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tuRiSmoa 
pRofeSionalen 
begietan 

Turismoak hazkunde 
handia izan du 
azken urteotan. 
Gero eta bisitari 
gehiago etortzen 
da Zumaiara. Baina, 
masifikazioa izateko 
arriskurik ba al dagp? 
Zer nolako turismoa 
nahi dugu? Galdera 
horiek erantzuteko 
turismoaren arloan 
lan egiten duten 
lau profesional 
elkarrizketatu ditugu.
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Azken ukituak baino ez zaizkio falta Flysch Hotelari ateak za
baltzeko. Hemezortzi logelak prest dauzkate, eta laster irekiko 
dute Internet bidez erreserbak egiteko aukera. Hastera doan 
abentura berri baten zirrararekin bizi dituzte egun hauek Ai
torrek eta Luciak, baina bide luzea eta nekeza egin behar izan 
dute honaino iristeko. “Hotela urte eta erdian eraiki dugu, 
baina proiektuarekin duela bost urte hasi ginen. Momentu 
gogorrak pasa ditugu, dena uzteko zorian ere izan gara, baina, 
zorionez, hemen gaude, ilusio handiarekin”.

Duela bost urte hasi zen dena, krisialdi ekonomikoaren 
erdian. “Nik zilarrezko bitxiak diseinatzen nituen”, hasi da 
Aitor esplikatzen. “Negozioa gero eta okerrago zihoan, ez 
zegoen marka handiekin lehiatzeko modurik, eta bezeroak 
galtzen ari ginen. Orduan hasi ginen pentsatzen turismoari 
begira zerbait egin genezakeela. Nik bezeroak neuzkan Es
painiako leku askotakoak, eta 
ohartu nintzen oso gutxi ezagu
tzen zutela Euskal Herria. Kan
tabria edo Asturiasekin aldera
tuta, hemen oso gutxi landu da 
turismoa. Egoera politikoa aldatu 
zenean, aukera bat ikusi nuen. 
Lehen jende asko ez zen etortzen 
beldurragatik edo gorrotoagatik. 
Baina hori aldatu egin da, eta hor 
ikusi nuen aukera”. 

Landetxeren bat hartzekotan ari 
zirela, San Telmora bidean dagoen 
lur sail batean eraikitzeko aukera 
aurkeztu zitzaien. Eta halaxe mur
gildu ziren Flysch Hotelaren proiektuan. “Guretzat bizitza 
proiektu bat da; hotelean inbertitu ditugu gure ondasun 
guztiak, eraikinaren goialdean daukagu orain gure etxea, hau
xe izan da gure ilusioa”, dio Luciak; “Semea eta alabarengan 
pentsatuta ere eman genuen pausoa. Duela bost urte egoera 
ekonomikoa oso beltza zen, gazte asko kanpora ari ziren joa
ten lan bila. Hemen etorkizunerako aukera bat izango dute, 
gustuko lana badute”, jarraitu du Aitorrek.

Turismoaren gorakada
Gaur egun Zumaia modan dago eta turismoak gorakada han
dia izan du azken bi urteotan. Baina duela bost urte egoera 
oso bestelakoa zela gogoratzen dute Aitorrek eta Luciak. “Or

duan egoera nahikoa tris
tea zen. Zumaian eskain
tza oso eskasa zen –Zelai 
hotela ere itxita zegoen–, 
eta gelen okupazio mai
lak beldurra ematen zuen. 
Guk datuak begiratzen 
genituen ia egunero eta 
ez zuen animo handirik 
ematen”, gogoratzen dute. 
“Baina ikusi genuen turis
mo bulegoan lan handia ari zirela egiten, ilusio handiarekin, 
eta aurrera begira hobera egin zezakeela egoerak. Hori bai, ez 
genuen espero gero gertatu den eztanda”, aitortu dute.

Ocho apellidos vascos pelikulak eragin handia izan duela 
garbi dute biek, “erakusleiho bat 
izan da herria ezagutzera emate
ko”, baina uste dute egoera bere 
neurrira etorri eta “turismo la
saiagoa” izango duela Zumaiak. 
“Orain sukarraren erdian gaude, 
baina hori pasako da. Guk uste 
dugu Zumaiak turismo lasaia
goa behar duela eta hala izango 
duela. Zumaiak bere paisaiak 
eta bere ingurunea dauzka es
kaintzeko, leku lasaia da eta ba
lio horri eutsi behar dio. Udan 
festa eta zalaparta nahi duenak 
Zarautzera eta Donostiako Parte 

Zaharrera joko du”. 
Hotelean ere giro hori eskaini nahi dute. “Etorri nahi duen 

orok dauzka ateak zabalik, eta gure gelak prestatuta daude, 
bi, hiru edo lau lagun hartzeko –bi gela sukaldedunak dira–; 
baina gustatuko litzaiguke leku lasaia izatea, eta horretarako 
dauzkagu kafetegi bat –bezeroentzat bakarrik– terraza eder 
bat, gela guztiak balkoiarekin, aparkaleku propioa... Horrez 
gain, aukera ikusten dugu enpresa munduarekin lan egite
ko. Asko Donostia aldera joaten dira, eta ikusten dugu 1520 
bat minutura herri asko dauzkagula, enpresa asko, eta gurea 
aukera erakargarria izan daitekeela lana bukatu, Zumaiara 
etorri eta deskonektatzeko. Bertan daude Algorri, Itzurun, 
labarrak...”.
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da; turismo lasaia 
behar du Zumaiak”
TESTuA ETA ArGAZKIA: GOrKA ZABALETA

Duela bost urte 
bizitzan bide 
berri bati ekitea 
erabaki zuten Aitor 
Kareagak eta Lucia 
Manzisidorrek. 
Ekonomia krisialdi 
sakonean zegoen 
sartuta eta 
turismoak apenas 
zuen indarrik 
Zumaian; baina 
apustua garbia izan 
zen: hotel berri bat 
zabaltzea.
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2003. urtean hasi ziren lehen 
bisita gidatuekin, “Algorri eta 
Itzurunen egiten zen paisajis
tikoa, Deba eta Zumaia arteko 
trekkinga eta bisita kulturala. 
Hura izan zen honen guztiaren 
hasiera. Lehen unibertsitateetan 
bakarrik ematen zen zientzia es
kaintza denen eskura uztea zen 
gure asmoa, hona etortzen zen 
jendeak Zumaia beste era bate
ra ikus zezan, hain zuzen ere”. 
Hasieran jendeak “aurpegi arraroarekin” begiratzen ziela dio 
Jonek, “baina denborak erakutsi du lan ona ari ginela egiten”. 

Zumaian hasi zutena, denborarekin, Deba eta Mutrikura 
ere zabaldu zuten. “Euskal Kostaldeko Geoparkea sortu ze
nean, hiru herrietan zegoen eskaintza bateratu zen. Horrela, 
Debara, Mutrikura edo Zumaiara etorriko ziren banakakoei, 
bikoteei edo talde txikiei irteera hauetan parte hartzeko auke
ra zabalduko zitzaien”. Talde handiei zuzenean eskaintzen di
zkie bisita gidatuak, adierazi digunez.

Turismo aldetik gaur egun bizitzen ari garen hazkundea
ren mugarrietako bat 2007. urtean aurkeztu zen Flyscharen 
ibilbidea dela gaineratu du. “Ibilbide horri esker ezagutu 
zuen jende askok Zumaia. Bitxia da, baina horren aurretik 
jendea ez zen Getariatik pasatzen hona; Zarautz eta Getaria 
beteta egoten zen, eta Zumaia hutsik. Horma antzeko bat 
zegoen, guk txarrantxa deitzen geniona. Hori aldatu egin da. 
Pixkanaka ari da jendea etortzen eta, gaur egun, promozio 
aldetik, Zumaia mapan dago.

Azken urteotan gora egin du Zumaiara etorritako bisitari 
kopuruak. Arratibelen ustetan kopuruan bakarrik ez, bisita
rien tipologian ere izan da aldaketa. “Orain hasi gara turistak 
jasotzen. Orain arte egunpasako txangozaleak etortzen ziren, 
Gipuzkoakoak bertakoak eta inguruko probintzietakoak. 
Gero, bisitariez betetako autobusak etortzen dira. Horiek 

gehienez ere 20 minutu egiten 
dituzte hemen. Lortu behar du
guna da 20 minutu bakarrik ez, 
hiru ordu egitea hemen, herria 
pixka bat ezagutu eta gastua 
egin dezaten”.

Masifikaziorik ez
Jonek ez du uste turismo ma
sifikaziorik izango denik. “Bai 
zera! Astegun batean edo aste
buru batzuetan Erribera kaletik 

joaten bazara ikusten duzu ez dela hainbestekoa. Aste San
tuko egun batzuetan jendetza egon da, baina beste hilabeteak 
lasaiak izan dira. Hori kostaldeko herri guztietan gertatu da 
eta horretarako prestatuta eta mentalizatuta egon behar dugu. 
Trafikoaren inguruan bai, arazoak ikusten ditut, baina horri 
irtenbideak aurkitu nahian ari dira”. Herrigunea beteta da
goenean Zubitxikitik kotxeak pasatzen ez uztea eta kotxeak 
kanpoaldeko aparkalekuetara bideratzearen aldekoa da.  

Etorkizunera begira, planifikazio baten beharra ikusten du, 
zehazteko zer nolako turismoa ekarri nahi den. “Nik garbi 
daukat familiari lotutako turismoa erakarri behar dela. Tu
ristak ari dira etortzen eta ez dute uste beldurra izan behar 
dugunik. Are gehiago, nire ustez aukera bat da hau. 17 urte 
hauetan ez dut Zumaia hain polita ikusi. Erribera kalea ko
mertzioz beteta dago, Beheko Plaza ere ederra geratu da, giroa 
du. Ez dut inoiz Zumaia hain bizirik ikusi. Eta nori egiten dio 
horrek mesede? Bada, zumaiarrei”.

Sortzen diren aukera hauek aprobetxatu behar direlakoan 
da. “Pasa dugun garai ilunaren ondoren, krisi bortitz horren 
ondoren, gertatzen ari dena modu positiboan hartu beharko 
genuke. Baina, ondo egin behar da. Zumaiak logistika aldetik 
bere arazoak ditu, gero eta bizilagun gehiago ditu eta, gainera, 
kanpotik jendea dator... Etorkizuna planifikatu behar da eta 
beldur hori aukera bihurtu”. 
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positiboan hartu beharko 
genuke”

52 urteko donostiarra, Jon Arratibelek 17 urte daramatza Zumaian lanean, betiere 
turismoaren arloan. Gaur egun Begi Bistan enpresako burua da. “Txomin Agirre 
kaia, Sarauneko zabalgunea eta Santiago hondartza batzen zituen ontziarekin hasi 
ginen eta handik urte batzuetara lehen bisita antolatu genuen: ontzian urola ibaian 
gora eginda, Beduaraino joaten ginen”. 

TESTuA ETA ArGAZKIA: JuAn LuIS rOMATET



“Turismoak eboluzio handia izan du; 
aldaketa ikusgarria izan da, baina turis
moa beti egon da Zumaian”, azpimarra
tu du Urangak. Etxe Ona jatetxeko alaba 
da, eta txikitatik ezagutu du kanpota
rren joanetorria. Garai hartan, kan
poko jendea erakartzeko aktuazioak eta 
ekintzak antolatzen zituzten jatetxeko 
terrazan. Barrualdetik etorritako jendea 
zen orduan turista, “udara kostaldean 
pasatzera etortzen zirenak”. Jende asko 
egunpasa etortzen zela gogoratzen du. 
“Oso tipikoa zen hondartzara etortzea 
eguna pasatzera, eta gero, etxera bidean, 
Etxe Onan gelditzea txokolatea eta txu
rroak jatera”.

Gezurra dirudien arren, krisiak tu
rismoari bultzada eman diola uste du 
Urangak. Bere iritziz, garai batean jen
dea turismoari bizkarka bizi zen. “Herri industriala izan da 
Zumaia eta turismoari ez zitzaion garrantzi handirik ematen, 
bizkarka bizi ginen. Orain, krisia dela medio, askok aukera 
bat ikusi dute turismoan”.

Turismo ereduak aldatu egin di
rela dio. Urangak errepaso azkarra 
egin du. “Belle epôqueko garaian, 
“Los baños del mar” deitzen zen 
turismoa egiten zen Zumaiako 
hondartzetan eta Zestoako bai
nuetxean”. Ondoren, industriali
zazioa etorri zen. Horrek Espai
niako hainbat probintziatatik jen
dea lanera etortzea ekarri zuen, eta 
haien oporrak beraien jaioterrira joatea izaten zen. 

Globalizazioarekin, ordea, jendea atzerrira hasi zen joaten 
eta lekuak bisitatzen, baina opor egunak mozten. “2005
2008. urteen artean, oso urte oparoak izan ziren. Garai har
tan jendea gutxienez urtean bitan ateratzen zen oporretan”.

Ondoren, krisialdia etorri zen. “Bidaia motzagoak egiten 
hasi zen jendea, motzagoak eta gertuagokoak. Asko egunpa
sako oporren formula erabiltzen hasi zen, eta egunpasako ho
rretan Zumaia iraultza bat izan da”, nabarmendu du. 

Gaur egun turismo esperien
tziala deitzen dena dago modan. 
“Zer da hori? Leku batera joan 
esperientzia bat izateko, zerbait 
ikusteko, ikasteko, egiteko”. 
Euskal Kostaldeko Geoparkeak, 
adibidez, asko lagundu dio horre
tan herriari, bisita gidatuak, itsas 
zeharkaldiak eta abar eskainiz, 
eta Zumaia nazioartean kokatuz. 

“Natura aldetik, altxor bat daukagu eta oso ongi kudeatu da. 
Mundu osoko geologoak ez ezik, bisitari askok gozatu dute
eta flyschaz”.

Azken hiru urteotan, berriz, fikziozko pelikulek eta tele
sailek jarri dute puntua. “Ukaezina da Ocho apellidos vasco-
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begira bizi ginen, eta orain 
aukera bat ikusi dugu”
Hirugarren sektoreari, eta, batez ere, turismoari eta ostalaritzari, lotutako familiatik 
dator Lore uranga. Etxe Ona jatetxeko alaba da, eta Turismo Zientzietan lizentziatu 
ondoren, bidaia agentzietan ibili da lanean. BQD bidaiak agentzia ireki berri du.

“egunpasako oporren 
formulan, zumaia iraultza 
bat izan da”
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TESTuA ETA ArGAZKIA:  
IZASKun urBIETA ESnAL
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Z A T O Z  I T S A S O A R E K I N  G O Z A T Z E R A !

Webgunea: talasoterapiazelai.com
Tel. 943 865100
Talasoaren ordutegia: Egunero irekita 9:30etik 20:30era
Jatetxea eguerdian irekita, eguerdia eta gauean.

sek eragin duen zurrunbiloa herrian. Dudarik gabe, iraultza 
ekarri du herrira. Orain Game of Thronesekin izango da. Ho
rrek ere Zumaia munduan jarriko 
du. Fikzioetako agertokiek asko 
erakartzen dute jendea, ezin dugu 
imajinatu ere egin”.

Azkenaldiko gune turistikoez 
gain, beste potentzialtasun bat ere 
aurkitzen dio Urangak Zumaiari. 
“Nik uste falta zaigula Parrokiari 
eta Zuloagari bultzada bat ema
tea”, aipatu du. Bide beretik, uste 
du Santiagoko dunei eta inguru 
natural horri indarra emateko ga
raia dela. Hala ere, arazo handiena 
lotarako orduan dagoen gabezian 
ikusten du. “Zumaian gelak fal
ta dira; orain hotel berria irekiko 
dute, baina, orokorrean, gelak fal
ta dira”.

Prest al gaude?
“Nik uste dut herrian ikara esze
nikoa dagoela. Baina alderantziz 
behar du izan, lortu behar dugu jendea hemen gelditzea. 
Asko pasadan etortzen dira eta ez dute dirua hemen uzten. 

Nik ez dut ikusten jendeak esaten duen saturazio hori gerta
tuko denik, ezta gainezka egingo duenik ere”.

Azkenaldian asko entzuten den 
kontzeptu berri baten inguruan 
galdetu diogu Urangari: gentri
fikazioa. Auzo baten burgeste edo 
elitizazioa da, eta horrek erosteko 
ahalmen txikiagoa duen jendea 
auzotik botatzen du. Turismoare
kin ere gertatzen da, izan ere, auzo 
edo inguru zehatz batean turisten 
eta alokairu turistikoen masifika
zioa etortzen da. Eraginen artean 
alokairuen garestitzea dago. “He
men pasako den edo ez? Momen
tuan ez dago, gehien bat logelarik 
ez dagoelako. Eskaintza handiegia 
bada, badago arrisku hori”, kon
tatu du.

Fenomeno hori ez gertatzeko 
azpimarratu du erakundeek ku
deaketa eta estrategia egokia landu 
behar dutela. “Turismo bulegoe
tatik, baita erakunde publikoeta

tik ere, lan egin behar da etortzen den jendea sakabanatzeko. 
Aukerak baditugu, eta horretarako lana egin behar da”.

“turismo bulegoetatik, 
baita erakunde 
publikoetatik ere, lan egin 
behar da etortzen den 
jendea sakabanatzeko”

“fikzioetako agertokiek 
asko erakartzen dute 
jendea, ezin dugu imajinatu 
ere egin”
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Zumaiako bulegoa Zarautz, Getaria eta 
Zumaiako etxeez arduratzen da. Mo
mentuan zortzi etxe dituzte Zumaian. 
“Zumaiako etxeak ezagunen bitartez, 
eta, batez ere, ahoz ahokoaren bidez 
lortu ditugu. Bulegoa ireki zenean, bi
sibleago egin ginen, eta horrek ere la
gundu du”, kontatu du Lazkanok.

Basquestay enpresaren ardura da 
apartamentuen kudeaketa osoa, hau 
da, etxeak iragartzea, giltzak bana
tzea, garbiketa egitea… “Gure filoso
fia da etxejabeek ezertaz ez arduratzea. 
Guztiaz daude informatuak, baina 
ez dute ezer ere egin behar”. Etxe bat 
alokairuan emateko lehen pausoa da 
Basquestaykoek etxea bisitatzea. Behin 
etxe jakin horren ezaugarriak aztertu
takoan baiezkoa edo ezezkoa ematen 
dute. “Erabakia ez dugu hartzen etxea 
zatarra delako edo ez. Kontuan hartzen duguna da etxetres
nak funtzionatzen duten, argindarra ongi dagoen… Behin 
minimo horiek betetakoan, iragarkia jartzea da hurrengo 
pausoa”, kontatu du.

Iragarki horiek hainbat bilatzailetan jartzen dituzte. Orrial
de ezagunetan agertzen dira etxeak, besteak beste, Airbnb, 
Homeway, Booking eta Tripadvisorren. “Hainbat bilatzaile
tan etxea iragartzearen alde ona da garestiago eman daiteke
ela”.

Giltza jasotzeko, turistek Basquestayko bulegora joan behar 
dute. Bertara, kodigo baten bidez sartzen dira eta barruan, zenba
kituta dauden buzoi batzuk dauzkate. Han, aurrez email bidez bi
dali dieten zenbakiko kutxara joan behar dute, eta beste kode ba
tekin, atea zabalduko dute eta giltza hartu. “Horretaz gain, etxera 
iristeko instrukzioak ere email bidez ematen ditugu: zein den 
portala, zein den atea, garajea, etxetresnak nola pizten diren…”.

Baina zertan ezberdintzen dira Basquestay eta Airbnb, 
adibidez? “Airbnbk etxeak iragartzen ditu. Salmentarako 

“Alokairuen garestitzearen errua 
etxe turistikoei leporatzen zaie, 
baina oraindik ahaztu egiten da 
zenbat etxe dauden hutsik”
Turismoak eztanda egin du, eta hotelez, ostatuz, kanpinez eta 
dena delakoez gain, badira batzuk beraien etxebizitza turistei 
uzten dietenak. “Alokairu turistikoak” bezala da ezaguna 
negozioa, eta iazko udazkenean Zumaian ireki zituen ateak 
horrelako enpresa batek: Basquestayk. Bi urte daramatzate 
zerbitzuen sektorean lanean; Donostian hasi ziren, eta 
Zumaian jarraitu zuten. 
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kanal bat bakarrik da, eta, beraz, 
etxejabeak entregatu behar ditu 
giltzak, baita etxea garbitu ere. 
Guk lan hori kendu egiten dugu. 
Zerbitzuan pauso bat gehiago 
eskaintzen dugu”. Basquesta
yren helburua etxejabeari ahalik 
eta errentagarritasun handiena 
eskaintzea da. Zumaian, batez 
beste, hiru gauko eskaria dago. “Gutxi gorabehera, 120140 
egunez alokatzen da etxe bat hemen. Guk kentzen dugun 
komisioarekin, jabearentzat errentagarria izateko, ziklo oso 
motzak eta errepikakorrak izan behar dute”. “Ez da pentsatu 
behar alokairu turistikoekin ohikoekin baino gehiago irabaz
ten denik”, azpimarratu nahi izan du. Hainbat faktore sar
tzen dira hor jokoan. “Etxea oso 
ondo baldin badago dekorazio eta 
kapazitate aldetik, ongi kokatuta 
baldin badago eta aparkalekua 
baldin badu, jabeak diru gehiago 
aterako du alokairu turistikoan. 
Bestela, eta Zumaiaren kasuan, 
hobeto aterako zaio ohiko alokai
ruan utzita”.

Arazoak eta debekuak
Alokairu turistikoen negozioa 
boom handia izan da Euskal He
rrian, baita hemendik kanpo ere. 
Hain nabarmena izan da honelako 
ostatuen gorakada, hiri handietan 
murrizketak ezarri dituzte. Horri 
lotu behar zaio ohiko alokairua
ren garestitzea. “Alokairu turis

tikoei leporatzen zaie erru guztia, baina oraindik ere ahaztu 
egiten zaigu zenbat etxe dauden hutsik. Jabe batzuek ez dute 
etxea alokairuan ematen; ez turistikorako, ezta ohikorako ere. 
Nire ustez, etxe gutxi egoteak du eragina garestitzean..

Hala eta guztiz ere, hirietan eta bertako gune batzuetan gerta
tu den masifikazioaz kontziente da Lazkano. Donostiako Alde 

Zaharra, esaterako, gainezka dago. 
“Bertako jendeak badu arazoa, bai, 
jende trafiko handia izaten dute eta 
segun nola kudeatzen den arazoak 
ekarri ahal ditu. Esaten da Do
nostian ere mugatu egingo dutela 
alokairu turistikoen kontua. Ezta
baida mahai gainean dago, baina ez 
dago oraindik erregulatuta”. 
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etxea iragartzearen alde 
ona da garestiago eman 
daitekeela”

“ez da pentsatu behar 
alokairu turistikoekin 
ohikoekin baino gehiago 
irabazten denik”
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+ emakume 
surflariak 
itzurungo 
olatuetan

Emakumeen artean surfa 
indartzeko asmoarekin sortu 
zen 2014an “Emakumea surflari” 
proiektua. Aurtengoan Zumaiara 
iritsi da, 18 urtetik gorako 
emakume zumaiarrek zazpi astez 
kirol honekin gozatzeko aukera 
izan dezaten. Gorantz doan kirol 
honetan emakumeek ere beraien 
lekua hartu nahi dute, olaturik 
galdu gabe.



TESTuA: IOSu ALBErDI
ArGAZKIAK: PEIO rOMATET ETA CArMELA PEÑALBA
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+ Aurretik Deba, Zarautz edo Hondarribiko hondartzetan egin 
izan da, baina Emakumea surflari proiektua Itzurungo hon
dartzara iristen den lehen aldia da, eta badirudi geratzeko eto
rri dela. Bertan irakasle dabilen Carmela Peñalbak badu moni
tore lanetan esperientzia, baina proiektu honetara ustekabean 
iritsi zen: “Nik ez nuen proiektuaren berri, Orroagan surfean 
nenbilela Zarauzko beste surflari batek hitz egin zidan honen 
inguruan eta ea Zumaian irakasle aritzeko norbait prest egon
go litzatekeen”. Peñalbak bere burua aurkeztu zuen eta bertan 
lanean dabil apirilaren 25ean ikastaroa hasi zenetik.

Zazpi taldetan banatuta dauden 42 emakume ari dira aste
ro neoprenoa jantzi eta uretara sartzen, eta askorentzat lehen 
aldia da. Peñalba pozik ageri da izen eman duen jende ko
puruarekin: “Proiektu honegatik ez ba
litz, agian jende hau guztia gogoarekin 
geratuko zen”. Bataz besteko adina 30
35 urte ingurukoa da ikastaroan. “ge
hienak dagoeenko amak dira eta horrek 
ere harritu egiten zaitu”, dio. Horien 
artean daude Edurne Martija, Naiara 
Eizagirre, Naroa Aranzabal eta Eider 
Aranguren. Laurak ostegun arratsaldee
tako klasean biltzen dira, seietatik zor
tzietara bitartean, itsasoak uzten dien 
adina olatu hartzeko asmoarekin.

Peñalbarentzat harrigarria izan zen 
zenbat emakume apuntatu ziren. Fede
raziotik ere esan zioten ea gai izango ziren hainbeste jende 
hartzeko: “Irakasle batek etorri behar izan du Zarautzetik, 
kanpoan ahalik eta jende gutxien gera zedin”. Halere, badira 
tokirik aurkitu ezin izan dutenak. Ikasle gutxi batzuk espero 
zituen irakaslea, ordea, konturatuz joan zen proiektuak oso 
harrera ona izan zuela: “Batbatean, Zumaian jendea surfa
ren inguruan hitz egiten hasi zen. Lagun batek esan zidan 
eskolara joan eta hiru ama haurren zain zeudela surfaren in
guruan hizketan aurkitu zituela. Ikastaroan apuntatu edo ez 
pentsatzen”.

Ikasleek ere berdin pentsatzen zuten. “Gutxienez hiru eta 
gehienez seiko taldeak zirela ikustean, ‘ea hiru elkartzen ga
ren’, pentsatu nuen”, dio Martijak. Eizagirreren kezka ere ber
bera izan zen, gutxienekoa osatzera ea iritsiko ziren.

Abentura txiki bat
Eizagirre ziur zen aurtengoan proiektuan parte hartuko zuela: 
“Zarautzen denbora dezente daramate ikastaro hauek egiten 
eta lankide batek apuntatzera animatu ninduen, baina alfer
keriak atzera botarazi ninduen”. Aurtengoan, berriz, Aran
zabal eta biak prest zeuden Zarautza joateko. Itzurunen ere 
egingo zela konturatzean, ordea, biek “begiak itxita” eman 
zuten izena herrian bertan. Aranzabalek gehitu du biak bate

ra izena ematea “beharrezko laguntza” 
izan zela pausoa emateko.

Martijak, berriz, ez zuen aurkitu 
kuadrillan prest egongo zen lagunik, 
baina “ikaragarrizko aukera” ikusi zuen 
aurrera egiteko: “Azken finean denok 
antzeko egoeran gaude, urte batzuk 
ditugu eta inoiz egin ez dugun kirol 
batean ari gara. Guretzat abentura txiki 
bat da”.

Inoiz ez da berandu
Gaztaroan surfean aritzeko zailtasun 
gehiago izan zituzten eta aukera hau 

aprobetxatu nahi izan dute guztiek. “Lehen askoz jende gu
txiago aritzen zen surfean eta nik beti eduki izan dut probat
zeko gogoa”, dio Martijak. Eizagirreren ustez, agian “lotsa” 
izan zitekeen beste momentu baten uretara sartu ez izanaren 
arrazoia. “’Landetara joanez gero, probatuko dugu’, esaten 
genuen”, gehitu du Martijak.

Peñalbaren ustez jarraitasun faltan dago arazo nagusia: 
“Batzuetan, kirolean emakumeoi kosta egiten zaigu jarraita
suna ematea, taldeka ez bada. Gero eta indar handiagoa du 
surfak, baina asko, lotsagatik edo, atzean geratzen dira”. Ho
rri aurre egiteko sortu zen proiektua, “emakumeek emandako 
klaseak emakumeentzat”. 

Guztiak ados daude egun uretako kiroletara salto egite
ko erraztasun gehiago daudela, tartean ZISKE edo hainbat 
ikastaro herrian bertan. “Gure artean inork ez zuen taula bat 
eramaten hondartzara edo esaten ‘momentu batez hartuko 
dizut uretara joateko’. Mutilen artean, berriz, bai”, gogoratu 
du Aranzabalek. 

Aldaketa ez dute surfera mugatzen, kirol mundu osora za
baldu baizik. “Sexuka banatu izan dira kirolak eta hori orain 
desagertzen ari da”, dio Eizagirrek. Martijaren ustez, denean 
gertatu da aldaketa: “Guri ez zitzaigun pilotan aritzea oku
rritu ere egiten eta egun emakumeak indartuz doaz hor ere”. 
Aranzabalek ere dioenez, bakoitzak bere buruari jartzen diz
kion mugak “erabakigarriak” dira. 

Proiektuaren zereginetako bat “begien aurrean dugunaz eta 
galtzen ari garenaz konturatzea” dela dio Peñalbak. Gaztetan 

“urte batzuk ditugu 
eta inoiz egin ez 
dugun kirol batean 
ari gara. guretzat 
abentura txiki bat 
da” edurne martija
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PADDLE
Olatuak hartu ez dituztenean, paddle-ean 
labarretako zuloetara eta Algorrira joan izan dira.
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egin ez zutena orain egiteko aukera izatea “baloratu beharre
koa” dela uste dute ikasleek, surfean eta gainerako esparru 
guztietan. Emakumeentzako soilik prestatutako ikastaroa iza
nik, gainera, babes handiagoa sentitzen dutela adierazi dute. 
“Uretatik kanpo ere igartzen da giro berezi hori, aldageletan, 
baita hasi aurretik eta ondoren ere”, gehitu du Martijak.

Lehen olatuaren aparrean
Astean bi ordu eskainiz, proiektuko bosgarren asterako jada 
ikasle guztiak gai izan ziren taularen gainean zutik jartzeko. 
“Erraza dirudi, baina lortzen ez baduzu, frustragarria izan 
daiteke”, azaldu du irakasleak. 

Azken asteetan olatu handirik ere ez 
dute izan eta askotariko ekintzak egite
ko tartea izan dute, besteak beste, pad
dleak hartu eta Algorriraino joatekoa. 
“Beti kanpora joateaz pentsatzen ari 
gara eta hemen ere gauza ederrak egin 
daitezke, gozatu handia izan zen hura”, 
azpimarratu du Martijak.

Denek lehen eguna dute gogoan 
guztietan gogorrentzat. Ur hotza, itsaso 
zakarra… Egun hura pasatu eta gero, 
Arangurenek galdetu zion bere buruari 
zertarako apuntatu ote zen. Olatu ba
tek hankaz gora jarri zuen talde osoa eta taulak buru gainean 
amaitu zuten. Ohera sartzean oraindik ere olatuekin esnatzen 
omen zen Martija. 

Gertatuak gertatu, lehen egunetik gora egin izanaren sen
tsazioa dute guztiek. “Bigarren astean eguraldi ederra egokitu 

zitzaigun eta guretzako moduko olatuak”, dio Aranzabalek, 
“zeharo gustura aritu ginen olatuak hartzen”. Uretatik irten 
eta eginiko lana ospatzeko, pintxopotera irten zen taldea.

Aurrerapenaren meritua irakasleari ematen diote lau ikas
leek. “Segurtasuna transmititu digu, betidanik ezagutuko ba
gina bezala”, dio Arangurenek. Surfa urrutiko zerbait bezala 
ikustetik bizitzera igaro dira guztiak, garrantzia emanez amo
re ez emateari. “Gure adinarekin eta inoiz surfean ibili gabe, 
tente jartzen asmatzea ikaragarria da”, azaldu du Eizagirrek, 
“baina tente jartzetik surf egitera alde izugarria dago”.

Peñalba ere harro dago ikasleek izaniko aurrerapenaz: “Jen
dea Itzurun goitik begira jartzen da eta uretan daudenek zutik 

jartzeko zein abilidade duen goraipa
tzean, nik dudarik gabe erantzuten 
diet: ‘Zer uste duzue, ba, nire ikasleak 
dira’”. Irakasleak hauen ilusioa ere go
raipatzen du: “Gogo gehiagorekin eto
rrarazi didate”. 

Taldean sortu den giroarekin oso 
gustura daude denak. Batzuetan bes
teetan baino gehiago kostatu izan zaie 
ikastarora joatea, baina inor ez da egin
dakoaz damutzen. Gertatu izan zaie la
negun gogor baten ostean neoprenozko 
trajea janzteko ere indarrik ez izan bai

na uretara sartzea. “Egun horietan, uretatik irten eta eskerrak 
ematen dituzu, eguna poztu dizula konturatzen zarelako”, dio 
Aranzabalek. “Olatu bat hartzen duzunean hainbesteko zirra
ra eragiten dizu, konpartitu egin behar duzu!”, gehitzen dio 
Arangurenek.

zazpi taldetan 
banatuta dauden 
42 emakume ari 
dira astero uretara 
sartzen
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uda begi aurrean
Zirrara horrek asko bultzatu ditu ZISKE elkartean izena 
ematera. Elkarrizketatutako lau ikasleek ez dute aukerarik 
izan oraindik ikastaro orduez kanpo uretara sartzeko, baina 
ez dute dudarik egiten udan bertan izango direla.

Peñalbak inork baino hobeto daki surfak harrapatuz gero 
bizitzaren parte bihurtzen dela eta horregatik animatzen ditu 
ikasleak uretara gehiago sartzera. Halere, ulertzen du edo
nork ez duela askatasuna itsasoaren egoeraren arabera eguna 
antolatu ahal izateko. Izan ere, ikasleetako asko lanean ari 
dira edota haurrak dituzte.  

“Emakumea surflari” proiektua irailean itzuliko da berriz 
ere, udan atsedena hartu ondoren. Lehen ikastaroak izaniko 
arrakastaren ondoren, goraldiak jarraitzea espero du Peñal
bak, egun uretara sartzen diren emakumeen kopurua igotze

ko asmotan. Arangurenek ere aurrera ideia batekin begiratzen 
du: “Udan surf egiten jarraitzen badugu, ez dakit irailerako 
jada zer maila edukiko dugun”. 

“olatu bat hartzen duzunean hainbesteko 
zirrara eragiten dizu, konpartitu egin behar 
duzu!”, eider aranguren
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ZUMAIAKO SOLDADURA ZENTROA

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA
SOLDADURA

4 Hezkuntza arautua, Oinarrizko Lanbide Heziketa: Soldadura.

4 DBH gainditu ez duten 15, 16 eta 17 urte bitarteko gazteentzat. 

4 Bi urteko ikasketak.

4 Bigarren mailan praktikak, eskualdeetako lantegietan  
    edo udalentzat lanak eginez.

2017-2018 ikasturtea: 
aurre izen-ematea ekainaren 5etik 16ra

Argibideak jaso eta izena emateko:
Urola Kostako Udal Elkartea
Soldadura Zentroa
Estazioaldeko industrialdea, Urola plaza 10, Zumaia   Tel. 943862576 edo 943890808
soldadurazentroa@urolakosta.eus   www.urolakosta.eus

Bailara eraikiz
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iñaki ijurko  
euskal musulmana

“Musulman batentzat 
yihad zailena musulman 
bezala bizitzea da”
TESTuA: JuAn LuIS rOMATET
ArGAZKIAK: ArnAITZ ruBIO APrEA

Azpeitian orain 59 urte jaioa, 
Iñaki Ijurko Zumaian bizi da 
24 urte zituenetik. Zumaiako 
eskoletan egin zituen ikasketak 
eta gaztaroan musika munduan 
ere ibili zen. Orain 27 urte baina, 
erabat aldatu zuen bizimodua. 
Jaioberritan kristautasunean 
bataiatu zuten, baina 1990. urtean 
musulman bihurtu zen. Bizitzak 
180°-ko aldaketa izan zuela dio. 
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Iñakik eta Jamilla Sellami emazteak etxean hartu gaituzte 
elkarrizketa honetarako. Motibo musulmanekin dekoratuta 
dute etxea. Egongelako mahai gainean Korana dute, eta al
boan fruitu lehorren azpil handi bat jarri digute jateko. Tea 
prestatzera joan da Jamilla sukaldera, eta Iñaki hizketan hasi 
da. Bi modutan hitzegite du: bere fe
deari buruz ari denean, mantso, hitz 
guztiak neurtu nahiko balitu bezala; 
haurtzaroari edo iraganari buruz hitz 
egiten duenean, ordea, Urola bailarako 
hizkera azkarra azaleratzen zaio. 

Esaera zahar batek dio futboleko tal
dea izan ezik, gizakiak iritziz, pentsae
raz eta ideologiaz aldatzeko gai garela. 
Baita fedeaz ere, Iñakik erakutsi digun 
bezala. Kristau bataiatu zuten, baita txi
kitan praktikatu ere. “Eliz mutila izan 
nintzen”. Gaztetan berbena taldeetan 
ibili zen, musika jotzen, baina adinean 
aurrera egin zuenean, beste interes ba
tzuk aurkitu zituen: “Ikasten hasi nin
tzen, beste gauza batzuk ezagutu nituen eta pauso hori eman 
nuen”. Aipatzen duen pausoa kristau izatetik musulman bi
hurtzekoa da. 1990. urtean izan zen, 32 urte zituela. Ordu
tik, gauzak “ezagutzen eta konfirmatzen” joan dela esan digu. 
“Islamaren sustraiak pixka bat ezagutzen joan nintzen, baita 
pixkanaka sartzen ere”. 

Konbertsioaren aurreko bizitza nola gogoratzen duen gal
detu diogunean, “kalean asko ibili” zela dio. “Nik 180°ko 
buelta eman diot neure bizitzari eta gorputzak eskertu du 
hori. Orain ez dut erretzen edo edaten. Nire buruan aurki
tzen dut guztia, ez dut bestelakoen beharrik. Janaria bai, bes
tela hilko nintzatekeelako. Nola ikusten dudan nire aurreko 
bizitza? Badakizu ohiturak nolakoak diren hemen, gizartea 
nolakoa den. Hemen jendea tabernetan integratzen da, argi 

eta garbi, eta musulmanak ezin du sartu alkohola saltzen du
ten toki batera”. 

Gazteek fedea galtzea taberna giroarekin lotzen du. “Lagu
nak ez badira [elizara] joaten, galdu egiten da. Gero, taber
naren kultura ezagutzen baduzu, eliza tontoen kontua beza

la ikusten da eta apartatu egiten dira. 
Gizarteak aspalditik du galduta fedea, 
bestelako mentalitateak dituzte. Gero, 
eskoletan Darwinen hitzak irakasten 
dituzte; hori da gaur egungo erlijioa”.

Kreazioaren ordez, eboluzioaren teo
ria irakasten da.
Hori da, baina hori teoria besterik ez 
da, eta erakusten dute egia izango balitz 
bezala.
Fedea eta zientziaren arteko talka 
dago hor.
Frogatuta dagoenean zientzia da, baina 
hala ez denean, teoria besterik ez da. 
Eta erakusten dute zientzia balitz beza

la. Hori, gure ustez, akatsa da. Gure liburuan, Koranean, es
aten da bizitza oro uretatik datorrela. Hori ez zuen Darwinek 
erabaki; Koranak hori orain dela 1.300 urte zioen. Musulma
nek bazekiten nondik zetorren bizitza, gauza asko zekizkiten 
eta liburu horretan ikasgai asko jasotzen dira. [Darwinena] 
Teoria besterik ez da eta eskoletan egia balitz bezala ikasten 
dute. Hor dago kaltea; erlijioa galdu egin da, beste gauza asko 
galdu diren bezala. 

Jamilla teontziarekin sartu da eta denoi atera digu te bana. 
Elkarrizketan zehar basoa beteko digu beste bizpahiru aldi
tan. Arabierazko hitz bat esan du esertzerakoan. “Batzuetan 
alto esaten dut eta beste batzuetan barrenetik. Jainkoaren ize
nean egin dudala esan dut”. “Dena egiten dugu jainkoaren 
izenean”, berretsi du Iñakik. “Aulkitik jaiki, animalia bat hil... 

“alkohola edatean 
desinhibitu egiten 
zara, erlijioa ahazten 
duzu eta tentazio 
gehiago izaten 
dituzu. horregatik, 
alkohola eta drogak 
ez dira onak 
musulmanentzat”

“orain Sirian, 
gerretan, gertatzen 
ari direnak 
musulmanek ezin 
dituzte sinetsi. 
liburuetan horiek ez 
dira ikasten!”
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Dena egin behar da jainkoaren izenean. Haragia halal eran 
prestatzen denean hori esan nahi du: jainkoaren izenean ari 
zarela esan eta orduan hil dezakezu animalia. Animaliak ere 
bereak dira, ez gureak”. 

Afrikatik edo Pakistanetik etorritako musulman ugari eto
rri da eskualdera bizitzera. Horri esker haragia halal erara 
prestatzen duten harategiak zabaldu dira. “Hemen harategi 
musulmanak badaude eta horietan erosten dugu haragia. Le
hen ez zegoen eta ohiko harategietan erosten genuen. Horrek 
ez du kalterik egiten. Beno, txerria ez bada. Guk txerria ez 
dugu jaten. Ezin dugu jan, hala aginduta dagoelako eta arra
zoiak daudelako”. 

Iñakik aitortzen duen erlijioa, Islama, “unibertsala eta to
lerantea” dela dio hizketaldian zehar. “Profetak hala erabaki 
zuen. Hark esan zuen tolerantea izan behar zuela beste erli
jioekin”. Hori hala izanda ere, onartzen du Islamaren barruan 
korronte desberdinak daudela, horien artean batzuk oso erra
dikalak. Korronte horietako partaide izanda erlijioa modu 
zorrotzagoan bizi ote duten galdetu diogu. “Zorroztasun hori 
norberak erabakitzen du. Erlijioa ezagutzean perspektiba 
hartzen duzu. Musulman batentzat yihad zailena musulman 
bezala bizitzea da. Ez da erraza. Ikusten duzunarekin tenta
zioak izaten dituzu. Alkohola edatean desinhibitu egiten zara, 
erlijioa ahazten duzu eta tentazio gehiago izaten dituzu. Ho
rregatik, alkohola eta drogak ez dira onak musulmanentzat”.  

Tamalez, Islama indarkeria kontuekin lotzen dugu, bai 

Ekialde Ertainean dauden gerrengatik, baita erlijio honen ize
nean mundu osoan (eta ez Mendebaldean bakarrik) izandako 
atentatuekin eta sarraskiekin. “Orain Sirian, gerretan, gerta
tzen ari direnak musulmanek ezin dituzte sinetsi. Liburuetan 
horiek ez dira ikasten!”. Jaungoikoaren izenean jendea hiltzea 
erlijioa ez dela dio. “Ezin da ulertu. Batzuk yihad horiek erli
jioaren defentsan egiten direla diote, baina erlijioa defenda
tzeko, erlijioa bizi egin behar da. Eta erakutsi. Liburu horiek 
egia asko dituzte, baita misterio asko ere. Liburu hau [Kora
na] eta profetaren bizitza dira arma handienak. Profeta txiroa 
zen: olo poltsa bat eta ohe bat zituen, besterik ez. Mundu 
honetan ez zuen ezer berea zenik, beste bizitzan egon zen eta”.

Hor kristautasunarekin paralelismoa egin dezakegu: Je
sukristo, ustez, txiroa zen, baina, gero, hor dugu Vatika
noa eta kuria. Musulmanen kasuan hor dago Saudi Ara
biako erregimena eta Emiratuetako xeke aberatsak.
Islamak dio zuk dirua izan dezakezula eta ondo bizi zaitezke
ela, diru hori jaungoikoak eman dizulako. Hori bai, diruak 
jatorri egokia izan behar du: ez dadila izan lapurretatik eta 
krimenetik datorren dirua. Baina, gero, musulmanok lege 
batzuk ditugu: urteko mozkinen % 2,5 gizarteari itzuli behar 
diogu, edozein gai sozialetara bideratu behar da. Hori abe
ratsek egiten al dute? Askok diote ezetz. Ez da ulertzekoa. 
[...] Aberatsa izanda zailagoa da musulmana izatea. Mundu 
materialari heltzen diote eta ez etorriko den munduari. Xeke 
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handi horiek indar handiegia dute eta haien kontra ezin da 
ezer egin. Baina gero jaungoikoaren esku geratuko dira”. 

Al Qaeda, Daesh edo beste taldeek egindako ekintzen on
dorioz, islamofobiak etengabe egin du gora Mendebalde
ko herrialdeetan. Halakorik bizi izan 
duzu hemen? 
Nik nire bidea erabaki nuen eta bes
teena errespetatzen dut. Egin ezazu 
nahi duzuna zure bizitzarekin. Baina 
nirea errespetatzen ez baduzu, niregana 
zaunkaka etortzen bazara, nik defenda
tu beharra daukat. Yihad hitzak defen
tsa esan nahi du, ez erasoa. Beste guztia 
politika da. Hango egoera hona ekarri 
nahi dute, beraien yihada mundu guzti
ra zabaldu nahi dute. Profeta kristaue
kin eta juduekin bizi zen. Hark zioen 
ezin zela inor behartu sinestera. Hori ezin daiteke. Norberak 
barruan eduki behar du sinesmena. Hori zioen profetak.

Baina horixe da erlijioek historian zehar egin dutena, jen
dea haien fedea praktikatzera behartu. Ez musulmanek 
bakarrik, baita kristauek ere, eta oraintxe bertan juduek 
Israelen ere bai. 
Garai ilunak izan dira eta ez dakit oraintxe bertan ez gauden 
beste batean. Nork daki zer etorkizun izango dugun? Nork 
daki zer gertatzen ari den orain? Balioak non daude gaurko 
egunean? Zer ekarri du modernizazioak? Izugarrizko arris
kuak! Islamofobia izango da, baina pobreekiko. Aberats bat 
etortzen bada bere kotxe handiarekin, harekiko islamofobia
rik edo arrazakeriarik ez dago.

Zumaiako meskitak aurten beteko ditu hiru urte. Rama
dan baten ondoren zabaldu zutela du gogoan Iñakik. Nahiz 
eta hasieran, ezjakintasunagatik edo, meskitaren aurkako hitz 
batzuk entzun ziren, Zumaiako gizartean nahiko integratuta 
sumatzen dugu kanpotik. Hala al da? “Umeek dute erraza 

integratzea. Haiek badakite euskaraz, 
lagunak dituzte, eskola berean dabiltza. 
Baina, hemengo hizketa ohiturak ez di
tuztenek ez dute hain erraza. Ez dago 
egoteko tokirik, tabernak ez badira”. 
Musulmanek beste arazo batzuek di
tuztela ere gaineratzen du. “Ni hemen 
jaioa naiz, hemen bizi naiz, baina nire 
gorpuak ezin du hemen geratu. Nik, 
musulman bezala, hilerri musulmana 
behar dut. Deustun badago bat, baina 
pribatua da, bazkideentzat da. Guretzat 
ez dago hilerririk. Hemendik kanpor 

eraman behar dira gorpuak, hilerri musulmanak dauden le
kuetara”.

 
Ikusita gero eta musulman gehiago bizi dela hemen, ez al 
duzue aukerarik halako hilerri bat izateko?
Eskaera egin da, baina... Azpeitiko musulmanek lokal bat 
eskatu zuten beraien errezoetarako. 67 hilabete pasa dira 
eskaera egin zutenetik eta alkateak oraindik ez ditu hartu. 
Azkoitian iskanbila handiak izan dira meskita bat jartze
ko asmoa zegoelako. Fama txarra dugu; telebistan nahiko 
irudi txarra ematen dute. Ez da esaten musulmana izatea 
zer den, nolakoa den. Testuingurutik ateratzen dituzte 
gauzak. Atzetik hori nahi duten eskuak daudela esango 
nuke. 
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“ni hemen jaioa 
naiz, hemen bizi naiz, 
baina nire gorpuak 
ezin du hemen 
geratu”

BIKOTEA
Jamilla eta Iñaki etxeko 
egongelan.
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Javier solas  
albaitaria

“Animalia exotikoen  
gaixotasun asko oraindik 
ezezagunak dira guretzat”

TESTuA: IZASKun urBIETA ESnAL

Zientzia eta biologiako gaiak betidanik atsegin izan ditu Javier Solas 
albaitariak. umetan baina, dinosaurioekin zegoen liluratuta eta paleontologo 
izan nahi zuen. Azkenean, Albaitaritzako ikasketen aldeko hautua egin zuen 
eta Zaragozara joan zen. Animalia exotikoen espezialista da, nahiz eta hiru 
txakur eta lurreko dortoka batekin bizi den. “Zumaian etxekoekin bizi 
nintzenean ordea, oso animalia ezberdinak izan nituen: hamsterra, kanarioa, 
kotorra, musker berdea, eskorpioia, arrabioa (salamandra) eta arrainak”, 
gogoratu du.

Animaliekiko ongizatearen ardura handitu egin dela aipatu 
du Javier Solas albaitariak. Egun Zaragozako animalientzako 
larrialdi klinika batean ari da lanean.

Zaragozara joan zinen ikastera. Zer moduzkoa izan zen 
esperientzia?
Albaitaritzari dagokionez, Zaragozako fakultatea prestigio
duna da eta Zumaiatik nahiko gertu dago. Gainera, senide 
ba tzuk han bizi dira; beraz, nire destinoa 
hau izatea erabaki nuen. Aldaketa han
dia izan zen. Kostako herri txiki batean 
bizitzetik, zure betiko lagunekin eta etxe
koekin, hiri handi batera joateak aldaketa 
dakar. Lehenengo bi urteak ikasle egoitza 
batean pasa nituen, eta ondorengo ur
teetan ikasle pisu batean izan nintzen. 
Hiriak ongi hartu ninduen eta bertako 
jendea atsegina eta irekia da. 
Nolako ikasketa lerroa du Albaitari
tzak?
Albaitaritza fakultate gehienak lerro 
hauetarako zuzenduta daude: etxeko ani
malia txikiak (txakurrak eta katuak), ani
malia handiak (produkzio animaliak eta 
zaldiak) eta elikadura osasuna. Medikuntzaren zatia batez ere 
txakurrengan eta katuengan oinarrituta dago. Ikerketa gehie
nak alor horretan daude eginak eta aurrerapen gehienak ere 

bai. Apenas dauden animalia exotikoen inguruko irakasgaiak, 
eta horiei buruz zerbait ikasteko praktikak egin behar dira 
kliniketan, edo unibertsitateaz gaindiko kurtsoak egin.

Zer egin zenuen ikasketak amaitutakoan?
Albaitaritzaren arazoa da ikasketak planteatuta dauden mo
duan praktika gutxi daudela, eta, horren ondorioz, ikasketak 
amaitutakoan titulua eduki bai, baina ez dakigula albaitari 

lan egiten. Hori zela eta, ikasketak amai
tutakoan, Zaragozako Albaitaritza Uni
bertsitate Ospitalean bi urteko internatu 
bat egin nuen. Urte oso intentsuak izan 
ziren, oso praktikoak, eta bakarrik zen
tratuta medikuntzan eta animalia txikien 
kirurgian.
Noiz espezializatu zinen animalia exo
tikoen albaitaritzan?
2011n internatua amaitu ondoren, Ma
drilen aurkitu nuen lana. Animalia exo
tikoen inguruan ezagutzak zituen norbait 
behar zuten. Nik ez nuen asko, baina bai 
gaiarekiko interes handia eta formazioa 
jasotzeko nahia. Hori zela eta, animalia 
exotikoen medikuntzari buruzko kurtso 

batzuk ikasten hasi nintzen. Ondoren etorri ziren albaitari
tzako kongresuak, hainbat klinikatan egonaldiak eta iaz mas
ter bat ere egin nuen.
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“animalia 
exotikoen 
inguruko 
medikuntza ez 
dago txakurrena 
bezain aurreratua”
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“daramagun 
bizitza ereduak 
askotan maskota 
bat ekartzea 
lehenesten du 
ume bat izatea 
baino. baina zein 
maskota?”
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Zergatik espezializatu zara animalia hauetan?
Lehen esan dudan moduan, orain arte inoiz ez nuen izan 
txakur edo katurik, baina bai beste hainbat animalia ez hain 
ohikoak, eta horiei buruzko ezagutza handitu nahi nuen. Ho
rretaz gain, animaliekiko pasio handia daukat. 
Beste animaliekiko zer ezberdintasun daude?
Ezberdintasun handiena da oso ezagutza gutxi dagoela hauei 
buruz. Animalia horien inguruko me
dikuntza ez dago txakurrena bezain au
rreratua, adibidez. Gainera, eragozpen 
horri batu behar zaio oso animalia txikiak 
izan ohi direla eta beraien jatorriagatik ez 
dutela gaixotasun sintomarik azaleratzen.
Zein da albaitari baten eta bereziki ani
malia exotikoen albaitariaren lana?
Albaitari baten lana oso zabala da; izan 
ere, hainbat alor hartzen ditu: anima
lia txikien medikuntza, ganaduen pro
dukzioa, zaldien medikuntza, animalia 
exotikoak eta basatiak, elikadura eta osa
suna (osasun inspekzioak, hiltokiak...). 
Animalia exotikoen kasuan, lan gehiena 
ematen duena da arazoa edo gaixotasuna 
identifikatzea, eta horren ondorioz, trata
mendu egokia aplikatzea. Zaindu behar 
den beste alorra izaten da animalia exotikoak dituen jabea
ri horiek nola zaindu behar dituen informatzea. Amaitzeko, 
patologiak azaldu aurretik, errebisioak eta osasun kontrolak 
eramatea ere gure ardura da.

Albaitari espezifiko hauen eskari handia dago?
Ez dago eskari handiegirik, baina pixkanaka handitzen ari 
da. Gero eta jende gehiagok ditu animalia exotikoak, eta, 
horren ondorioz, gero eta ezagutza handiagoa dago horien 
biologia eta medikuntza alorrean.
Nola erabiltzen dira animalia hauek? Maskota gisa, edo 
beste zerbaiterako erabiltzen dira?
Gehienak konpainiako animalia moduan erabiltzen dira. 
Beste batzuk, berriz, hazteko erabiltzen dira, eta ondoren 
maskota bezala saltzen dituzte. Frantzian, esaterako, anima
lia exotikoek izen berria hartzen ari dira: konpainiako ani
malia berriak.
Madrilen izan zinen lanean eta orain Zaragozan zaude 
berriro ere. Animalia hauen merkatua handia da? Zein da 
errealitatea?
Errealitatea da bi fenomeno ari direla gertatzen. Alde bate
tik, daramagun bizitza ereduak askotan maskota bat ekar
tzea lehenesten du ume bat izatea baino. Baina galdera da: 
zein maskota? Egun, exotikoen alde dago balantza; izan ere, 
txakur batek baino arreta txikiagoa eskatzen dute. Beste alde
tik, maskota baten gaineko zainketan kontzientziazio gehia
go dago, eta horrek ekarri du animalia exotikoekin albaitaria
rengana gero eta jende gehiago etortzea. Lehen pentsaezina 
zen hamster bat gaixotuz gero jabeak albaitariarengana era
matea. Gaur egun, 60 gramoko hamster bat ohiko bezeroa 
da.
Zein dira animalia exotikoak?
Animalia exotikoen barruan konpainiako animaliak sartzen 
dira, txakurrak eta katuak kenduta. Klasikoenak untxiak 
eta huroiak dira; akuri, txintxilla, arratoi eta hamsterrekin 
batera, ugaztun txikietan sartzen dira. Talde horretan eze
zagunagoak dira jerboak, urtxintxak, trikuak eta surikatak. 

Gero, hegaztiak daude, batez ere psita
zidak: perikitoak, ninfak, guakamaioak 
edo paseriformeak diren kanarioak eta 
diamanteak. Narrastien taldean, berriz, 
ohikoenak, uretako eta lurreko dortokak 
dira, iguanak, bizardun dragoiak eta po
zoirik gabeko sugeak. Normalean aten
ditzen ditugun beste animalia batzuk dira 
pinipig izena duten txerriak eta Titi ize
neko tximuak.
Zein da animalia hauek duten arazo 
edo gaixotasun ohikoenak?
Oraindik gaixotasun asko ezezagunak 
dira guretzat, baina ezagutzen ditugun 
gaixotasunen % 80 jabeak behar bezala 
ez erabiltzeagatik dira: bitaminen edo nu
trienteen gabezia edo elikadura ezegokia
gatik. Infekziogaixotasunak ere agertzen 

dira, batez ere egokiak ez diren hezetasun maila edo beroa 
izaten dutelako. Narrastien gaixotasunek, esaterako, hainbat 
faktore dituzte oinarri: terrarioaren tenperatura desegokia, 
dieta desorekatua eta bitamina falta, adibidez.

“kontzientzia 
handiagoa dago 
eta jabeak 
animaliaren 
bizitokia eta 
elikadura jatorriko 
lekura egokitzen 
saiatzen dira”

el
ka

R
R

iz
ke

ta



  b a l e i k e  2 0 1 7  e k a i n a   29

el
ka

R
R

iz
ke

ta

Ohituta al gaude animalia horietara? Eta beraiek zer mo
duz bizi dira gure artean?
Arazoa da lehen animalia horiek kaiola edo terrario batean 
edukitzen zirela eta txori denda edo 
merkatuetan saltzen ziren janariekin 
elikatzen zirela. Gainera, hiltzen baziren, 
beste bat jarri eta kito. Orain kontzientzia 
handiagoa dago eta jabeak animaliaren 
bizitokia eta elikadura jatorriko lekura 
egokitzen saiatzen dira. Horrek animalia 
zoriontsuagoa, osasuntsuagoa eta bizi ka
litate hobearekin bizitzea dakar. Gainera, 
jabeak gehiago disfrutatzen du.
Nolako jendeak izaten ditu animalia 
horiek?
Hainbat talde daude. Alde batetik, umeak ditugu. Oroko
rrean gurasoek oparitzen dizkiete animalia exotikoak: nor
malean, ugaztun txikiak izaten dira, untxia eta hamsterra, 
adibidez. Beste alde batetik, hor daude txakur bat erosi be
harrean animalia mota hauek erosten dituzten pertsonak, 
bikoteak, familiak. Ez dute animalia askorik ezagutzen, 
baina albaitariarengana etortzen dira informatzera eta be
harrezko azterketak pasatzera. Amaitzeko, animalia exotiko 
konkretu bat gustatzen zaien pertsonak daude eta horiek ere 
sarrisarri joaten dira albaitariarengana. Jabe horiek berezia
goak izaten dira.

Animalia exotikoen trafiko handia dago?
Justizia eta erakundeak gero eta gogorrago ari dira ipintzen gai 
honen inguruan. Egia esan, gero eta animalia gutxiago ikusten 

ditugu zalantzazko jatorriarekin. Aipatu 
behar da, noski, jabe horiek albaitariaren
gana ez etortzen saiatzen direla. Gaur egun, 
kontrol gehiago daude eta behartuta daude 
animalia identifikatua izatera.
Zein iritzi duzu animalien tratu txarren 
inguruan edo abandonatuta uzten du
tenen inguruan?
Arazoa bukatu egin beharko litzateke, 
baina uste dut garrantzitsuagoa dela tratu 
txarren eragilea salatu beharrean arazoa 

oinarritik lantzea, hau da, hezkuntza bidez. Maskota batek ez 
du kapritxo bat izan behar. Bizidunak dira eta guretzat har
tzen ditugun momentutik gure babesa eta ardurapean daude. 
Horrek denbora eta gastu ekonomikoa dakar. Horregatik, 
animalia bat izan aurretik beharrezko informazioa jaso behar 
da, eta bakoitzaren bizitzara hobeto egokituko dena bilatu.
Zer gaitasun izan behar ditu albaitari batek?
Etengabeko formakuntzan egon behar du; izan ere, arlo ho
netan aurrerapen asko gertatzen dira. Horretaz gain, ardu
ratsua izan behar du eta batez ere bere mugak ezagutu behar 
ditu. Arazo baten aurrean ez badaki nola jokatu, beste lankide 
bati lan egiten utzi behar zaio. 

“maskota batek 
ez du kapritxo bat 
izan behar”
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DEIALDIAK
ekainean zehar
nagusiekin nagusientzat (nagusien 

Astea). Argibideak Brankan, 
943862200

uztailak 3ra arte 
Txuri-beltzeko argazki lehiaketa. 

Gaia: Arkitektura. Argibideak 
Alondegian 943861056

ekaina-uztaila
7ko futbol eta areto futbol 

txapelketak.
ekainak 9-11
Alai auzoko jaiak 
ekainak 12-17
Merkataritza astea 
ekainak 28 – uztailak 2
Sanpedroak

ErAKuSKETAK
Oxford aretoan
ekainak 7-20 Forondako pintura 

tailerreko lanak
ekainak 22-uztailak 9 Xabier 

Irureta

EKAInA
9, ostirala
19:00 Beheko plazan Ludotekako 

festa.  
21:00 Munduari jira eta 2ra 
22:00 Oxford aretoan kontzertua: 

Jabier Muguruza + Mikel Azpiroz, 
Tonetti anaiak

11, igandea
12:00 Alondegian  89 urte beteko 

dituztenei omenaldia

12:00 Zumaia-Sakoneta-Zumaia 
piragua zeharkaldia

14, asteazkena
18:30 Odietan Musika 

Eskolako dantza emanaldia
19:00 Oxford aretoan 

hitzaldia: El nuevo derecho 
vasco de herencias, Juanjo 
Alvárez

16, ostirala
19:30 Oxford aretoan 

hitzaldia: Picassoren 
Gernika, argiak eta itzalak, 
Ismael Manterola

17, larunbata
Bizikleta Eguna: egun osoan, 

bizikletaren inguruko 
jarduerak

Gau Zuria, Zumaiako Merkatari 
Elkarteak antolatuta

19, astelehena
18:00 Oikian Musika Eskolaren 

jaialdia
20, asteartea
19:00 Odieta Pilota Luzea 

erakustaldia
22, osteguna
19:00 Maria eta Josen Musika 

Eskolaren ikasturte bukaerako 
jaialdia

23, ostirala
19:00 Oxford Flysch Trail hitzaldia: 

Juanito Oiarzabal
22:00 Sanjuaniturrin San Juan gaua
Jarraian Gernika parkean Eki Gaua 

 
 

24, larunbata
16:30 Erriberan Auto klasiko eta 

kirolekoen nazioarteko rallya 
17:30 Oxford Flysch Trail hitzaldia + 

briefing
20:30 Mari kalean kontzertua: San 

Pedro abesbatza
25, igandea
08:30 IX. Flysch Trail mendi lasterketa
26, astelehena
19:00 Oxford aretoan, Jon Maiaren 

Berriak jaio ginen liburuaren 
aurkezpena, Zumaiako bertso 
eskolak antolatuta.

28, asteazkenetik  
San Pedro Jaiak 

30, ostirala  
Aitzuri pilotalekuan Pilota partidu 
profesionalak 

uZTAILA
1, larunbata  

Lubaki kiroldegian Boxeo jaialdia
2, igandea
11:00-14:00 + 17:00 -20:00 Eusebio 

Gurrutxaga  plazan Artisau Azoka
7tik 10era:  

narrondoko jaiak 
15, larunbata
23:00  Odietan hasita perkusio eta 

argi kalejira: Deabru Beltzak
22, larunbata
22:30 Aitzurin kontzertua: Benito 

Lertxundi
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Deabru beltzak ArGAZKIA: DOnOSTIAKuLTurA.EuS
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Zure etxebizitza alokatu nahi baduzu,  
guk erraztuko dizkizugu lanak.

Bezeroari giltza eman, apartamendua garbitu...
Bulego berria daukagu Zumaian, Etxezarreta kalean.

A l o k a i r u  T u r i s t i k o a k

informazio gehiago:
Tel. 606 747 756

info@basquestay.com
www.basquestay.com


