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MIKEL HERRERA
efektu berezietako teknikaria

Filmeetan ia gehiena
izaten da faltsua”
‘Lasa eta Zabala’ filmean aritu zen aurrenekoz efektu
berezietako teknikari, 2014an. Geroztik, gelditu ere
egin gabe dihardu zinemagintzan. .Ainitze Agirrezabala

A ita eta osaba
kamera eskuetan gogoratzen
ditu Mikel Herrerak umetako
oroitzapen kutxan, eta haien afi-
zioak “jakin-mina” betidanik piztu
izan diola dio. Garbi zuen ez zuela
Zuzenbidea, Ekonomia edo His-
toria ikasi nahi eta, Andoaingo
zine eta bideo eskolan ikasketak
egin ostean, eskuak gurutzatu
gabe lanean dabil zinemagintzan.  
Pablo Malo zuzendariaren
‘Lasa eta Zabala’ pelikula
izan zen zure aurreneko
lana, 2014an. Zer moduzko
esperientzia izan zen?
Nire lehen filma izanda, guztiare-
kin harrituta geratzen nintzen.
Film labur asko eginda nituen or-
durako, baina film luze bateko
grabaketekin ez zuten zerikusirik.

“
Edozein lan berritan bezala, ha-
sieran galdu samar nengoen,
baina filmatze egun batek nola
funtzionatzen duen ikustea, eta
nire nagusiek eta lankideek nola
lan egiten zuten ezagutzea gus-
tua izan zen. Han ikasitako guz-
tiak hurrengo filmeetarako balio
izan dit. Lasa eta Zabala bezalako
film berezi batekin hasi nintzen,
eta nire karrera hasteko espe-
rientzia ona izan zen. Film gehia-
gotan parte hartzeko gogoarekin
gelditu nintzen.
Efektu berezietako teknika-
ria zara. Filmatze batean zer
da zure egitekoa? 
Film baten gidoia iristen zaigune-
tik grabaketak bukatu bitartean
hainbat prozesu dago efektu be-
rezien arloan. Hasieran, gure de-
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x x xJaio. 1994ko uztailaren 27an.
x x xHerria. Azpeitia. x x xBizi
tokia. Azpeitia. x x xLanbidea.
Efektu berezietako teknikaria.

prest egon behar du. Filmatzera-
koan nire lana da egiten ari naizen
efektua ondo egitea. Egoeraren
arabera, ez ditut izaten aukera bat
baino askoz ere gehiago efektu
horiek ondo irteteko. Sekuentzie-
tako racord-ak mantendu behar
ditut; beraz, ezin zait ezer ahaztu.
Pelikula baten grabazioaren
atzean zer sekretu daude? 
Filmeetan ia gehiena izaten da
faltsua. Fizkzioa dago guztietan,
eta kameran ikusi dezakegunak
ez du zerikusirik bertan, lokaliza-
zioan, ikusten dugunarekin.
Harrigarria da leku bat
beste bat bilakatzeko egiten
duzuen lana. ‘Aundiya’ fil-
mak, esaterako, 1866ko Lon-
dres bihurtu du Bilbo.
Gaur egun, efektu digitalek ere

partamentuan lanak banatzen di-
tugu, eta, ondoren, produkzio zu-
zendariarekin bilerak egiten dira,
aurrekontua adosteko. Baiezkoa
jasotzen dugunean, lehen gauza
lokalizazioa bilatzen hastea da,
eta tokia dugunean beharrak az-
tertzen ditugu. Esaterako, filma-
zioa mendian bada eta haizearen
eraginez zuhaitzek mugitu egin
behar badute, efektua, dekora-
tua, azpiegitura... nola egin pent-
satzen hasten gara. Lankideon
artean ideiak azaltzen ditugu eta,
aukera onena ikusten dugunean,
lanean hasten gara. Filmatzeko
garaia iristen denerako guztiak
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tan, gure lanarekin alderatuta
ezegonkortasun handiagoa dute.
Gehiago edo gutxiago, pelikula
guztiek dituzte efektu bereziak,
eta Euskal Herrian eta gure ingu-
ruan geurea da horretara dedi-
katzen den enpresa bakarra.
Beraz, zortea dugu, Euskal Herri-
ko pelikula gehienak eta kanpotik
hona grabatzera datozenak nor-
malean guk egiten ditugulako. FX
enpresan lanean daramatzadan
hiru urteotan bi-hiru hilabetez
egon gara lanik gabe, pelikulen

ekoizpenerako diru-laguntzarik
eman ez duten aldian, hain zuzen
ere. Urtean, oro har, zortzi-bede-
ratzi hilabetez ziur izaten dugu
lana. Uztaila erdira arte lana egi-
ten dugu, eta irai lean ekiten
diogu berriro lanari.      
Duela hiru urtetik zaude
Drama FXen. Tarte horretan,
zer lanetan hartu duzu
parte? 
Film laburrak, dokumentalak, te-
lebistarako telesailak, iragarkiak
eta film luzeak egin ditut.

garrantzia eta balore handia dute
horrelako lanak aurrera ateratze-
ko. Bestela, diru aldetik ez litzate-
ke posible izango halako bilaka-
tzeak egitea.
Andoainen ikasketak egin,
Drama FX enpresan prakti-
kak burutu eta bertan eskai-
ni zizuten lana. Zure kasuan
ezin esan zinemagintzan
tokia egitea kostatu egin
zaizunik. 
Ez. Egia esan, praktikak haiekin
egin nituen, eta bukatu ondoren
lan asko zutenez eta nire jarrera
baikorra zela ikusi zutenez, ber-
tan geratzea eskaini zidaten. Or-
dutik gaur arte.
Zinemagintzaren munduan
zer da halako enpresa baten
egitekoa? 
Gure enpresan efektu bereziak
sortzen ditugu: euria, elurra, behe

lainoa, kea, eztandak, haizea, sua
eta fikziozko objektuak. Armen
ziurtagiriak ditugunez, haiekin ere
lan egiten dugu. Horiez gain, ba-
tzuetan arte departamentuko la-
netan ere aritzen gara, eta azke-
naldian, berrikuntza bezala, he-
galdi efektuekin hasi gara. Horre-
tarako rigging sistema erabiltzen
dugu, eta horrek aukera zabala
ematen du: zintzilikatzeak, jau-
ziak...
Aktoreek, lanari dagokio-
nez, segurtasun eza dute. Pe-
likula bat amaitu eta gero
zer izango den ez jakitea,
nola bizi duzue hori? 
Aktoreek ez dute ziurtasunik tele-
sail batean hezurmamitzen duten
pertsonaia kapitulu batean, bitan
edo hirutan ariko den, edo film
bat errodatu ostean lan eskaint-
zarik izango duten. Zentzu horre-

Mikel Herrera, ‘Errementari’ (Supervisor FX, 2017) film luzean, antortxa eskuetan duela. x x xMikel Herrera
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Bakarrarekin geratzekotan,
zeinekin? 
Aundiya filmarekin. Hainbat zail-
tasun izanagatik, egin dudan
lanik potenteena eta interesga-
rriena izan da.
Zuzendari eta aktore andana
ezagutzeko parada izan
duzu, beraz. Zer nolako ha-
rremana izan duzu haiekin? 
Bai, egia esan, lan guzti horiek
horretarako aukera ere eman di-
date. Jende eta lagun berri asko
ezagutu ditut. Batzuekin harre-
man gehiago izan dut besteekin
baino. Baina adin desberdineta-
ko jendearekin oso ondo molda-
tzen naiz, bai teknikoekin eta bai
aktoreekin.
Zer eratako filmeetan gus-
tatzen zaizu parte hartzea? 
Akziozko filmeetan parte hartzea
gustatzen zait. Nire ustez, mugi-
mendu gehiago dago filmazioe-
tan, eta gure arloan, oro har, lan
gehiago izaten dugu.
Zer nabarmenduko zenuke
urteotan bizitakoaz edo ika-
sitakoaz? 
Azkenengo urtea, 2016a, izuga-
rria izan da. Nire kabuz film han-
dietara joateko aukera eman di-
date enpresatik, eta orain dela
hiru urte pentsatuko ez nuen be-
zala, zailtasun denak barne, eder-
ki eramaten jakin dut nire lana au-
rrera.
Zer eman dizu zinemagin-
tzak? 
Esperientzia eta kontaktu zein
lagun asko. Toki ezberdin asko
ere ezagutu ditut, Espainia mailan
ezagutzen ez nituen lokalizazioe-
tan ibili naizelako. Film bakoitza
mundu bat da, eta bakoitzetik zer-
bait berria ateratzeko aukera iza-
ten dugu.
Nondik datorkizu ikus-en-
tzunezkoetarako, zinema-
gintzarako grina? 
Familian, nire aita eta osaba ka-
mera esku artean dutela ikusi izan
ditut beti, eta niri horrek ere jakin-
mina pizten zidan. Horrez gain,
betidanik gustatu izan zait zine-
mara joatea. Batxilergoa bukatu
eta garbi neukan ez nuela nahi

Zuzenbidea, Ekonomia edo His-
toria ikasi; eta Andoaingo ESCIVI
zine eta bideo eskola ikusi nuene-
an, ez nuen bi aldiz pentsatu.
Zer osasun du gaur egun zi-
nemagintzak Euskal He-
rrian?
Euskal Herriko zinemak beti izan
du garrantzia handia niretzat,
baina azken urteotan gehiago na-
barmendu da. Aurrekontu oso al-
tuak dituzten filmeekin lehiatzen
gara beti, baina mailak ez du dirua
kontuan hartzen. Loreak filmaren
Oscar sarietako izendapena ikusi
besterik ez dago. Baita Amama
pelikularekin 60 zinemaldi inguru-
tan egin duten ibilbidea ere. As-
kori dirua oso erraz iristen zaie,
eta hemen, Euskal Herrian, horren-
beste gabe asko egiten dugu.

naiz efektu bisualak egiten eta
grabaketak gogorrak izan dira,
baina emaitzarekin oso gustura
gelditu nintzen. Que baje Dios y
lo vea-ren kasuan, filmeko se-
kuentzia gutxi batzuetan zeude-
nez efektuak, ez dut horrenbeste
denbora pasatu grabaketetan.
Kanpora irten beharra izan dugu,
ordea, eta Espainiako hainbat
tekniko eta aktore ezagutzeko au-
kera izan dugu; alde horretatik
ere gustura nago.
Aurrera begira ba al dituzue
lan gehiago lotuta? 
Orain, momentu berean hiru peli-
kulatan lanean hastekotan gara.
Hirurak hein handi batean Euskal
Herrian filmatuko dira. Film horien
prestaketa lanetan ari gara. Ba-
tzuetan dekoratu bat eraiki behar
dugu; beste batean, berriz, pieza
berezi bat eraiki behar dugu, eta
ohiko efektuak egitea ere tokatu-
ko zaigu. Telmo Esnalek zuzendu-
tako Dantza lanean hil honetan
hasiko gara filmatzen. Igor Leja-
rreta eta Emilio Perez zuzenda-
rien Cuando dejes de quererme
eta  Antonio Cuadrik zuzenduta-
ko Operacion Concha pelikulak
ere berehala hasiko dira filmat-
zen.
Zinemagintzaren munduan
nora iristea gustatuko li-
tzaizuke? 
Efektu berezietako arduradun
postura iristea litzateke onena.
Eta nola ez, AEBetako film bate-
an parte hartzea eskainiz gero,
esperientzia izugarria izango li-
tzateke, ni neu arduraduna izan-
da.
Amesten hasita, zer zuzen-
darirekin lan egitea nahiko
zenuke? Zer pelikuletan?
Zein aktorerekin? 
Amesten hasita, adibidez, Chris-
topher Nolan, Quentin Tarantino
eta David Fincher zuzendariekin
lanen bat egitea gustatuko litzai-
dake. Haiek zuzendutako edo-
zein filmetan. Aktoreei dagokie-
nez, berriz, Matthew McConaug-
heyrekin, Emma Watsonekin eta
Ethan Hawkerekin egingo nuke
lan.6

Euskal Herritik kanpo inoiz
lanik egin al duzu? 
Bai. Espainian, Kantabrian eta
Astuariasen filmatze asko izaten
ditugu. Baita Madrilen eta Gazte-
la eta Leonen ere.
Inoiz kanpora joatea pentsa-
tu al duzu? AEBetara edo? 
Bai, Ingalaterran efektu berezie-
tako bi enpresa gustuko ditut, eta
egunen batean haiekin lan egitea
gustatuko litzaidake.
‘Aundiya’ eta ‘Que baje Dios y
lo vea’ filmeetan aritu zara
berriki lanean. Zer moduz
filmatzeak? 
Dagoenekoz, amaitu ditugu biak.
Otsail erdian grabatu ziren Aun-
diya-ko azken sekuentziak, eta bi
f i lmak posprodukzio fasean
daude. Aundiya-n film osoan aritu

Goiko argazkian, ‘Batallon Gernika’ dokumentalaren filmaketan tiroen kea

sortzen ari da Herrera. Sekuentzia hori Biarritzen egin zuten, 2015ean. Be-

heko argazkian, gauez ‘Aundiya’ pelikulan lanean iaz, Jaizkibelen. Sekuent-

zia horretan ere kea sortzen ari da Herrera. x x xMikel Herrera



Mendi magal harri-
tsuak babesten gaitu edo gailurretik begira
dugun Inaziok, sinesmenaran arabera hori
ere.  Eskura dugu mendia hain gertu, eta, tar-
teka, nahiko urrun. Ihes leku zoragarria izan
da gutariko askorentzat Izarraitz, sarritan ir-
tenbide, eta, askotan, motibazio aurrera ja-
rraitzeko. Lotura geografikoaz gain, senti-
mentuz gogorturiko kate lodia da azpeitiarrok
mendi horrekin duguna. Askotan joaten gara
lasaitasun bila, isiltasun eskean, eta egun ez
dugu entzuten fundizioko labearen hotsik. 
Aspaldi hasi ginen Izarraitzen galtzen, ho-

rretarako aukerak ematen ditu txikia izanaga-
tik. Hortan ere txikian handi. Eta txikitasun ho-
rrek eraman ditu urrutiko tontor altuetara
hainbat mendizale fin. Beti ez dira denak gai-
lurrera iritsi, hala ere, txunditu gaituzte haiek
eginek. Mendizaletasunaren historian lorpen
esanguratsuak eskuratutakoak izan dira Xo-
xote eta Erlo artean hazitako batzuk, ostera,
beste batzuk hain gora iritsi ez garen arren,
mendia izan dugu bizitza ulertzeko ardatz.
Gurutza-tzen gara txarrak, onak eta erdipur-
dikoak Urretatik gora, eta maila kontuan izan
gabe agurtzen gara.
Izarraitzen eraikiriko amets ugarik egin

dute ihes norabide jakinik gabe. Harritzekoa
dirudi, baina bizipozaren iturri dena ezingo
genuke ulertu heriotzik gabe. Harriskuak
gainditzeak sentimendu itzela dakar berekin,
eta, besterik gabe, horrek sortzen duena
ederra da. Baina hutsuneek uzten dituzten
itzalak arantza zorrotzak dituzte eta min sako-
na eragiten dute, hau da: zauriak eta orbai-
nak; atsekabeak eta malkoak, eta beldurrak
eta aingurak. 

Begiak zorroztuta
Bakoitzak bere bizitzaren historia idazten du,
lehen koadernoan eta orain Facebooken,
eta, jakina, norberak izango ditu idazmahaiak
Izarraitzen ere. Nireak kontatzeko beharra
izateari utzi nionean hasi nintzen benetan go-

Izarraitz magalean

xxxHain jakintsuak ei gara, gero
eta azkarrago, gehiago bizi
nahi dugula, baina zertarako
bizi mendirik ez bada?  
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zatzen bazter kutun haietan. Leku horietako-
ren batera noanean askotan galdetzen diot
nire buruari: zenbat animaliren begiak izango
dira niri begira? Begiak zorroztu, eta batera
eta bestera zuzentzen ditut begiradak, horre-
la, batzutan orkatzak gurutzatzen zaizkit bide-
an, tarteka katagorriren batek zuhaitzari itzu-
lika egiten dit ihes, ahaztu gabe salamandra
hori eta beltzak, zozoak zein birigarroak
abesten doaz hegan eta, ahaztu gabe, zomo-
rroak.
Jarraituko dugu gizakiok bazterrak suntsi-

tzen eta elkarren artean borrokan kasuan ka-
suko eztabaidak medio. Eraikiko dizkiogu
ateak eta leihoak, eta jarriko ditugu gurutzeak
eta burdinezko oroigarriak. Beteko ditugu
haren zuloak zaborrez, nonbaitean ezkutatu
beharko baititugu gure gaitzak. Satortuko
gara errepide azkarren tuneletan eta pasatu-
ko gara zubi gainean tren azkarretan. Gerta-
tzen dena gertatzen dela ere, egunen batean
ez gara hemen izango. Azken finean, hain ja-
kintsuak ei gara, gero eta azkarrago eta
gehiago bizi nahi dugula, baina zertarako bizi
mendirik ez bada?6
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Lanera abiatu naiz autoz. Pa-
zientziarekin hartuko dut ordubeteko bidea.
Piztu dut irratia, eta Donald Trump-i buruz ari
dira hizketan. "Haiek eta gu" diskurtsoaz, ha-
rresiez eta sorterritik kanpo jaiotako pertso-
nen gaiztakeriaz, purua ez izateak dakarren
zamaz. Egunero erakusten digute: sustraien
jatorriak badu eragina bizitza eraikitzerakoan,
eragina du migratzailearentzat eta baita ingu-
rukoentzat ere. 
Ohituta gaude goizero-goizero halako al-

bisteak entzutera. Autoak ematen dizu patxa-
daz pentsatzeko aukera, errepide erdiko
lerro zuriak atzean utzi bitartean. Burura eto-
rri zait duela aste batzuk nola hitz egin zuten
Begoña Huartek eta Amaiur Martinez ekin-
tzaileek, Sanagustin kulturgunean. Greziako
errefuxiatuei laguntzen dabiltza haiek, eta go-
gorarazi ziguten Europan ere badirela Trump
batzuk. "Egunero hiltzen gara hemen", jarri
zuen Martinezek errefuxiatuen hitzetan.
Ekintzaileek azaldu zuten bidaia bat hasten
dutela errefuxiatuek, nolabait, heriotzari ihes
egiteko. Dena den, bukatu ezinezko heriotza
prozesua aurkitzen dute. Gudara itzuli nahi
zutenak ere ezagutu zituzten, nahiago zutela-
ko hil aurretik bizi, hilez bizitzea baino. Hala-
koetan galdetzen diogu geure buruari noiz
utzi genion pertsona guztiak berdin ikusteari,
eta noiz onartu genuen egoera hori “norma-
la” dela. Halakoak pentsatzen ditugu errepi-
deko marra zuriak igaroz, geure autoan eseri-
ta goazen bitartean. 
AEBetatik at begira ere, ez dirudi europa-

rrentzat lehentasunezko gaia denik errefuxia-
tuena. Espainiako estatura begira ere jar gai-
tezke: hedabideetan dagoeneko indarra
galdu dute Ceutako harresian gertatzen dire-
nek. Eta hori ere bada harresia. Hor ere oso
banatuta daude "haiek eta gu", eta pertsona
guztiek ez dute berdin balio. 6.400 pertso-
nak igaro zuten Ceutako hesia 2016an. Bi-
daia luzea eginda, goseak eta beldurrak aka-
batzen, baina lehen unetik, gaizkile gisa.

Haiek eta gu

x x xLerro hauek aprobetxau
nahiko nituzke Elkar-ekin
taldeko kideek egiten duten
lana eskertzeko
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Gehitu horiei bidean gelditu zirenak. Hori ere
ez dabil oso urrun Trump-engandik.

Ladilloa
Autoan jarraitzen dut, istripu bat tokatu zait
aurrean. Larria dirudi, eta ilarak sortzen ari
da. Oraindik Azpeititik nahikoa hurbil nabil,
eta beti sortzen da halako kezka bat: “Eza-
gutzen ote dut?”. Hogei minutu geldirik. Irra-
tian, hain justu, istripuaren berri: jatorri maro-
koarreko bi lagunek istripua izan dute GI-
2634 errepidean. Hasperen egin dut, urru-
nago ikusi dut istripua. Etxekoekin eta lagu-
nekin oroitu naiz, eta lasaitu egin naiz. Baina
autoan nagoela, buruari bueltaka, pentsatu
dut nire jokabide hau ere ez ote den, errepi-
deko marra txuriak pasatu ahala, horren begi
kritikoarekin so egin diodan jarrera. Pentsatu
dut hori ere ez ote den “haiek eta gu” eta hori
ere ez al den Trump-en ildoko sentimenduren
bat. Horren zintzo eta koherente ere ez naiz.
Lerro hauek aprobetxatu nahiko nituzke

Elkar-ekin taldeko kideek egiten duten lana
eskertzeko. Azpeitiko plazara halako gaiak
ateratzeagatik eta eragile lana horren txukun
egiteagatik. Denentzako ari zarete lanean.6
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MARTIN ALTUNA Mondragon Unibertsitateko ikaslea

Diziplinartekotasuna da gure
ikasketen oinarria”“
x x xMartin Altuna (Azpeit ia,
1995) Lehen Hezkuntzako
graduko 4. maila ikasten ari
da, Heziketa Fisikoko espezia-
litatean, Mondragon Uniber-
tsitateko Humanitate eta Hez-
kuntza Zientzien Fakultatean,
Eskoriatzako campusean.
Zergatik aukeratu zenuen
Lehen Hezkuntzako gra-
dua? Eta zergatik Mon-
dragon Unibertsitatean?
Graduaren hautaketa egiteko
ez nuen zailtasun gehiegi aur-
kitu. Pare bat graduren ingu-
ruan nuen interesa, baina, az-
kenean, irakasle izatea eraba-
ki nuen. Mondragon Unibertsi-
tatean ikastearen arrazoiak,
aldiz, bertako metodologia eta

filosofia izan ziren. Batetik,
talde lanari garrantzi handia
ematen zioten, inguruko beste
unibertsitate batzuetan ez be-
zala, eta hori asko interesa-
tzen zitzaidan, irakasle batek
etorkizunean besteekin elkar-
lanean ibil i  beharko baitu.
Bestetik, euskarari eta euskal
kulturari ematen zaion garran-
tzia erabakigarriak izan ziren.
Nola definituko zenuke
ikasteko metodologia?
Berritzailea. Irakasle batek ga-
ratu beharreko konpetentziak
garatzeko ibilbide esangura-
tsua egiteko aukera eskain-
tzen du. Gainera, ikasketa prak-
tiko asko egiten ditugu, eta
hori oso aberasgarria da. Bes-

Aurtengo proiektu esangura-
tsuenetako bat izan da 4. mai-
lan ibilbideko materia batean
nire ibilbideari (Heziketa Fisi-
koa) lotuta egin duguna. Ber-
tan, praktikaldian atzeman
dugun erronka edo egoera
hobegarri bati erantzuteko
Sekuentzia Didaktiko bat
sortu dugu. Egia esan, oso
esanguratsua egin zitzaidan
proiektua, errealitatearekin lo-
tura zuzena zuelako eta egiten
ari nintzen lan guztiak erabate-
ko funtzionaltasuna zuelako.
Praktikaldia non eta zer-
taz ari zara egiten?
Aurten praktikak Karmelo Etxe-
garai Ikastolan ari naiz egiten.
Heziketa Fisikoaren arloan ari
naiz gehien bat zentratzen,
nahiz eta beste ikasgaietan
esku-hartzeko aukera ere izan
eta aprobetxatu dudan.
Zer moduz moldatzen za-
rete talde lanean?
Ongi, nahiz eta zenbait talde-
kiderekin arazoak edo desa-
dostasunak sortu batzuetan.
Halere, zenbat eta taldekide
ezberdin gehiagorekin lan
egin, orduan eta ikaste-proze-
su esanguratsuagoa eduki-
tzen dudala esango nuke.
Zer asmo duzu etorkizu-
nerako?
Ikasten jarraituko dut. Ez dakit
ongi zer, baina posible da mu-
sikako espezialitateko ikaske-
tekin jarraitzea. Bestalde, atze-
rrira joateko ideia ere badut
buruan, baina hori egin aurre-
tik lan egin beharko nuke.6
www.mondragon.edu/prest

talde, atzerrian ikasteko auke-
ra ere eskaintzen du graduak,
eta nire kasuan profesional
eta pertsona moduan hazteko
oso aukera eta bizipen abera-
tsa izan zen. Oro har, dizipli-
nartekotasuna da gure ikaske-
ten oinarria, hau da, ikasgaiak
ez ditugu bere horretan soilik
lantzen. Nolabait esateko
ikuspuntu global batetik ikas-
ten ditugu materiak. Adibidez,
ez dugu matematika edo eus-
kara lantzen bere horretan,
horiek modu ez-zuzenean
lantzen ditugu materia ezber-
dinak eta andamiaje esangu-
ratsu bat medio.
Egindako proiekturen bat
azalduko diguzu?
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x x x“Maila bat behera
jaitsi naiz berriz
mailaz igotzen
saiatzeko”
JAGOBA BEOBIDE
Racingeko jokalaria

x x x“Arrantzaleon
gisan, arraina
dagoen tokira joan
behar dugu aktoreok”
ALBERTO BERZAL
Aktorea

x x x“Interes handikoak
dira kontsumoari
lotutako
erreportajeak”
ENERITZ FERNANDEZ
Kazetaria ‘Equipo de
investigacion’ saioan

x x x“Zerua ezin da
izan Arantzazu
baino hobea”
NIKOLAS SEGUROLA
Fraidea, artzaina...

Jagoba Beobide.

x x xHIZKUNTZ ESKUBIDEAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

GORA. Pagotxak, euskaraz.
Herriko saltoki honek likidazioan du negozioa, eta azken pare solteen berri emateko
hainbat kartel jarri ditu erakusleihoan, euskaraz, noski! . Uztarria

BEHERA. Euskararentzat ere sarbidea debekatuta.
Erdikalean obratan ari dira, eta bete beharreko segurtasun arauen kartela gaztelania
hutsean dago idatzita, euskarari ere pasabidea itxiz. . Uztarria6

s
s

iritzia x x x x x x x x x10



x x x x x x x x x iritzia 11

Egia dela jakinda ere, sinestea kosta
egiten da. Azpeitiko kale izendegian bakar
bat ere ez emakume bati eskainia. Gizonak
zer miserable izan garen (eta garen). Eta au-
rrenekoa nori eta Valentinari. Nire belaunaldi-
koentzat, eta ondorengoentzat, ia seguru
erabat ezezaguna. Baina aurrekoentzat ez.
Gure etxean oso maitatua izan da Valentina.
Besteak beste, irakurtzen ari zarena idatzi
duen artapaloa mundu honetara ekarri zuela-
ko. Beno, aurreneko lanak Luixek eta Mariak
egin zituzten, eta ondorengoak Mariak eta
Valentinak. Orduan ere, lehendabiziko egu-

Eskerrik asko, Valentina
x x x x x x x x x x x x x x x xtxetxu urbietax x x

x x xIKUSTEKOA!x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

sUDALAREN KARTELA ‘TUNEATUTA’.
Batzokiaren atzekaldeko pasabidean egotea debekatuta dagoela iragarriz alkatearen aginduz Azpeitiko Udalak jarritako
kartela moldatu egin dute baten batzuek. Aginduei, legeei eta arauei izkin egiteko a zer-nolako bidezidorrak aurkitzen dituen
jendeak! .9 Uztarria6

netik garbi erakutsi nuen nire izaera. Jaio ere
presaka, bizi naizen tankeran, eta nire kintako
ia denak  jaiotzera Donostiara joaten bazine-
ten ere, ni ez. Genetikoki erdi-xapo, erdi-aker,
baina non jaio zalantzarik ez nuen. Azpeitian
jaiotzeko ohorea izan eta Donostiara joan?
Ez, ama, ez... ni etxean, Atxuian, Azpeitian.
Eta Valentinari esker, orduan komadrona eta
orain emagin, mutil rubio eder askoa, azpei-
tiar peto-petoa jaio zen. Eta badakizue, rubio
mozkote hura hazi zenean, lanera joan eta
Atotxako ateak nork ireki zizkion? Valentina-
ren suhiak, Kororen senarrak, Ikerren aitak,

Iñaki Sarriegi on puskak. Ezer esan gabe, be-
rehala jabetu zen kapitainaren herrikoa nint-
zela. Halakoa da bizitza.
Amaitzeko, bi kontutxo. Zenbat ote gara,

geure erabakiz, herri kontsultarik gabe, he-
rrian, eta zer herritan, Azpeitian, jaio garenak?
Eta bestea, historia osoan hain miserable izan
garen gizonak, saia gaitezen gure herria
emetzen. Izenez eta izanez, emeki emeki, per-
fekziotik gertu dagoen herria are  osoagoa
eginez. Pentsatzen hasita, imajinatzen duzue
alkatea, erretorea eta medikua, hirurak ema-
kumezkoak dituen Azpeitia? Eta zergatik ez!6
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AZPEITIA TXARTELA. Aspaldian kexan gara poltsikoan plastikozko txartel
ugari ibiltzen ditugulako: NA, gidabaimena, kredituzkoak, deskontu eta puntueta-
koak... Ederra herrian martxan jarri duten ekimena, herriaren giltza izateko txartel ba-
karra, bai kiroldegirako, bai liburutegirako, bai ordainketak egiteko... Nork daki au-
rrera begira, gainera, zenbat erabilera izan ditzazken. Ondorengo pausoa, txartel fi-
sikotik digitalera salto egitea. Animatzen?

Herriko giltza bakarra

x x x x x x x x x x x x x x x xalex silvax x x

x x xOTSAILEKO ARGAZKIEN OINAK. HIL HONETAN...x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

KALDEREROAK. Orain urte batzuk hilda zegoen
ekintza zela zioten askok. Beste askok, ordea, gogor egin
zuten lan ohitura ez galtzeko, eta pozgarria da orain kalde-
reroen konpartsa bizi-bizirik dirauela ikustea. Karnabalen
etorrera iragartzeko eta festa giroan murgiltzeko lapiko za-
harren zaratez girotzen dituzte kaldereroek Azpeitiko kale-
ak, bejondeizuela eta urte luzez inauteriak iragar ditzazuela!

Metalaren hotsa

MUSIKOTERAPIA. Udan izan nuen Juan de Antxieta Musika Es-
kolak martxan jarri asmo zuen proiektuaren berria. Musikak gozatzeko,
aisialdirako, ikasteko... eta sendatzeko ere balio duela erakutsi dute hi-
labeteak pasatu ondoren. Proiektuak berak asmo terapeutikorik ez
badu ere, musika une zailak edota gaixotasunak sortutako ondorioak

Hobeto bizitzeko musika
arintzeko erabiltzea da asmoa, eta argazkia ikustearekin ederki lortu du-
tela esango nuke. Behin batian Loiolan, Maritxu nora zoaz, Mi carro...
edota horrelakoek gazte garaiko parrandak, berbenak, erromeriak, li-
gatze kontuak eta festa ekartzen dizkiete gogora; une horiek, berriz,
eguna alaitzen laguntzen diete.6



Haurrak edota nerabeak alboan ditugunont-
zat aski ezaguna da Go!azen, azken hilabeteotan
gure haurrak zoratu beharrean baitabiltza ETBko
produktu honen kontura. Telesaila eta biran dabilen
antzezlana izugarrizko arrakasta izaten ari dira, tele-
bista gainditu duen fenomeno bihurtuz. Baina zer
dago fenomeno horren atzean? ETBko erreportaje
berezian jardun zuten adituak ados ageri ziren:
gauza positiboak ez ezik, hobetzeko asko ere badi-
tuela Go!azen-ek. 
Alde batetik, telesaila musikala izanik, haur eta

gaztetxoengan euskal musikarekiko interesa piztea
lortu du. Hori gure ludotekan ere sumatzen dugu,
Euskararen txantxangorria eta Aldapan gora
abestiek Reggaeton lento eta horrelakoak atzean
utzi baitituzte kantu eskatuen zerrendan. Txalotze-
koa.
Bestetik, ETBk euskrazko produktu bat erdigune-

an jartzea lortu dutela dio, haur eta gaztetxoentzat

‘Go!azen’ fenomenoa
x x x x x x x x x x x x x x x xchusemi vicentex x x

eredu bihurtu dena. Euskararen erabileran eragina
duen ondorioztatzeko goizegi izan arren, hainbat
aktorek ematen duten eredua ez da batere apropo-
sa. Ahizpa bikiak adibide hartuz gero, errealitate
kezkagarri batekin egiten dugu topo. ‘Twin Me-
lodys’ ahizpa ordiziarren sare sozialetan sartzean
euskarak presentzia eskasa duela agerian geldi-
tzen da, azkenengo 50 argitalpenetatik 6tan baka-
rrik agertzen baita, betiere ingelesa eta gaztelania-
ren atzetik. Hori al da nahi dugun eredua?
Baina telesailaren edukiez jardutean hasten dira kri-
tikak. Go!azen estereotipoz eta klixez jositako pro-
duktu bat da. Pertsonaietan aniztasun falta handia
dago, eta maitasun erromantikoa eta gizarteko
kanon estetikoak telesailaren  muina dira, egungo
genero sistemaren indartzaile gisa arituz.
ETBko zuzendariak zin egin zuen eginiko ekarpe-

nak hobetzeko baliatuko dituztela hurrengo denbo-
raldirako . Badu nondik heldu.6

Beti bezala, gure Azpeitia maiteak primeran
ospatu ditu Karnabalak. Gogon dut estreinakoz
Azpeitiko inauterietan atera nintzen aldia. Duela bi
urte izan zen. Frida Kahlo jantzi nintzen, badakizu,
feminista handi bat omentze aldera. Izugarrizko
festa izan zen! 
Iaz ere Kahlo bezain mozorro ona

aukeratu nuen, eta Angela Davis hezurmamitu
nuen. Aurreko urteetako mailari eustea helburu,
aurtengo Karnabaletan zer jantzi pentsatzen haste-
an, ia konturatu ere egin gabe mozorroen, festaren
eta haietan emakumeak duen figuraren inguruan
hausnartzen ari nintzen. Eta jabetu nintzen sarritan
zer inkoherenteak garen, zenbait gauza argitan de-
fendatzen ditugulako, baina gero haietaz ahazten
garelako. 
Askotan, parrandaren erdian, guztiak poza behar

lukeenean, emakume askok ezin dute lasai gozatu,
sexualki erasotuak direlako, ikutuak jasaten dituzte-

Karnabaletan ere aske
x x x x x x x x x x x x x x x xlinette montalvox x x

lako... Eta hori ez da batere atsegina. Esperientziaz
diot, neure azalean bizi izan dudalako. Garrantzi-
tsua da gogoraraztea mozorrotzen zaren arren,
edaten duzun arren eta gau batez nor zaren ahaztu
arren, hurrengo egunean zu izaten jarraitzen duzula,
eta berriro topatuko zarela jazarri zenuen edo zeni-
tuen emakume haiekin. 
Guztion eskubidea da Karnabalak pozik eta aske

bizitzea. Parrandan lasai eta eroso barre egingo
dugun eta arazoetaz ahaztuko garen eta gozatuko
dugun inauteriak bizitzeko eskubidea dugu. Bakar-
bakarrik gogoratu zure aurrean duzun emakume
horrek ere askatasuna eta ezetz esateko eskubidea
ditu. Errespeta ezazu eta jarraitu zure bidea.
Neskak hausnarketa hori guztia guretzako ere
bada. 
Gozatu ditzagun festak gure herri honek, Azpei-

tiak, bakarrik bizitzen dakien bezala. Aupa azpeitia-
rrak!6

Galdetzen hasita,zenbat azpeitiarrek
egingo dute osorik Azpeitia-Hazparne
ibilbidea? . Uztarria

Parte hartzen al
duzu janari-bilketa
solidarioetan?
. Ainitze Agirrezabala

BEATRIZ ARANBARRI
53 urte

“Bai, egiten dut
nire ekarpena,
supermerkatuan
ez ezik herriko

elikadura bankuan ere bai”.

MANU MELLADO
53 urte

“Herritar bezala
ahalegina egiten
dugu, ardura
guztiona baita”.6
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H urritz, hemendik aurrera norbaitek
zenbat urte dituzun galdetzen badizu hatz
erakuslea jaso eta “bat” erantzun beharko
diozu. Jaio zinen egunetik munduak eguzkiari
itzuli bat eman dio eta jada zure bizitzaren
zuhaitzak osatu du lehen eraztuna.
Begira, urteek ematen digute bizialdiari

neurria hartzeko bide bat. Uztaiak zenbatuz,
gai gara denboraren gurpilean marka biribi-
lak ezarri eta aurrera egiteko. Joan doan zera
hau batzuetan lauso samarra baita itsu-itsu-
ka ibiltzeko.
Esaterako zuri begira daramadan denbora

Urteak eta urteak
x x x x x x x x x x x x x x x x x xxabi bordax x x

tarte honek, lehen eraztuntxo horren tamai-
nak, prentsan irakurri dudan albiste bat
neurtzeko modua eman dit. Hilabete luzez zu-
rrumurrua baino izan ez dena, mehatxu serio
bihurtzeko zorian dela ematen du. Beste 16
zirgilo erantsi nahi dizkiote Garoñako zentral
nuklearraren tximinia lodiari eta horretarako
argi berdea dute Espainiako politikariek. 30
urterako ireki zuten eta martxan 46 urte eman
zituen zentralari, beste 16 urteko bizialdi
erantsia eman nahi diote. Eta denbora tarte
horretan gertatu daitezkeen gauza guztiez
pentsatzen jarri eta hezur-muinerainoko ho-

tzikara sartzea dena da bat. Aizu, 16 urte 16
hatz direla Hurritz! Ordurako bizarra kentzen
hasita egongo zara.
Ez dira jolaserako gailuak zentral nuklea-

rrak. Lehertu zen bat Txernobilen, bestea Fu-
kushiman. Eta denborari zedarriak jartzen ari
garen honetan, toki horiek berriro inor bizitze-
ko moduko bihurtzeko 300.000 urte beharko
direla jakinda, ez dakit zein buru gaixori otu da-
kiokeen Garoñako zentrala berriz ere irekitzea.
Hurritz, badakit!, aurten pegatina bat egin-

go dizut urtebetetzeko opari: “Nuklearrik?
Ez, Eskerrik asko”.6

xxxx x x x x x iritzia 15

Iñaki Amubietaren txanda da,
hil honetako Erotikan Plax!-ean. 
Lanbidez banatzailea zara. Zer
duzu gustuko zure lanetik?
Nire erritmoan ibiltzeko aukera iza-
tea, inoren kontrolik gabe. Egural-
di ederrarekin pasiera eginez ba-
naketa egin eta jendearekin hartu
emanean egotea ederra da, gus-
tatzen zait neure lana.
Atez ate joanda,  hartu al
duzu inoiz sorpresarik?
Ez bereziki. Kamisoiarekin noizean
behin bakarren bat. Egia esan
atea ez da askotan irekitzen.
Zer jasotzea dugu gustuko-
en azpeitiarrok?
Uztarria bera, esaterako.
Zer banatzeak emango lizu-
ke plazera?
Bakoitzari zerbait ematea: irribarre
bat, hitz polit bat, begirada bat...
Paperezko maitasun esku-
titza edo emaila nahiago?
Ohituraz, gaur egun, emaila. Email
eder bat ere egin daiteke, hitz eta
irudi ezberdinekin.
Zure maitasuna ere jende as-
kori banatzen diozu?

Erotikan Plax!
x x xhaizea egiguren-edurne mendizabal (Arremanitz-eko kideak)x x x

Azkena banatutako udal al-
dizkarian Plax sexu eta bi-
kote aholkularitzari buruz-
ko informazioa banatu duzu.
Zer iritzi duzu zerbitzuaz?
Oso baliagarria eta interesgarria
iruditzen zait, sexualitatearekiko
dugun ikuspegi itxia eta tabuak
gainditzen lagunduko du.

Nola ikusten dituzu azpei-
tiarrak sexualitate gaian?
Naturaltasuna behar dugu; kosta
egiten da lasai hitz egitea. Gaine-
ra, oro har, neskek eta mutilek se-
xualitatea ezberdin bizi dugu.
Sexualitateari buruzko
nahiko informazio bana-
tzen duzula iruditzen zaizu?
Keba! Ez, ez, informazio gutxi.
Erotikarekin lotutako aldiz-
karia banatuko bagenu?
Ez dakit prest gauden hori ondo bi-
deratzeko, beldurra eta kezka na-
gusituko litzatekeela iruditzen zait.
Janari goxo bat?
Bonboiak.
Oilo ipurdia jartzen dizun
abesti bat?
Benito Lertxundi oso gustuko dut.
Gustoko txoko bat?
Ernio.
Oroitzapen polit bat?
Errekan jolasean ibiltzen ginene-
koa.

x x xIÑAKI AMUBIETAx x x

x x xErotikan Plax! Sexu eta bikote aholkularitza:
Sindikatu Zaharra, 2. solairua
www.azpeitikoudala.eus/sexu 688897920
Hitzorduak, martxoan: hilaren 9an 
(16:00-19:00) eta 19an (10:99-13:00).   

Lanean saiatzen naiz horretan.
Arreta eta garrantzia berezia ema-
ten diot jendearekin sortzen
dudan harremanari. Lanean
dudan helburuetako bat da.
Hainbeste banatzen duenak,
hainbat jasotzen al du?
Bai, bai, jendearekin beti jasotzen
da. Jende ona topatu dut.

Jaio. 53 urte.
Herria. Azpeitia.
Bizitokia. Azpeitia.
Lanbidea. Banatzailea.



Kamera eskuetan
Ingalaterrakoa da izatez Glyn Jones, baina duela zortzi
urtetik Azpeitian bizi da. Argazkigintza pasioz bizi du.
Hona, haren irudi batzuk. 9 Glyn Jones  . Ainitze Agirrezabala

sAMA ETA ALABA.
Ingalaterrako Stoke-on-Trent herrian jaio zen Glyn
Jones, 1980an. Mutil koskorretatik du afizioa
argazkigintzarako. Irudian, bere ama Jane eta alaba
Sara, Izarraiztik behera, iazko abenduan. Jane semea
eta familia bisitatzera etorri ohi da urtero, gabonetan.  

mamia x x x x x x x x x klik!16
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AIETEN.
Donostiako Aiete parkean
jasotako irudia da iragan
urtarrilean. Urmael bat,
haitzuloak eta ur jauziak
daude gune horretan, baita
zelai berdeak eta lorategiak
ere. Bertan, ehun zuhaitz eta
landare espezie baino
gehiago daude. Haietako
bati ateratako argazkia da
eskuinekoa. Argazkia buelta
emanda dago, eta
zuhaitzaren isla ikusten da
errekako uretan. 

s
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ELORRIAGA ETA DEBA.
Ingalaterran ezagutu zuen egun bere emaztea dena, izatez
urrestildarra. Duela zortzi urte, Erik semea jaio zenean, amaren
aldeko familiak ezagutu zezan Azpeitira bisitan etorri eta bertan
geratu ziren bizitzen. Bi urtera jaio zen Sara alaba. Semearekin
izarrak ikusiz, Elorriagan gaua pasatzera joanda ateratakoa da
beheko irudia. Eskuinetara, Debako haitzak.        

s
s

UDAZKENA.
Azpeitiko Argazki Elkartearen lehiaketan ere
inoiz parte hartu izan du Jonesek. Lehiaketa
hartako gaia udazkena izan zen, eta urte sasoi
horren adierazgarri da Aratzerrekako errekan
harri gainean pausatutako orbela.

s

sITSASOA HARRO.
Goiko irudian, Debako kai-muturrean
olatua lehertzen.

AZPEITIA DANTZAN.
Sahatsako dantzariak plazan prest, iazko uztailean.

s
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s    HAN ALA HEMEN, BAINA AIRE GARBIA ARNASTUZ.
Mendia eta hondartza. Eta lasaitasuna. Oro har, paisaiak iruditan jasotzea du gustuko
Jonesek. Goiko argazkian, bera Xoxoten, eta behekoan, Zumaiako faroa, Orruatik aterata. 

s



Errealitate ukaezina
Herriko legez kanpoko droga kontsumoaren gaineko
begirada jaso nahi izan du Uztarriak, besteak beste,
testigantza desberdinak jasota. .9 Ainitze Agirrezabala

Pertsona bat sudurretik droga sartzen. x x xUztarria
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Droga kontsumoa erreali-
tate ukaezina da gizartean. Legezkoak, legez
kanpokoak edo bietatik, gehiago edo gutxia-
go, ia guztiok kontsumitzen ditugu. Droga
kontsumoa ‘arazo’ hitzarekin lotuta joatea ere
oso ohikoa da. Arazoak ekar baititzake –eta
ekartzen ditu– drogen neurrigabeko edo
kontrolik gabeko kontsumoak, bai legezkoen
eta bai legez kanpokoen kasuan. Erreportaje
honetan, Azpeitian legez kanpoko drogen
kontsumoaren gaia jorratu nahi da, ikuspuntu
desberdinak jasota. Kalean entzundakoaz
eta ikusitakoaz dagoen pertzepzioaz gain,
ordea, Azpeitiko asteburuetako edo egune-
rokotasuneko kontsumo datu askorik ez
dago. Drogak hor egon dira, eta daude; jen-
deak erabiltzen ditu, eta erabilera horrek on-
dorio batzuk ekar ditzake. 

Drogak aztertzeko zerbitzua
Legez kanpoko drogen kontsumoari dago-
kionez, eskura dauden datu bakanak dira
droga erabiltzaileen eta erabiltzaile ohien Ai
Laket!! elkarteak, Azpeitiko Udaleko Gizarte
Zerbitzuen Sailarekin elkarlanean, iazko San
Inazio bigarrenean eta santotomasetan jaso-
takoak. Egitasmoaren xedea da jai giroan da-
biltzan erabiltzaileen droga laginak aztertzea,
droga erabilerarekin erlazionatutako arriskuak
murrizteko.
Ai Laket!!-ek Udalarentzat egindako txos-

tenean jasota dagoenez, bost pertsona aritu
ziren lanean; bi furgoneta barruan, erabiltzai-



     

leek eramandako laginak aztertzen; eta
beste hiru lagun karpan bertan aritu ziren,
hurbiltzen zirenei informazioa eskaintzen eta
arrisku murrizketarako materiala banatzen.
Iazko saninazioetan eta santotomasetan ia
300 lagun joan ziren karpara. Une lasaietan
inguruko kuadrilengana ere jotzen zuten zer-
bitzuaren berri emateko.   
Zerbitzuaren bidez, erabiltzaileei erosi

duten substantziaren lagin bat hartzen diete,
eta hura aztertu ondoren, kontsumitzaileei ja-
kinarazten diete haren konposizioa. Ai
Laket!! elkarteak emandako datuen arabera,
joan den urteko San Inazio bigarrenean 18
lagin analizatu zituzten, eta santotomasetan,
berriz, 21. Azken bi urteetako datuak aldera-
tuta, aztertutako laginen kopuruak behera
egin zuen iazko saninazioetan, 23 lagin azter-

tu baitzituzten 2015ean. Aitzitik, duela bi
urteko santotomasetan 10 lagin analizatu zi-
tuzten. 
Adinari dagokionez, Ai Laket!! elkartearen

esanetan, iazko saninazioetan zein santoto-
masetan, bai karpa gunean eta bai analisi gu-
nean, 25 urtetik beherako gazteak izan ziren
nagusi. Generoari dagokionez, berriz, askoz
ere gehiago izan ziren mutilak. Analisi gunean
soilik %10 izan ziren emakumeak. Elkarteak
adierazi duenez, “emakumeek zailtasun
gehiago dituzte analisi zerbitzura hurbiltzeko,
emakume erabiltzaileengan dagoen estigma
eta erabilera isilarazteko joera handiagoa da”.  

Anestesikoa, albaitaritzan
Iazko santotomasetan, analisi gunean 16
pertsonek eramandako substantzia kimikoak

aztertu zituzten, eta beste bost kalamuarekin
joan ziren. Ai Laket!! Elkartearen esanetan,
“azpimarratzekoa” da datu hori. Izan ere, ka-
lamua izan ohi da “substantziarik analizatue-
na”, eta kasu hartan ez zen hala izan. Gainera,
kimikoen artean anfetamina izaten da gehien
analizatzen duten substantzia, eta 2016ko
santotomasetan kokaina –9 lagin– eta keta-
mina –5 lagin– izan ziren aztertuenak. 
Iazko santotomasetan burututako anali-

sien artean ketamina bezala saldutako lagin
baten kasua nabarmendu du Ai Laket!!-ek
bere txostenean. “Erabiltzaileak ketamina ze-
lakoan erosi zuen, baina lehen testean ikusi
genuen ez zela ketamina”. Ketamina subs-
tantziarekin azken urteetan hainbat alerta ar-
gitaratu ditu elkarteak; izan ere, ketamina
gisa saldutako hainbat lagin azterketaren
emaitzek agerian utzi zuten bestelako konpo-
saketa zutela. “Bestelako substantzia horiek
ketaminaren antzeko estruktura kimikoa
dute, baina horien eraginak eta arriskuak oso
bestelakoak izan daitezke. Arrisku nagusia
da eragin ditzaketen ondorioak ezezagunak
direla”. Iaz, adibidez, ketamina gisa saldutako
hainbat laginetan tiletamina substantzia aur-
kitu zutela adierazi dute. “Gaur egun, tileta-
mina albaitaritzan erabiltzen da animalien
anestesiko bezala. Emaitza jakitean, Azpei-
tian lagina aztertzera eraman zuen erabiltzai-
leak adierazi zuen substantzia hura ez zuela
kontsumituko. Are gehiago, bere lagina az-
tertu ostean, beste lagun bat ekarri zuen zer-
bitzura beste lagin bat aztertzera. Kasu har-
tan, laginak positibo eman zion ketaminaren
printzipio aktiboari”. Halako gertaerek “subs-
tantzia ilegalekiko arrisku pertzepzioa errea-
lagoa izaten laguntzen” dutela gaineratu du
Ai Laket!!-ek, eta zentzu horretan, kudeatze-
ko orduan planifikazioak eta aurreikuspenak
duten garrantzia azpimarratu dituzte.
Iaz, San Inazio bigarrenean 18 lagin azter-

tu zituzten herrian: hiru haxix analisi, marihua-
naren bost, kokainaren lau, anfetaminaren
lau (speed-a) eta MDMAren bi. Anfetamina-
ren eta kokainaren lagin bana laborategira bi-
dali zituztela azaldu dute elkartekoek, bi ka-
suetan bestelako substantziak ere aurkitu
ziztuztelako. 
Oro har, Azpeitian eskainitako zerbitzua-

ren inguruan “oso balorazio positiboa” egi-
ten duela adierazi du Ai Laket!! elkarteak
Udalarentzat osatutako txostenean. “Azpei-
tia herri txikia izanagatik, programak arrakas-
ta izan du, jende askok erabili baitu zerbitzua
San Inazio bigarrenean ez ezik santotomase-
tan”.
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Legez kanpoko drogak kontsumitu dituz-
ten hiru herritarren bizipenak ere jaso ditu Uz-
tarriak erreportajean:  

TESTIGANTZA 1

x x xAdina. 31 urte. x x xSexua.Gizona. 

“Paranoiekin hasi nintzen”

“16 urterekin hasi nintzen haxixa kontsumi-
tzen. Hasieran, ez nuen asko erretzen, baina
20 urterekin egunean sei-zortzi porru erre-
tzera heldu nintzen; eta asteburuetan hamar
bat bai. Adin horretan lanean hasi nintzen,
eta baita speed-a, MDMA eta kokaina kon-
tsumitzen ere. Pastillaren bat edo beste ere
probatutakoa naiz. Haxixa eta marihuana
egunero kontsumitzen nituen; gainontzeko-
ak, asteburuetan. Lana egin eta irabazten
nuena xahutzen nuen.
Astebururako generoa prest izaten nuen,

ostegun alderako inguratuta. Ostiral arratsal-
dean lanetik ateratzerako, lankide bat eta
biok lantokian bertan hasten ginen kontsu-
mitzen. Zapatu goizean egundoko puestoia-
rekin joaten ginen lanera, eta lo ez hartzeko
segi egiten genuen hartzen. Gero, lanetik
atera eta zuzenean juergara joaten ginen.
Txitxarron-edo ibili, eta igandea lantokian ma-
rrak hartzen pasatzen genuen, musika jarrita.
Lo asko egin gabe joaten nintzen astelehe-
nean lanera. Eta astelehena lana bukatu eta
tailerretik ateratzeko amorratzen pasatzen
nuen, etxera joan, eta afaldu ere egin gabe
zuzenean ohera joateko. 
Noiz edo noiz pentsatu izan nuen: ‘Hau

duk desgastea ekarri behar diguna honek!’,
baina inguruan lagunak ikusten dituzu har-
tzen, eta ‘beno, ez duk horren txarra izango’,
pentsatzen duzu. Izaera lasaia dut, eta po-
rruak erretzeak ez zidan urduritasunik eragi-
ten. Speed-ak eta horiek bai, bihotza bizkor-
tzen zidaten. Ostiralean juergan hasi eta jai
gauera arte ibiltzen ginen, eta behin, igande
gau batean, etxera ailegatu eta sarreran ziplo
erori nintzen.  
Esperientzia hura eta gero, diskoteketara

joateari utzi nion, lagun giroa ere pixka bat al-
datu nuen, eta drogak utzi nituen. Baina ma-
rihuana erretzen jarraitu nuen, eta paranoiak
izaten hasi nintzen. Egun batean, paranoien-
gatik liskarra izan nuen lanean, ertzainei eta
anbulantziari deitu behar izan zieten ni arta-
tzeko. Orduan jabetu nintzen mendekotasu-
na nuela. Etxean amak-eta inoiz ez dute jakin
izan drogak kontsumitu izan ditudala, baina

barre asko egin dugu, baina ez dakarte me-
sederik. Lehen lan normalizatua nuen, eta
egun lanik ez dut, baina gai naiz eta espe-
rantza dut lanean hasteko. Hobe da drogak
lehenbailehen uztea. Orain bizi hobea dut”. 

TESTIGANTZA 2

x x xAdina. 47 urte. x x xSexua.Gizona. 

“Eusten diot tentazioari”

“13 urterekin, Eganen garai haietan probatu
nuen aurrenekoz alkohola. Landetako edo
Loiolako festak ziren. 15 urterako, ordea,
asko edaten nuen, whiskya, martini botila...
Gero, arazo handiak izan nituen drogekin.
Denetik sartu nuen: erretzeko txokolatea eta
belarra, anfetaminak, kokaina, zaldia, tripiak,
pastilla kimikoak eta inhalatzaileak. Arazo
handiena heroinarekin izan nuen. Oso garai
txarrak ziren, eta galdu egin nintzen. Azkene-
an, Azkoitiko lagun batek hala esan zidan:
‘Edo joaten haiz sendatzera edo ostiatu egin-
go haut’. Behartuta, 18 urterekin ingresatu
ninduten Gizakia Helburu Proiektuan, eta ia
hiru urte egin nituen han.  
Nire izaeragatik, ezetz esateko ahuldadea

beti izan dut. Bakoitzak ditugu geure arazo-
ak, eta horiei aurre ez egitearren, norbere
burua ezkutatzeko eta errealitatearekin ahaz-
tu nahi nuelako, babes bezala, edanari ema-
ten hasi nintzen 18 urterekin. 44 urtera arte
egunero edan dut. Atera kontuak! Engantxa-
tuta egon naiz, eta autoak gasolina nola, nik
alkohola behar nuen. Goizetan dardarka jai-
kitzen nintzen, eta ezertan hasterako alkohol
dosia behar nuen, lasaigarri bezala. Baraurik
hiru whisky edan eta azkurarik ez zidan egi-
ten. 
Nondik ateratzen nuen dirua? Ez zen lehen

drogekin-eta bezala, lapurretara edo trapi-
txeora jo beharra. Gastu gutxiagoa du alko-
holak, baina, batzuetan, ez duzu dirurik, eta,
‘beno, bihar pagatuko diat’ esan, eta hurrena
dirua duzunean aurreko egunekoa ordaindu,
eta beste bi hartu eta... 
Edanaren ondorioz, egunerokoan arazo

pila bat nituen familian, lanean... Familiak
hamar mila aldiz esaten zidan, baina ez nien
kasurik egiten. Jabetzen zara min egiten du-
zula, baina hain zaude hondoratuta, ez duzu
indarrik, ez zitzaidan ezer ere axola. Igoal, jai-
kitzen nintzen goizean 05:00etan halako he-
rritako taberna batera edatera joateko, edo
whiskya edo txakolin botila hartzen nituen ga-
rajetik, eta badakizu jarrera hori ez dela nor-

paranoiekin hasi nintzenean neuk kontatu
nien arazoa nuela. Marihuana erretzeak ez
zidan onik egiten, eta inongo zentrotara, Gi-
zakia Helburu Proiektura edo kartzelara joan
gabe, kostata baina ahalegina eginda, gauza
izan naiz neure kabuz dena uzteko. Azken po-
rrua duela urtebete erre nuen; speed-a eta
MDMA, berriz, duela lau bat urte hartu nituen
azkenekoz.
Haxixaren usaina asko gustatzen zait, eta

oraintxe gustura erreko nuke, baina nahiko
ondo heltzen diot tentazioari. Juerga, berriz,
oso noizbehinka egiten dut, hilean behin-
edo, eta ez dut tentaziorik izaten speed-a eta
hartzeko. Tabakoa erretzen dut, puru txikiak
ere bai, eta edan ba lejia edo zerbeza. Anbu-
latorioko osasun mentalean egiten didate ja-
rraipena eta drogek utzitako hainbat ondorio
arintzeko sendagaiak hartu beharra ditut. 
Kontsumitzen aritu nintzen garaia luzea eta

txarra izan zen. Lagunekin egondako euforia
momentuak eman dizkidate drogek, bai, eta

Ai laket!! Elkarteak herrian eskainitako
zerbitzuan jasotako datuek diote:

18lagin. Iazko San Inazio
bigarrenean analizatu zituzten
substantzia kopurua da: hiru haxix
analisi, marihuanaren bost, kokainaren
lau, anfetaminaren (speed-a) lau eta
MDMAren bi lagin aztertu zituzten.
2015eko saninazioetan, berriz, 23 lagin
aztertu zituzten.

21lagin. 2016ko
santotomasetan kokainaren 9 analisi
egin zituzten, ketaminaren 5,
kalamuaren 5 eta anfetaminaren bi.
2015eko santotomasetan, berriz, 10
lagin aztertu zituzten.

25urtez azpikoak. Iazko
saninazioetan zein santotomasetan, bai
karpa gunean eta bai analisi gunean, 25
urtetik beherako gazteak ziren nagusi.

%10emakumeak. Askoz
ere gehiago ziren mutilak. Analisi gunean
soilik %10 izan ziren emakumeak.6
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mala, eta arazoa duzula, baina ez zaizu axola.
Gerora, edatea laga ondoren, konturatzen
zara zenbat min egin duzun. Zeure buruari le-
henen, baina baita inguruko guztiei ere. Eta,
noski, jendeak barkatzea kostatu egiten da,
askotan zeuk ere ez diozu-eta barkatzen
zeure buruari. Baina ezin naiz atzera begira
geratu, ezta? Alkoholarena ez da izan lehen-
biziko zuloa, beste batzuetatik ere atera naiz,
beste batzuk ere azalduko dira igoal, eta be-
rriro hanka ez sartzea da kontua. 
Drogekin bezala, alkoholarekin ere, behar-

tu egin ninduten lagatzera. Gisa hartara ezin
nuela segi, eta bi lagunek eraman ninduten
Udaleko Gizarte Zerbitzuetara. Gizakia Hel-
buru Proiektuan ingresatu ninduten berriz,
eta asko lagundu didate. Jotzen hasita, ate
guztiak jo nituen: apaizarengana joan nin-
tzen, Gizarte Zerbitzuetara, Alkoholiko Ano-
nimoetara ere egunero joan nintzen urtebe-
tez, harik eta kaskarrean sartu arte.
Familiak lotsa sentitu du nirekin, lagunek

ere bai, eta neuk ere bai neure buruarekin.
Batzuek ez ninduten ikusi ere egin nahi.
Baina ez dut orain horretan trabatuta geratu
nahi. Pentsatzen dut denok ditugula arazoak,
denok ditugula lotsatzeko arrazoiak, barka-
mena eskatzeko arrazoiak eta barkatzeko
arrazoiak. Neure burua oso ondo ezagutzen
dut, eta badakit ez naizela pertsona txarra,
gaiztoa. Barkatzen didanak ondo, eta lotsa-
tzen dena ba... 
Urtarrilean hiru urte bete dira azken tragoa

hartu nuela, eta edateari utzi nionetik etxeko-
ekin harremana ez da etxafuegoak botatze-
koa, baina bai garbia. Lehen ez bezala, la-
guntza eskatzen didate orain, eta nigan konfi-
dantza dutela sentitzen dut. Egunero ahale-
gintzen naiz besteengan gehiago pentsa-

tzen, eguneroko arazoei aurpegia ematen,
beste segurtasun batekin. Eta gauzak garbi.
Gezurra asko ibili dut. Gaur egun, nahiz eta
mina eragin, nahiago dut egia esatea gezu-
rretan aritzea baino. 
Oraindik ere tentazio asko izaten dut eda-

teko. Asko. Azkena orain egun gutxi. Bazka-
ria genuen, ardoa zegoen mahaian; gero,
kopak azaldu ziren, patxarana, whiskya.
Baina eusten diot. Batzuetan pentsatzen
dut: ‘Bategatik ez da ezer ere gertatuko’.
Baina nire filosofia da lehenengoa ez badut
hartzen ez dudala azkenarekin mozkortuta
bukatu behar. Nahiz eta zenbait momentutan
berotuta egon, hotzean pentsatu beharra
dago. Indartsu nago, baina errespetu handia
diot. Badakit zer den. Badakit zer egin behar
dudan. Nire esku dago. Ezin naiz galdu.
Kristorenak harrapatu ditut, baina edanak

eman eta kendu didanaz hausnartu, eta txa-
rra gehiago da. Alkoholak markatu egiten
zaitu. Bide batera behartzen zaitu. Aukera
asko galtzen dituzu. Pertsona baliogarria, az-
karra... izan zaitezke, baina edanaren kontra
beti galduko duzu. Beti. Alkoholak ondorioak
utzi dizkit osasunean, gizarte mailan, emazte-
arekin... denean.
Nik ez dut esaten alkohola txarra dela. Ez.

Alkohola txarra da txarra denean, arazo
bihurtzen denean. Eta askori nahigabe
bihurtzen zaigu; beste batzuek alkoholarekin
ez dute arazoa, jokoarekin dute, egiarekin eta
gezurrarekin. Baina kontsumoarekin arazoak
dituenari esango nioke bere buruarekin zin-
tzoa izateko, ez engainatzeko norbere burua
eta onartzeko arazoa duela. Hortik hasi behar
da. Ez dago besterik. Frenoa bota behar da,
hausnartu noraino duzun arazoa, zergatik
den, eta umiltasunez laguntza eskatu. 

TESTIGANTZA 3

x x xAdina. 43 urte. x x xSexua. Emakumea. 

“Zentzuz jokatu behar da”

“Lagunartean kalera ateratzen hasi eta adin
horretako gazte gehienek egin ohi duten be-
zala, 15 urterekin probatu nuen aurrenekoz al-
kohola. Adin hartan hasi ginen lehen zigarro-
ak erretzen ere, eta, ondoren, haxixa ere bai.
17 urterekin, asteburuetan parrandara atera-
tzen hasi nintzenean, speed-a kontsumitzen
hasi nintzen. Lagun baten bidez lortzen ge-
nuen, gurasoen eskupekoarekin. Hasieran,
noizik eta behin kontsumitzen nuen speed-a,
festetan eta. Baina, 20 urtetik aurrera, 25 ur-
terekin-eta, astebururo sartzen nuen.
Izaera irekiko pertsona naiz, jendearekin

harremanak izateko ez dut inoiz arazorik izan,
baina speed-a kontsumituta sentsazio be-
rriak bizi izan genituen. Gainera, lagunartean
hartzen genuen eta ‘bidaia’ ederrak esperi-
mentatu genituen. Behin, ordea, esperientzia
txarra bizi izan nuen kalamuarekin eta tripia-
rekin. Drogak hartuta mundial pasatu dugu,
bai, baina bestelako zoritxarrak ere eman ziz-
kiguten drogek. Kontsumoaren ondorioz,
hainbat lagunek bizia galdu zuten, eta mo-
mentu haiek benetan latzak izan ziren. 
Ezkondua naiz eta familiako ama, eta gaur

egun ere urteko festa egun jakinetan parran-
dara ateratzen naizenean, kontsumitzen dut
droga. Beti kontsumitu izan dut zentzuz, ja-
kinda zer hartzera noan. Seme-alabak hazten
direnean ez nago ziur zer mezu emango die-
dan. Izan ere, gizartean dauden errealitatea
dira drogak, baina garrantzitsua da haiei
errespetua izatea eta zentzuz jokatzea”.   
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Mendekotasuna, langai
Droga kontsumoaren errealitateari lotutako prebentzio eta
gizarteratze plana herrian hainbat eremutan zabaltzen du Udaleko
Gizarte Zerbitzuen Sailak. . Ainitze Agirrezabala

Drogen kontsumoak kezka-
tuta, urteak dira Azpeitiko Udalak
Drogamenpekotasun Plana mar-
txan jarri zuela, eta haren barruan
Eusko Jaurlaritzak duen VI. Men-
dekotasun Planean agertzen
diren ildo nagusiak jorratzen ditu:
prebentzioa, asistentzia eta gizar-
teratzea. Udaleko Gizarte Zerbi-
tzuetako teknikari Ainhoa Etura-

eta “ezinbestekoa” dela “gaiaren
inguruan kontzientziazioa, infor-
mazioa eta ardura sustatzea”.

Ikastetxeen jarrera ona
Izar Arregi psikologoak ikastetxe-
etan ikasleekin zuzeneko saioak
egiten ditu eta irakasleei forma-
kuntza eskaintzen die, duela ha-
maika urtetik, Azpeitiko Udalaren
Drogamenpekotasun Planaren
baitan. Arregiren esanetan, saio-
en helburua da “Azpeitiko gazte-
ak bizitzako trebezietan eta emo-
zioen kudeaketan garatzen joate-
ko estrategia orokorrak barnerat-
zea”. Droga motak, sexu harrema-
nen eta droga kontsumoaren
lotura, lagunarteko harremanak
eta familia estiloak aztertzeaz
gain, horien aurrean bakoitzak
izan ditzakeen emozio kontraja-
rrien lanketa ere egiten dela azal-
du du. Droga prebentzioa lantze-
az gain, ordea, “egun gizartean
hainbat gaixotasun indarra har-
tzen” ari direla nabarmendu du,
eta horien prebentzioa ere lan-
tzen dute, hala nola jokoen men-
pekotasuna, janariari lotutako
gaixotasunak edota depresioa”.       
Zentzu horretan, Arregik dio

“txalotzekoak” direla herriko ikas-
tetxeek programan parte hartze-
ko duten “prestutasuna” eta Uda-
leko Gizarte Zerbitzuen preben-
tzio programa, ikastetxeetan eta
Gizarte Zerbitzuetan lantzen
dena une oro lotuta baitaude.6

ren esanetan “une honetan ga-
rrantzitsuena prebentzioa” da,
eta gaineratu du 2015-2019
eperako onartutako plana “egun-
go errealitatera egokitu” dutela,
“teknologia berrien erabilerari eta
ludopatiari ere aipamena” eginez. 
Droga kontsumoaren errealita-

teari lotutako prebentzio eta gi-
zarteratze plana herrian hainbat

eremutan zabaltzen dutela adie-
razi du. Esaterako, familietan
esku hartze psikosoziala egiten
dute, guraso eskolak ematen diz-
kiete, festetara begira Sasoian
eta Ai Laket!! prebentzio planak
dituzte edota herriko ikastetxee-
tan –hasi HHtik eta Batxilergora–
eta Azkoitiko erdi mailako zikloan
adikzioen eta elkarbizitzaren pro-
grama zabaltzen dute. 
Une honetan, droga kontsumo

arazoengatik Gizarte Zerbitzueta-
ra jo duten “gazte gutxi” dituztela
dio Eturak, baina haren esanetan
gazteek drogak kontsumitzen di-
tuztela “gauza jakina da”, eta “be-
harrezkoa da begiak zabaldu eta
instituzioek, gurasoek, irakasleek...
elkarrekin hausnartzea eta lana
egitea. Garai batean, batez ere, de-
segituratutako familietan kontsu-
mitzen zen, baina egun familia
arruntetan ere badago arazoa”.
Gizarte Zerbitzuetako batzor-

deburu Estitxu Elduaienek ere
adierazi du drogen kontsumoak
“bereziki” kezkatzen duela Udala,



Jesuiten barnetegiko sei urteetatik
gutxi daukat esateko gaueko kontuez. Lo egi-
ten nuela, kontzientzia txarrak eta errezo osa-
garriren bat egiteak lo hartzea berandutzen
zidan batzuetan, alferkeria izan ohi nuen pe-
katua, eta behin, gure pozerako, kolegioak su
hartu zuela baina ez zela erre. Horixe. Bada
kontu bat ama zenak gogorarazi zidana.
Behin kontatu omen nion matematika irakas-
leak mutikoak lo geunden kamariletara igo
eta, Perez Plumedi, Terueleko ikaskideari pi-
jamapea arakatzen ziola gantzontzilorik gabe
lo egiteko arau higienikoa urratzen ote zuen
jakiteko. Geroztik beldur izaten omen zuen
amak. Ohiko matematikako kalabaza jasotze-
agatik edo, inoiz edo behin, aprobatzeagatik.
Akabo! Pentsatzen omen zuen. Ni galdera-
ren maliziaz jabetu gabe galdetu ere egin
omen zidan zer izan Terueleko hartaz. Udako
oporren ondoren ez zela kolegiora itzuli
erantzun omen nion.
Dibujo irakaslearena ez zen gaueko kon-

tua, egunekoa baizik. Melarra eta azal ber-
dotzeko zen, apala, tentea, hizkera eta esku
eta behatz mehekoa. Marrazkia erakustera
joaten nintzaion bakoitzean igurzten zidan
bere aldera neukan izterrondoa behetik gora,
ia goraino. Kariño gehiegitxoa iruditzen zitzai-
dan, gurasoek ez beste inork eman ziezada-
ketenaren parekoa, baina ez nintzen kapaz
izan, mozoloa, kariñotik haragokorik sumat-
zeko.

Aita Gaztelumendi
Azpeitia aldeko ikaskide asko bezala, aita
Gaztelumendirekin konfesatu nintzen euska-
raz egitearen kariaz. Bere gelan husten geni-
tuen pekatuak. Bera eserlekuan eserita biz-
karra paretari emanda eta gu, ni behintzat,
bere parean, erreklinatorioan belauniko, pa-
reta aldera begira. Bere burua nire sorbalda-
ren kontra, nire lepoa bere besoek inguratua
eta ia makurrarazia, nire buru, ez txikia, bere
saihets eta izter alboen kontra estutua, eta

Ez deitu desegoki gehiegikeriei

x x xNire lepoa bere besoek
inguratua eta makurrarazia,
nire burua bere saihets eta
izter alboen kontra estutua...

sermoietan trumoi ahotsa zirudien hura era-
bat otzandu eta bigundua, samurretan urtua,
errezotan gurindua, hasperentsu, dardarti,
sotana gainera jauzten zitzaizkion buruko zol-
dak ere herio dantzan... nola jartzen zen gizo-
na! Inoiz ez zitzaidan bururatu piura horretan
jartzea santutasun eta zintzotasun neurriga-
bekoagatik izan behar ez zuenik.
Ez dakit pasadizo haiek markatutako trau-

madun pertsona naizen. Ironia eta distantzia
traumak badira, bai. Haiek gertaera desego-
kiak ziren, bai. Ez dakit, ez eta ere, ukituen ka-
suan desegoki adjektiboa ote den hitza.
Sexu kontuetan daukagun desegokiena be-
girada da, kitzikatu egiten gaitu auziak. Dese-
gokia dena ez da sexua, desegokia da men-
pekoa, gaztea, nerabea, emakumea, indar
gabea, sexu edo edozein jardunera, aktibora
edo pasibora, kontzientera edo inkontziente-
ra makurraraztea. Alor zibilean, herritarrean,
gehiegikeria delitua da.6
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Nereak dentistaren kontsulta ba-
tean egiten du lan, eta ni autoen-
garajeetako programa bat era-
mateaz arduratzen naiz, horren
bitartez kontabilitatea eta biltegia
kontrolatzen ditut.
Lan handia eskatzen al du
maila horretan lehiatzeak? 
Del Cid: Bai. Kirol oso garestia
da, eta beharrezkoak dira babes-
leak, bestela ezinezkoa da goi-
mailara heltzea. Kotxe eta gurpil
onak izateko dirua behar da.

mamia x x x x x x x x x kirola26

NEREA ODRIOZOLA - JORGE DEL CID
Espainiako Lurreko Rallyen Txapelketan bigarrenak

Ez genuen espero
azpitxapeldunak izatea”
Hamasei urte elkarrekin leihatzen aritu ostean,
zailtasunak zailtasun urteetako lanak fruitua eman die
Nerea Odriozola eta Jorge del Cid bikoteari..9Nora Alberdi

Nerea Odrio-
zolak eta Jorge del Cidek aurten-
go Espainiako Lurreko Rallyen
Txapelketako denboraldiko puntu
guztiak gehituta, bigarren postua
lortu dute. Nahiz eta sailkapen
orokorreko bigarren postua gal-
tzeko zorian egon, azken esfor-
tzuak saria izan zuen.
Noiz ekin zenioten Rallye-
tan parte hartzeari? 
Nerea Odriozola: 2000. urtean
ezkondu ginenean lagunek kotxe
bat oparitu ziguten lasterketeta-
rako prestatuta, eta hori izan zen
bultzada eman ziguna elkarrekin
lasterketen munduan barneratze-
ko. Hala, duela hamasei urte hasi
ginen biok batera, 2005ean.
Nondik datorkizue auto las-
terketen afizioa? 

“
Jorge del Cid: Jaio nintzen unetik,
nire aitona eta aita auto lasterke-
tetan ibiltzen ziren, eta horren on-
dorioz niri ere afizioa sortu zitzai-
dan. Txiki-txikitatik bizi izan dut
etxean rallyen inguruko grina.
Odriozola: Nik ez dut etxean bizi
izan. Lagun batzuk lasterketeta-
rako beharrezkoak zituzten pape-
rak eta administrazio kontuak
ematen nituen baina parte-hart-
zea ez zen nire burutik pasatzen.
Baina, gero Jorge ezagutu nuen,
eta bulego lana egitetik autoare-
kin lehiatzera igaro nintzen.
Afizioa soilik da ala ofizio
bihurtu da? 
Del Cid: Afizioa bakarrik da, pro-
fesionala izatea oso zaila da. Oso
jende gutxi dago munduan auto
lasterketetan aritzea ofizio duena.

x x xDATUAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xJaio.Odriozola: 1977ko
maiatzak 22. Del Cid: 1974ko
maiatzak 14. x x xHerria. Azpeitia
eta Gasteiz. x x xBizi tokia.
Azpeitia. x x xLanbidea.
Dentistaren kontsultako langilea.
Autoen garajeetako programa
baten arduraduna. 

Odriozola: Entrenamenduei da-
gokienez, berriz, oso gutxi entre-
natzen dugu. Larunbatean bada
lasterketa, ostegun gauean esa-
ten dizkigute zein diren igaro be-
harko ditugun zatiak, orduan osti-
ralean buelta bat ematen dugu
oharrak hartzeko, eta gero hu-
rrengo itzulia lasterketa izaten da.
Beraz, zatiak ez ditugu entrena-
tzen, ezin dira. Hala, aurretik har-
tutako oharrek izugarrizko ga-
rrantzia dute, horiekin egiten bai-
tugu lan.
Nondik eskuratzen dituzue
maila horretan lehiatzeko
kotxea eta giza baliabideak? 
Odriozola: Iaz gure babesleari
esker maila altuko Mitsubishi Evo
10 kotxea alokatzeko aukera izan
genuen. Baina, aurretik gure ko-



txearekin ere aritu izan gara.
Azken hiru urtetan, mailaz igotzen
joan garen heinean, prestazio ho-
beak dituzten kotxeak alokatu di-
tugu. Autoarekin batera lan talde
bat dugu, eta haiek arduratzen
dira kotxea gordetzeaz, lasterke-
tetara eramateaz eta prestatzeaz.
Beraz, gu lasterketara heltzen
gara eta prest izaten dugu lehia-
tzeko. Arazoren bat izanez gero
bertan izaten ditugu mekanikoak
laguntzeko prest.
Espero zenuten Espainiako
Lurreko Rallyen Txapelke-
tan bigarren geratzea? 
Del Cid: Ez, maila altua dago, aur-
kariek aurrekontu handiagoa
dute, kotxe hobeak. Ondo hasi
genuen denboraldia, baina kol-
pea jaso genuen, enbragea pus-
katu zitzaigun beste lasterketa
batean eta aldapa gora jarri zi-
tzaigun. Baina gero garaipenak
lortu genituen, eta horrek pun-
tuak eman zizkigun sailkapenean
gora egiteko.

Zailtasun tekniko handiak
izan zenituzten azken pro-
ban, zer gertatu zen? 
Odriozola: Lasterketa amaitzeko
helmuga igarotzea ez da nahikoa,
ondoren leku zehatz batera heldu
behar izaten dugu kotxearekin
inongo laguntzarik gabe. Hala-
ber, zatia nahiko larri amaitu ge-
nuen kotxeak huts egiten zigula-
ko, hala ere, amaiera lekura hel-
duko ginelakoan geunden. Baina,
hamar kilometro inguru falta zirela
bidean gelditu egin ginen, ez au-
rrera ez atzera. Iritsi ezean pun-
tuak galduko genituen eta horrek
txapelketako podiumera igotzeko
zailtasunak ekarriko zizkigun. Az-
kenean, nola edo hala lortu ge-
nuen amaierara heltzea.
Nola uztartzen dituzue egu-
neroko bizitza eta bidaiak? 
Odriozola: Bi egun soilik igaro-
tzen ditugu lasterketan eta pres-
takuntzan. Niri lanean lagundu
egiten didate ordu eta egun ho-
riek hartu ahal izateko edo nire
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lankideren batek txanda aldatzen
dit behar izanez gero. Bestalde,
bi seme ditugu eta ezin ditugu ur-
teko lasterketa guztietara eraman
eskola dutelako. Nire ahizpak eta
aitak laguntza handia ematen di-
gute, eta ez dugu arazorik.
Del Cid: Udan geurekin eramaten
ditugu bi semeak, gustura etor-
tzen dira, gainera. Oso zaleak
dira.
Zein dira zuen hurrengo
proiektuak? 
Del Cid: Oraindik ez dago ziurta-
tuta baina pentsatzen dugu aur-
tengo Espainiako Lurreko Rallye
Txapelketan parte hartuko dugula.
Ez dakigu zer kotxerekin eta nola,
baina uste dugu berriro ekingo
diogula denboraldi berriari.
Zein da zuen anekdota gogo-
angarriena? 
Odriozola: Talde polita osatzen
dugu Espainia osotik doazenek
eta Euskal Herritik goazenok.
Giro ederra dugu eta asteburu
ederrak pasatzen ditugu elkarre-

kin, ez bakarrik afizio honek el-
kartzen gaituelako, azken batean
familia eder bat osatu dugulako.
Del Cid: 16 urterekin hasi nintzen
kopiloto, eta nire lehen lasterketan,
Lugon, zazpi urteko ume bat hurbil-
du zitzaidan sinadura eske. Harri-
tuta gelditu nintzen; ez ninduen
ezagutzen eta nigana etorri zen.
Odriozola: Jendeari oso deigarria
egiten zaio kotxean daramagun
publizitatea: ‘La Rana Mary’ izena
eta igelaren irudia. Jendeak izen
horrekin ezagutzen gaitu.  
Eta anekdotarik txarrena? 
Odriozola: Aurten Nafarroako
lasterketa batean hartu genuen
kolpea. Elkarrekin hartzen ge-
nuen lehena zen, eta oso gogorra
izan zen, txilinbuelta eman ge-
nuen. Orain dela bi urte ere txa-
pelketa irabazteko zorian gelditu
ginen. Aukerak genituen azke-
nengo lasterketara berdinduta
iritsi ginelako baina gurpil bat to-
lestu genuen eta ezin izan ge-
nuen bukatu.6

Nerea Odriozola eta Jorge del Cid, Kataluniako Cervera herrian, maila nazionaleko lasterketa bat elkarrekin  aurrenekoz irabazita. x x xNerea Odriozola
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1Errime eta
Ruper Ordorika
Iaz Sorkuntza Bekaren
laguntzaz ateratako maketa
aurkeztuko du Azpeitia eta
Zarauzko kideek osatzen duten
Errime taldeak. Oñatiarrak,
berriz, ‘Guria Ostatua’
bakarkako 13. lana aurkeztuko
du.
x x xEguna.Martxoak 11 (zapatua).
x x xOrdua. 22:30 x x xTokia.
Sangustin. x x xSarrera. 10 euro
x x xAntolatzailea. Kulturaz.

2‘Idiot Txou!’
antzerkia
Zuzeneko irratsaio bat aitzakia
hartuta kazetaritzaren eta
gaurkotasunaren umorezko
errepasoa egingo dute Hasier
Ormazak, Josean Bengoetxeak
eta Dorleta Urretabizkaiak.
x x xEguna.Martxoak 31 (ostirala).
x x xOrdua. 22:00. x x xTokia.
Soreasu. x x xSarrera. 10 euro.
x x xAntolatzailea. Kulturaz.6

xxxBESTERIKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x xMunduaren istorioa abestuz
Musikaren bidez kultura desberdinetako errealitateak islatzen
dituen GenVerde taldea Soreasun izango da, eta kontzertuan parte
hartuko dute Iraurgi Ikastetxeko 80 ikasle inguruk. . Ainitze Agirrezabala

Musikaren, koreografiaren
eta kantuaren bidez, bakea, elkar-
tasuna eta senidetza bezalako
baloreak transmititzea xede duen
GenVerde taldea Azpeitian izan-
go da, On the other side kontzer-
tuarekin. Bost hizkuntzatan abes-
tutako 15 kantuk kultura desber-
dinetako errealitateak islatuko di-
tuzte, Iraurgi Ikastetxeko eta Do-
nostiako Larramendi Ikastetxeko
100 ikasleren parte hartzearekin.

Aldaketaren beharra
Kontzertuen aurreko hiru egune-
tan, Iraurgiko DBH 3 eta 4 maile-
tako eta Batxilergoko ikasleek
kantua, antzerkia, perkusioa eta
dantza lantzeko tailerrak egingo di-
tuzte, ondoren, ikasitakoa kontzer-
tuan txertatzeko. Abesti gehienen
letrak euskarara itzuliko dituzte
pantaila batean, eta kanta baten
leloa euskaraz abestuko dute.  
Argentina, Brasil, Txile, Hego

Korea, Ekuador, El Salvador, Eus-

x x xDATUAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xZer.GenVerde taldearen
‘On the other side’
kontzertua. x x xEguna.
Martxoak 25 eta 26 (zapatua
eta igandea). x x xOrdua.
Zapatuan 20:00etan eta
igandean 17:30ean.
x x xTokia. Soreasu antzokia.
x x xAntolatzailea. Iraurgi
ikastetxea, Udalaren
laguntzarekin. 

kal Herria, Espainia, AEB, Ipar Ir-
landa, Italia, Malaysia, Mexiko,
Panama eta Portugalgo 19 ema-
kumez osatuta dago GenVerde.
50 urteko ibilbidea dute, eta haien
mezua da “munduak aldaketa
behar du eta gu martxan jartzen
bagara aldaketa hori egin dezake-
gu”. Pop-rock doinuekin beste al-
dean dagoenaren begiekin begi-
ratzen denean aurkitzen den mun-
duaren istorioa kontatuko dute. 
Ikuskizunean lortutako iraba-

ziak Betharram eraikina berritzera
bideratuko dituzte.6

xxx‘ON THE OTHER SIDE’ KONTZERTUAx x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

100ikasle. GenVerde taldearen kontzertuan hartuko
dute parte Iraurgi Ikastetxeko eta Donostiako Larramendiko ikasleek.

12euro.Hilaren 25eko eta 26ko emanaldietarako sarrera 12
euro ordaindu beharko dute 18 urtez gorakoek; 8 euro gainerakoek.6

Gen Verde taldeko kideak. x x xPierpaolo Pernici

x x xAzpeitiko ekimenez informazio
gehiago: uztarria.eus/agenda 





x x xHITZ GEZIDUNAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

.
Egilea:
Luma

x x xSUDOKUAx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Ornodun
urlehortar

Pasabide

Esanara-
ziak

Non
atzizkia

Gabarra
txikiak

Trebeak

*
Izena

Gauzatu

Sodioaren
ikurra

Gaizki esan zale

Kobaltoa-ren iku-
rra

Nafarroako
udalerria

*
Deitura

Arabiako

Moztu

Osmioaren
ikurra

Urtaro
beroa

... egina,
hordituta

Ekartzen
duena

Kontso.
errepikatua

Azaroa

Biloa

Bokal
mehea

Bokal erre-
pikatua

Pl., musika
tresna

(Infin.,)
Lisatu

Sufrearen
ikurra

Irain egin

Erdian du
Kanadak

Kontso-
nantea

Bokala

Bokala

Baleuka

Bromoaren
ikurra

Gidali-
buruak

Talde
terrorista

Emakume
izena

* Musika irakasle azpeitiarra

Musika
tresna

Musika
nota

Suari
dariona
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x x xLEHIAKETAREN ERANTZUNAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xUZTARRIAREN LEHIAKETA: JEROGLIFIKOAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xJEROGLIFIKOEN SOLUZIOAK  BIDALTZEKO  EPEA. Martxoak 22 (asteazkena) x x xNORA BIDALI ZURE ERANTZUNA. Perez Arregi plaza 1, behea (Azpeitia) edo

lehiaketakuztarria@gmail.com e-postara x x x IRABAZLEARI SARIA.Kutxillo urdaitegiaren produktu

sorta x x xPARTE HARTZEKO BALDINTZA.Uztarria Komunikazio Taldean bazkide izan behar da eta jeroglifikoen irudien azpiko galderei erantzun behar zaie.

2ASMATU DITUZTE LAPURDITIK DATOZ BI

x x x BAZKIDEAREN IZEN-ABIZENAK x x x HARREMANETARAKO TELEFONO ZENBAKIA

SUDOKUA

x x xUZTARRIAREN OTSAILEKO LEHIAKETAx x x x x x x x

IRABAZLEA

2

Kontxita Imaz

Uztarria Komunikazio

Taldearen bazkidea da

aldizkariko  191.

lehiaketaren irabazlea.

Kutxillo urdaitegiak

emandako produktu

sorta irabazi du sari

gisa. Argazkian

lehiaketaren irabazlea,

Kutxilloren oparia

eskuetan duela.

x x xSOLUZIOAKx x x x x x x x

HITZ GEZIDUNAK

1

1

1 2
AURREKO HILEKO JEROGLIFIKOAK

Kabina Zozketa
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x x xEFEMERIDEAKx x x x x x x x x x x

1870
Herriko haurren lehen eskola.
Zabaldu zuten. 

1927
Joxe Lizaso. Bertsolaria jaio zen,
eta 2009ko apirilaren 1ean.

1987
Pako San Sebastian hil zen.
Luz Ardiden (Frantzia) inguruan,
teleaulkia hautsita.

1991
Xabier Madina. Slalom proban
munduko errekorra egin zuen, buru
elbarritasuna dutenetan, 2,27rekin.

x x xBIDEOAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

‘Bota lasai!’ kale inkesta.6

. Iturria: Azpeitiko efemerideak.
Herria historian zehar liburua.
x x xEgilea: Imanol Elias Odriozola.
x x xArgitaratzailea: Uztarria.6

xELKARRIZKETA DIGITALAx Edurne Mendizabal eta Haizea Egiguren

Zailtasunak zailtasun, garen modukoak
izatea eta nahi bezala bizitzea merezi dugu”
x x xArremanitz kooperatibako kide-
ak dira, Harremonak egitasmoa-
ren arduradunak. Azpeitiko Udale-
ko Parekidetasun Sailak sustatuta
hezkidetza, tratu onak eta sexuali-
tate gaiak lantzen dituzte. Harre-
monaken barnean dago Plax! sexu
eta bikote aholkularitza zerbitzua.
Aurrez aurreko zerbitzuan Edurne
Mendizabal aritzen da, hilean sei
orduz, Sindikatu Zaharrean. 
Zuen lanagatik bitxikeria
asko izango dituzue. Egin
dizueten kontsultaren bat
partekatuko? 
Bitxikeriak ugari. Adibidez, 80 ur-
teko gizon batek galdetu zigun zer
egin behar duen ligatzeko. Kitoria
non dagoen eta nola funtzionat-
zen duen jakin nahi duen amona
ere etorri zaigu. Edo mutil gaztee-
kin txortan egiten duen emakume
heldu bat; aplikazio bidez gaztee-
kin geratu eta kotxean mendi ingu-
ruan aritzen zena. Aniztasun inte-
lektuala duen bikote heldu bat...
'Armairutik ateratzeko' pau-
soa eman nahi dut. Beldurra
dut etxekoek, lagunek... nola
hartuko duten. Zer aholku
ematen dizkidazue?
Sekulako poza ematen digu gal-

dera horrek. Pertsona orok dugu
armairua eta denen alde ari zara. 
Pausoa emateak beldurrak pizten
dizkigu; onartua ez izateko beldu-
rra, bereziki. Garrantzitsuena da
zuk zeuk onartzea. Uste baino al-
deko jarrera gehiago topatuko di-
tuzulakoan gaude. Maite zaituzte-
nak hor daude eta kontrako jarre-
raren bat izanez gero ere zer?
Zailtasunak zailtasun, garen mo-
dukoak izatea eta nahi dugun be-
zala bizitzea merezi dugu.
Harreman askeak sanoak di-
rela uste duzue? Zein da ho-
riek irauteko errezeta?
Zer da harreman askea? Bikote-
tik kanpo goxamen harremanak
izateaz ari bazara, noski izan dai-

tekeela halako harreman bat osa-
suntsua (edo ez). Dena bezala, ez
da hain garrantzitsua zer egiten
dugun, nola egiten eta bizi dugun,
baizik. Ez dago errezeta magikorik
irauteko, norbera eta besteak
zaintzeak beti laguntzen du. 
Nolakoak dira egungo gazte-
en harremanak?
Oso galdera ona da, baina ezi-
nezkoa da lau lerrotan erantzu-
tea. Ikerketak aztertu beharko ge-
nituzke horretarako. Halere, gure
inpresioa da oso pertsona eta ha-
rreman anitzak daudela eta hori
ospatzekoa da. Esan beharrik ez
dago harremantzeko moduak
asko aldatu direla. Batetik, jen-
darte eraldaketan urratsak ema-
ten ari gara, feminismoak eta
LGTBQ taldeak ekarpen garrant-
zitsuak egin dituzte. Bestetik, In-
ternet, sare sozialak... azaldu dira
eszenan. Horiek aukera ugari
ematen dituzte ligatzeko, korte-
jatzeko, goxatzeko... inoiz baino
errazago suertatu daiteke. Sare
sozialen erabilera okerraz asko
entzuten dugu, eta hala da. Ho-
riek ondo erabiltzea eta ematen
dizkiguten aukera esanguratsuak
baliatzea garrantzitsua da.6

“

Egiguren eta Mendizabal. x x xUztarria



OIHAN AMEZUAKulturazeko soinu/argiztapen teknikaria

1.Argia: itzalita, piztuta?
Kar, kar, kar. Piztuta.
2. Lan gehieneko
emanaldiak?
Telebistarako produkzioak.
3.Gustukoen dituzunak?
Kontzertuak, antzerki obrak...
4.Beti aldean daramazu...
Linterna eta aliketak.

5.Lan gehieneko sasoia?
Antzerki topaketak. Erotzeko
hilabetea da!
6. ‘Zuk lan eta nik jai’...
Ohituta nago. Bizitza osoa
hala daramat: zerbitzari,
argazkilari... 
7.‘Bat, bi, hiru... probatzen’.
Mikroarekin beti borrokan.

8.Umeen emanaldia...
Uff! A zer deskontrola. 
9. Soinua: ozen ala
xuxurlatuz, baxu?
Ozen. Rock&roll.
8.Bitxikeriarik...
Antzerki obra erdian
sekulako itoginak. 6

. Ainitze Agirrezabala
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U r gozoko arrain zuri da, eta Vietnamgo eta
Thailandiako (Asia) ibaietan eta lakuetan bizi da
batik bat, baina, gaur egun, Asiako arrain-haztegie-
tan komertzializatzen da gehien bat. 
Masiboki inportatzen hasi zenetik, eztabaida

asko sortu duen arraina da, bere ekoizpen sistema-
gatik eta osasungarritasunagatik. Merkea eta pres-
tatzeko erraza da, eta ia hezurrik ez duenez, jateko
erraza da oso. Horregatik, oso ezaguna da, batik bat,
eskoletako jangeletan, ospitaleetan eta zahar etxee-
tan. Halere, nutritiboki beste zenbait arrain zurik –le-
gatza, kasu– baino proteina gutxiago ditu.
Pangaren produkzio sistemak zeresan handia

eman du, modu intentsiboan eta kontrol gutxirekin
ekoizten delako. Haztegietan panga dentsitate ikara-
garria dute, eta, horrek, uraren kontaminazio larria
dakar, eskrezio eta oxigeno kontsumo handiagatik.
Gainera, hormonak eta antibiotikoak ematen zaizkie.
Urrutitik dator eta bertako ekonomiari ez dio ba-

tere laguntzen, ez da batere jasangarria. Bere elika-
dura segurtasuna oso zalantzan jartzen da, eta, nu-
tritiboki, ez digu gehiegi aportatzen. 
Nire aholkua da herriko arraindegian aholkua 
eskatzea, eta bertako arrantzarekin

eta kalitatezko arrainekin goza-
tzea!6
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zen aurrena, Kaminbururekin. 18 urte egite-
kotan zela, berriz, Hernanin hasi zen lanean,
anaiarekin, egunkariak banatzen. Horrela
atera zuen bizimodua soldaduska egiteko
sasoia iritsi bitartean. Katalunian egon zen
soldadu, Bartzelonako Sant Boi de Llobre-
gat herrian. “Gauza handirik ez” zuela egiten
dio, soldaduska gogora ekarrita. “Ni ondo
egon nintzen, gehien bat bulegoko lanak egi-
tea tokatu zitzaidan eta. Makinaz idazten ikasi
nuen, behintzat”.
Soldaduska bukatu eta etxera itzulita, lan

bila hastea tokatu zitzaion berriro. Medikun-
tza prebentiboko liburuak saltzen ibili zen,
baita aseguru saltzaile ere. 22 urterekin, be-
rriz, Ertzaintzarako plazak atera zituzten eta
hor eman zuen izena; hamar hilabetez egon
zen ertzainen formakuntza zentroan, Arkau-
tin. Ertzaintzan ez zuen plazarik lortu, baina
bai Azpeitiko Udaltzaingoan, 23 urterekin.

“Beldurra” ematen
Hiru urte bakarrik bete zituen udaltzain pos-
tuan Iriondok, baina Azpeitiko Udalarekin
izango zuen harreman luzearen hasiera bes-
terik ez zen izan udaltzain garaia. Izan ere, ha-
rrezkero eta gaur arte, udal langilea izan da
beti. Obretako ikuskatzaile lanak egin zituen;
atezain edo kontserje lanak ere bai, udaletxe-
an. Udalak Urola kalean biltegia jarri zuene-
an, berriz, hango ardura egokitu zitzaion.
Azken urteetan udaleko jakinarazle lanak

bete ditu, beste eginbehar batzuk ere izan di-
tuen arren.
Jakinarazle lanak medio, hauteskunde bez-

peretan bera gerturatzen ikustean batek
baino gehiagok “beldurra” sentitu izan duela
onartzen du, umorez. “Ilobak behin esan
zidan, txantxetan, garai hartan Azpeitian bel-
dur gehien eragiten zuen pertsona nintzela”.
Izan ere, urte dezentetan bera bakarrik aritu
da lan horretan, baina badira pare bat urte ja-
kinarazpen lanak bi lankiderekin banatzen di-
tuela, “niretzako ja lan gogorra delako”. Lana-
rekin lotutako pasadizoren bat kontatzeko
eskatuta, “denetarik” egokitu zaiola dio Irion-
dok, “irainak, mehatxuak...”. Jakinarazpenak
banatzerakoan beti soinean eramaten duen
kaskoa, ordea, ez du arrazoi horrengatik era-
biltzen. “Hori motorragatik da –dio, irriba-
rrez–. Askotan tokatzen zait gelditzea, baina
oso tarte laburrerako, eta ez dut kentzen kas-
koa. Gainera, bluetooth-a kaskoan bertan
daramat, telefonoari erantzuteko. Bestela,
kaskoa kendu eta jantzi, telefonoa hartu eta
utzi, denbora asko galduko nuke. Eta ez zait
gustatzen denbora galtzea”.

Argazkilaritza, boluntariotza...
Lanetik kanpo, argazkilaritza da gaur egun
nabarmentzen duen zaletasuna. “Emazteak
Donostiako Kantuz Bizi abesbatzan kanta-
tzen du, baita amaginarrebak ere. Haiekin jo-
aten naiz egiten dituzten txangoetara, eta

A urpegi aski ezaguna da
Azpeitian Iñigo Iriondorena (Urresti l la,
1962). Urteak daramatza Udalean lanean
eta, gainera, kalean eta jendaurrean aritzea
dagokien lanak betetzen. Jardun publiko ho-
rretaz haragoetaz hitz egin du oraingoan Uz-
tarriarekin.
Urrestillako Larrañaga baserrian jaio zen,

gaur egun izen bereko hotela dagoen etxean,
“ez ospitalean eta ez beste inon”, garai har-
tan ohikoa zenez, bestalde. Txikitako oroitza-
pen “gutxi” dituela dio. Haurtzaroa gertaera
lazgarri batek markatua du, izan ere: amaren
heriotza. “Ama gazterik hil zen eta horren on-
dorioz aldaketa handiak gertatu ziren gure et-
xean”. Besteak beste, Iñigo bera Azpeitira
jaitsi zen bizitzera, izeko baten etxera; 11 urte
zituen. Ordurako Azpeitian bertan zebilen es-
kolan, Betharramdarren ikastetxean. Izebare-
na bizitzera joan zenean, berriz, ikastolara pa-
satu zen, Loiolara; han bukatu zuen bosga-
rren maila eta han osatu zituen oinarrizko
ikasketak. Gero, Azkoitiko Lanbide Heziketa-
ko eskolan hasi zen, profesionalean. “Leher-
keta abisu ugari eta fundamentu oso gutxi ze-
goen garai hartan han. Urtebete pasa egin
eta uztea erabaki nuen, batere fundamentu-
rik ez zegoelako; eta neu ere ez nintzen oso
ikasle ona”.
Ikasketak utzita, 16 urterekin lanean hasi

zen Iriondo gaztea. Aulkientzako zumitzezko
ipurdiak egiten zituzten lantegi batean ibili

Denbora galdu gabe
Lanean eta lanetik kanpo, ez da geldirik egotekoa Iñigo
Iriondo. “Atsedena” gero eta gehiago behar duela dio,
baina ez du aspertzeko tarte handirik. .Mailo Oiarzabal



taldiak txikitatik gustatu” izan zaizkiola dio.
Kotxe lasterketetan komisario ere aritzen da,
emaztearekin batera, “normalean Lagun
Artea eskuderiak antolatzen dituenetan”. 
Hala ere, egunerokoan gehien eskertzen

eta behar duena “atsedena” dela dio. Fibro-
mialgia gaitza diagnostikatu zioten orain dela
bederatzi urte. Bizi-Bide elkarteko kidea da,
eta dieta jakin bat eta zenbait tratamendu ja-
rraitzen ditu. “Ez naute sendatzen, baina bizi-
modu pixka bat hobea eramaten laguntzen
didate”, dio.6

1. Iñigo Iriondo lantokian, udaletxeko bosgarren solairuko terrazan, Santutxo auzoa eta Izarraitz atzean
dituela. 2.Galiziako itsasertzean, “munduko eserlekurik onenean”. 3. Kantuz Bizi koralarekin Sorian;
beheko ilaran, eskubiko aurrena da Iriondo.
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TOKI BAT?
Larrañaga baserria.

EGUNEKO UNE BAT?
Lanean gauzak ondo joaten
direnean, etxera lasai aldegi-
terakoa.

JAKI BAT?
Gustatzen ez zaidanik ez
daukat, baina bat esateko-
tan, babarrun gorriak azare-
kin.

EDARI BAT?
Ura.

KANTU BAT?
‘Xalbadorren heriotzean’.

EGINDAKO BIDAIA?
Tenerifera.

EGITEKO BIDAIA?
Txilera, osabarengana.

BETETAKO AMETSA?
Orain daukadan familia.

BETETZEKO AMETSA?
Jubilaziora iristea.6

ahal dudan kontzertu guztietara. Eta abes-
batzaren argazkiak eta bideoak nire kontu
izaten dira. Etxean DVDetan grabatzen ditut.
Neure kasa ikasi dut eta ez dira tekniko-tekni-
koak, baina horiek eginez ari naiz esperien-
tzia hartzen”.
Suhiltzaile boluntarioa ere izan da Iriondo,

hogei urtez, iaz arte. Jarduera hori faltan bota
baino, “pixka bat lasaitu” egin dela dio, lan
horrek sortzen zion “tentsioa” alde batera u-
tzita. Lasaitasun horretan eragina izan duen
bestea izan da Azpeititik kanpo bizitzea. “Ba-

dira lau urte Donostian bizi naizela eta horrek
bizimodua erraztu didala esango nuke, arin-
du, lanarekiko deskonektatzen lagundu dida-
lako. Hemen, jendeak ezagutu egiten zaitu
eta, askotan, lanetik kanpo zaudela ere lana-
rekin zerikusia duten kontuekin etortzen zaiz-
kizu”, azaldu du.
Iriondo ez da asteburuetan etxean geldi-

tzea gustatzen zaien horietakoa. Urte askoan
ibili da, eta oraindik ere jarraitzen du tarteka,
kirol probetako helmugetan edota festa eki-
taldietan babesleen arkuak-eta jartzen; “eki-
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UDALETXEA x x xAsteguna:  08:30-14:00 x x xLarunbata:  09:00-12:30   UDALTZAINGOA x x xEgun osoz

irekita egoten da   ANBULATORIOAx x xEgun osoz irekita egoten da   IGERILEKUAx x xAstelehena: 

14:00-21:00 x x xBeste astegunak:07:00-21:00 x x xLarunbata: 10:00-13:00 eta 16:00-20:00 x x xIgandea eta

jai egunak: 09:00-13:00 x x xKanpoko igerilekua: ekaina arte itxita   KIROLDEGIA x x xAstegunak: 

10:00-13:00, 15:00-21:00 x x xLarunbata: 10:00-13:00, 16:00-20:00   UDAL LIBURUTEGIA x x xAstegunak: 

09:30-13:00, 16:00-20:00x x xLarunbata: 09:30-13:00 x x xUdan, Gabonetan: 08:30-14:00   GAZTELEKUA

x x xAsteartea-ostirala: 17:00-20:30 x x xLarunbata: 16:00-20:30

x x xFARMAZIAK (martxoa)x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

LARRIALDIAK

112

sODOLA BETI BEHAR.
Odol ateraldiek behera egin zuten iaz
herrian, eta Azpeitiko Odol Emaileen
Elkarteak herritarrak, bereziki gazteak,
animatu ditu odola ematera. Hileko azken
asteazkenetan dute hitzordua.

ODOL-EMAILEAK

Martxoaren 29an izango

dute hitzordua, 17:00etatik

21:00etara, anbulatorioan.

x xGARRAIOAx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ALDALUR 943 85 2587

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

x x xautobusen ordutegi osoa:

www.uztarria.com/azpeitia/

autobusak

x x xORDUTEGIAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xERABILGARRIx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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TOKI PUBLIKOAK

Udaletxea 15 72 00

Udaltzaingoa  15 13 13

Suhiltzaileak 112

Azpeitia Lantzen                    15 71 83

Iraurgi Berritzen  026069

Nekazal Bulegoa 81 24 85

Iturritxiki Ludoteka 15 11 79

Txiki-Txoko Ludoteka      15 05 16

Gaztelekua / GIB 15 71 61

Lanbide 15 04 02

Kiroldegia 81 30 69

KIUB                                                      15 72 01

Igerilekua 81 41 21

Emakumeen Txokoa          15 70 55

Ertzaintza-Azkoitia           0837 80

Baigera I 81 51 71

Baigera II 81 23 89

Epaitegia 02 51 91

Ingurugiro 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? 080688

Erlo Telebista (Azpeitia) 81 53 35

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

Arrate Irratia                   943  12 01 73

Euskadi Irratia             943 01 23 00

ETB                                               943 01 17 05

ALDERDI POLITIKOAK

Bildu  15 72 00

EAJ 81 55 70

Sortu                                                      15 72 00

EA 81 00 11

Aralar                                       647 42 59 95

SINDIKATUAK

ELA 81 34 46

LAB 15 13 56

EHNE 81 39 28

KULTURA-EUSKARA

Sanagustin 10 52 20

Kultur Mahaia               674 16 56 84

Euskara Patronatua 81 45 18

Natul euskara taldea661 10 44 46

Udal Euskaltegia 81 19 47

Udal Liburutegia  15 71 95

Loiolako Liburutegia 8165 08

Kontseilua                          943 59 12 00

Bai Euskarari                  902 43 00 26

IKASTETXEAK

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

Uztaro                                                    81 31 90

BESTERIK

Xoxoteko aterpea 58 10 07

Eregi                                        943 08 06 88

1-6-11-12-17-22-29
Jacome (Azpeitia).
943 080258            

2-8-15-20-25-26-30
Beristain (Azpeitia).
943 811949 

3-9-14-21-31
Alberdi (Azpeitia).
943 815974   

4-5-10-16-23-28
Eizagirre (Azpeitia).
943 811274                    

7-13-18-19-24-27
Aranburu (Azpeitia)
943811949                                               

Beristain (Azpeitia).
943 811949

GAUEZ, URTE OSOAN



IKER ARAKISTAIN
Teheran, Iran

Kontraste
handiko herrialdea
dun Iran”

Merkatu internazionaleko aholkularia da
Teheranen, urte hasieratik. Egonaldia
turismoa egiteko ere baliatu du.. A. Agirrezabala

“

Zer dela-eta hago Iranen? 
Enpresa Administraritzan diplomaduna eta
Finantza eta Aktuaritza Zientzietan lizentzia-
duna naun. Etorkizunerako onena izango hu-
nala-eta, internazionalizazio programa baten
bidez, Irango hiriburuan, Teheranen, nagon
lanean. Merkatu internazionaleko aholkularia
naun, Dubai-Gasteizko enpresa batean.
Zer moduzko tokia duk? Eta jendea? 
Kontraste handiko herrialdea dun. Teheran,
esaterako, negozio zentroa dun. Hiriburua-
ren iparraldea, erosahalmen gehien dutenen
bizilekua dun, baina hegoaldera joan ahala,
bizimodu tradizionalagoa zagon. Hiriburutik
kanpo bizimodua askoz ere xumeagoa dun,
eta leku interesgarri eta historiko asko zau-
den. Jendea oso atsegina dun; beti laguntze-
ko prest. Kanpotarra izanik, galdera asko egi-
ten zizkidaten, jakin-min handia diten.
Eta zer egin zaik zailena?
Hizkuntza. Irango hizkuntza ofiziala, jendea-
ren eguneroko hizkuntza, farsi edo persiarra
dun. Nahiz eta negozio munduan ingelesa
erabili, farsi hizkuntza ikasteko saiakeran ari
naun, ate gehiago zabaltzeko asmoz.
Euskaldunik topatu al duk hor?

Bai, noski. Munduan ez dun egongo lekurik
euskaldun bat bizi ez denik. Irandar gehienek
Euskal Herria leku gatazkatsu bezala ezagu-
tzen diten.
Iran aipatu eta badirudi gerrara joan
haizela. Zer topatu duk? 
Zoritxarrez, gure gizartean informazio falta
handia zagon. Iranek petrolio eta gas natura-
laren erreserba handiak dizkin. Horrek inte-
res handiak sortzen dizkin beste herrialdee-
kiko. Beraz, etsaien eta aliatuen arteko gerra
ekonomiko-politikoa agerikoa dun, baina ez
zagon gerra armaturik. Maiatzaren 19an hau-
teskundeak ditun, erreformista/moderatu eta
kontserbadoreen arteko norgehiagoka izan-
go dinagu lehendakaritza lortzeko bidean.
Irandarren artean zalantza dun nagusi.
Inguruak ezagutzeko aprobetxatu al duk? 
Asmoa hori dun. Asteburuak (osteguna eta
ostirala) aprobetxatuko ditinat herrialdea
ezagutzeko. Hilaren 20an Norooz urte berri
eguna ospatzen dun eta inguruko herrialde-
ak bisitatzeko bidaia bat egitea dinat buruan.
Hor noiz arte egoteko asmoa duk? 
Abuztura arte dinat lan kontratua, eta Azpei-
tira bueltatuko naun. Gero ikusiko dinagu...6

1. Teheran, Irango hiriburua.2. Iker Arakistain
lankideekin, bere urtebetetze egunean. 3.
Persepolis persiarren inperioko aztarnak.

5.650.530 kilometrora dago.
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B adator, orain dela ia-ia
berrogei urte etorri zen bezala, edo ez bezala,
orduan ez genekien-eta zer zetorren, ez ge-
nekien ezer, hitza ezagutzen genuen, korrika
eta presaka jaio ginela esaten ziguten etxe-
an, lastrekan ibiltzen ginen, maratoi txiki, erdi
eta osoen garaia zen, eta han ibiltzen ginen
lastrekari itxuran azkueneko paretik loiolarai-
no eta azkoitiko txerloiraino, lastreka, eskola-
rik eman behar ez genuen egunetan, edo
gauetan beharko nuke esan, egunez ikasto-
lan eskolak eman eta gero euskarazko zen-
bait eskola emanez pasatzen genuen-eta
denbora, gau-eskoletan, betharramdarretan,
eta gazte ginen eta ez zitzaigun kostatzen,
hau hori eta hura egiteko sasoia geneukan,
eta egiten genuen, eta ez ginen haserre, eta
gure esku zegoena egiten genuen, baina or-
duan, egun batean, institutuan irakasle zen
igarate etorri zitzaigun notiziarekin, nik igara-
te daukat akorduan behintzat, kanpaina bat,
gau-eskolekin batera zetorrena, aek erakun-
dearena, dirua biltzeko kanpaina, korrika
zuen izena, eta fermin muguruzaren kantuan
bezala ibili ginen, zoratzeko moduan, pega-
tak ipintzen eta dirua biltzen, gutxi gorabehe-
ra, bateko eta besteko dendara sartu, sobrea
utzi, euskararen aldeko kanpaina, dirua, so-
brea jasoko genuela, kanpoko kristaleran ko-
rrika txartela jarri, uzten zigutenean, nahi zu-
tenean, eta zenbat ezin entenditu, eta zenbat
azalpen, eta hura eskola ematea baino zaila-
goa zen, guk geuk ere ez genuen-eta kanpai-
na hura entenditzen, ondoko jaian azpeititik
pasatuko zela karrera bat, baina ez zela ziklis-
ten karrera bezalakoa, baten batzuk etorriko
zirela, makila bat eskuan, eta herrian zeinek
eman, zeinek kilometroa erosi ere antolatu
behar genuela, eta zer zen zoramen hura, eta
hórrela, halako batean, etorri zen delako jai
hori, eta goizean goizago, ez plazan ez erdi
kalean ez inon inor ez zebilen garaian etorri
zen karrera hori korrika, eta batak besteari
non ez dakidala ere eman zioten makila hura

Korrika

x x xFermin Muguruzaren
kantuan bezala ibili ginen,
zoratzeko moduan, pegatak
ipintzen eta dirua biltzen

eta erdi kalean behera joan zen, harako ongi
etorri mr marshall bat izan balitz bezala, inork
agurtu gabe, eta atzetik karabanarik ere ez
zuela, morroi zoro bat bizikleta gainean zin-
tzarri handi bat hartuta, tolon-tolon-tolon, jen-
dea leihora bada ere arrimatzen ote zen, bu-
rrundara hura zer ote zen, dena zeharo alfe-
rrik, jendea lo, eta lau oilo lastreka, korrika la-
saon badiolegiraino, haraino nik ikusi nuena,
gero zestoarrak, eta ikusitako erretratuetan,
azpeitian baino harrera beroagoa egin zioten
han korrikari, giroa kalean, gure herrian ez
bezala, azpeitian ez zen-eta eguerdi arte giro-
rik izan, eta erraibots arkupetan txartelak jar-
tzen, korrika haren materiala salgai, ‘hi, eta
nola esaten dek llaberue euskaraz?’, ‘jarrizak
giltzatakoa’, eta holaxe, eta dirua bildu eta
donostiara dirua, eta herrian esku hutsik gu.6
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