia ari ziren hartzen, eta
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TOKI PUBLIKOAK

Udaletxea 15 72 00

Udaltzaingoa  15 13 13

Suhiltzaileak 112

Azpeitia Lantzen  15 71 83

Iraurgi Lantzen 85 11 00

Nekazal Bulegoa 81 24 85

Iturritxiki Ludoteka 15 11 79

Zapo Txoko / GIB 15 71 61

INEM 15 04 02

Kiroldegia 81 30 69

Igerilekua 81 41 21

Ertzaintza-Azkoitia           0837 80

Aitonena I 81 51 71

Aitonena II 81 23 89

Epaitegia 02 51 91

Ingurumen Etxea 81 24 48

OSASUNA

Anbulatorioa 0254 00

Anbulator. larrialdiak 02 54 01

Eguneko zentroa 15 74 96

Asepeyo 8144 00

Gurutze Gorria 85 32 97

DYA-Donostia 46 46 22

KOMUNIKABIDEAK

Uztarria 15 03 58

Hitza (Azpeitia) 81 38 41

Hitza (Zarautz) 8900 17

Azpeitian Zer? 81 11 00

Berria                                      943 30 40 30

Gara                                           943 31 69 99

Noticias (berriemailea)   687 60 50 06

DV (berriemailea)  610 81 29 12

Argia                                           943 37 15 45

Nabarra                                   948 22 71 25

Arrate Irratia (berriemailea) 81 26 32

Loiola Herri Irratia 81 44 58

Euskadi Irratia             943 01 23 00

Erlo Telebista (Azpeitia) 81 53 35

Izarraitz Telebista 85 13 05

ETB                                               943 01 17 05

ALDERDI POLITIKOAK

EAJ 81 55 70

Hautetsi Independentistak 15 72 00

EA 81 00 11

EB-Aralar 15 72 00

SINDIKATUAK

ELA 81 34 46

LAB 15 13 56

EHNE 81 39 28

KULTURA-EUSKARA

Euskara Patronatoa 81 45 18

Udal Euskaltegia 81 19 47

AEK 15 10 89

EHE 15 10 89

Udal Liburutegia  15 71 95

Loiolako Liburutegia 8165 08

Kontseilua                          943 59 12 00

Bai Euskarari                  902 43 00 26

IKASTETXEAK

Iraurgi 81 02 10

Iraurgi (Betharram) 81 16 68

Iraurgi (Milagrosa) 8163 80

Iraurgi (Jesuitinak) 81 22 49

Ikasberri 15 12 46

Karmelo Etxegarai 81 26 97

Urola BHI 15 02 28

BESTERIK

UGLE (Urolako gay-lesbian.) 273 posta 

Xoxoteko aterpea 58 10 07

Eregi Euskara-Komunikazio Zerbitzuak

943 08 06 88

� � �TTEELLEEFFOONNOO  ZZEENNBBAAKKIIAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

UDALETXEA � � �Asteguna:  09:00-13:30 � � �Larunbata:  09:00-13:00   UDALTZAINGOA � � �Egun osoz

irekita egoten da   ANBULATEGIA� � �Egun osoz irekita egoten da   IGERILEKUA� � �Astelehena: 

14:00-21:00 � � �Beste astegunak:07:00-21:00 � � �Larunbata: 10:00-13:00 eta 16:00-20:00 � � �Igandea eta

jai egunak: 09:00-13:00 � � �Kanpoko igerilekua: ekaina ren 13tik irailaren 13ra, egunero, 11:00-20:00

KIROLDEGIA � � �Astegunak: 10:00-13:00, 15:00-21:00 � � �Larunbata: 10:00-13:00, 16:00-20:00   UDAL

LIBURUTEGIA � � �Astegunak: 10:00-13:00, 16:00-20:00� � �Larunbata: 10:00-13:00 � � �Udan, Gabonetan:

08:30-13:30   ZAPO TXOKO � � �Asteartea-ostirala: 17:00-20:30 � � �Larunbata: 16:00-20:30

1-13-18-19-30

Eizagirre (Azpeitia).

943 811274

2-14

Jacome (Azpeitia).

943 080258

3-15-27

Aranburu (Azpeitia).

943 811350

4-5-16-28-31

Beristain (Azpeitia).

943 811949

17-29

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

6-10-11-12-23

Jaen (Azkoitia).

943 850660

7-8-20-25-26

Gisasola (Azkoitia).

943 851235

GAUEZ

1-7-13-18-19-24-30

Eizagirre (Azpeitia).

943 811274

2-8-14

Jacome (Azpeitia).

943 080258

3-9-15-20-21-27

Aranburu (Azpeitia).

943 811350

4-5-10-16-22-28-31

Beristain (Azpeitia).

943 811949

6-11-12-17-23-25-26-29

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

EGUNEZ

� � �FFAARRMMAAZZIIAAKK  (uztaila)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

LARRIALDIAK

112

�OSTIRALEAN AZOKA.
Joan den ekain hasieratik astearte
goizetan azokara joan ezin dutenek ez
dute ja aitzakiarik. Ostiral arratsaldero,
17:30etik 20:30era, bertako baserrietako
produktuak eskura dituzte Azoka plazan.

ODOL-EMAILEAK

Uztailean bi hitzordu

izango dituzte: uztailaren

15ean eta 29an.

� � �GGAARRRRAAIIOOAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ALDALUR 943 85 27 18

EUSKO TREN 902 54 32 10

GUIPUZCOANA 943 85 11 59

PESA 943 21 26 99

PIPER ELKARTEA 943 85 25 87

TAXIAK 943 81 13 07

� � �autobusen ordutegi osoa:

www.uztarria.com/azpeitia/

autobusak

� � �OORRDDUUTTEEGGIIAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �EERRAABBIILLGGAARRRRII� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

jakiteko � � � � � � � � � zerbitzua36

108  30/6/09  11:46  Página 36



11..,,  22..  Lagun Onak-La Nucia partidan ere ez
zitzaion lanik falta izan Rodrigo Carrascosari. 33..

Etxeko balkoian, Garmendipe atzean duela.

RODRIGO CARRASCOSA
Garmendipeko atezaina

Torrelavegaren
egunean hura lana,
baina hura poza!”

“Denetariko jendea” aurkitu du futbol
zelaiko sarreran. Kanpokoekin lan
gehiago izan du, halere. � Mailo Oiarzabal

“

Z enbat urte daramatzu Gar-
mendipen, eta nolatan hasi zinen? 
Orain dela 34 urte hasi nintzen, Villalba de
los Barrosetik (Badajoz, Espainia) Azpeitira
iritsi eta urtebetera. Lagun batek esanda; hil
zen, gizajoa. Biak hasi ginen joaten. Hasieran
tribunan jartzen nintzen, txartelak jasotzen.
Urtebetera-edo esan zidaten, sarrerako
atera pasako al nintzen. Eta nik baietz, baina
gehiago ordaindu beharko zidatela; ‘zu ez
kezkatu’, esan zidaten. Eta gaur arte.
Zeintzuk dira zure egitekoak? 
Denboraldi bakoitza hasterako zehazten diz-
kit egitekoak presidenteak, eta hark esanda-
koak betetzen ditut nik. Partida hasi baino bi
ordu aurretik joaten naiz normalean futbol ze-
laira, kotxeak ate ondoraino sar ez ditzaten
zaintzera. Atezain lanak baditu bereak, dene-
tariko jendea etortzen da eta.
Zenbat denbora egoten zara atean? 
Normalean lehenengo zati osoa. Badira urte
batzuk bigarren zatietan geratzen ez nintze-
la, baina aurten behin baino gehiagotan to-
katu zait bigarren zatiko erdialdera arte gera-
tu beharra.

Pasadizorik ez zaizu faltako... 
Bat kontatuko dizut, inoiz ahaztuko ez zaida-
na. Garmendipera joaten hasi nintzen urtea
zen, tribuna inauguratu zutenekoa. Behin,
gizon bat etorri zitzaidan, sarrerarik gabe.
Nora zijoan galdetu nion. Berak, Lagun Ona-
keko presidentea zela; nik ez nuen ezagu-
tzen, eta karneta erakusteko… baina etxean
ahaztu zitzaion. Zuzendaritzako bat etorri zi-
tzaidan baietz, hura presidentea zela esanez,
eta horrela sartu zen. Baina ez zidan gaizki
hartu, alderantziz: “Horrela gustatzen zait,
jendeak bere ardurak betetzea”, esan zidan.
Jendearekin gorabeherarik bai? 
Azal gogorreko jendea badago, ordaindu
gabe sartzeko ahalegin guztiak egiten ditue-
na. Gorabehera handienak kanpoko jendea-
rekin izaten ditut; herrikoekin inoiz ez dut
ezer handirik izan.
Zer moduz moldatu zinen Gimnastica
Torrelavega etorri zen egunean? 
Torrelavegaren kontrako partida bezalakorik
ez dut nik ezagutu Garmendipen. Hura
eguna eta hura lana, baina hura poza geneu-
kana guztiok!�
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E ta dio Enekok: “Deklara-
zioa onar nezan gero eta gehiago jotzen nin-
duten eta zer edo zer pasatzen zidaten gor-
putzean. Batak esaten zuen: ‘baietz entxufa-
tu, baietz entxufatu!’, eta besteak: ‘ez, ez ie-
zaiok entxufatu, bateria berria dik eta kiskali
egingo duk. Arrautzetan jartzen badiok buru-
ko ilea erreko diok’”.

Eta dio Izatek: “Etortzen ziren aldiro, ko-
mentario sexistak egiten zituzten etengabe”:
‘Ea zer esaten digun txortabero honek. Hik ez
dun hankak zabaldu besterik egiten, ezta?
Zer dion, mutilak ikusi orduko hankak zabal-
tzen ditun, ala zer?’”.

Eta dio Jokinek: “Haietako bat sartzen da
eta zer nahiago dudan galdetzen dit: ipurtzu-
lotik eman edo kirtena zupatu. Nik ez dut ezer
esaten. Berak, brageta jaisten du pistola bu-
ruan jartzen didan aldi berean. Tiroa joko di-
dala mehatxu egiten dit kirtenean horzka egi-
ten badiot”.

Eta dio Jose Ramonek: “Eranztera behartu
ninduten, barre egiten zidaten eta joka segi-
tzen zuten. Orduan, poltsa saioak egiten hasi
zitzaizkidan. Ni kaputxatuta nengoen, larru-
gorritan, nekatuta eta hotzikaratan. Poltsa
sartzen zidaten burutik behera eta ezin nuen
arnasik hartu”.

Eta dio Juan Antoniok: “Belarrira orroka ari
zitzaizkidan, mahai gaina jotzen zuten, eranz-
tera behartu ninduten. Ura bota zidaten gor-
putz guztira, elektrodoak jarri zizkidaten be-
soetan, titimuturretan, bizkarrean, zakilean,
ipurdian eta hanketan. Elektrodoekin batera,
poltsa jarri zidaten”.

Eta dio Juan Carlosek: “Itaunketara era-
man ninduten zuzenean. Beste atxilotuetako
baten orroak entzun ditut. Buruan kolpeak
berriz ere, telefono aurkibide batekin eta
egunkarietan bildutako makilekin. Buruan
ematen dizkidaten kolpeak hain dira gogo-
rrak, aurkibidea eta makila zati bat puskatzen
dira”.

Eta dio Raulek: “Esaten zidaten: ‘Zer, adi-

Eta dio torturak

� � �“Ezin daiteke inor
torturatu, ezta inori zigor
edo tratu txar, anker eta
lotsarazlerik eman ere”

� � � � � � � � � � � � � � � �miel a. elustondo� � �

tzen al duk hau?’ Eta belarri ondoan jartzen
zizkidaten elektrodoak. Txinparta zarata mo-
duko bat aditzen nuen eta gero ziztada bat iz-
terrondoan, hurrena beste bat besoan. Bien
bitartean, mehatxuka ari zitzaizkidan, hura ez
zela ezer eta ikusiko nuela tentsioa igotzen
zutenean”.

AAmmaarreenn  kkoonnttuuaakk
Eta dio Susanak: “Haietako batek esan zidan
ni bezalako neskei kuleroak janztea gusta-
tzen zitzaiola. Aldi berean, zirriak egiten zizki-
dan eta behin eta berriz esaten: ‘Hire ipurdia
ikusteko gogoak nagon’”.

Eta dio Unaik: “Burua erre beharrean neu-
kan. Ukitzen nuen eta beldurgarri handituta
zegoen. Begietako minez nengoen eta burua
lehertu behar zitzaidala iruditzen zitzaidan.
Amaren kontuak nire onetik aterata nindu-
kan, eta neure burua lesionatzea erabaki

nuen eskumuturrei hozka eginez”.
Eta dio Giza Eskubideen Aldarri-

kapen Unibertsalaren 5. atalak:
“Ezin daiteke inor torturatu, ezta

inori zigor edo tratu txar, anker eta
lotsarazlerik eman ere”.�
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