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MAITE SANTOS
Feng Shui metodo klasikoan espezializatua

Behin hasita, jendeak
gustura egiten du ”
Energia positiboa duten espazioak aukeratzeko eta
barne diseinurako erabiltzen du Feng Shui. Espazioa
‘orekatua’ izatea garrantzitsua dela dio. �� A. Agirrezabala

D ituen ame-
tsak betetzea, helburu hori du bi-
zitzan, eta mutil-laguna eta biak
“Pekin Spress txikia” egitera irte-
nak dira, hamar hilabeterako. Ze-
elanda Berrian, Australian eta In-
dian izango dira, eta herrira itzul-
tzean Feng Shui aplikatuz lanari
helduko dio buru-belarri.       
Hasteko, zer da Feng Shui? 
Artea eta zientzia oinarri dituen fi-
losofia da. Inork ziur jakin ez
arren, bere jatorria garai bateko
Taoistek natura aztertzeko zuten
ezagutzarekin erlazionatzen da.
Hitz txinatar horiek haizea eta ura
esan nahi dute, gure bizitzarako
beharrezkoak diren bi elementu.
Zertan lagundu dezake? 
Arkitekturan, barne diseinuan, hi-
rigintzan, lursail osasuntsuak au-

“
keratzeko... erabiltzen da meto-
dologia hau. Espazioaz gain natu-
ra eta pertsonaren arteko erlazioa
ere lantzen da: leku egokia aurki-
tu emaitza onak izateko eta nor-
bera ondo sentitzeko. Garai bate-
ko Feng Shui ikasten zuten ira-
kasleek natura eta bere inguru-
mena aztertzen zuten: naturaren
elementuak, erreken emariak, eu-
riteen eragina, haizeak... Egungo
irakasleok horiez gain trafikoak
kalean, etxebizitzetan, auzoetan...
duen eragina ere aztertzen dugu. 
Zeintzuk dira Feng Shuiren
bideak? 
Feng Shui tradizionala bi korron-
tetan oinarrituta dago: Formaren
Eskola Zaharra eta Iparrorratza-
ren Eskola. Aurrenak ingurune
naturala aztertzen du, eta formaz

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1982ko irailak 1.
� � �Herria. Azpeitia. � � �Bizi
tokia. Azpeitia. � � �Lanbidea.
Barne dekoratzailea, Feng Shui
metodo klasikoan espezializatua.
� � �Harremanetarako:
maitesantos@yahoo.es

gain argitasuna ere oso garrantzi-
tsua da. Bigarren eskola, aldiz,
kalkulu sistematikoetan oinarritu-
ta dago. Orientazio kardinalak
eta etxebizitzaren eraikitze urtea-
rekin egindako kalkulu matemati-
koa ateratzen da, astrologia kon-
tutan izanik. Bi metodo horiek
landu ostean lortzen den emai-
tzak egoera askoren azalpena ar-
gitzen lagundu dezake, eta, on-
dorioz, espazio, negozio eta per-
tsonen beharrak orekatzeko
bidea eskaini. Feng Shui-k gaixo
dauden inguruneak ekiditu eta
energia positiboa dutenetaz in-
guratzen lagundu behar gaitu.
Nolatan izan zenuen filoso-
fia honen berri? 
Magisteritza berezia ikasi nuen
aurrena, eta barne diseinua gero.
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ikasten dugula, baina pixkanaka
egin ahal bada, zergatik ez hasi?
Gaur egun etxeetan dena ko-
loretsua da, papera...  
Niri kolorea gustatzen zait, baina
harmonia eta oreka batekin. Kolo-
re gogorrekin luzarora nekatzeko
aukera dago. Aldatzeko errazak
diren detaileetan saiatzen naiz
kolorea sartzen.
Etxeak aukeratzen ere la-
gundu izan duzu, ezta?

Etxea erosterako aholkuak ema-
nez ere laguntzen dut. Etxe ba-
tzuk forma arraroak dituzte, oso
ilunak dira, aldaketak egiteko in-
bertsio handiak eskatzen dituzte
eta beste askotan ezin da ezer
handirik aldatu. Planoak ere bida-
li izan dizkidate, iritzia eskatuz.
Orokorrean, espazio denek dute
soluzioa, baina badaude batzuk
zailagoak direnak, eta horiek ez
ditu inork erosi nahi izaten. Nire-
tzako etxebizitza oso garrantzi-
tsua da, pilak kargatzeko lekua
dela esan genezakegu.
Feng Shui ezagutu aurretik
Maite bat al  zegoen,  eta
orain beste bat al dago?   
Lehengo Maite eta oraingoa
baino, Maite bera bizitzaren
beste ikuspuntu batekin, esango
nuke. Baina ez honengatik baka-
rrik, bizitzan izandako esperien-
tzia guztiengatik baizik. Bizitzako
gauza txikiei balore gehiago ema-
ten diet orain.�

Espazio denek

dute soluzioa,

baina badaude

zailagoak direnak”
“

Emozionalki

oso erraz lotzen

gara objektu eta

arropetara”
“

Diseinu konbentzionalean egin
nuen lana bi urtez, baina espazio
bat aztertzean zaila egiten zitzai-
dan dekorazio estetikoan baka-
rrik geratzea. Zerbait ezberdina
aurkitu nahi nuen. Halako batean,
Feng Shuiri buruzko liburu bat
oparitu zidaten eta interesgarria
iruditu zitzaidan metodoa. Hala,
Bartzelonara joan nintzen Feng
Shui ikastera.
Azpeitian lan bat ere egin
duzu, ezta?  
Bat baino gehiago, eta emaitze-
kin oso gustura geratu naiz. Lana-
ren emaitza pixkanaka joaten da
agertzen, lasaitasunetik. Nik
proiektua entregatzen dut,  eta,
gero, bakoitzak hartzen du bere
denbora aldaketak egiteko. Kasu
diferenteak izan ditut. Aurrenekoz
Bartzelonako familia batekin egin
nuen eta haiek segituan hasi ziren
aldaketekin; Azpeitiko beste
proiektu batean bi urte pasatu di-
tuzte dena amaitzeko. 
Zer zati ditu prozesuak? 
Lehenengo ’hustuketa’  dator, ba-
tzuentzat gogorrenetakoa: etxe-
an pilatuta ditugun elementu guz-
tiak aztertu eta beharrezkoak di-
renekin baino ez gara geratuko.
Prozesu horretan gogorarazten
diet ingurura begirada bat bota
eta baloratzeko ia guk botatzea
pentsatu duguna beste norbaitek
behar duen. Bigarrengo urratse-
an espazioaren energiak, kanpo
elektromagnetikoak eta mikrouhi-
nak neurtzen ditut. Azkenik, For-
maren Eskola Zaharra eta Iparro-
rratzarena aplikatzen ditut.
Aholkatutako aldaketak na-
bari dituzte etxe jabeek?  
Bai. Era askotako ondorio positi-
boak izan ditut. Batzuei gogorra-
goa egin zaie prozesua. Ez dago
imaginatzerik emozionalki zeinen
erraz lotzen garen objektu eta
arropetara. ‘Egunen batean jan-
tziko dut, pare bat kilo kendutako-
an…’, baina sekula ez da iristen
une hori. Behin hasiz gero jende-
ak gustura egiten du prozesua.
Espazioak garrantzia han-
dia du, ezta?  
Edozein espazio orekatuta eta

egoki edukitzea oso garrantzi-
tsua da. Askotan entzun izan diot
jendeari esaten: ‘lanean nekatu
egiten naiz’, ‘ezin naiz kontzentra-
tu’, ‘burukominez amaitzen dut’,
‘umeak ezin du lorik hartu’… Az-
tertzera joan eta sorpresa asko-
rekin aurkitu gara: uhin elektro-
magnetiko eta mikrouhin handiko
espazioak, kolore gogorrak, es-
pazio ilunak, tristeak, distribuzio
ez oso lagungarriak… Guzti ho-
riek ez dute batere laguntzen.
Faktore horiek zenbateraino
eragin dezaketen ez gara
kontziente, ezta?   
Orokorrean, ez. Askotan geure
barruari ez diogu galdetu ere egi-
ten nola sentitzen garen. Pena
da, askotan zerbait gogorra pasa
behar zaigu –istripuak, gaixota-
sunak, familia arazoak, depresio-
ak…– konturatzeko zer den bizi-
tza, zer egiten ari garen, nola bizi
dugun. Beti esan izan da egoera
gogorretatik pertsonok asko
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Udaberria bere osotasu-
nean aurkitzen den honetan iritsi da uzta be-
rezi bat jasotzeko garaia, lau urtetan zehar
mimo guztiaz nekazari berezi batzuek hazita-
koa. Batek baino gehiagok susmatuko zuen
bezala hauteskundeei buruz ari nintzen eta
nekazari berezi horiek gure politikariak dira. 

Hauteskundeak iristean beharrezkoa da
beti ere jokoan zer dagoen gogoraraztea.
Nahiz eta askotan jolas hutsa diruditen, gure
bizitzan eragina izango duten erabakiak har-
tuko dituztenak aukeratuko ditugu. 

Aukeraketa hau egiterakoan zer aukera di-
tugun gogoraraztea gustatuko litzaidake.
Bat, bozkatu; bi, ez bozkatu eta beraz abste-
nitu; hiru, botoa zurian eman eta azkenik boto
nulua eman. Beharbada zalantza gehien sor-
tzen duena boto zuriarena da. Nori laguntzen
dio? Zertarako balio du? Soziologo gehie-
nen ikerketen arabera boto zuriak gehiengoa
duen alderdiari laguntzen dio, zeren nahiz eta
ez den inoren alde emandako bozka, balioz-
ko botoen artean kontatzen da. Botoa zurian
ematea protesta bezala kontsideratu izan da
denbora luzez, baina ikusten duzuen bezala
ez dio ez alderdie eta ez sistema politikoari
berebiziko minik eragiten.

Abstentzioarena beste kontu bat da. Kasu
honetan, milaka arrazoi egon daitezke bere
botoa emateko eskubideari muzin egin dien
pertsonen gizataldean. Baina nagusiki bi iza-
ten dira arrazoi nagusiak: sistemarekiko de-
sadostasuna edo politikarekiko interes falta.
Bigarren arrazoi hau gero eta gehiago gazte-
ei botoa ez ematera bultzatzen dien arrazoi
nagusia omen da, batzuentzat belaunadi be-
rrien utzikeria bezala ulertua. 

Baina abstentzioa sistemarekiko desados-
tasun bezala ulertua fenomeno berri zein in-
terresgarria da. Oso zaila da abstentzioaren
gorakadak eta beherakadak interpretatzea
baina herrialde eta hauteskunde batzuetan
nabaritu izan da abstentzioa sistema politiko-
arekiko kexa tresna bezala erabili izan dela.

Udaberriko uzta

� � �Partehartzea asko
murrizten bada emaitza
haien zilegitasuna ez da
hain sendoa

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

Kontutan izan abstentzioak min egiten diela
alberdi politikoei eta luzapenez sistema poli-
tikoari. Partehartzea asko murrizten bada
emaitza haien zilegitasuna ez da hain sen-
doa. Hori politikariek badakite eta horregatik
beti partehartzea sustatzea da beraien hel-
buru nagusienetarikoa. 

Partehartzeko aukera bai?
Gure herriko kasuan hauteskundeetako par-
tehartzearena gogoa baino aukera kontua
da. Ikusteko dago oraindik alderdi eta sentsi-
bilitate guztietako alderdiak aurkeztu ahalko
diren, baina Auzitegi Gorenaren jokabideak
ez du ezer onik aurreikusten. Bere burua de-
mokraziatzat aitortzen duen sistema batean
pentsaezina litzateke arrisku hau egotea,
baina garbi dago demokrazia berezi batean
bizi garela, non batzuen partehartzeko esku-
bideak bigarren mailakoak diren.

Ea azkenean herritarren partehartzeko go-
goak eta aukerak ez diren ezezkoan geldi-
tzen.�
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Gizaki orok du inongo be-
reizketarik eta bidegabeko murrizketarik
gabe botoa eman eta  hauteskundeetan hau-
tatua izateko eskubidea. Hori dio 1976ko
martxoaren 23an indarrean jarri zen Eskubi-
de Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunak. Ni
baino urte gehiago ditu itun horrek, baina
oraindik ere eskubideak urratzen segitzen
dute; bai Kurdistanen, eta baita Euskal He-
rrian ere. 

Apirilaren erdi aldera manifestazio eta isti-
luak izan ziren ekainaren 12ko hauteskunde-
etara 12 kurduri ez aurkezteko betoa ezarri
zietelako. Milaka laguneko manifestazioak
egin ziren eguna joan eta eguna etorri Tur-
kian.

Maiatzaren 22an, 40.000 lagun eta gai-
nontzekoak joango gara bozkatzera Euskal
Herrian, edo horretarako aukera (eta eskubi-
dea) izango dugu, behintzat. Bozkatzeko au-
kera bai, hautatua izateko aukerarik ez,
ordea, guztiok. Gurea bezalako herrialde ‘de-
mokratiko’ batean, 40.000 lagun inguru ziki-
nak dira. Lehen, txikiak edo handiak ginen;
emakumeak edo gizonezkoak; zuriak, beltzak
edo horiak… eta orain, pertsona zikinak eta
garbiak ere bereizten dira gurean. Eskubide
zibil eta politikoen printzipioak urratuak dituz-
tenak dira zikinak. Ez urratzen dizkietenak,
urratuak dituztenak baizik.

Zaila egiten zait...
Zail egiten zait pertsona zikin eta garbien ar-
teko bereizketa egitea. Zail egiten zait zerren-
den inpugnazioaz hitz egitea, eta zein zerren-
dari bakarrik begiratzen dioten ikustea, eta
begirada eta lupa horien koherentzia uler-
tzea. 

Zail egiten zait ulertzea hainbaten iragana
nola ahanzten (edo ezkutatzen) den ikustea,
eta beste batzuei zenbat aldiz gogorarazten
zaien egindakoa; beraiek egindakoa, aitak,
amak edo anai-arreba zein aitona-amonek
egindako. 

Eskubide guztiak, guztionak?

� � �Lupa batek, bik edo hiruk
ezin digute ilusioa 
zapuztu, bidea moztu 
edo oztopatu

� � � � � � � � � � � � � � � �ihintza agirretxe� � �

Zail egiten zait norberak egin gabeko hain-
bat gauzengatik norbait juzgatzea; familiako-
ek egindakoa ere heredatu egiten da gurean. 

Zail egiten zait ulertzea orain dela 30 urte
legearen barruan hautagai izan zena ezin
dela aurtengo hauteskundeetara aurkeztu.
Eta are zailago egiten zait ulertzea ustelkeria
kasuetan nahastuta dabiltzanei begiratu ere
ez egitea. 

Iragana beti bueltatzen omen da. Aldea
dago, ordea, batzuena zein ezkutuan buelta-
tzen den, eta besteena nola aireratzen den,
eta zenbat joan-etorriko txarteltxo dituen.
Atzokoan ezin da ezer aldatu, baina biharko-
an bai. Biharkoa norberak, banaka, zein guk
eraiki behar dugu. Etorkizuna eraikitzeko
dago, sortzeko. Egin dezagun bidea, hitz egi-
nez, adostuz eta eroriz eta jaikiz. 

Eroriz ikasten omen da oinez, baina eror-
tzen bagara, eror gaitezen gorantz. Segi de-
zagun ereiten etorkizunean jaso nahi dugu-

na; izan nahi duguna, sortu nahi
duguna. Lupa batek, bik
edo hiruk ezin digute
ilusioa zapuztu, bidea

moztu edo oztopatu.�





� � �ESANA DAGO� � � � � � � � � �

� � �“Agentziek
normalean ematen
ez duten
informazioa
ematen saiatzen
naiz”

� � �“Ikaragarria izan
zen Egipton
gizonak eta
emakumeak
elkarrekin otoitz
egiten ikustea”
MIKEL AYESTARAN
gerra kazetaria

� � �“Urrestilla
bezalako ingurune
batek sortzen
dituen
naturarekiko
loturak
erabatekoak dira”
MIKEL
URIBETXEBERRIA
artista urrestildarra

Mikel Ayestaran.

� � �HIZKUNTZ ESKUBIDEAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

GORA. Babestu ezazu euskara!
Azala erre ez dadin, garrantzitsua da eguzkitako krema ematea; era berean, euskara
ez galtzeko beharrezkoa da erabiltzea, dendari honek egin moduan. � Uztarria

BEHERA. Euskarak ez ote du balio artistakeriak egiteko?
Domatzaileak, lehoiak, trapezistak... izan ziren ikuskizuna eskaintzen, apirilean.
Zirkua iragartzen zuten kartelak, ordea, gaztelania hutsean zeuden.  � Uztarria�

�
�
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� � �IKUSTEKOA!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�AZPIAN HARRAPATU GABE, KONTUZ!
San Inazio zaurituta egon zen ospitalearen ondoko etxearen egoera tamalgarria da. Madalena
auzoan dago erortzeko arriskuan dagoen eraikina. Argazkian ikusi daiteken moduan teilatua
puskatuta du, eta sarrerako atean hiltzatutako kartelak hala dio: errepidearen beste aldetik
pasatzeko, erorketa arriskuan egonda ezbeharrik gertatu ez dedin.  �� Ainitze Agirrezabala�

Aitortu behar dut oso beran-
du ezagutu nuela. Txikitan ez ze-
goen inor ni futbol zelaitik aterako
ninduenik. Nirea futbola zen, bu-
zoiek eta Maiatzeko dominek ez
ninduten batere tentatzen. 

Aitortu behar dut baita ere, az-
koitiar batek erakutsi zidala bera
sentitzen eta maitatzen. Zorion-
tsu izateko askoren beharrik ez
dago. Pare bat lagun eta pakea.

Ikusi ,  egunero ikusten dut
baina aspaldian elkarren zuzene-
ko berririk ez dugu. Eta nago ni,
bera nigana etorriko ez denez, nik
joan beharko dudala beregana.
Eta joango naiz, laster gainera.
Eta joaten hasita, sarri sarri joa-
tea espero dut.

Beregana joan naizen aldi ba-
koitzean, gehiago, sekula santan
berriro ere ez naizela itzuliko mila
bider pentsatu dut. Baina hain da
ederra, hain da zoragarria, bere-
gana iritsitakoan aurreko aiene
(eta mekauen) denak bat-batean
uxatzen direla nire kaskotik.

Berandu ezagutu badut ere
nire bidelagunari esker, azkoitia-
rrari esker alegia, gure maitalea-
ren bazter eta zoko ugari ezagu-
tzeko parada izan dut, askok eta
askok ezagutzen ez dituztenak.
Nire paradisua zerutik gertu da-
goen harri bat da. Harri gainean
zutik jarri eta nire herri maitea
hankapean dut. Alkate berriak
ere sentipen bera izango ote du?
22an nagusi denak 29an proba
dezala, bidea eta tontorra. Bide-
an gora botatzen dituen izerdi
tantak herritarren eguneroko izer-
di tantak dira. Tontorrean senti-
tzen duen gozamena berak he-
rriari lau urtez eman behar diona. 

Ah!!! Eta zuek Erlo ala Xoxote,
zein aukeratuko zenukete?
Zaila.�

Aitormena

� � � � � � � � � � � � � � �txetxu urbieta� � �
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ETORKIZUNERA SO. “Kilometroak” antolatzearen helburu nagusia dirua bil-
tzea dela ukatu gabe, antolatzaileek ikastetxe baten eta gizartearen artean izan
behar den lotura adierazten digute. Horren lekuko dira mahai-inguruak, “Klik Art”
erakusketa... Gaien mamiari begiratuz garbi dago etorkizunari begiratzen diotela
eta herritarrei horretaz pentsatu araztea nahi dutela. Benetan pozgarria. Zorionak!

Kilometroak

� � � � � � � � � � � � � � � �donato unanue� � �

� � �APIRILEKO ARGAZKIEN OINAK. HIL HONETAN...� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BIDAIA. Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHI-ko ikasle-
ek Galesera egindako bidaian argi geratu da ikastetxe
batek, aldi berean, bere herriari itsatsita eta munduari ire-
kita egon behar duela. Hunkigarria da ikustea gure seme-
alabak beste nazio batekoekin harremanetan ikustea.

Galesen ere Korrika

BILDU. Martxoan, herrian, ekinaldi bat baino gehiago izan zen Gerni-
kako akordioa babestu nahirik, bake bidea indartzeko asmoz. Auzitegi
Gorenaren erabakiaren berri jakin ondoren nire eta herriko beste asko-
ren gogoak zapuztu dira. Badirudi, geroz eta garbiago dago, askok eta

Gernikako akordioa
askok bakerik ez dutela nahi . Badirudi, batzuk xaxaka dabiltzala ekintza
negargarriren bat gerta dadin. Eta hori dena, gainera, demokraziaren
izenean. Benetan nazkagarria. Ez zinestekoa. Zer egingo du epaitegi
konstituzionalak? Beldur naiz...�



Pribilegio bat behar luke aldizkari batean edo-
zeri buruz idazteko orri erdi bat izateak, baina niri
asko kostatzen zait bi hilean behin edukitzen dudan
tarte hau betetzea. Zeri buruz idatzi, nola hasi, nola
segi. Uztarria.com-era jo dut oraingoan ere gai bila.
Hauteskundeak: ez naute inspiratzen, ez naiz bada
ni hasiko pronostikoak egiten. Korrika: emozionatu
egiten naizela eta amaierako ekitaldian malkoak
atera zitzaizkidala aitortu behar al dut, hau lotsa.

Izen-abizenekin eta argazkiarekin doa testua, eta
halakoetan gehiago neurtzen ditugu hitzak. Antza,
ez naiz hori gertatzen zaion bakarra. Albiste zaha-
rregoetara atzera egin eta 40 erantzun dituen bat
topatu dut. Ia denak ezkutuko izenekin daude sina-
tuta, txikia izeneko batena zen bat, erantzun izenare-
kin zegoen bestea, martxil, oba, zelailuze… Hori bai,
haiek idatzitzako testuetan pertsona konkretuei egi-
ten zaie erreferentzia. Harria bota eta eskua ezkuta-
tu, ausartak gara gero anonimotasunean.  

Hemerotekan bila
� � � � � � � � � � � � � � � �miren garate� � �

Are atzerago egin eta adibide egokiagoa aurkitu
dut. Amaia Azkueren hilketa. Ez daude iruzkin asko,
eta daudenak nahiko onargarriak esango nuke. Ka-
lean, ordea, ederki ireki dugu ahoa, eta zeresanik ez
komunikabide batzuek. Azpeitian gehien saltzen
den egunkariak orriak eskaini dizkio kontuari eta
bideo bat ere egin du haren azkenengo orduak iru-
dikatuz. Kafetegiko zerbitzariari kafesnea edo eba-
kia hartu zuen galdetzeko odol hotza ere eduki du
kazetariak. 

Bakoitzak bere iritzia izango du, baina iruditzen
zait euskaraz aritzen diren hedabideek, orokorrean,
errespetu gehiagorekin jorratzen dituztela halako
gaiak. Horrekin ez dut esan nahi euskaldunoi inte-
res gutxiago pizten digutenik, alderantziz baizik, zer-
baitengatik gara Tele5 katearen ikusle nagusiak.
Jendeak morboa eskatzen du, eta morboak saldu
egiten du, argi dago, baina komunikabideek ase
egin behar dute eskaera hori?�

Galdetzen hasita, noizko Azpeitian

emakume bat alderdi nagusietako

batean alkatetzarako hautagai? � Uztarria

Zer egin duzu

Aste Santuko

oporretan?
� Ainitze Agirrezabala

JOXEMARI LARRAÑAGA
jubilatua

“Herria zaintzen
geratu naiz.
Eguraldia ederki
portatu da. Elizara

ez gara asko joaten, baina
ostegun santuan eta pazko
egunean joatea gustatzen zait.
Kanpoan dirua gastatu
beharrean bertan gastatu dugu,
afari ederrak eginez”.

KARLOS REKEJO
jubilatua

“Dirurik ez
dugunok
badakizu, herria
zaintzen geratu

behar. Ez dugu kejatzerik,
hemen eguraldi ona egin baitu.
Zarautzen ibili gara eta
bizikletan Aizpurutxora”. 

DEIANE EPELDE
jubilatua

“Etxezain geratu
naiz. Elizkizun
luze eta xelebre
horiek ez zaizkit

gustatzen. Txikitan nazkatu
ginen majo. Halere, egunpasa
ederra egin genuen: Leitzatik
eta Iparraldetik barrena”.

ANA UGARTE
ikaslea

“Azpeitian pasatu
ditut
astesantuetako
oporrak.

Lagunekin atera naiz kalera, eta
zinea ikustera ere joan naiz
gurasoekin, Urbil merkataritza-
gunera”.�

���INKESTA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Apirileko Azpeitian zer? Udal aldizkariak,  mar-
txoaren 3an Udalbatza osoak egindako bilkuran
hartutako erabakiaren berri ematen du: “kultur jar-
duetarako etxearen kudeaketa eta ustiapenerako
kontratazioa, lehiaketa irekiaren bidez”. Ondoko
oharrean osatzen du informazioa esanaz kudeake-
tari buruzko deialdia atera zuela, eta dagoeneko
jaso direla proposamen guztiak. 

Esan beharrik ez dago kultur arloan zer garrantzi
handikoa den egitasmo hau gure herri eta ingurue-
tarako, kultura indartzeko, bere ikuspuntu zabaletik,
musika kontzertuak, euskara, bertsoak, olerkiak, an-
tzerkiak, hitzaldiak, mahai inguruak, erakusketak
jaialdiak, zine forumak, haur eta nerabeentzat ipuin,
idazte lehiaketa eta abar.  

Kudeatzaileek kontutan hartu beharko dute de-
nentzat irekia izan behar duela, zabala, aurreiritzi
guztien gainetik anitza, eta partaideek beren aldetik
errespetuz onartu ezarritako baldintzak eta arauak. 

Sanagustin kulturgunea
� � � � � � � � � � � � � � � �higinio oiartzabal� � �

Gunea leku aproposagoan egoterik ez dago. He-
rriaren erdi-erdian, enparantza nagusiaren alboan,
denok zailtasunik gabe iristeko moduan. Lokala
ederra, ondo birgaitu eta berriztatua, akustika zora-
garria daukana. Ez daukagu aitzakiarik gune horri
atera behar zaion zukua eta kultur emaria ez atera-
tzeko. Bestela, berriz ere gure erosotasun eta axo-
lagabetasuna izango da horren erantzule.

Lau hilabete luze dira emanaldiak eta jardunak
egiten ari direla gune horretan, eta iada 50 ekintza
gauzatu dira bertan, eta jendeak orokorrean oso
ongi erantzun du, bertaratzeko joera hartzen ari da,
eta 300 jarlekuko aforo ez da nahikoa zenbaitetan,
eta 460ra gehitu nahi da.

Gure herri honetan 50tik gora elkarte gastrono-
miko ongi funtzionatzen ari direnak edukita (urteoro
bi edo hiru berrik gehitzen dute kopuru hori), ez ote
gara gai izango erronka honi behar bezala erantzu-
teko?�



� � � � � � � � � � � � � � � �andoni salegi� � �

� � �OTSOBELTZ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Donostiako pareta batean Banksy-rena
omen zen marrazkia agertu, eta eztabaida
piztu da, ezabatu behar ote den, artea zer
den... Dagoeneko ezabatuta dauden, baina
nire paisaietatik ezabatu ez diren pintada ba-
tzuk aitatu nahi ditut gaurkoan. Izan ere, herri
honen historia eta istorioak daude pintada
eta marrazki horietan. Pintada horiek bere-
ziak dira niretzat, eta aurretik pasatzeran
hainbat galdera etortzen zitzaizkidan burura.
Artearen eginkizuna ez al da galderak egi-
tea?

Aurrena. Aizpurutxo pasatu eta berehala
bada Urolara jaisten den errekatxo bat bidea-

Pintadak
� � � � � � � � � � � � � � � �eñaut frantzesena� � �

ren eskubi aldean, eta ondoan txabola bat
du. Oraindik orain arte han egon da lau bat
metro kuadroko Euskadiko Ezkerraren sinbo-
loa, partidua desegin eta 15 bat urtean
behintzat bai. Nork pintatu ote zuen? Bizi ote
da? Gaur egun Euskadiko ote da? Ezker ote
da? Zer pentsatzen ote zuen handik pasa-
tzen zenean?

Bigarrena. Zarautzen, San Pelaiotik hon-
dartza alderako oinezkoen pasabidean,
bazen pintada bat, orain 25 bat urte gutxie-
nez egindakoa. ‘Fraga = Braga (sucia)’ zioen,
eta azken hitz hori beste kolore batez zego-
en, gerora erantsita balego bezala. Gerora,

borratu egin zuten, baina ondo fijatuz gero,
oraindik ere irakurri daiteke. Zergatik eta noiz
idatzi ote zuen? 1976ko martxoaren 3a ote
zuen gogoan? Handik pasatzen denean go-
goratzen ote da pintatu zuen egunaz?

Hirugarrena. Ez zen zehazki pintada bat,
baina irribarre bat kentzen zion irakurtzen
zuenari behintzat. Artetxeneko aurrean bazen
trafiko seinale bat, 

9 PEREGIL 
26 TOLOSA 
zioena. Zeinek idatzi ote zuen? Noiz? Zein

momentutan bururatu ote zitzaion? Gustura
geratu ote zen egindakoarekin?�

���� � � � � � iritzia 15



Sokatira
indartsua
Azpeitian hauteskunde borroka EAJren eta Ezker
Abertzalearen artekoa izan da, eta aurrekariak ikusirik
norgehiagoka indartsua izango da. � Eider Alkorta

Hauteskundeen atarian
gaude berriro ere, eta berriro diot 15 egune-
tako kanpainak ofizialetik gehiago duelako
errealitatetik baino. Hauteskunde kanpaina
hauteskundeak burutu eta biharamunean be-
rriro martxan jartzen den makineria zela esan
zuenak gezur handirik ez zuen bota. Espai-
niako Estatu osoan udal hauteskundeak dira,
erkidego gehienetan autonomikoak ere
(Euskal  Autonomia Erkidegoa, Galizia, Kata-
luñia eta Andaluzia salbu). Hego Euskal He-
rrian, udal ordezkariak aukeratuko dira, Gi-
puzkoa, Bizkaia eta Araban Batzar Nagusiak
eta Nafarroan, aldiz, Legebiltzarra. 

Hauteskunde estrategia eta kanpainak to-
kian tokiko beharrizanetara moldatuko dituz-
te alderdietako aparatuek. Jatunen behar eta
gustuetara egokitutako platerrak, hautesle
berriak erakarri nahian. Estatu mailan burutu-
ko diren udal eta autonomietako hauteskun-
de emaitzak hauteskunde orokorren aurreka-
ri bat izan daitezke. Hala saldu nahiko du Al-
derdi Popularrak behinik behin, aldaketaren
hasiera direla udal eta autonomia hauteskun-
deak. Eta botu intentzioari kasu egiten badio-

Sorturen legalizazio eza, eta ondoren Auzite-
gi Gorenak Bilduren zerrenda guztiak balio-
gabetu zituen. Kanpaina hasi eta hamar mi-
nutura, ordea, Auzitegi Konstituzionalak argi
berdea eman die Bilduren zerrendei eta
azken zortzi urteetan ez bezala Ezker Aber-
tzale historikoak ordezkaritza instituizonala
izango du.

Nafarroari dagokionean, Nafarroa Bairen
hausteak 2007ko hauteskundeetan ikusi
ahal izan genuen alternatiba bateratuarekin
bukatu du. Oraingoan UPN-PSNri aurre egi-
teko bloke nagusirik ez dago, eta ikusiko
dugu kanpainan bakarka edota lagun berrie-
kin lehiatzeak zer onura dakarren eta zeinen-
tzako. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Batzar
Nagusien eraketak ere emango du bere
jokoa eta hauteskunde ondorengo akordioek
kolore anitzak izan ditzakete. Lurralde Histo-
rikoak politikoki eta soziologikoki nahiko ez-
berdinak izaki, batean onar daitezkeen lagu-
nak bestean etsai izan daitezke. Hegemonia
eza nonbaiten agerikoa bada Gipuzkoa da.
2007ko hauteskundeetan (ANVren siglekin)
Ezker Abertzalearen zerrendarik “ez zen

Uztarriak

Eider Alkorta

politologoari

eskatu dio Azpeitiko

hauteskunde

atariko 

argazkia 

gu dirudi Espainian alderdi sozialistak orain
arte zituen zenbait gotorleku gal ditzakeela. 

Hego Euskal Herrian badugu non aukera-
tua, eta zaila plater nagusia zein den aukera-
tzea. Denetarik entzun eta ikusi dugu, estra-
tegia aldaketak eta lagun berriak, hauteskun-
deei begira ezezik, epe luzerako apustuak di-
rela argudiatuz. Baina berriro hauteskunde
atarian Ezker Abertzale historikoaren legali-
zazio ezaren mehatxuak agerian utzi du ez
dugun normalizazio politikoa. Lehenengo
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pasa”, Bizkaia eta Arabako zenbait barrutie-
tan ez bezala. Kalkulagailuan 0 tokatuko zen
Gipuzkoa Batzar Nagusietarako, Udaletara-
ko, aldiz, zerrenda batzuk bai eta beste ba-
tzuk ez.  Baina oraingoan Bilduren bidez
Ezker Abertzaleak ordezkariak izan ditzake
Gipuzkoako Batzar Nagusietan, eta euren
botuak erabakiorrak bilaka daitezke Ahaldun
Nagusi bat ala bestea aukeratzeko orduan.
Azkenean Bilduri aurkezten uzten badiote,
emaitzek gailentasun nagusirik gabeko hiruki
bat erakutsiko digute, EAJ, Bildu eta PSEek
osaturikoa. Eta hortaz, aktiboki (alde edo
kontra bozkatuz) edo pasiboki (abstenituz),
berea ez den Ahaldun Nagusiaren izendape-
na bermatu beharko du alderdiren batek. De-
baldeko botu inozenteak ez dira izanen segu-
ruenik eta izendapenaren uneko poztasuna
pasa ondoren gehiengorik gabeko goberna-
bilitate konplexu baten aurrean koka daiteke.

Zaharra berri, alkatea gizonezkoa
Eta Azpeitian zer? Gure herrian PP-PSE tan-
demari aurre egiteko estrategia tokiz kanpo
egon da beti. Hauteskunde borroka, eta al-
derdi txikiak gutxietsi gabe, EAJ eta Ezker
Abertzalearen artekoa izan da, eta aurreka-
riak ikusirik sokatira indartsua izango da
maiatzekoa. 2007an lehen aldiz Ezker Aber-
tzaleak lortu zuen alkatetza, baina hauteskun-

de iraulketa bat baino, EAren jarrera hartze
berria izan zen aldaketa bermatu zuena. On-
doren gertaturikoek ez dakit sokatirako indar
korrelazioa gehiegi baldintzatuko duen. Ina-
xio Uriaren erahilketak eta ondorengo mozio
zentsurak gaiztotu egin zituen lehendik ere
oso ahulak ziren hartu emanak.

2011n aurpegi berri batzuk ditugu zerren-
detan, batzuk halabeharrez, eta beste batzuk
estrategia aldatuz. Botu emaileak nahiko fi-
delak izan ohi dira eta oso gutxik aldatzen
dute botua hauteskunde batzuetatik bestee-
tara. Udal hauteskundeen berezitasunetako
bat, normalean hautagaiak ezagutzen ditu-
gunarena da eta botu mugimendu gehiago
eman daiteke hautagaiak gustuko ditugun
ala ezaren arabera. Dena den, gurean hau-
tesleek ez diete bozka hautagaiei ematen al-
derdi, plataforma edo koalizioei baizik, ze-
rrendak itxiak baitira eta erostekotan pakete
osoa hartzera behartuak dira. Badirudi gai-
nera Azpeitiko zerrendetako zenbait kide ha-
rriduraz eta ilusio gehiegi gabe hartu dituzte-
la botu emaileek. Aurreko legealdiko astin-
duak hor darraite eta besteak beste, Azpeiti-
ko EAJ, EA eta Leku Ederren arteko balizko
akordioa egikaritzeak zenbait edo zenbaiten
kontraesanak agerian utz ditzake. Hortaz,
galdera bat suertatzen zait: zer mailatan ja-
rraituko dituzte hautesleek alderdi aparatuen

kontsignak? Abstentzio datuek erakutsi de-
zakete eraginik izan duen zerrendakide ba-
tzuen presentziak edota alderdiekiko fidelta-
suna gailentzen den. Kontuan izan beharre-
koa ere Hamaika Bat-en presentzia, EA-k
1999tik galdu dituen bozken portzentaia
esanguratsu bat jaso baidezake. 

Aurreko hauteskundeetako emaitzak ikusi-
rik badakigu eserleku batek Udalaren kolo-
rea alda dezakeela. Ondorioz, denak helburu
berdinarekin helduko diote hauteskunde
lehiari, gobernabilitate sendo bat izateko be-
harrezko den gehiengoa lortzea. Hamaika
Batek EAJ, eta Aralarrek Bildu babestea loji-
koa litzateke sokatira honetan. Azken bi urte-
etan desgobernu batean kokatu da Azpeitia,
oposizioa batuz gobernuak baino botu
gehiago dituenean, negozioaziorik ezean,
blokeoa bilakatzen da ildo nagusi. Ezin dugu
ahaztu Azpeitia bezalako herrien idiosinkra-
sia, gurean lehian dagoena euskal abertzale
eta espainiar abertzaleen arteko borrokatik
urrun dago. Nazionalismo edota abertzaleta-
sunaren hegemonia nork bereganatzen duen
jokatzen da Azpeitin, nire herri eredua ala
zurea. Maiatzaren 22ko gauean ikusiko dugu
zein gailendu den baina bien artean alde na-
barmenik egongo ez denaren uste apala dut.
Gertatzen dena gerta, arlo batzutan zaharra
berri, alkatea gizonezkoa izango da.�



JESUS LARRAÑAGA
EAJren alkategaia

lau urte oso tristeak
izan dira herriarentzat”
Aurrenekoz da alkategai, baina Udala ez zaio inolaz ere
arrotz. EAJk bere boto-emaile guztiak beharko dituela
dio, “guk irabaztea nahi badute”. �� Mailo Oiarzabal

P ako Kinttela-
ren semea” dela dio, jatorriaz
harro. EHUN ari da gaur egun,
baina jarduera asko probatuta-
koa da; tartean, EAJren zinegotzi
izan zen, 1995-1999 legealdian.
Gasteizko lantokitik nahi baino
beranduargo iristen dela-eta kos-
tatu da elkarrizketarako hitzordua
lotzea, baina gero luze eta zabal
erantzun du.
Aurreko esperientziarekin,
kostatu egin al zaizu alkate-
tzarako aurkeztea, ala ez? 
Alkategai izatea kontu bolunta-
rioa izan behar da. Ni gustura aur-
keztu naiz. Gainera, oso talde ona
dugu eta uste dut lan polita egin
dezakela EAJk Azpeitian.
Azken legealdia zaila eta
oso gorabeheratsua izan da

“
Udalean. Zer balorazio egi-
ten duzue EAJn? 
Lehenik eta behin esan behar
dena da hauteskundeak EAJk ira-
bazi zituela, argi eta garbi. Beste
kontu bat da, legearen arabera,
beste gehiengo bat sortzea posi-
ble zela eta sortu egin zen; nire-
tzako horrek zilegitasun osoa du.
Hainbeste denbora alkatetzan
egon eta gero, tristezia egon zen,
baina uste dut azkar errekuperatu
zirela. Nik uste dut EAJk trantsizio
nahiko ona egin zuela, eta Julia-
nek [Eizmendi] nahiko lan txuku-
na egin zuela iruditzen zait. Gero,
Inazio Uriaren hilketarekin, oso
egun tristeak izan ziren. Azpeitiar
bat horrela erail eta gero, Udale-
an jendea isilik geratzea... Nire-
tzako, udal hark ez zeukan zilegi-

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1959ko ekainak 2.
� � �Herria. Azpeitia. � � �Bizi
tokia. Azpeitia. � � �Lanbidea.
Ikasketaz ingeniari, gaur egun
Algoritmo Matematikoen irakasle
da EHUn.

tasunik jarraitzeko; zilegitasun
morala esan nahi dut, demokrati-
koa bai. Julianek atzera alkatetza
hartu zuenean, EAk lagunduta
–eta hori esan egin behar da, eta
eskerrak hala izan zen–, blokeoko
bi urte izan dira. Azpeitian aurrera
eraman diren ideiak eta politikak
ez dira izan EAJrenak. Gehiengo
bat sortuta dago, 8-9, eta horrek
Udala eraman duen lekutik era-
man du. Niretzako, Azpeitiak
atzerapauso nabarmena eman
du; lau urte oso tristeak izan dira
herriarentzako.
Blokeo hori gainditzeko bo-
rondatea bi aldeetan eman
beharko litzateke, ezta? 
Legealdia hasi zenean hor ja ba-
zegoen talde bat osatuta, akordio
bat, alkatetza bereganatzeko.
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perientziarengatik. Baina neuk
pentsatzen dut hori gabe ere zeo-
zer egitea badagoela. Gure ere-
dua aurrera ateratzeko eta elkar-
bizitzarako, nik uste dut transber-
tsalitatea egon behar dela eta gu
hori egiteko gai izan behar garela.
Ez dakigu lortuko al dugun, mo-
mentu honetan nahiko zail ikus-
ten dugu. Azken finean, hemen bi
bide daude: bat EAJk plantea-
tzen duen eredua, eta bestea
ezker abertzalearena. Azpeitian
ezagutu dugu zer ematen duen
azken eredu horrek.
Zer proiektu du EAJk Azpei-
tirako? 
Azpeitia bizitzeko eta elkarbizitze-
ko herri bat da; niretzat aurreneko
pausoa hori da. Aitortzen dut
ezker abertzaleak eman dituen
pausoekin, aro berri batean sartu
garela. Baina beraiek ezin dute
espero, lehen pasatu den guztia
pasatu ez balitz bezala izatea.
Guk ez dugu konfrontaziorako
herri bat ikusten, bizitzeko herri
bat baizik, eta elkarbizitzen jakin
beharko dugu atzera berriz, 30
urte hauek pasatu ondoren.
EArekin Esklabetako ere-
muaren garapena adostua al
duzue? 
Orain dela urte eta erdi hasi
ginen hizketan EAkoekin, hala
ezin zela jarraitu pentsatuta. Ia
laurogei bilera eduki ditugu eta
gai honi i r tenbidea emateko
puntu batera iritsi ginen. Etxebizi-
tza kontuan lehentasuna Gallar-
do hortik ateratzea da, hori denok
ikusten dugu horrela. Baina hori
ez dago Udalaren menpe, eraba-

kia enpresak hartu behar du.
Gure beldurra zen Azpeitiaren bi-
lakaera osoa enpresa baten gain
geratzea. Orduan, alternatibak bi-
latu ditugu: Gallardok bere plan-
gintzarekin jarraitzen badu, le-
hentasuna hor egongo da eta Es-
klabak ez dira hainbeste garatu-
ko; bestela, badaukagu beste
eremu bat, Azpeitia hazteko.
Bildu hauteskundeetan
izango da, azkenean. 
Bai, eta aukera guztiak ordekatu-
ta egongo dira. Beraz, Bilduri ai-
tzakiak bukatu zaizkio; biktimis-
moak alde batera utzi eta bada
garaia, programaz hitz egin deza-
ten. Ez dira nire gustukoak, he-
rriaren beste ikuspegi bat dauka-
te eta ni ez nago ikuspegi horre-
kin ados, baina azaldu egin behar
dira, herriak esan dezan zein bide
hartu behar den.
Zergatik eman behar diote
botoa azpeitiarrek EAJri? 
Bizi eta elkarbizitzeko herri bat
nahi dugu, bizitzeko modu lasai
bat. Horretan sinesten dugu.
Abertzaletasunaren biderik jato-
rrena instituzionala dela uste dut,
ez konfrontazioarena. Guk jende-
aren borondatea irabaztea nahi
dugu, horregatik ez dugu indar-
kerian sinesten. Oso kuriosoa da.
Ezker abertzaleak estrategia bat
erabili du orain dela 30 urtetik,
eta orain ekartzen du bere ‘nobe-
dade’ hau. EAJ orain dela 30 urte
sartu zen bide horretan, hauek
daude 30 urte atzeratuta. Gure
eredua nondik dijoan garbia da,
beraiena oraindik ez dakigu.
Zer emaitza espero dituzue
Azpeitian? 
Gure boto-emaile guztiek etorri
beharko dute botoa ematera, guk
irabaztea nahi badute. Bildu oso
indartsu dago eta lehen ere galdu
genuen. Orain dela lau urte
gehiengoa lortu genuen, baina
hala ere ez genuen alkatetza
lortu, eta orain berdina gertatze-
ko arriskua dago. Gure boto-
emaileak etortzen ez badira, ez
dugu alkatetzarik lortuko; beste-
la, bai. Nik horrela ikusten dut
kontua.�

Hauek [ezker

abertzaleaz]

daude 30 urte

atzeratuta”
“

Hemen bi bide

daude, EAJrena

eta ezker

abertzalearena”
“
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Hori gero oposiziora trasladatu
da, eta berdin jarraitu dute.
EAJri ez al zaio falta izan
gerri-joko pixkat, gober-
nuan gutxiengoan egonda? 
Nik alderdian jaso dudana da au-
kera horiek egon direla, transber-
tsal i tate bat sortzeko, baina
garbi-garbi Udala bi bloketan
hautsita egon dela, eta ez da po-
sible izan. Hor bi eredu daude,
eta orain ere ideia hau errepika-
tzera doa. Bildu orain Udalean
dagoen bloke berdina da, ez gai-
tezen engainatu.

Aralar ez dago hor. 
Baina berdin da. Azken finean
EA, ezker abertzalea eta Aralar
daude hor. Nahiko genuke mal-
gutasun gehiago egotea; ez ga-
rela ‘bitxo arraroak’. Pentsatzen
dut hor zeozer egitea egongo
dela.
Gehiengo osoa eta elkarbizi-
tza berregitea aipatu ditu-
zue. Ez al dira kontzeptu
kontraesankorrak? 
Ez, ez dira kontraesankorrak.
Gehiengo absolutuarena esan
dugu, aurreko lau urteetako es-
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ENEKO ETXEBERRIA
Bilduren alkategaia

Jendeak gurekin
sinestea nahi dugu”
Azken urteetako “gatazka konpondu, zauriak itxi eta
beste gizarte mota bat eraikitzeko aro berri” baten
aurrean gaudela adierazi du.  �� Ainitze Agirrezabala

Orain arte po-
litika beste herritar arrunt batek
bezala bizi izan duela dio, baina
“urrats bat aurrera eman, konpro-
misoa hartu” eta koalizio berria-
ren zerrendaburu aurkeztu da.
Bildu izango da, azkenean,
bozetan. 
Auzitegi Konstituzionalaren era-
bakiak argi eta garbi uzten du
beste aro bat i rekitzen dela.
Konstituzionalak egoera guztiz
antidemokratiko bat salbatu du.
Gure koalizioak azkeneko segun-
doan lortu du hauteskundeetan
parte hartzeko eskubidea izatea.
Bestela, eskandalu bat izango
zen maila guztietan, Europa mai-
lan ere bai. Hauteskundeetan
parte hartzeko eskubidea lortu
nahian indar asko galdu dugu,

“
baina hemendik aurrera indar
guztiak jarriko ditugu gure proiek-
tu politikoa zabaltzeko eta susta-
tzeko.                           
Politikan sartu eta zerren-
daburu. 
Iruditzen zait garai berri batzuen
hasieran gaudela eta horregatik
egin dugu indarrak metatzearen
aldeko apostua. Iritsi da garaia
azken urteetako gatazka konpon-
tzeko, zauriak ixteko eta beste gi-
zarte mota bat eraikitzeko.
Zergatik Bildu? 
Tresna egokia iruditzen zait orain
arte sakabanatuta edo banaka
ibili diren indar aurrerakoiak bildu,
aldaketa politiko-sozial eraginkor
bat sortu eta Azpeitia berri bat
osatzeko. Balore aldaketa sakon
bat egon behar du. Koal iz io

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1971ko martxoak 11.
� � �Herria. Azpeitia. � � �Bizi
tokia. Azpeitia. � � �Lanbidea.
Abokatua eta zuzenbideko
irakaslea, EHUn.

honen apustua oso garbia da: gi-
zarte berri horrek aurrerakoia izan
behar du, elkartasunean oinarri-
tua eta burujabetzaren aldekoa. 
Bilduk bozetan egoteko
izandako oztopoen aurrean
zer balorazio egiten duzu? 
Zuzenbideko irakaslea naiz eta
harrigarria da erakusten duguna
praktikan nola ez den aplikatzen
ikustea. Guk erakusten dugu hiru
botere daudela: betearazlea, ju-
diziala eta legegilea. Kasu hone-
tan, harrigarria da botere betea-
razleak nola duen indarra, hain
juxtu, ertzaintzaren, guardia zibi-
laren eta polizia nazionalaren
bidez, edozein l ista, edozein
froga sortzeko. Eta, botere judi-
zialak, azkenean, botere exekuti-
boaren inpultso politiko handi ba-



udal hauteskundeak 2011  � � � � � � � � � mamia 21

tekin funtzionatzen du, indepen-
dentziarik gabe. Botere judizialak
horrela funtzionatzen duen adie-
razgarria da oposizioko alderdiek
exijitzea, ez eskatzea, exijitzea,
ilegalizazioa. Zuzenbideko esta-
tua paperean bakarrik dago. Koa-
lizioko hautagai guztiok dekalogo
etikoa izenpetu dugu, bide politi-
ko eta demokratiko hutsen alde
eta indarkeria ororen aurka. Eta,
hori esanda ere terroristak gara?
Nolako lana egin nahiko ze-
nuke? 
Planteatzen dugun lana egiteko

modua partehartzailea, irekia eta
gardena da. Parte hartzea bultza-
tzeko arloetako mahaiak erreku-
peratu nahiko genituzke; auzoe-
tan batzarrak egin; arazo konkre-
tu bat dagoenean, kaltetuak diren
herritarrekin batzarrak; aurrekon-
tu partehartzaileak... Gai garran-
tzitsuen inguruan herri galdeketa
bat ere bultzatu nahiko genuke.
Bilduren zerrenda osatzeko
nola ibili zarete Azpeitian? 
Estatuak dituen elementu guztie-
kin zelatatuak sentitzen gara, eta
egoera horretan inor gutxik du

gogoa horrelako konpromisoak
hartzeko. Horrek adierazten du
Bildun parte hartzen dugun guz-
tion konpromisoa eta ilusioa Az-
peitiko herriarekin eta herritar
guztiekin. Zerrenda honetan gai-
tasuna dago, bai politikoa, bai
teknikoa. 
Hainbat gai estrategikotan
zuen koalizioko kideek ikus-
puntu desberdinak agertu
dituzte.
Ezin dugu ezkutatu Bilduren bai-
tan irizpide diferenteak daudela
Plan Orokorraren inguruan. Irizpi-
de diferenteak daude, batez ere,
puntu batean, Loiolako eremua-
ren inguruan. Koalizioan oso argi
dugu azken zortzi urteetan sortu-
tako gatazka urbanistikoa kon-
pondu egin behar duela Plan
Orokorrak, eta akordioa estrate-
gikoa denez alderdi guztien irizpi-
deak batzea lortu beharko genu-
ke. Halere, koalizioan irizpide di-
ferenteak egonda, gutxieneko
akordio bat lortu dugu. Esklabe-
tatik Jesusmariatara berdegune
handi eta zabal bat aurreikusten
dugu. Baina horrek ez du esan
nahi eremuko zati txiki batean, Es-
klabak eraikinaren atzekalde ho-
rretan, etxeak ezin daitezkeenik
egin. Horrela, neurri handi bate-
an, ingurunea babesten dugu,
ekipamenduak sortzen ditugu eta
babes ofizialeko etxebizitzak egi-
tearen aukera posibilitatzen. No-
lanahi ere, Plan Orokorraren in-
guruan lehenengo gauza esan
behar dugu, kronologikoki gure-
tzat Corrugadosen gaiak duela
lehentasuna.

Kontu horretan zein da zuen
helburua? 
Bi ikuspuntu estrategiko lotu be-
harko genituzke. Batetik, guretzat
estrategikoa da altzairutegia he-
rrian geratzea, lanpostuei euste-
ko; baina aldi berean estrategi-
koa deritzogu altzairutegia herri
erditik kentzea. Uste dugu hori
lortu daitekela, altzairutegia Lasa-
oko eremura bideratuta, eta Co-
rrugadosek hor utziko duen espa-
zio berria Azpeitiarentzat hazkun-
de printzipala izan behar du.
Zein dira zuen programan le-
hentasunak? 
Eredu ekonomiko berri eta sozia-
lago baten aldeko apostua egitea
da gure helburua. Industriaren al-
deko apostua egiten dugu, Az-
peitiko motore ekonomikoa in-
dustria delako. Horretarako berri-
kuntza eta ikerketa sustatuko di-
tugu. Larrin industrialdean ikerke-
ta zentro bat sortu nahiko
genuke. Baita eskualdeak behar
duen formazio profesionaleko
zentroa ere. Apostu sendoa egin
behar dugu gizarte zerbitzuen
alde eta etxebizitza politikari da-
gokionean, alokairu sozialaren
alde. Eredu guztiz kritikagarria
dugu, eta balore aldaketa bat
eman eta beste gizarte eredu bat
egiteko gauza izan behar dugu.
Aurtengo hauteskundeak
nola ikusten dituzu? 
Gure helburua ez da gehiengo
absolutuarekin gure proiektua az-
peitiarrei inposatzea. Alderdi po-
litiko guztiok elkarlanean egin be-
harko dugu aurrera. Gure koali-
zioa aurretik elkarlanean ari da,
eta garai berri honetan guztion
partehartzearekin eta elkarlane-
an, ahal bada erabaki guztiak
adostasunez hartzea eskaintzen
dugu. 
Zergatik eman behar zaio
botoa Bilduri? 
Azpeitiak aurrerapauso handi bat
eman behar du, eta uste dugu
hori egiteko aukera eta gaitasu-
na, juxtu, indar aurrerakoiak ba-
tzen dituen Bildu bezalako koali-
zio batek duela. Jendeak gurekin
sinestea nahi dugu.�

Helburua ez da

gehiengo osoarekin

gure proiektua

inposatzea”
“

Zerrenda

honetan gaitasuna

dago, bai politikoa,

bai teknikoa”
“
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JUAN KARLOS ARELLANO
Aralarren alkategaia

Ez goaz gero jan ezin
litekeen ezer saltzera”
Esaten dutena “konplitzeko gai izan” eta “hankak
lurrean” dituztelako, boto-emaileak Aralar alderdia
bozkatzera deitu ditu.  �� Ainitze Agirrezabala

2 007ko hautes-
kundeetara aurkeztu zen aurrene-
koz; politikan sartu, eta zerrenda-
buru. Orduan, zinegotzi bat lortu
zuten, eta bidelagunik gabe au-
rrera bakarrik egin beharra “zaila
eta neketsua” izan dela adierazi
du. Dudarik ez du hauteskunde
hauetan zinegotzi  bat baino
gehiago lortuko dituztela.
Bukatzear den legealdiaren
zer balorazio egiten duzu?
EAJk, nolabait esateko, bere txi-
ringitoa zuen eta gure helburua
zen erakustea beste modu batera
ulertzen dugula politika. Aukera
izan genuen gobernu bat osatze-
ko, eta iruditzen zait egon ginen
garaian lanak oso ondo egin zire-
la, egitura eta izaera aldetik gau-
zak aldatu zirela. Nahiz eta betiko-

“
ak ez egon, honek funtzionatu ze-
zakeela erakutsi genuen.
Gobernua eta oposizioa,
biak probatu dituzu. 
Bai, eta eskarmentua hartzeko
asko erakusten du horrek.
Gehiengo batekin gobernuan
zaudela seguruago sentitzen
zara. Oposizioan ez zaude agin-
tzen, kezka gehiago duzu. Azke-
nean, gobernatzen duena gober-
nua da, eta horrek ematen die
gauzei azkartasuna.
Zinegotzi bakarra izateak
zer alderdi on eta zer txar
ditu?
Helburu batzuk markatzen dituzu
eta saiatu behar duzu horietara
ahalik eta txukunena heltzen, eta
bakarrik egonda zaila ez, oso
zaila izan da. Fisikoki nekagarria

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1962ko uztailak 1.
� � �Herria. Azpeitia. � � �Bizi
tokia. Azpeitia. � � �Lanbidea.
Lanbide Heziketako irakaslea.

da. Alderdi on bat, Azpeitiko uda-
letxearen berri nik baino hobeto
beste inork ez duela jakingo. Ko-
misio denetan nago.
Berriz hautagai aurkezteko
zalantzak izan dituzula
adierazi izan duzu. Zerrek
bultzatu zaitu berriz aur-
keztera?
Urte gogorrak izan dira. Pasatu-
tako gauza horiek guztiekin nola-
baiteko zama duzu. Nik jakingo
banu datozen lau urteetan horre-
lako zerbait errepikatuko litzate-
keela, iruditzen zait eskubidea
dudala esateko honaino egin dut,
hemendik aurrera beste norbai-
tek hartu dezala.  
Errepikatu, zer?
Inaxio Uriaren hilketa izan zenean,
ez genuen espero inondik inora
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egun etxe hutsak, kopuru erreala,
200etik 300era ditugu. Etxe be-
rriak egin dituzte han eta hemen
eta ezin dira saldu, inondik inora.
EA EAJrekin doa Plan Orokorra
aurrera eramatera eta Munorekin
adostu dute Esklabetatik Aranera
bitartean etxeak egitea, Plan Oro-
korra onartzen bada. Eta, EA eta
ezker abertzale tradizionala elkar-
tzea Plan Orokorra dagoela…
Nork ulertu behar du hori? Nik
garbi dut Esklabetako eremu ho-
rretan moratoria eskatu behar
dela. Plan Orokorra berraztertu
behar da, eta Amue eremuari
eman lehentasuna.
Zer asmo edo proposamen
berri dituzu hauteskunde
hauetarako?
Gu ez goaz gero jan ezin litekeen
ezer saltzera. Hankak lurrean
beti. Gure helburua sekula ez da
izan monumentu bat edo etxe
multzo bat egitea. Hamaika arlo
daude udalean eta guztietarako
dugu zeozer. Garbi dago helburu
batzuk jarri behar dituzula, baina
malgutasun batekin, inongo ob-
sesiorik gabe. Zaila da, eta nik
beti esaten dut ezin dela pasatu
txuritik beltzera egun batetik bes-
tera. Denbora behar da; jendea
konbentzitzen joan behar duzu.
Herritarrei parte hartzeko bideak
ere jarri behar zaizkie, eta jendea-
ren nahiei bideragarritasuna
eman.  
Bildu hauteskundeetan
izango da, azkenean. 
Aspaldiko partez badirudi aukera
guztiak edo gehientsuenak
behintzat herritarren esku egon-

go direla, nahiz eta pixkat baldin-
tzatuta egon. Ideia guztiek plaza-
ratzeko aukera eduki behar dute.
Berri pozgarria da. Finean, amets
gaizto bat izan dugu denok eta
badirudi zerbait argitzen ari dela
eta esnatutakoan beste inguru
bat ari gara ikusten, beste erreali-
tate bat, eta pixkanaka aldatzen
ari da.
Aurtengo hauteskundeak
nola ikusten dituzu?
Batzuk –erdiak baino gehiago–
berriz ere itsu-itsuan joango dira
beren alderdiak esaten duenera.
EAJk hemen badu bere esparru
bat eta horri eutsiko dio, baina
gehiengoa ez du lortuko. Niretza-
ko EAJk aurkeztu duen hautagaia
ez da egokiena. Aralarrek sendo-
tasun bat badu eta zinegotzi bat
baino gehiago lortuko ditugu.
Hori seguru.   
Bildu koalizioak abertzale
eta ezkerrekoak diren hain-
bat indar barne hartzen
ditu. Baina, Aralar ez dago
hor. Horrek zuen emaitze-
tan eraginik izango duela
uste duzu?
Nik esango nuke guk jaso ditza-
kegun botoak inoiz inorri ez zaiz-
kiola harrapatzen. Bakoitza bere
esparruan ondo markatuta dago.
Hor arazoak egon daitezke identi-
tate aldetik. Lehen gu gaiztoak
izan ginen EBrekin joateagatik.
Baina, EBko zati bat hor dago.
Politikak lagun asko egiten ditu.
Ahalik eta batuen joaten garen
neurrian indar askoz handiagoa
egingo dugu. Hori garbi dugu.
Gobernuan egon ginenean 3 al-
derdi oso desberdin egon ginen.
Gai izan ginen elkarrekin aurrera
egiteko, eta gauza asko egin ge-
nituen. Gaur egun zaila izango li-
tzateke hori errepikatzea, pertso-
na berdinak ez direlako egongo,
eta pertsonek egiten dute horre-
lako gauza batek funtziona araz-
tea. 
Zergatik eman behar zaio
botoa Aralarri?
Esaten duguna konplitzeko gai
garelako eta hankak lurrean ditu-
gulako.�

Amets gaiztoa

izan dugu denok,

baina badirudi ari

dela argitzen”
“

Plan orokorra

berraztertu behar

da; lehentasuna

Amueri eman”
“

horrelako zerbait gertatzea. Go-
bernuan sartu eta esaten dute:
‘ez, ez da gertatuko ezer’. Eta ger-
tatu egiten da. Eta, esaten duzu:
‘txist! engainatzera beste leku ba-
tera joan’. Horrek asko baldintza-
tzen du. Nire inguruan badago
jendea aurpegia emango lukee-
na, baina beldurragatik ez dena
ausartzen. Jendeak ulertu behar
du geure bizimodua dugula,
baina esparru honetan sartzea
badutela, gauzak egin eta lagun-
tzeko. Hortik zihoan gehienbat
nire zalantza, besteen zalantzen

islada izan zedin. Enpatia hori
eduki behar dut besteekiko, bes-
teek ere nirekiko izan dezaten.   
Zer helburu bete dituzue, eta
zein dituzue betetzeko?
Gure helburua alokairuko etxebi-
zitza sozialak lehenestea da, eta
Agirreneko horretan egitea lortu
da, behintzat. Orain Plan Oroko-
rrarekin gabiltza. Hankak lurrean
jarrita gaur egun ezinezkoa da es-
kuartean dugun Plan Orokor ho-
netan ez dakit zenbat etxebizitza
egitea planteatzea. Zeinentzat?
Etxe hutsak edukitzeko? Gaur
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IÑAKI URIBE
PSE-EEren alkategaia

Akordio asmorik ez
dugu Bildurekin, oraino”
Gehiengo absolutua inork lortu ez dezan “ahalegin
guztia” egingo dutela adierazi du sozialisten
alkategaiak. �� Ainitze Agirrezabala

O ndarroatik
dator, baina Donostiatik bueltan.
Manoli Urangaren lekukoa hartu
du PSE-EEren hautagaitzan. Biz-
karzainek lagunduta egin du Az-
peitirako joan-etorria. 
Azpeitiarekin izan al duzu
harremanik orain arte? 
Neuk ez, baina nire herriko batek
harreman handia izan zuen, eta
harreman horregatik azpeitiarrek
nahikoa ohore irabazi duzue. Ma-
rina Saenz de Licona zen, San
Inazioren ama. Pixkat urruti dago
kontua, baina broma bat da.
Azpeitiari buruz zer dakizu? 
Urrutitik jakin dezakezuna. Herri
industria dela; XIV. mendean-edo
sortu zela, Espainiako errege
batek hiribildu izena emanda eta
herri euskalduna dela erabat.

“
Manoli Uranga, azken urtee-
tako zinegotzi ohiarekin,
harremanik izan al duzu? 
Egia esan ez. 
Eta Azpeitiko Udal politika-
ren berririk ba al duzu?
Ez daukat berri sakonik, ezta aza-
lekorik ere, baina ikasteko ez dau-
kat inolako arazorik.
Villabonan zinegotzi izan
zara azken agintaldian. No-
lakoa izan da esperientzia? 
Nahiko gogorra. Presoak zirela-
eta kontu politikoak azaleratu eta
Udal politikarekin zerikusirik ez
zuten mozioak izaten ziren. Kris-
toren bronka izaten zen. Alderdi-
ko kide bakarra izanik dena en-
tzun behar izaten nuen. Egia esan
ez dut lan askorik egin Villabonan,
merezi duen beste, behintzat. 

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1948ko urtarrilak 30.
� � �Herria. Ondarroa. � � �Bizi
tokia. Donostia. � � �Lanbidea.
HABEko zuzendaria.

Nola aurkeztuko zenuke
zeure burua Azpeitiko hau-
tesleen aurrean? 
Alderdi sozialistako ordezkaria
naizen aldetik interes berezia
dugu programa politika-sozialak
egiteko, eta euskalduna naizen
aldetik euskara zaintzeko. 
Zer nolako lana egin nahiko
zenuke? 
Bereziki zainduko nituzke enple-
guaren alderdia, etxebizitzarena
eta gazteen aukerak. Garraioa
ere kontutan izango nuke, herri
hau nahiko aislatuta geratzen da. 
Enplegu sorrera eta gazte-
entzako etxebizitzak aitatu
dituzue. Horiek bideratzeko
zer egin beharko litzateke? 
Lehenbizi, kontutan izango nuke
beste alderdiek zer programa di-
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Udalak eta Udal euskaltegia ba-
dagoela. 
Zer helburu ditu PSE-EEk
hauteskunde hauetarako?
Orain arteko emaitzak hobetzeko
asmoarekin gatoz. Beldur hori
badugu, jendeak alderdi sozialis-
ta erraz identifikatzen baitu krisia-
ren errudun. Baina, jendea badoa
konturatzen aurrerapausuak
eman ditugula eskuinak sortuta-
ko krisia gainditzeko. Eta horrek
izan dezaken eragina ikusiko
dugu hauteskundeetan.
Herrikoa ez izatea oztopoa
izan daiteke botoak eskura-
tzeko. 
Bai, izan daiteke, baina nik herri-
tarrei esango nieke kontutan iza-
teko Azpeitia mundu guztiarena
dela eta mundu guztia azpeitia-
rrena. Nik ezagutu ditut Donosti-
ko Udalean azpeitiarrak eta azkoi-
tiarrak: Bastidatar batzuk, Sudu-
pe, Berdenekoak, eta donostia-
rrok ere badugu aukera hona
etortzeko. Nik badakit ondo har-
tuko nautela, borondate onarekin
natorrelako. 
2004ean 356 boto lortu zeni-
tuzten Azpeitian. Orain lau
urte, 2007an, 337. Zinego-
tzia lortzeko asmorik bai? 
Bai. Lana egitera etorri beharko
dut, eta gogor jokatuko genuke
Azpeitia ez dadin izan herri isolatu
bat. Hemengo jendearekin izan
dut harremana eta jendeak ilusio
handia du. Badakite ni beraien
hitza entzuteko prest nagoela eta
hemengo hitza beraiei emateko.
EAJk esan du gehiengo abso-
lutuaren bila joango dela? 

Dugun panorama politikoarekin
zaila izango du. 
Gehiengo osorik ezean, al-
derdien artean akordioak
egin beharko dira. 
Hori argi eta garbi dugu. Alderdi
sozialistak Euskadin, behinik
behin, beti izan ditu politika horre-
tarako ateak zabalik, eta hemen
ere ez dizkiogu ateak inori itxiko.
Horretan Udal osoarekin lan egi-
teko prest gaude.
Zer iritzi duzu Sortu ez le-
geztatu izanaz? 
Hori epaitegien esku dago eta
guk epaitegiek esaten dutena
errespetatuko dugu. Sortuk
eman dituen urratsak ez nuke
esango bide txarretik joan dire-
nik. Beharbada hanka motz gera-
tzen dira. Nik uste dut falta zi-
tzaiola beraiek guri, alderdi sozia-
listari, eskatzen diguten balentia.
Esateko ETAri utzi armak behin-
goz eta jarri gaitezen politika egi-
ten. Eta nonbait epaileek ere ho-
rren falta ikusi dute eta ez dute
konfiantzarik beraiekin.
Bildu izango da, azkenean,
bozetan. 
Hitz egiteko ateak ez ditugu itxita,
baina guk garbi dugu Bildurekin
ez dugula akordiorik egingo, be-
raiek beste jarrera bat hartzen ez
duten bitartean. Bilduk ETAri de-
sagertzeko eskatzea funtsezkoa
da. Eta, beharbada norbaitek
esan dezake EAk eta Alternatibak
ez dutela zerikusirik, baina EA eta
Alternatiba Bilduren %3 bakarrik
dira, eta Bilduri inposatu behar
diote eskaera hori. Gu horren
zain gaude.
Ezker abertzalea hautes-
kundeetatik kanpo gelditu
zenean lortu zuen PSE-EEk
ordezkaritza Azpeitian. 
Ez litzateke oso pozgarria zinego-
tzi ateratzea baldintza horietan. Ir-
tetekotan denon lehia herriaren
aurrean jarrita irten nahi dut.
Zergatik eman behar zaio
botoa PSE-EE alderdiari? 
Bereziki politika sozialei begira
egiten dugulako lana, ezkerraren
ikuspegitik. Konfiantza eskatzen
diot jendeari.�

Bilduk ETAri

desagertzeko

eskatzea

funtsezkoa da”
“

Badakit ondo

hartuko nautela,

borondate

onarekin bainator”
“

tuzten, eta batera egin dezake-
gun guztian lagundu. Gu edozei-
nekin lana egiteko prest gaude.
Kontua ez da bakarrik etxebizi-
tzak egitea, baizik ikustea inguru-
ko herrietako prezioak eta hemen
daudenak nolakoak diren. Gure
asmoa da neurri batzuk hartzea
gazteek etxebizitzei heltzeko erra-
zago izan dezaten.
HABEren zuzendari nagusia
zaren partetik, hizkuntza
normalizazioaren gaia nola
landuko duzue hautes pro-
graman? 

HABE araututa dago legez eta
udal euskaltegiei laguntzak bana-
tzeaz aparte, ez gara sartzen bes-
telako kontuetan. Jakin dut eus-
kararen mahai bat duzuela, eta
garrantzitsua iruditzen zait. Ez
dakit nola funtzionazten duen ze-
hatz, baina horrelako organismo
baten ekimenak laguntzekoak
izango lirateke. 
Azpeitian euskararen ingu-
ruan orain arte egindako
lanak ezagutzen al dituzu? 
Lan konkretuen berri ez dut. Ba-
dakit EBPN onartuta daukala
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MANUEL PALACIO
PPren alkategaia

Ni ez naiz
‘paratxutista’ bat”
Donostiarra da popularren alkategaia. Azpeitia eta
inguruak ezagutzen dituela dio, eta berak aukeratu
duela hemen hautagai izatea. �� Mailo Oiarzabal

B ilbotik buel-
tan iritsi da Manuel Palacio Uzta-
rriaren egoitzara. Azpeitiko kalee-
tan ibiltzeak “oroitzapenak” da-
karzkiola dio, baina beldur da: zi-
negotzi kargua lortuz gero, baka-
rrik eta lasai ibiltzeko aukerarik ez
duela izango iruditzen zaio.
Politikan ba al duzu espe-
rientziarik? 
16 urte nituenetik nago Alderdi
Popularrean afiliatuta. Orain dela
urte batzuk PPren Justizia eta
Barne batzordearen arduradun
izan nintzen. Alderdi barruko la-
neatn esperientzia zabala daukat,
baina kargu publikorik ez dut izan.
Udal hauteskundeetan Azkoitiko,
Legazpiko edo Aiako zerrende-
tan aurkeztu izan naiz, baina zine-
gotzi kargurik lortu gabe.

“
Zer dakizu Azpeitiaz? 
Bezeroengana etortzen nintzene-
tik ezagutzen ditut Azpeitiko kale-
ak. Jatera ere sarri etorri izan naiz,
eta zezenketetara ere bai.
Eta Azpeitiko udal politika-
ri buruz, zer dakizu? 
Badakit arazoak izan dituztela.
Une honetan informazioa neure-
ganatzen ari naiz, eguneratzen.
Dena dela, uste dut herritarok
nahi duguna udalekin harremane-
tan jartzeko erraztasun gehiago
izatea dela. Krisi une hauetan,
udalak ulerkorrago izatea garran-
tzitsua dela deritzot.
Zer proposamen ditu PPk
Azpeitirako? 
PPk udal guztiei zuzendutako
programa orokor bat aurkezten
du, jarraibide bat. Udal bakoitzak

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1967ko irailak 7.
� � �Herria. Donostia. � � �Bizi
tokia. Donostia. � � �Lanbidea.
Telekomunikazio enpresa batean
lan egiten du.

gero bere arazo eta beharrak iza-
ten ditu, baina une honetan oina-
rrizkoena, funtsezkoena, herrita-
rrari laguntzea da. Badakit hori
esateak utopia kutsua duela,
baina hala izan behar du. Azken
batean, neu enpresa batean ari
naiz lanean, eta badakit enpresak
zer ari garen pasatzen. Hiru ume-
ren aita ere banaiz, badakit hila-
bete bukaerara iristea zenbat
kostatzen zaidan. Eraikuntza
ondo ez dabilen honetan, udalak
herritarrak are eta gehiago estu-
tzen ari direla ematen du, gainera,
lagundu beharrean. Diru kontue-
tan zorrotz jokatu behar da; ho-
rrenbeste badaukat, hori gastatu
ahal izango dut.
Kanpotik etorrita,  ez da
erraza izango herri batera-



ko programa zehatzak lan-
tzea. 
Egoitzarik izan gabe, eta afiliatu
gutxi izanda, kaleko egunerokota-
sun hori ezin dugu bizi eta gabe-
zia sortzen digu horrek, herrita-
rren beharrak ezagutzerakoan.
Baina saiatzen ari naiz, Azpeitiaz
informazioa handik eta hemendik
biltzen. Elkarrizketa hau hemen-
dik hamabost egunera eginez
gero, erantzun zehatzagoak ema-
teko pronto izango nintzateke.
Zer bide ari zara erabiltzen
informazio hori jasotzeko? 

Ezagunekin eta lagunekin hitz
egiten ari naiz, noski, eta hemero-
tekaz ere asko ari naiz baliatzen.
Herritarrarengan konfiantza iza-
tea ere bada; laguntzeko eta gau-
zak hobetzen saiatzeko asmoare-
kin etorriko ez banintz, zertarako
aurkeztu beharko nuke? Sei hila-
bete, lau eta sei urteko umeen
aita naiz; oso ondo dakit bizimo-
dua zaildu egingo zaidala.
Eta zerk bultzatu zaitu, or-
duan, aurkeztera? 
Ni ez naiz Azpeitira datorren ‘pa-
ratxutista’ bat. Garai batean ho-
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rrela esaten ziguten, kanpotik
etorri eta, kargua lortu ezean, de-
sagertu egiten ginela argudiatu-
ta; hori mundu guztiak pentsa de-
zake, baita zeuk ere. Azpeitian
aurkeztea neuk aukeratu dut, ez
nau inork bidali, ez nau inork hor
jarri; inguru hau ezagutzen dut,
eta gustuko dut. Niretzat motiba-
zioa nire familia da. Gauzak alda-
tzea nahi badut, nire seme-alabek
zerbait hobea izan dezaten nahi
badut, ezin naiz beste pertsona
batzuek egiten dutenaren zain
gelditu. Denok kritikatzen dugu
gauzak nola dauden, baina gero
etxean gelditu eta ezer ez badugu
egiten, orduan, ezin dugu kritika-
tu. Etorkizunean ‘ni saiatu nintzen
behintzat’ esan nahi diet seme-
alabei.
Zergatik ez duzue herriko
jendedun zerrenda aurkez-
ten? 
Beldurragatik da. Oraindik beldur
asko dago. Pixkanaka ari garela
uste dut, baina gizarteak asko al-
datu behar du oraindik. Eta jen-
deak ez duela bizimodua nahastu
nahi. Imajinatu Azpeitiko bat aur-
kezten dela, eta ez dutela kargu-
rako hautatzen; nola aldatuko
zaio bizimodua lagun horri, auzo-
en aurrean? Bai, Pilar Elias hor
dago Azkoitian, baina oro har jen-
dea ez da hain ausarta. Ni hauta-
tzen banaute ere badakit ezingo
naizela gaur ibili naizen bezala
ibili, bakarrik eta lasai oinez, edo
motorrean, gustatzen zaidan be-
zala. Motoa saldu egin beharko
nuke...
Bizkartzainik ez al duzu? 

Ez, inoiz ez dut izan; beste babes-
neurri batzuk bai, baina bizkar-
tzainik ez. Eta nork nahi du bere
bizitzan horrelako aldaketa bat
izatea?
Bildu izango da, azkenean,
bozetan. 
Mundu guztia aurkeztea sinatzen
dut, baina indarkeriari ezetz esan-
dakoan eta indarkeria horretan
egon ez den jendea dagoenean.
Askoz politagoa litzateke gure
herriarentzat denak aurkeztea,
baina denak joko-arau berberekin
aurkeztekotan.
Kargua lortzen baduzu, zer
helburu eta asmorekin eto-
rriko zara Azpeitira? 
Nire apaltasunetik, eta jakin deza-
kedan apurretik, Azpeitiko herri-
tarrak laguntzera nator. Udaleta-
rako gure gobernu-programa
esku artean dudala nator, toki ba-
tzuetan oso ondo funtzionatu
duen programarekin, saiatzera
nator. Oztopoak jarriko dizkidate-
la? Ba, seguru. Baina enpresa
pribatuan ere jartzen dizkizute oz-
topoak.
Eta kargurik lortuko ez ba-
zenu? 
Aukeratzen ez banaute, Azpeitiko
gai guztietan sakontzen jarraituko
nuke, Azpeitira etortzen jarraituko
nuke, hurrengo hauteskundeetan
ordezkaritza lortu ahal izateko.
Zergatik eman behar diote
botoa PPri azpeitiarrek? 
Aurrena, irtenbideak ditugulako.
Bigarren tokian, pertsona irekia
eta baikorra naizelako. Eta, orain
arte zer izan duten eta nola egon
diren badakitelako. Nik aukera
bat eskatzen diet. Udalean liska-
rrez betetako lau urtetatik datoz,
baina askoz urte gehiago dara-
matzate Udalean PPren gober-
nurik ezagutu gabe. Beraz, go-
bernu txarrak edo hain onak ez di-
renak ezagutu dituzte [irribarrez
dio].
Zer emaitza espero dituzu
hauteskundeetan? 
Ez naiz pronostikoa ematera au-
sartzen. Noski, neu izatea nahiko
nuke. Baina, hori loteria bezala
da.�

Aukeratzen ez

banaute, Azpeitiko

gaietan sakontzen

jarraituko nuke”
“

Oraindik

beldur asko dago;

gizarteak asko

aldatu behar du”
“



mamia � � � � � � � � � udal hauteskundeak 201128

AITOR ARANGUREN
Hamaikabaten alkategaia

Argazkia sekula
baino lausoago dago”
Polarizatuta egon daitekeen indar banaketan
Hamaikabat “tartean” geldituko dela uste du,
aurreneko aldiz ordezkaritza bila. �� Mailo Oiarzabal

EAko zinegotzi
bezala Udalean bizi izan zuen “es-
perientzia aberasgarria” errepi-
katu nahi du, sigla berriekin. EAJ-
ren itzalpean identifikatzeak ez
dio beldurrik ematen, “espazio
propioa” dutela sinetsita.
Zer eskainiko duzue, beste-
ek eskaintzen ez dutena? 
Bere garaian EA EAJrengandik
bereiztu zenean ez zegoen ideo-
logian desberdintasunik eta urte
luzeetan halaxe gobernatu dute
batera, han eta hemen. Azken bi
urte hauetan EAk beste bide bat
hartu du, bere betiko oinarrietatik
aldenduz, eta hortik etorri da Ha-
makaibaten sorrera. Erabaki zaila
izan da. Alderdi berria gara, alder-
di txikia, baina era berean espe-
rientziaduna. Beharrezkoak gara

“
betiko abertzaletasun historikoa-
ren indarra berreskuratzeko eta
beharrezkoak gara Azpeitian.
EAtik zatozte, baina EAJren-
gandik gertuago azaldu za-
rete. Gertutasun horrek ez al
dizue zailduko espazio pro-
pio bat lortzea? 
Gu ez gara mugitu, EA mugitu da,
beste puntara joanez. Guk argi
izan dugu beti Hamaikabat beza-
la agertu nahi genuela hautes-
kundeotan. EAJren zerrendan in-
dependiente bezala joatea ez ge-
nuen inolaz aurreikusten. Esan
bezala, alderdi txikia gara, baina
nortasun propioa dugu. Eskubia-
ren eta ezkerraren artean dagoen
zentro zabal horretan leku zabala
eta plurala dagoela uste dut, eta
guk hor dugu tokia. Espazio hori

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1963ko uztailak 24.
� � �Herria. Azpeitia. � � �Bizi
tokia. Azpeitia. � � �Lanbidea.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Estrategia Bulegoaren zuzendari
da gaur egun.

ezin da alderdi handi eta bakar
batera mugatu. Sanoa eta desira-
garria da espazio horretan alder-
di bat baino gehiago egotea.
EAJtik EA, EAtik Hamaika-
bat... 
Egia da atomizazio handia eman
dela euskal abertzaletasunean,
bere alde onekin eta txarrekin.
Uste dut egoera politikoa normal-
tzen doan heinean, eta badirudi
normaltasun horretatik gero eta
gertuago gaudela, blokeak ze-
hazten joango direla. Ez naiz al-
derdien bategiteaz ari, baina bai
alderdi ezberdinen arteko indar
biltzeaz.
Bildu hauteskundeetan
izango da, azkenean. 
Hamaikabatek hori nahi du, auke-
ra guztiak egotea mahai gainean



eta nomalizazio politikoaren bide-
an sartzea Euskal Herria. Ezker
abertzalearen ilegalizazioa ez da
bidezkoa XXI. mendeko Europan.
Ezker abertzaleak instituzioetan
egon behar du polítika egiten, iri-
tzia ematen eta erabakiak hartzen
azpiegituretan, polítika soziale-
tan, ekonomian eta abarretan.
EAJk eta Bilduk ez al dute
botoaren polarizazioa in-
dartuko? 
Nahiko polarizatua egon da orain
arte ere. Azken zortzi urteetan
nahiko gauza bitxia gertatu da Az-
peitian. Orain dela zortzi urte EAJ

eta EA lehen aldiz koalizioan aur-
keztu ziren, gobernuan egon
ziren. Gero, gertatu zena gertatu
zen, ANV jarri zen alkatetzan, Ara-
larrekin eta EArekin batera go-
bernatzen egon ziren bi urtez.
Eta, gero, EAJ egon da gober-
nuan, gutxiengoarekin. Egundo-
ko aldaketak egon dira azken zor-
tzi urteetan.
Nola baloratzen duzu, azken
lau urte hauetan Azpeitiko
Udalean gertatu dena? 
Oso gauza arraroa izan da, eta
uste dut aipatu dugun polarizazio
hori areagotu egin dela. Alde ba-
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tean daude, nire ustez, ezker
abertzalea eta EA, garbi. Aralar
ez nuke esango; ez dakit zenba-
teraino egon den eroso ere [Juan-
kar Arellano], egin dituen adieraz-
penak-eta ikusita, eta uste dut
oraindik eta deserosoago egon-
go dela. Eta bestaldean dago
EAJ. Zentzu horretan, nik uste dut
polarizatu egingo dela botoa,
alde batera edo bestera. Gu hor
tartean gelditzen gara. Lortzen
dugun emaitzaren arabera, ikusi-
ko dugu. Herri mailan, gainera,
uste dut herri-ikuspegiak gauzak
asko aldatzen dituela. Eta pertso-
nen arteko harremanak... Askotan
ez du zerikusirik goi-mailako poli-
tikarekin. Argazkia sekula baino
lausoago dago.
Azpeitia lokartuta ikusten
duzula esan duzu. Zer dela
eta? 
Sentsazio pertsonal bat da, baina
ez da nirea bakarrik. Baten batek
igoal pentsatuko du udal baten
lana dela espaloiak egitea, parke-
ak egitea... eta bada. Baina uste
dut etorkizunera begira, eta bere-
ziki orain, krisi garaian, gauza bat
ahazten zaigula: ekonomia. Lana,
azkenean. Eta lana badago eta
ekonomia ondo badoa, udal bat
ondo joaten da, eta dirua dauka
zerbitzu guztiak emateko. Zentzu
horretan, uste dut Azpeitiak lo
hartu duela. Bai, polita dago,
baina enpresak joan egin dira,
Loiola Berrikuntza Fundazioa Az-
koitian dago; hemen zabortegia
daukagu, konpostatze planta
handitzea nahi digute, Zestoara
doan errepidea desastre bat da...

Gauza askotan gelditu egin gara,
lo hartu dugu, ez dugu exijitu. .
Plan Orokorra ere zeresana
ematen ari da? 
Plan Orokorrarekin gauzak garbi-
garbi dauzkagu, eta beste alder-
diei irakurri diegunarekin aldera-
tuta, nahiko ikuspegi desberdina.
Ni zinegotzi egon nintzenean ere,
ideia bera genuen, eta zen Loiola
eta Esklaben arteko espazio ho-
rrek izugarrizko kalitatea duela.
Hori ez da etxez bete behar; Etxe-
beltzek ja ez dauka erremediorik.
Guretzako espazio horrek, ahal
bada, aisirako eta, bereziriki, kiro-
lerako leku bakar, bateratu eta
modernoa izateko balio behar du.
Horri lotuta, plaza, azoka plaza,
Zelailuzeko frente hori... Hor Uda-
lak lurrak dauzka, eta berehala
ekin diezaioke lanari. Eta herria-
ren erdi-erdian aritzeko aukera
izatea da garrantzitsua, eta ez
kanpora joatea. Corrugadosek
alde egingo balu, hor sortuko li-
tzatekeen aukera, Gipuzkoan
beste inork ez daukan bezalakoa
litzateke; eta ez hamar edo zortzi
urterako, Plan Orokorrak dion be-
zala, baizik eta hogei edo hogeita
bost urterako.
Zergatik eman behar dizue-
te botoa azpeitiarrek? 
Freskotasuna ematen diogu he-
rriko politikaren egoerari. Beste
aukera bat, indar, ilusio eta ideia
berriekin. Alderdi handiek dituz-
ten loturarik ez daukagu. Garbi-
garbi eta garden-garden goaz,
herriari begira egindako talde ba-
tekin, politikatik isolatuta egongo
den taldea, azpeitiarrentzat etor-
kizuneko ikuspegi ilusionagarria
duena. Horixe da nahi duguna.
Zer emaitza espero dituzu
hauteskundeetan? 
Ez dakit, baina hain justu daude
gauzak... EAJ gehiengo osoa lor-
tzetik oso gertu gelditu zen aurre-
koetan, baina ez zuen lortu, eta
orain ere ez dut uste lortuko due-
nik. Eta besteak, berriz, uste dut
gehiengo hori lortzeko gai direla.
Baina ez dakit, benetan. Zaila
dago, ez dut batere garbi ikus-
ten.�

Egundoko

aldaketak egon

dira azken zortzi

urteetan”
“

Alderdi

handiek dituzten

loturarik ez

daukagu”
“



trategikoa den bezala, estrategi-
koa da altzairutegia Lasaoko ere-
mura aldatzea. Eta, gelditzen den
eremu librea herriarentzat haz-
kunde-espazioa izango da”. 
ARALAR. “EAJ, EA eta Leku
Eder ‘tripartitoaren’ arteko akor-
dioari ez esaten diogu. Plan Oro-
korra berraztertu eta eraginkorra-
goa bideratu, etxe gehiegikeriarik
gabe. Amue eremuari abiadura
handiagoa eman eta Esklabeta-
ko eremuan moratoria. Era bere-
an, Alde Zaharra biziberritzeko
pausoak sendotu eta Amueko
eremuarekin txertatzen joan. Di-
putazioak bultzatutako eraikun-
tza makrorik –bariantea– ez”.
PSE-EE. “Hirigintzako politika
berri bat proposatzen dugu, haz-
kunde txukun eta zentzuzko bate-
kin. Azpeitiarrei bizi-kalitate han-
diagoa ematea dugu helburu, in-
gurumenari zor zaion begirunea-
rekin bateragarri eginez”.
PP. “Gutxiago kutsatuko duten
garraiobide alternatiboak bultza-
tuko ditugu, eta herri kanpoan
aparkalekuak eraiki”.
HAMAIKABAT. “Herriak ba-
rrurantz hazi behar du, eta ez kan-
porantz. Corrugadosko eremua
berreskuratu behar dugu eta ber-

tan eragin, enpresa Lasaora joa-
ten denean. Esklaben eremua to-
aproposa da kirol ekipamendu
bakar batentzat eta aisialdirako”.

Enplegua
EAJ. “Larrin-Larre egokitu indus-
triarako gune berri moduan. Co-
rrugados Lasaora lekualdatzera-
koan lanpostu guztien babesa
jarri aurrebaldintza moduan. Ci-
demco-Tecnaliarekin hitzartu Az-
peitiaren berrikuntza plana”.
BILDU. “Industria Azpeitiko
motore ekonomikoa da, eta etor-
kizunean ere hala izatea nahi
dugu. Horretarako berrikuntza
eta ikerketa sustatuko ditugu. La-
rrin eremu industrialean ikerketa
zentro bat sortu nahiko genuke,
eta baita eskualdeak behar duen
formakuntza profesionalerako
zentro integral bat ere”.  
ARALAR. “Lehenengo sekto-
rea biziberritzea ezinbestekoa da
etorkizuna izatea nahi badugu.
Baserritarren eta kaletarren ha-
rremana areagotu”.
PSE-EE. “Teknologia berrien
eta berrikuntzaren esparruan
Udalak enplegua sortu eta ehun
ekonomiko-enpresariala zabaldu
dezan apostu egiten dugu”. 

Geroa eraiki nahian
Datorren legealdira begira, alderdiek proposamen
ugari bildu dute programetan; enpleguaren arloak
garrantzia handia hartu du. �� Ainitze Agirrezabala

ETXEBIZITZA
EAJ. “Herri-lurra eskuratu BOEk
egiteko, eta kooperatiba kudea-
keta moduak bultzatu”.
BILDU. “Alokairu publikoa da
etorkizuna, eta horretarako uda-
lek finantzazio ahalmen handia-
goa behar dute”.
ARALAR. “Alokairuko etxebizi-
tza sozialak lehenestea proposa-
tzen dugu, etxebizitza zaharrak
berritzeko laguntzak ematea, eta
etxabeak eta lokalak etxebizitza
bihurtzeko prozesua arautzea”.
PSE-EE. “Kalitatezkoa eta esku-
ragarria den etxebizitza sustatze-
ko erakundeen arteko akordioak
bultzatuko ditugu”.  
PP. “Hirigintza garapen berrietan
lurraren %50a sustapen publiko-
ko etxebizitzetara bideratuko
dugu”.
HAMAIKABAT. “Zelailuze-
Frantziskanetako ibilbidean era-
gin, etxebizitzak eraikiz. Etxebizi-
tza politika publikoaren oinarria
alokairuzkoa izan behar du”.  

HIRIGINTZA
EAJ. “Lurpeko aparkalekuak bi-
deratu Enparantza Nagusian eta
Euskal herria-Sanjuandegin.
Saihesbidearen proiektua gauza-
tu. Enparantza Nagusia, azoka
plaza eta Euskal Herria plaza oi-
nezkoentzako jarri”.
BILDU. “Corrugados eta lan-
postuak herrian mantentzea es-
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PP. “Izapideak arinduko ditugu,
ekintzaileei eta enpresa berriei
erraztasunak emateko”.
HAMAIKABAT. “Udalak akti-
bo eragilea izan behar du krisiari
aurka egin, jarduera ekonomikoa
sustatu eta enplegua sortzeko.
Udal bat ekintzaileei lagunduko
diena, enpresa berriak erakarriko
dituena, Azpeitia zientzia eta tek-
nologiaren mapan kokatuko
duena, merkataritzari bultzada
eman eta baserritarrekin elkarla-
nean ariko dena”.

GIZARTEA
EAJ. “Egoitza berria eraiki adine-
ko eta mendekotasuna duten
pertsonentzat, azpeitiarrak he-
rrian geratu daitezen. Familia eta
lana bateratzeko aukerak bultza”. 
BILDU. Behar sozialei eran-
tzungo dien Udala nahi dugu. Ho-
rretarako, azken urteetan mar-
txan jarritako hainbat proiektu sa-
kondu nahi ditugu: San Martin
egoitzaren anpliazioa, esaterako.
ARALAR. Zerbitzu publikoek
aukera-berdintasunaren eta gi-
zarte orekaren berme izan behar
dute, herri-eredu kohesionatua
eta orekatua bultzatzeko. Gure
lehentasunak dira: zaharrentzako



Langilegoari eskainitako eskultura, Landetako biribilgunean.

PP. “Kultur ondare eta ekipa-
menduen iraunkortasuna berma-
tuko dugu, ekimen pribatuekin el-
karlanean”.
HAMAIKABAT. “Sanagustin
indartuko dugu erreferentziazko
zentru eta herri topagune bezala.
Kudeaketa koordinatua Soreasu-
rekin. programazio berritzailea,
parte hartzailea eta plurala”.

BESTERIK
BILDU. “Lan egiteko gardenta-
suna eta parte hartzea izango di-
tugu oinarri. Udala herritarren
tresna bilakatu nahi dugu eta ez
herritarrengandik urrun dagoen
instituzioa. Herri antolamenduari
dagokionez, garraio publikoaren
aldeko apostua egiten dugu: Zu-
maia-Zumarraga trenbidea be-
rreskuratu nahi dugu, eta eskual-
de eta beste eskualdeetarako
garraio publikoa hobetu”.
ARALAR. “Kalitatezko garraio-
sistema publikoa jartzea eta Uro-
lako trenaren gaiari abiadura
handiagoa ematea proposatzen
dugu. Zaborren kudeaketa ego-
kia bideratu behar da, gaikako
bilketa ahalik eta eraginkorrena
izan dadin. Kirol arloari tratamen-
du integrala eman”. 
PSE-EE. “Herritarren parte-har-
tzea eta gardentasuna oinarri
izango dituen udal-gobernua al-
darrikatzen dugu. Guztion onda-
re bezala ulertzen dugu euskara,
eta ontzat hartuko dugu euskara-
ren erabilera sustatzen duen
udalaren egitasmo oro. Adosta-
sunaren, eraginkortasunaren eta
aurrerapenaren printzipioetan oi-
narritutako politika linguistika bat
aplikatuko dugu”. 
HAMAIKABAT. “Kalitatez-
koa eta erakargarria den garraio
publikoa sustatuko dugu; baita
errepideetan urteetan egin ez
diren inbertsioak –Zestoako tar-
tean eta Zumarragako
errepidea– ere. Zaborraren ku-
deaketari dagokionean, edukion-
tzi marroia bultzatuko dugu. La-
patx zabortegia itxi egin behar da,
eta konopostaje planta handitze-
aren kontra gaude”.
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egoitzak, eguneko zentroak eta
zahar-txokoak bermatzea eta
lehen mailako gizarte-atentziora-
ko zerbitzuak bermatzea.
PSE-EE. “Gizarte-ongizate ar-
loari lehentasuna emango dion
Udala nahi dugu, Azpeitiko beha-
rrekin bat datozen material eta
giza baliabideekin hornituz”. 
PP. “Etxeetan ematen den la-
guntza indartuko dugu, zerbitzu
anitzak eskainiz”.
HAMAIKABAT. “Pertsonen
ongizatearen alde lan egingo
dugu, gizarte politikak indartuz.
Etxez etxeko laguntza handituko
dugu, eta herritarrek lana eta fa-
milia modu egokian uztartzeko
zerbitzuak sortuko ditugu”.

KULTURA
EAJ. “Aisialdiko eta kulturako
jarduera berrietan interlokutore
izan. Kultur ekimen eta jarduerak
bultzatu, San Agustin eta Sorea-
suko baliabideak koordinatuz”.
BILDU. “Sanagustingo funtzio-
namendua kultur taldeen lidergo-
arekin aurrera ateratzen ari den
moduan, Soreasurekin ere ber-
din jokatuko dugu. Soreasu
proiektu faraonikoa izanda, krisi
ekonomikoaren testuinguruan
eztabaidagarria da. Sakon azter-
tu beharko da bere funtziona-
mendua eta bideragarritasuna.
ARALAR. “Aralarrek herriko
sortzaileak eta talde eragileak
izango ditu kultur erreferente na-
gusitzat. Lana egingo dugu sana-
gustin indartu eta bideragarrita-
suna emateko. Lana egingo dugu
Soreasu eta Sanagustin ere-
muek elkarlanerako pausoak
eman eta bien sinergiak aprobe-
txatzeko. Era berean, liburutegia
kultur azpiegitura erabilieneta-
koa izaki, azpiegitura egikiak jar-
tzeko. Gai garrantzitsuetan he-
rriari hitza ematearen aldekoak
gara.   
PSE-EE. “Gizarte-kohesio eta
eta integraziorako faktore bezala
defendatzen dugu kultura. Eza-
gutzaren ateak ireki behar ditu
kulturak, eta pertsonen sormena
eta interesa piztu”.



mamia � � � � � � � � � udal hauteskundeak 201132

Jesus Larrañaga
51 urte.

Ingeniaria eta EHUn irakaslea

Nerea Aldai
28 urte.

Ingeniaria

Aitor Gorrotxategi
36 urte.

Ekonomialaria

Joxe Aizpuru
35 urte.

Herri-lanetarako goi-teknikaria

Onintza Etxeberria
41 urte.
Irakaslea

Itziar Lasa
36 urte.

Soziologoa

Maria Dolores Udabe
66 urte.

Etxekoandrea

Rebeka Larrañaga
38 urte.

Administraria

Jesus Maria Arrue
58 urte.

Administraria

Patxi Larrañaga 
47 urte.

Teknikari industriala

Alaitz Lizarralde
38 urte.

Informatikaria

Maria Koro Muguruza

47 urte.
Zaharren egoitzako langilea

Angel Gereta
44 urte.

Salmenta zuzendaria

Teresa Mangas
39 urte.

Merkataria

Amaia Mendizabal 
37 urte.

Soziologoa

Juan Ignacio Santesteban

51 urte.
Enpresaria

Enkarna Arregi
70 urte.

Ikastolako langile ohia

Eneko Etxeberria
40 urte.

Abokatua eta EHU-ko irakaslea

Mikel Ibarzabal
58 urte.

Aurrejubilatua

Leire Etxaniz
32 urte.
Irakaslea

Manuel Unanue
58 urte.

Administratiboa

Ainhoa Beristain
33 urte.

Sukaldaria eta auzo-alkatea

Iñaki Portilla
59 urte.

Aurrejubilatutako administraria 

Aritz Epelde
27 urte.
Irakaslea

Kontxita Martija
63 urte.

Aurrejubilatua

Imanol Amenabar
23 urte.

Ikaslea eta tabernaria

Julian Unanue
63 urte.

Autonomoa

Mari Jose Iturria
49 urte.

Ile-apaintzailea

Juana Jauregi
67 urte.

Etxekoandrea

Ibon Labaka
26 urte.

Musikaria

Gurutze Eizmendi
42 urte.

Aktorea eta antzerki-irakaslea

Josu Aranburu
29 urte.

Zentro teknologikoko teknikaria

Maialen Agirre
32 urte.

Marketing administraria

Manuel Agirre
64 urte.

Aholkularia

EAJ

BILDU

ORDEZKOAK:
18. Nerea Aranburu.
19. Jose Mari Arregi.
20. Jone Salegi.

ORDEZKOAK:
18. Arantzazu Arregi.
19. Fernando Liza-
rralde.
20. Pello Elorza.
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Juan K. Arellano
48 urte.
Irakaslea

Miren Garmendia
51 urte.

Pentsioduna

Isidro Elordi
52 urte.

Teknikaria

Joxin Iturriotz
51 urte.

Eskolako kontserjea 

Maite Garmendia
54 urte.
Irakaslea

ARALAR

Aitor Aranguren
47 urte.

EHUko irakaslea eta Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendaria 

Fernando Bastida
46 urte.

Enpresako direktiboa

Iñaki Sagarzazu
42 urte.

Zuzenbidean lizentziatua

Jabier Beobide
46 urte.

Komertziala

Nekane Larrañaga
43 urte.

EHUko irakaslea

Elixabete Lasa
42 urte.
Irakaslea

Jose Agustin Agirre
50 urte.
Medikua

Xabier Goenaga
50 urte.

Enpresaria

Iñaki Olaizola
51 urte.

Sukaldaria

Nekane Jimenez
41 urte.

Liburuzaina

Jose Mari Eizagirre
62 urte.

Administraria

Luxiano Lazkano
69 urte

Agente komertziala

Iñaki Eizmendi
78 urte.
Jubilatua

Carmen Fernandez
39 urte.

Gizarte-graduatua

HAMAIKABAT

PSE-EE

Iñaki Uribe
63 urte.

HABEko zuzendaria

PP

Manuel Palacio
43 urte.

Lanbidea

BESTE ZERRENDAKIDEAK:
9. Estibaliz Ortega. 15. Maria
Mercedes Tife. 16. Itziar Urtea-
ga.
ORDEZKOAK:
Ez dituzte.

BESTE ZERRENDAKIDEAK: 

2. Manuela Uranga. 3. Sara Maria Gonzalez.

4. Pilar Diaz. 5. Julio Bellido. 6. Maria Nieves Blanco. 7. Dionisio Vicente.

8. Maria Angeles Navarro. 9. Agustin Horrillo. 10. Manuel Correyero. 11.

Maria Gomez. 12. Julio Jimenez. 13. Francisca Marcos. 14. Eugenio Bar-

quero. 15. Maria Yolanda Motrel. 16. Izaskun Acebo. 17. Unai Otxandiano.

ORDEZKOAK: Ez dituzte. 

BESTE ZERRENDAKIDEAK: 

6. Maria Rosa Otegi. 7. Juan Antonio Deogracias. 8.

Sabino Zabaleta. 9. Patxi Xabier Arrieta. 10. Julia Horri-

llo. 11. Maria Isabel Arellano. 12. Adrian Lopez. 13. Maria

Eulogia Saez. 14. Aitor Aldalur. 15. Martin Etxeberria.

16. Maria Asuncion Altzelai. 15. Virginia Arellano.

ORDEZKOAK: Ez dituzte. 

BESTE ZERRENDAKIDEAK: 

2. Manuel Elvira. 3. Alfonso Jose Suarez. 4. Maria Azucena Rollan. 5. Maria del Car-

men Esteban. 6. Luis Emeterio Fernandez. 7. Milagros Fernandez. 8. Maria Rosario

Dominguez. 9. Maria Gloria Rodriguez. 10. Mariano Sanchez. 11. Maria Paloma

Gutierrez. 12. Eva Maria Martin. 13. ESteban Lopez. 14. Juan Carlos Lavara. 15.

Mercedes Ruiz. 16. Angeles Garcia. 17. Jose Antonio Bermudez de Castro.

ORDEZKOAK: 1. Josefa Garcia. 
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Egunpasa, Xoxoten
Hilaren azken igandean, maiatzak 29, mendi astearen baitan
Xoxoteko Eguna ospatuko dute mendizaleek. Egun horretan
Aittolaraino joateko autobusa antolatu dute.  � Ainitze Agirrezabala

M aiatzeko azken astean
mendi astea antolatu ohi du
Lagun Onak Mendi Bazkunak,
herriko eta kanpoko mendizaleen
proiekzioekin, eta asteari bukaera
Xoxoteko Egunarekin ematen
diote. Xoxoteko eguna, maiatze-
ko azken igandeko jaia, aski eza-
guna da mendizaleen artean, eta
nola ez herritarrentzat. Gaztetxo-
enek, berriz, urtean zehar mendi-
zaleen irteeretan parte hartu iza-
nagatik domina jasoko dute.

Lagun Onak Mendi Bazkuna-
ren 50. urteurreneko liburuak Xo-
xoteko egunaren inguruan jaso-
tzen duenez, “errebaldarrak
pazko bigarrenez egin ohi zuten
erromerian du muina Xoxoteko
egunak. Errebaleko gazteek oso
gogoko zuten Xoxoteko festa eta
bezperatik joan ohi ziren bihara-
munerako festa prestatzeko.” 

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Zer. Xoxoteko Eguna.
� � �Eguna. Maiatzak 29
(igandea). � � �Irteera. 09:00
(Aittolaraino joateko
autobusa egongo da)
� � �Tokia. Plaza Nagusia.
� � �Antolatzailea. Lagun
Onak Mendi Bazkuna. 

Xoxoteko eguneko egitarauari
dagokionean, irteera 09:00etan
izango da plazatik. Azpeititik Xo-
xoteraino oinez joan nahi ez dute-
nentzat Aittolara autobusa egon-
go da. Eguerdiko 12:00etan
meza izango da, 12:45ean hilda-
ko mendizaleen alde lore eskain-
tza eta, ondoren, domina banake-
ta. Ume jolasak ere iazngo dira. 

Egun guztian trikitilariak eta
bertsolariak izango dira.�

���XOXOTEKO EGUNA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

29an. Maiatzeko azken igandean ospatzen da mendizaleen
artean horren ezaguna den Xoxoteko Eguna. Aurten, maiatzaren 29an.

912m. Izarraitz mendilerroan dago Xoxote eta
912metroko garaiera du. Xoxoteko egunean ekintza ugari izango da.�

1Sanjuandegiko
mendi lasterketa
15 kilometroko ibilbidea izango
da, Oñatz eta Loiola auzoetan
barrena. Izena ematea aurrez 6
euro kostako da; egunean
bertan 10. Aurtengoa antolatzen
duten azkena izango da. 
� � �Eguna. Maiatzak 15 (igandea).
� � �Ordua. 11:00 � � �Irteera eta
helmuga. Jose Antonio Agirre
plaza. � � �Antolatzailea.
Sanjuandegiko Bide-Ona.

2Emakumeen
jaialdia
Amaia Garmendiak
zuzendutako gitarra emanaldia
(19:00), Alaitz Olaizolak
zuzendutako ‘Lost&Found’
antzezlana (19:30) eta Kirurin
afaria (21:00) izango dira.   
� � �Eguna. Maiatzak 27 (ostirala).
� � �Tokia. Sanagustin.
� � �Antolatzailea. Emakumeen
Mahaia eta Parekidetasun Saila.

3Elkartasun
Eguna
Aurten ere ez du hutsik egingo
presoen, iheslarien eta
deportatuen aldeko Elkartasun
Egunak. Aurtengoa Azpeitian
egiten den XI.a izango da. Krosa,
herri bazkaria, haurrentzako
gunea, manifestazioa,
kontzertuak... antolatu dituzte,
eta ekimen horien baitan
presoek bizi duten egoera larria
salatuko dute. 
� � �Eguna. Maiatzak 28
(larunbata). � � �Antolatzailea.
Azpeitiko Amnistiaren Aldeko
Mugimendua.�

���BESTERIK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Azpeitiko ekimenez informazio
gehiago: uztarria.com/agenda Mendizaleak Xoxoteko egunean, aterpetxearen ondoan, eta Lagun Onak M.B.koak salda ematen. � � �Lagun Onak M.B.
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� � � � � � � � � � � � � � � �haritz etxeberria ‘ministro’� � � � � �josu oiartzabal ‘xenpelar’� � � � � � � � � � � � � � � �

M inistro. Azpeiti-
ko Bilduren %20 “kutsatuta” omen zagok!
Xenpelar. Kutsatuta? Zer, gripea? Autoa-
ren kea? Martxielen?
Ministro. Zerekin kutsatuta? Hepatitis E,
virus T eta gripe Az?
Xenpelar. Eta nola jakiten duk kutsatuta ha-
goen edo ez? Non egin behar dira analisiak,
Intxaurrondon? 
Ministro. Nola kontajiatzen den? Bertso
parrandan Orkatzeko saioan kantatuta?
Kontzertu bat ikustera joanda?
Xenpelar. Sendatzeko zer txerto hartu
behar duk? PNVren sukurtsaletan saltzen
diaten Autonomiarena? Ez al da autonomia
autonoria bilakatu? 
Ministro. Aralarkoak ez dituk gaixotzen? Ez
lotsatzen? Abertzaleak dituk? AVEzaleak?
Txertatuta zeudek? Zer, NABAI? Edo,
GUBAI eta zuek izorrai? Kontatu dituzue
Bildu ilegala bada zenbat boto irabaziko ditu-
zuen?
Xenpelar. Zer egiteko gaudek prest honen
aurrean? Desobedientzia zibila? Boikota? 
Ministro. Europaren esperantzarekin ja-
rraitzen al diagu? Ez al gaituk ohartu petrolio-
rik ez duten herriak ez zaizkiela Europa eta
EEUUri interesatzen?
Xenpelar. Nahi al diagu behingoz herri hau
libre ikusi? Nahi al diagu nazio hau eraiki?
Ministro. Prest al gaudek Maltzagara joa-
teko? Edo, diputazioaren jabe izanda konfor-
matzen gaituk? Uste duzue zuek gabe ez ga-
rela Maltzagara joango? Prest zaudete etor-
tzeko? Zein da arazoa? Aldaparen beldur?
Zein da eztabaida ikurrina nork eraman? Mi-
txelinek gehiegi pisatzen? Nahiago duzue
AHTean ibili eta mitxelinak handitzen joatea?

Bota ditzagun paretak!

Xenpelar. Zer gertatzen duk ezeren truke
dena eman dutenekin? Noiz etorriko dituk?
Ministro. Etorri? Ez ote hori gure errua,
etortzeko zain gaudela eta EKARRI egin
behar ditugula? Ahaztu egin al zaigu espe-
txeak apurtu egin behar direla?
Xenpelar. Kalean gaudenoi hau egiteko
prest bazaudek zer egiten ari ote dituk espe-
txeetan?
Ministro. Balio al dik politikariek honen au-
rrean zer egingo duten zain egoteak? Ez ote
duk hobe bakoitza bere esparruan hortzak
erakusten hastea?
Xenpelar. Utzi ditzagun galderak eta hasi
gaitezen herri gisara erantzuten! Animo guz-
tiei eta besarkada bat ilunpetara.�

���MINISTRO. “Bildu ilegala
bada zenbat boto irabaziko
dituzuen kontatu duzue?”

� � �XENPELAR. “Zer egiteko
gaudek prest? Boikota?
Desobedientzia zibila?”
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�
Egilea:
Luma

� � �HIZKI ZOPA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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*
Izena

Edontziak

*
Deitura
Polizien

lanabesa

Setati.
temati

Neguko
jantzi

Irekita

Ergel

Sasi
sarria

Irriz

Gauerokoa

Heuk

Adiskidea

Derioko

Mojategi

Galiziako
hiria

Arto irinez-
ko opil

Epaileen
soingaineko

Mapa

Bizkaiko
ibaia

Zahato
handiak

Potasioa

Tona

Omen

Ontzi
mota

Ohe, hitz
elkarketan

Bokala

Ate, hitz
elkarketan

Hitz
motel

Azkena eta
lehena

Bizkaiko
herria

Koipe

Norabait

Musika
nota

Oxigenoa

Atx, otx!

* Zaldi lasterkari azpeitiarra

Katilu
txikia

Atomo
kargaduna

XX. mendeko 8 iraultzaile handiren irudiak dituzu. Bila itzazu haien deiturak norabide guztietan
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Z I L A S N O M O T S I
E S I H A A R A V B U N
D A U M X I C I T A G L
O D R O I V Z O R R E N
N I A T E C E R I N H O
G A N D H I L D I O N K
I Z O R U N A N I X T E



� � �SOLUZIOAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

HITZ GEZIDUNAK

HIZKI ZOPA

� � �ARGAZKI LEHIAKETAN ERANTZUTEKO EPEA. Maiatzak 23 (astelehena) � � �NORA BIDALI ZURE

ERANTZUNA. Perez Arregi plaza 1, behea. Azpeitia � � � IRABAZLEARI SARIA. Odriozola upategiko ardo

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

� � �ZER DAGO SOBERAN//////ZER DAGO FALTAN.

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

� � �ZER DAGO SOBERAN, ZER FALTAN?� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �UZTARRIAREN APIRILEKO ARGAZKI LEHIAKETA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ZEIN DA? ERIKA OLAIZOLA ANTZEZLEA IRABAZLEA

Kontxi Imaz Uztarriako bazkidea

izan da lehiaketako 127. irabazlea.

Odriozola upategiko ardo sorta

irabazi du sari gisa. 

Argazkian, Kontxi Imaz, saria

eskuetan duela.

lehiaketa  � � � � � � � � � jakiteko 39

�I�L�S�T�

GODALETAK

�SEGUROLA

�Z�BURUGOGOR

BABO�INORA�T

�BERROA�A�EA

BARREZ�ATOI�

�LOA�TOTEL�O

HIK�ZAHAGIAK

�KIKARA�IOIA

LOGEIMUPELDI

RHUNLAGITXOR

IMEOIHAZORUC

NEVTIKIZPANH

TOAUZARULMEI

AURINXAELAGO

PZATEIDIHELZ

ZILASNOMOTSI

ESIHAARAVBUN

DAUMXICITAGL

ODROIVZORREN

NIATECERINHO

GANDHILDIONK

IZORUNANIXTE



JANIRE ALKORTA tabernaria

1. Lana, egunez ala
gauez?
Egunez nahiago.
2. Eskatu dizuten
edari arraroena?
Garagardoa ronarekin.
3. Bezero onenak?
Gure lana kontutan hartzen
dutenak.

4. Eta, txarrenak?
Goizaldeko mozkorrak.
5. Zer zerbitzaten duzu
gehien zapatu gauean?
Garagardoa.
6. Zerbitzatzeko
tragorik gogaikarriena?
Pontxe-lima-kola txupitoa. 
7. Errespetatzen al da

Une batean odol asko bururaino heltzen dela-
ko sortzen den sentsazio arraroa da, eta beroa, izer-
dia eta azalaren gorritasuna eragiten ditu. Ondo-
rengo ezaugarri hauetako bat ere senti dezake: ber-
tigoa, itsualdia, bihotzeko taupada zaratatsuak, be-
larrietako burrunba, buruko mina eta hotzikarak. 

Batez ere gizakion ugalkortasunaren hasieran
eta amaieran izaten diren genital funtzioen aldake-
tengatik sortzen da. Menopausia garaian ere gerta-
tzen da, eta emakume gazteetan ere bai, osasun
arazoren batengatik obarioak kentzean.

Urte batzutan errepikatzen den egoera izaten da,
eta ginekologo baten gidaritzapean egon behar da
jasangarriagoa izan dadin.

Gizonezkoen beroaldiak oso arraroak dira, baina
gerta daiteke eta ohikoenak hauek dira: hipogluze-
mia (azukre gutxiegi odolean); anemia (globulu
gorri gutxiegi odolean); epilepsia erasoren bat da-
torrela ohartaraziz (aura), eta batzutan aurpegian
urduritasunak eragindako ‘tik’ bat azaltzen da eta
min ematen badu, beroaldia sortu dezake.

Jan-edanaren ostean beroaldia sentitzen dutenei
aholku bat emango diet: norbere hormonei errua
bota ordez, aurki dezatela beste arra-
zoiren bat. Kasu horietan, tratamen-
du osasuntsua da paseatzea.�

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

Beroaldiak

tabakoaren legea?
Parrandan behintzat ez.
8. Lanerako festarik
ederrenak?
Karnabalak. 
9. Jende gehiena noiz?
Festetan gauez; futbola
denean egunez.�

� Julene Frantzesena

jakiteko � � � � � � � � �40



uztarria.com  � � � � � � � � � jakiteko 41

� � �EFEMERIDEAK� � � � � � � � � � �

1590
Bat ez, hiru zerraila.
Udaletxeko areto nagusian
liburuak eta herriaren
pribilegioak jasotzeko erabiltzen
zen kaxari lehenaz gain beste bi
zerraila jartzea erabaki zuten.

1694
Elizaren agindua. Herrian
zeuden kanpotar behartsu
guztiei ahalik eta azkarren
bertatik irteteko agindu zitzaien.

1830
Zakurraren kontrako
neurriak. Zakur amorratu
antzeko bat herriko kaleetan ibili
zela jakinda, sendagilearekin
harremanetan jarri eta neurriak
hartzea erabaki zuten.

� Iturria: Azpeitiko efemerideak.

Herria historian zehar liburua.
� � �Egilea: Imanol Elias Odriozola.
� � �Argitaratzailea: Uztarria Kultur
Koordinakundea.�

Bozak uztarria.com-en
Uztarriak jarraipen berezia egingo die hilaren 22ko udal
hauteskundeei. Kanpaina-aurrean, kanpainan eta hauteskunde
egunean ariko da, herri aldizkarian eta webgunean. � Ainitze Agirrezabala

H erritarrei ahal den infor-
maziorik onena eta pluralena es-
kaini asmoz, elkarrizketak argita-
ratuko ditu, inkestak, programak
jarriko ditu, aurreko hauteskunde-
etako emaitzak... Kanpaina-aurre-
an, kanpainan eta hauteskunde
egunean ariko da Uztarria herrita-
rrei informazioa ematen, herri al-
dizkarian eta webgunean.

Kanpaina-aurrean, aldizka-
rian, Azpeitiko alderdietan
zerrendaburu aurkeztuko di-
renei egindako elkarrizketak
argitaratuko dira. Kanpai-
nan, Uztarria.com-en, hauta-
gaiei elkarrizketa digitalak
egingo zaizkie, eta hauteskun-
de egunean emaitzak jarriko dira,
eguneko argazkiak eta zerrenda-
buruen erreakzioak ere bai.� Azpeitiko udaletxea.

� � �Zerrendaburuen
erreakzioak jasoko
dira hauteskunde
egunean 

� � �INKESTA� � �

Pentsatu al duzu bozka
nori eman?

XBai. %30,31.    Ez. %32,16.                            
Zalantzak ditut. %31,05.
Ez dut bozkatuko. %6,47.

� � �Oraingo  galdera. Xoxoteko
egunera joateko ohiturarik

ba al duzu?



nean aritzea nahi. Hurrengo udan ere halaxe
egin zuen, eta orduan erabaki zuen zerbait
ikastea nahi zuela. “Ordenagailuekin ongi
konpontzen nintzen, gustuko nuen, eta azke-
nean, telekomunikazio ingeniaritza ikastea
erabaki nuen”. Egun, ikasitako horretan
dihardu lanean.

Proiektua, Lituanian 
Bilbon ikasi zuen Telekomunikazio ingeniari-
tza. Bien bitartean lana ere egiten zuen zen-
bait tabernatan, astebukaeratan. “Gutxi gora
behera, neure bizia atera eta ikasi ere egiten
nuen”. Bilbon bertan ikasle pisu batean bizi-
tzen izan zen ikasturte batzuetan, baita egu-
nero autobusean bueltaka ere, Bilbo ingu-
ruan ikasten duten urola kostako biztanleen-
tzat hain ezaguna den Piper autobus zerbi-
tzuan. Urte eta erdi da karrera amaitu zuela,
Lituanian egindako proiektuaren ondoren. 

Bost hilabete egin zituen Lituanian proiek-
tua prestatzen, ondoren, bertan aurkezteko.
“Erasmusetik aukera zegoen, eta gehiegi
pentsatu gabe, hainbeste herrialderen arte-
an Lituania aukeratu nuen, urrutiena zegoela-
ko. Onartu egin ninduten, eta geroago ente-
ratu nintzen ni izan nintzela herrialde hura au-

keratu zuen bakarra”. Bertan “zoragarri”
egon zela gogoratzen du. Bakarrik joan zen
hemendik, baina, hango jendea eta Europa-
tik joanda zeuden ikasle asko egin zituen
lagun. “Gogoan dut; behin bi siziliarrek, ale-
maniar batek eta nik egin genuen bidaia Po-
loniara”. Ikasle gehienek egiten duten mo-
duan, berak ere aprobetxatu zuen bidaiak
egiteko Erasmuseko egonaldia; izan ere,
“oso merkea da, eta herrialde oso txikia
denez, autobus bat hartuta kanpoan zaude
jada”. Bielorrusia, Letonia eta beste hainbat
tokitara joan zen. Hemengo lagunak ere joan
izan zitzaizkion bisitan, eta haiekin ere egin
zuen bidaiaren bat. 

Proiektua aurkeztu eta gainditu zuenean,
etxera itzuli aurretik bidaiatxo bat egitea era-

Kalera irten eta lagunekin
ibiltzea, filmak ikustea, irakurtzea, denbora
izanez gero kirol apur bat egitea, ez ordea, ki-
rola egiteko denbora aurkitzen ibiltzea... Ho-
riek dira Xabi Bordaren zaletasun nagusiak,
nahiz eta, iaz beste bat ere aurkitu duen: Gal-
der semearekin egon eta berarekin jolasean
ibiltzea. Azkoitian bizi da egun, eta lana, be-
rriz, Iruran egiten du.

Iazko San Inazio egunean bizia goitik be-
heraino aldatu zitzaion Bordari, Galder jaiota,
aita izan baitzen. “Kristoren esperientzia” be-
zala definitzen du aita izatearena, “dena goi-
tik behera aldatzen dizu. Gustua hartzen du;
batek zioen bezala, 24 orduko erreleboak
egiten hasten zara. Asko ematen du guraso
izateak, baina, eskatu ere bai”. Egun osoa
umearen bueltan ibiltzen dira bere esanetan.
Lanetik iritsi eta haurrarekin egoteko amorra-
tzen izaten dira: “Askotan ni bera baino hau-
rrago izaten naiz”.

Hamazazpi bat urterekin erabaki zuen zer-
bait ikastea nahi zuela, ordenagailuekin zeri-
kusia zeukan zerbait, hain zuzen. Uda horre-
tan, aitaren tailerrean lanean ibilitakoan kon-
turatu zen ez zuela bizi osoa burdinarekin la-

jakiteko � � � � � � � � � bestaldetik: xabi borda42

Azkoitiko
azpeitiarra
Bizia goitik beheraino aldatu zaiola
dio aita izan denetik. Semearekin
jolas egitea da haren zaletasunik
handiena. �� Xabier Otamendi 



Xabi Borda, Enparan Dorretxea atzean duela.
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1. Xabi Borda Galder semea
besoetan duela. 2. Moskuko
Plaza Gorrian ateratako argazkia.
3. Moskun, Leninen
mausoleoaren aurrean.

1

2

3

koak joan zitzaizkion erreportaje bat graba-
tzeko asmorekin. Xabi bera agertu zen hitz
egiten erreportajean, eta orduan jende
gehienak han bizi zela pentsatu zuen. “Jende
askok galdetzen zidan: oraindik Bartzelonan
bizi al haiz?”. Buelta asko egindakoa dela dio,
eta oraindik ere noizean behin joateko ohitu-
ra ere badaukatela berak eta neskak. “Lagu-
nak dauzkagu han eta toki ederra da”. Gustu-
ko bazuen ere, ezin izaten zuen denbora luze-
egian egon, karrerak asko lotzen baitzuen.
Praktikak zirela edo beste zerbait zela, beti
etorri beharra izaten zuen.

Bartzelonara ez, baina duela hilabete gutxi
utzi egin zion Azpeitian bizitzeari, xakelen he-
rrira joan baitira etxeko hirurak bizitzera. Gus-

tura dago aldaketarekin, toki lasaian bizi dire-
lako orain. Lehen kale zalea izan arren, orain
toki lasaiak gustukoago dituela dio: “ez jakin,
denborarekin agian berriro kalera itzultzeko
gogoa sartuko zait”. Alboko herria ongi eza-
gutzen zuen Bordak lehenagotik ere. “Nik
beti izan dut harremana Azkoitiarekin, berta-
koa da ama eta umetan ere asko joaten nin-
tzen”. Gainera, lanean tabernetan egon izan
denean, Azkoitian ere jardun izan da, eta han
lagun asko egin zituen. Harreman asko
dauka beraz Azkoitiarekin eta azkoitiarrekin.
“Kuadrila Azpeitikoa daukat jakina, baina
lehen asko joaten nintzen afariak etabar egi-
tera, eta orain, Azpeitira berdin-berdin etor-
tzen naiz.�

baki zuen. “Trena hartu eta Errrusiara joan
nintzen. Han hiru bat hiriburu ikusi eta Ukrai-
nara hartu nuen”. Bakarrik egin zuen pare bat
asteko bidaia hura. Bere esanetan, ohitu egi-
ten zara aurretik bost hilabetean horrela
egon ondoren. “Ez zaude bakarrik, jakina,
jendearekin egoten zara, baina, bakarrik ere
ibiltzera zara, beraz, ez da hain zaila egiten bi-
daiara bakarrik joatea”.

Bizitzera Xakelen herrira 
Jende askok han bizi zela uste bazuen ere, ez
da inoiz Bartzelonan bizi izan, bertan askotan
izan bada ere. Ohitura handia zeukan noize-
an behin hara joateko neska laguna bisitatze-
ra. Han zegoen batean, Sautrela programa-



� � �TELEFONO ZENBAKIAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

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 arte itxita   KIROLDEGIA � � �Astegunak: 

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

09:30-13:00, 16:00-20:00� � �Larunbata: 09:30-13:00 � � �Udan, Gabonetan: 08:30-14:00   ZAPO TXOKO

� � �Asteartea-ostirala: 17:00-20:30 � � �Larunbata: 16:00-20:30

1-9-10-11-12-13-14-15-23-24-25-26-27-28-29

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

2-7-8-20

Jaen (Azkoitia).

943 850660

3-4-16

Azpiazu (Azkoitia).

943 852989

5-17-18-30

Gisasola (Azkoitia).

943 851235

6-19-21-22-31

Ruiz (Azkoitia).

943 851966

GAUEZ

1-5-10-13-17-23-28-29

Beristain (Azpeitia).

943 811949

2-7-8-12-19-25-31

Eizagirre (Azpeitia).

943 811274

3-9-14-15-20-26

Jacome (Azpeitia).

943 080258

4-16-21-22-?

Aranburu (Azpeitia).

943 811350

6-11-18-24-27-30

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

EGUNEZ

� � �FARMAZIAK (maiatza)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

LARRIALDIAK

112

�GARBIGUNEA.
Lapatxeko garbigunearen ordutegia
astelehenetik ostiralera, 08:00etatik
13:00etara eta 15:00etatik 18:00etara da.
Larunbatetan, 08:00etatik 12:30era
egongo da zabalik. 

ODOL-EMAILEAK

Maiatzaren 25ean izango

dute hitzordua, 18:00etatik

21:00etara, anbulatorioan.

� � �GARRAIOA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

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

� � �ORDUTEGIAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �ERABILGARRI� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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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



IHINTZA LARRAÑAGA
artisaua

Nire ametsa
azoketan postu bat
edukitzea dun”

Aurten bukatuko du Arte Ederrak, eta
bitxiak egitera dedikatu nahi du. Ilusioa,
behintzat, ez zaio falta.� Ainitze Agirrezabala

“

N oiz hasi hintzen pitxiak
egiten? 
Txikitan. Gero, denborarekin, materialak eza-
gutu ahala, ikasten eta hobetzen joan naun.
Nire ametsa azoketan postu bat edukitzea
dun, neuk egindakoa neuk saltzea.
Zer material erabiltzen dun? 
Txikitan haria; orain fimoa. Hasieran, ordea,
ez dakin lantzen. Betiko bi txorixo egiten
baino ez dakin. Pixkanaka, beste postuetako
pitxiei arreta jarri eta konturatzen haiz betiko
forma horiez gain, gauza politak egitea zago-
nela. Mineralekin ere aritzen naun eta larrua-
rekin ere egin izan ditinat gauza batzuk. 
Zer  pitxi egiten ditun? 
Denetik: belarritakoak, paparrekoak, esku-
muturrekoak, eraztunak, koilareak... Esen-
tziadun kandelak ere egin izan nizkinan,
baina ez hitunan saltzen eta egitea utzi ninan.
Azoketara joaten noiz hasi hintza-
nan? 
Errezildarra izanda, azaroan egiten den sa-
garraren azokan jarri ninan aurrenekoz pos-
tua, duela bost bat urte, 20 urte nizkinala.
Herriz herri ibiltzen al haiz? 

Bai. Azoken berri izan eta postua jartzeko
baimena eskatzen dinat. Gipuzkoan mugi-
tzen naun, batez ere. Saninazioetan kalean
jartzen diren postuen ondoan egotea ez zai-
dan gustatzen. Horietako saltzaile gehienek
handizka erosten diten generoa, gero hutsa-
ren truke saltzeko, eta horien ondoan ezin
dun lehiatu, nireak eskuz egindakoak izanda
garestiagoak baititun. Eta bezero gehienek
nire pitxiek duten lana ez diten preziatzen.
Zer asmo ditun etorkizunerako? 
Esku artean bazebilkinat proiektutxo bat. Es-
kaintza pixka bat zabaldu beharra zagon, eta
umeentzako body eta nikietarako marrazkiak
diseinatu eta estanpazioak egiten hasi berri
gaitun. Mutil-lagunak, Ibanek, egiten dizkin
marrazkiak. Serigrafia bereziak ditun, grazia
duten irudi bihurriak: neska txiki bat tirago-
marekin, edo mutiko bat pixa egiten… Ma-
rrazkiek euskarazko esaldi bat diten idatzita. 
Honetatik bizi al haiz? 
Arte ederrak ari naun ikasten Bilbon, eta
ikasketak bukatzean nire asmoa honetara
dedikatzea dun. Artisau tailerra ere gustura
emango ninake. Ikusi egin behar…�
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1-3. Ihintza Larrañaga bere artisau postuan.
2. Eskuz egindako pitxiak ezagutzera emateko
esku orria atera du Larrañagak. 
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12etan edo, maskara jantzi eta
berriro atera ninduten ziegatik. Korridore
bihurrietan barrena, tortura gelaraino eraman
ninduten.

Hirugarren galdetegia izan zen guztietan
gogorrena. Guardia zibil inzibilak ordu arte-
koak ez, beste batzuk ziren. Haietako bati
“Trancas” deitzen ziotela gogoratzen dut.

Korrika eginarazi zidaten gela hartarainoko
bidea. Desorientazioa eta ahuldadea area-
gotu zizkidaten. Tortura saioa ere, azkar eta
gogor hasi zuten. Buruan poltsa jarri zidaten,
eta gonbitoa eztarriraino igo eta indarrak
joan zitzaizkidanean kendu zidaten poltsa.
“Gurekin bai, hitz egingo duk!”. “Aurreko
saioa jolasa izan duk, oraingoarekin konpara-
tuta!”. “Ezta pentsatu ere botaka egitea!”.
“Eutsi, eutsi beste pixka bat!”…

Aurrekoetan, itotzen hasten nintzenean
kentzen zidaten poltsa. Hirugarren saio ho-
netan, ordea, zepoan harrapatu duten anima-
lia bat bezala mugitzen nintzenean ere, barre
egiten zuten, eta gehiago itxaroten zuten.
“Hik gehiago dezakek!”. “Tira, ez ezak teatro-
rik egin!”…

Burmuinean sentitzen nuen presioak, hilko
nindutela pentsarazi zidan. Tartean, zera pen-
tsatu nuen: “Nahiago nikek eskuetatik ihes
egin eta hilko banindute!”. Nahiago nuen ber-
tan hil, hura sufritu baino.

Poltsa sudurreraino sartuta izan nuen saio
osoan, eta leporaino jaitsi eta ia kordea gal-
tzeraino estutu zidaten plastikoa hamar edo
hamabi aldiz. Sei gizatxarrek helduta nengo-
en: besoetatik heltzen ninduten bik; beste
bik, hanka banatatik; batek, gerritik; beste
batek, poltsa estutzen eta askatzen zuen…
Tartean, aurpegi gainean jartzen zitzaidan
haietako bat, arnasik har ez nezan. Beste ba-
tzuetan, poltsa jarrita nuela, eserialdiak egi-
narazten zizkidaten. Ez nuen indarrik eta ez
nintzen eserialdiak egiteko gauza, baina be-
laun artean jotzen ninduten, ni makurrarazte-
ko. Atzera jaikitzeko gauza ez nintzenez, su-

Zure deituraren hasiera

� � �Haien eskuetan nengoen
zeharo, eta nahi zutena
esango nuen, 
eta egingo nuen 

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

durretik tiraka zutiarazten ninduten, edo le-
potik helduta. Eta ez nintzenez tente egoteko
gauza, beste bik besoetatik heldu behar iza-
ten ninduten, orekari eusteko indarrik ez neu-
kan-eta.

Beharko hitz egin
Aurreko saioan bezala, poltsa ahosabaian
josten zitzaidan, eta poltsan bertan listua,
mukia eta izerdia nahasten ziren. Buruan kol-
patu ninduten behin eta berriz. Gonbitoa ez-
tarrian nuela sentitu nuenean, eta kordea gal-
tzeko zorian nengoela, hitz egiten hasi nin-
tzen… “Zer nahi duzue nik esatea? Esango
dut, baina utzidazue arnasa hartzen…”.

Entzun nahi zutena asmatu behar izan
nuen. Ez nintzen ezertarako gauza, haien es-
kuetan nengoen zeharo, eta nahi zutena
esango nuen, eta egingo nuen. Zer edo zer
ez nekienean, asmatzen ez nuenean, atzera
poltsa jartzen zidaten burutik behera eta be-
raien erara “laguntzen” saiatzen ziren: “Bai,
motel, haren deituraren hasiera ‘Elus’ duk”. 

Eta nola hasten da zure deitura? Ze, igual-
igual esan zuten zure deituraren hasiera
ere.�
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