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a ikasleen txokoa kaleratzen da hernaniko ikastola eta ikastetxeek hernaniko Udalarekin eta hernaniko Kronikarekin egindako elkarlanari esker.

datozen hilabeteetan jarraipena izango du.

HErNANI BHI :  ANImAZIO sOZIOKULTUrALA ETA TUrIsTIKOA

51
zenbakia

E r G o B I K o  E r r u M A n I A r  K o M u n I T A T E A

Bost urteko plana, integraziorako
LEHENaGO astigarragatik kan-
poratuak izan ziren arren, orain-
go udalak bost urteko proiektua
prestatu du Eusko Jaurla ri tza re -
kin, Diputazioarekin eta romi bi -
dean elkartearekin batera, Ergo -
biko zubi azpian bizi den komu-
nitateari herrian integratzen la -
guntzeko eta haien bizi-kalitatea
hobetzen saiatzeko. Herritar ba -
tzuek ez dituzte begi onez ikus-
ten eta hori aldatzeko plana aur-
keztu du astigarragako udalak.

aipatutako proiektuak bost
urte iraungo ditu eta denbora
tarte hori igaro ondoren pertsona
talde hori gizarteratuta eta inte-
gratuta egotea da helburua. Hel -
bu ru hori betetzeko guztien
laguntza «beharrezkoa» dela uste
du astigarragako udalak eta
berretsi du, ahalegina alde guz-
tiek egin beharko dutela proiek-
tua aurrera atera dadin eta erru-
maniarrek hobeto bizitzeko
aukera izan dezaten. Geure ohi-
turetara eta bizi erritmora ohitze-
ko errumaniarrek jokabidea alda-
tu beharko dutela nabarmendu
du udalak. Hala ere, bertako
herritarrek errumaniarrekiko
duten iritzi edo pentsamoldea
aldatzea beharrezkoa dela adie-
razi du, egoera honi irtenbidea
aurkitzeko denon konpromisoa
ezinbestekoa delako.

Higiene eta heziketa baldintzak
arau eta baldintza batzuk bete
beharko dituzte, astiga rra gan
integratu nahi badute: ezingo
dute txabola gehiago eraiki.
Higiene baldintza batzuk jarri
zaizkie: txabolak garbi manten -
tzea, eta hondakinak kudeatzen
ikastea. Gainera, txaboletan bizi
diren haurrek eskolara joan
beharko dute derrigorrez; alde
batetik, maiztasun batekin joan
beharko dute klasera eta bestetik,
higiene baldintza minimo batzuk
bete beharko dituzte. aipatutako
arau hauek betetzen ez badituzte
txabolak bota egingo dizkiete eta
astigarragatik kanporatu egingo
dituzte.

Hau guztia bete ahal izateko,
udalak adierazi du eskura dituen

baliabide guztiak jarriko dituela;
edukiontziak jarriko dituzte txa -
boletan (zaborra bertan bota de -
zaten),  eta txaboletan bizi di ren
haurrak matrikulatzeko ere
laguntzak emango dituzte, bai
haur eskolan, bai eskolan. 

Bazkaria, lagunartean
Hainbat ekintza antolatu dituzte
errumaniarren integraziorako,
ala nola, bazkariak. Hau da,
proiektuaren alde aurkezten
diren zenbait familia errumarria-
ren txaboletara joan dira bazkal -
tzera, eta errumaniarrak ere
astigarragako etxeetara gertura-
tu dira bazkaltzera.

Horretarako, jarraipen batzor-
de bat eratu du udalak; plana
indarrean jarri eta hurrengo hiru
hilabeteen jarraipena egingo du.
Ergobiko zubipeko komunitatea
astigarragako erroldan sartuko
da, denbora tarte horretan
arauak bete badituzte.

«Integrazioa zaila da, 
baina beharrezkoa»
Proiektua asteazkenean aurkeztu
zuen udalak herritarren aurrean.

Planaren ezaugarriak azaldu oste-
an, ondorio batzuk atera ditu
alkateak. aitortu du «zaila» izan-
go dela proiektua aurrera atera -
tzea, komunitate baten ohiturak
eta bizi erritmoa ez direlako egun
batetik bestera aldatzen. Hori dela
eta, elkarlanaren eta ahalegin
kolektiboaren garrantzia nabar-
mendu du Gar tziak: «Plan hau
bultzatu dugunok uste dugu gi -
zartearen eginbeharra dela horre-
lako aukerak ematea; horregatik,
udalak, herritarrek eta errumania-

rrek ahalegina egin behar dute
plana aurrera ateratzeko».

«Hutsune asko ditu planak»
Herritarren artean aldeko eta
aurkako jarrerak sortu ditu as ti -
garragako udalak aurkeztu duen
planak. aurka daudenek argu-
diatzen dute oso laburra dela
integrazio epea, hiru hilabetean
ez dituztela euren ohiturak alda-
tuko. Koldo Mendikute Er go bian
bizi da, eta «hutsune as ko» ikus-
ten dizkio planari. Haren ustez,
5.000 biztanle dituen herri batean
122 per tsona integratzea «gehie-
gi» da. Horren aurrean, Gipuz -
koa ko Foru aldundiak dituen
etxebizitza sozialak erabiltzea
proposatu du: «aldundiak hain-
bat herritan dituen etxebizitzak
erabiliz gero, 122 per tsona horiek
sakabanatu daitezke, astiga rra -
gari zama guztia eror ez dakion».

«Beldurra, askotan, 
ezjakintasunak sortzen du»
romi Bidean elkarteko kideak
dira, berriz, aitor Martinez eta
ileana Balaci. astean hi ruz palau
alditan bisitatzen di tuzte

‘Bizilagunak’ programaren barruan, elkarrekin bazkaldu zuten bertako eta kanpoko familiek. 

.

astigarragako udalak jarritako

baldintzak: txabola gehiago ezingo

dute eraiki eta higiene baldintzak bete

behar dituzte: etxeak garbi,

hondakinak bereiztu... Haurrek

eskolara joan behar dute derrigorrez.
..

arauak betetzen badituzte,

astigarragako erroldan sartuko da

ergobiko zubipeko komunitatea

Badira urte batzuk Erru ma niako hainbat ijito familia gure herrietara etorri
zirela bizimodu hobe baten bila. astigarragatik, donostiako loiola eta martutene
auzoetatik, eta hernanitik kanporatu dituzten arren, gaur egun, astigarragan bizi
dira, autobidearen azpian. Bertan, 122 pertsona bizi dira, beraiek eraikitako 51
txaboletan. Bizi baldin tza eskasak dituzte: ur eta argindar falta, hotza eta heze-
tasun haundia (Urumea ibaiaren ondoan bizitzearen ondorio) baina nahiago dute
baldintza hauetan bizi, errumaniara itzultzea baino. 
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GurE aitona-amonak hau-
rrak zirenean ume guztiak
bezala jolas egiten zuten.
Nahiz eta teknologia berriek
(Play Station, Nintendo DS…)
jolasteko ohiturak aldatu di -
tuz ten, gure aitona-amonen
jolas batzuk denboran irauten
dute oraindik. Guzti hau az -
tertzeko Hernaniko kaleetara
atera ginen bertako aitona-
amonei galdetzeko haurrak
zirenean nola eta zertara jolas-
ten ziren. 

Neskak eta mutilak jolas
desberdinetan ibiltzea ez da
oraingo gauza bakarrik; kon -
ta  tu zigutenez, beraiek ere ala
egiten zuten. Emakumeen ar -
tean batez ere nagusitzen di -
ren jokoak dira: tabak edo tor-
toloxak, goma, sokasaltoa eta
ezkutaketa. Gi zonezkoen ar -
tean, aldiz, futbola, pelota, ha -
rrapaketa eta ezpatak, besteen
artean.  Hala ere, salbuespen
ba tzuk bazeuden, ha la nola
emakumeak futbolean ibil -
tzea, mutilen bat tabetara edo
guztiak elkarrekin, adibidez,
guar dias y ladrones edo kani-
kak. Joku berdina izen ezber-
dinekin topatu dugu, hau da
Txo rro-morro-piko-tallo-ke-ren
kasua da. Hau euskarazko
ize na da, gazteleraz Churro-
me dia-manga-man ga-entera edo
Cazuela-cazuelita-tijerita.

aipatu zituzten jokoen
artean, badaude atentzioa
deitu ziguten batzuk. Harritu
egin gintuen hauek joko mo -
duan hartzeak, ez baitira oso
ohikoak gure artean.  Hauen

artean daude: borro kak, egur
bila joatea , lapurretak…

Gizarte moderno honetan,
tamalez, lehen jolasten ziren
joko asko galdu egin dira,
honen adibide argia tabak
edo tortoloxak dira. Guk ez
genuen haien berri, eta galde-
keta egiterakoan azaldu zigu-
ten zertan oinarritzen zen.
tabak, euskaraz tortoloxak,
arkumeen hanketako hezur
txikiak dira eta jokoa ere hoie-
xekin egiten da. Her naniko
gizon batek aipatu zigun
moduan mahai gainean zortzi
taba jartzen dira sakabanatu-
rik, ondoren, pilota bat airera
jaurtitzen da eta pilota mahai
gainera erori baino lehen taba
bat hartu behar da, eta horre-
la guztiak hartu arte. Herna -
niko jolasteko modua horrela
zen; hala ere, joko horrek
beste aldaera asko ditu.

aipatu nahi dugu gure
kaleetan egin genuen galdeke-
ta oso interesgarria iruditu zai-
gula lehen jolasteko zeuden
ohiturak ikusteko. azpi ma  rra -
tze koa da hernaniarrek eran -
tzuna ematean ze ilusio re kin
kontatzen zizkiguten be raien
txikitako joko maitagarrienak.
azkenik eskerrak eman nahi
genizkioke galdeketan lagun-
du ziguten guztiei.

0 EGILEAK
anE infantE, GarBiñE intxaUsti,

iraidE PEjEnaUtE, miriam

aranBUrU, jonnE aranBUrU, maidEr

acosta, oihana GUtiErrEZ Eta

shEila carvajal

Hernaniko helduek
beren haurtzaroa 

ilusioz gogoratzen dute

Kaniketan jolasean.

B E T I D A n I K  J o l A S E A n
Ergobiko txabolak, erruma-
niarren egoera zertan den
ikusteko. Herritarrek di tuzten
beldurrak «ohikoak» direla
uste dute; baina ijito etniako
errumaniar horiek ere bizi-
baldintza hobeak eskuratzeko
eskubidea dutela gogorarazi
dute. Beldurra, askotan, ezja-
kintasunak sortzen duela uste
du Balacik: «txabolak eta ber-
tan bizi direnak ezagutzen ez
dituztenek aurreiritzi batzuk
dituzte haiekiko; bisitan etor -
tzen badira, ordea, ikusiko
dute errumaniarrak ez direla
hain ezberdin eta arraroak».

‘ B I z I l A G u n A K ’

Errumaniarrekin
bazkaltzen

Proiektua nolakoa den
azaldu dugu baina proiek-
tuan parte hartu zuen asti ga -
rragako gazte batekin solase-
an aritzeko zortea izan dugu.
Julen Del Orden izena du
gazte honek eta hainbat gal-
dera erantzun dizkigu: 

zer nolako esperientzia izan
da zuretzako?
Oso esperientzia polita izan
zen. Hasiera batean, ez gene-
kien zer nolako harrera izan-
go genuen Errumaniarren
kanpamenduan, batez ere ez
genuelako elkar ezagutzen
eta ez genekielako nola eran -
tzungo zuten gure presentzia-
rekin. Hala ere, SOS arra za -
ke riatik koordinatzaile bat
gurekin etorri zen (erruma-
niarra bera) eta horrek asko
lagundu zigun familiarekin
hasierako hizketaldiak egiten,
eta elkar ulertzen.

Alde haundia nabaritu al
duzu gastronomikoki?
Ez genuen alde haundia
nabaritu janari aldetik, baina
esan beharra daukat inoiz
dastatu ez dudan eta oso gus-
tora jan genuen plater bat
eskaini zigutela. Plater hori
hiru osagairekin egin zuten:
txikitu tako zerri haragia eta
arroza nahastu zuten. Behin
hori prestatu eta gero, aza-
hosto baten barnean sartu
zuten, eta berriz egosi egin
zuten. Oso ona zegoen. Bes -
talde, errusiar entsalada an -
tzeko plater bat jan genuen
eta postre bezala, nik eraman-
dako udare tarta eta beraiek
eskainitako fruituak.

zerk harritu zaitu gehien?
Beraien bizimoduak eta bizi
diren lekura egokitzeko gaita-
sunak. ibai ondoan, lokatzez
beteta dagoen leku batean eta

astigarraga eta Hernani lo -
tzen dituen errepidearen az -
pian, horrelako kanpamendua
eraikitzea harrigarria iruditu
zitzaidan. Edozein material
era bilgarria da beraien tzat.
adibidez, bazkaldu genuen
txabolan ate bat horizontalean
jarri zuten, paretaren funtzioa
egiteko asmoz, eta egia esan,
oso ondo gera tzen zen. Ho rre -
taz aparte, aitak generadoreen
bitartez argia nola lortzen zu -
ten erakutsi zigun. Oso on do
moldatzen dira familia aurre-
ra ateratzeko.

Esperientzia errepikatuko al
zenuke?
Bai noski. Oso aberatsa izan
da niretzako. Beraien bizitzaz
eta geureaz aritu ginen, eta
oso lasai adierazten zuten bi -
zitzen ari ziren egoera. 

Esperientzia honek eragina
izan al du errumaniarrekiko
zenuen ikuspegian?
Bai. Denok uste dugu hona
etortzen diren errumaniar iji-
toak beti gauza txarrak egitera
datozela, dirua eskatzera eta
gehienetan lapurtzera. Onartu
behar da kasu batzuetan
horrela izan dela, baina kasu
guztiak ez dira berdinak.
Konturatu gara denetik dago-
ela, bai kanpamendu barruan
eta bai kanpoan, eta batzuk ez
dutela horrela jokatzen. Baz -
ka rian, dirua irabazteko ea zer
egiten zuten galdetu genien
eta txatarra bildu eta saltzen
irabazten zutela esan ziguten
(8 € 100 kg-ren truke saltzen
omen dute). Diru laguntzen-
gatik ere galdetu genien.
Eusko Jaurlaritzak ez die
laguntzarik ematen. 

Kontaktu hauen ondoren
harremana izaten jarraitzen
duzue?
Ez dugu berriz harremanik
izan errumaniar familiarekin.

Hala ere, joan ginenean
argazki asko atera genituen.
Gabonak gainean dauzkagu-
nez, berriz kanpamendura
joateko asmoa dugu eta oroi-
garri bezala elkarrekin atera
genuen argazki bat oparituko
diegu.

nolatan hartu zenuten era-
bakia programa honetan
parte hartzeko?
Nire amak (astigarragako
uda letxeko Berdintasun Sai -
leko zinegotzia) SOS arraza -
ke riaren dei bat jaso zuen.
Dei honetan BIZILAGUNAK
planari buruzko informazioa
lu za tu zioten eta proiektu
hori as tigarragan burutzeko
pro po samena. amak jakina-
razi zidan, eta bi aldiz pen -
tsatu ga be baiezkoa eman
nion, interesgarria egin zi -
tzaidalako.

zergatik iruditzen zaizu
plan hauek behar direla?
Batetik, mahai baten inguruan
gauzatuko den proiektu bat
beti izango delako aberasga-
rria eta bestetik, herrialde ez -
berdinetako jendearekin bil -
tzea ezinbestekoa  iruditzen
zai dalako. azken finean, el -
kar bizitza bat lortzeko pau-
suak eman behar dira.

Jada egon zarete errumania-
rren etxean bazkaltzen, eta
beraiek zuen etxean ere bai.
Beste ekintzarik egiteko
asmorik ba al duzue?
Bai noski. Bazkaltzen ari
ginela berriro ere kanpamen-
dura joateko gonbitea egin
ziguten, ongi etorriak izango
ginela. Lehen esan bezala,
argazkia oparitzea joango
gara gabonetan.

0 EGILEAK
ainhoa arias, sara GonZalEZ,

imanol laBUrU.

Errumaniako familiak oso goxoa prestatu omen zuen bazkaria: 

txerrikia eta arrozarekin egindako nahasketa, aza-hostoan bildua.
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Etiopiako haur alfabetatu gabe batzuk
motorola xoom-a jakeatu dute

«uN laptop Por un Niño
(OLPC)» izeneko proiektu
ba tek duela urte bat herri
azpigaratuetako haurrei
tablet batzuk eman zizkieten
hauek beraien kabuz erabil -
tzen ikasteko helburuarekin.
idea hau 1999an indian egin
zen esperimentu batean oina-
rritzen da. Bertan ordenagai-
lu batzuk paretetan jarri
zituzten inongo instrukziorik
gabe, eta ume hauek erabil -
tzen ikasi zuten.

Orain ideia berdina etio-
pian burutu da kasu honetan
tabletekin. Bi herrixka ezber-
dinetan utzi zituzten, kaxe-
tan sarturik, inongo etiketa
eta instrukziorik gabe. 

«Haurrek kaxekin jolastu-
ko zutela pentsatu nuen. Lau
minutu barru ume batek kaxa
irekitzeaz gain, hau pizteko
botoia aurkitu eta erabiltzen
hasi zen», esan zuen Nicholas
Negropontek, proiek tu ho nen
fundatzaileak.

«Bost egunetan haur ba -
koitzak batez beste 47 aplika-
zio erabiltzen zituzten egune-
ko. Bi astetan abezedarioare-
kin abestiak abesten zituzten

beraien aldean eta 5 hilabete-
tan android jakeatu zuten». 

Motorola Xoom-ek softwa-
re berezi bat zuten (Nell ize-
nekoa), eta debeku bat zuten
jarria kamera erabiltzeko eta
mahai-gaineko konfigura-
zioetara sartzeko, baina ume
hauen gaitasunari esker, ber-
tan sartzea eta aldaketak egi-
tea lortu zuten.  

«umeek erabat pertsonali-

zatu zuten norberaren eskri-
torioa; horrela, haur bakoi -
tzarena desberdina zen.
Softwarea, hau saihesteko
instalatu genuen, baina traba
hau gainditzeko modua aur-
kitu zuten, irudimena, jakin-
mina, eta aurkikuntzak erabi-
liz. Garbi geratu da ikaskun -
tzarako ezinbesteko ezauga-
rriak direla».

Emaitzek erakutsi dute,

ume etiopiar hauek tabletei
esker dexente ikastea lortu
zutela.

Mundu osoko hezkuntza-
rako estrategia berri bat izan
al daiteke hau?

0 EGILEAK

jUdith PErEZ, ainhoa larrEa, 
EñaUt aranBarri, idoia olaZaBal,

arantxa olaZaBal
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Irudimenak eta jakin-minak sekulako garrantzia omen dute ikasteko prozesuan. 

HErNaNiN eta usurbilen
2.es  kuko jostailuen azo ka os -
patu zen abenduaren 15ean.

abenduaren 15ean, jostai-
lu erabilien azokaren seiga-
rren edizioa ospatuko zen
usur bilen. Ekimen hau Hitz
aho guraso elkarteak antola-
tu zu en. Ekimen honen
asmoa zen erabilpen berri bat
ematea etxeetan erabiltzen
edo behar ez diren jostailu,
ipuin, liburu, dvd eta antze-
koei. Gainera, trukea susta -
tzeko aukera pa re gabea
eskaini zuen azoka egunera
hurbildu ziren orok etxetik
ekarritako jostailuak trukatu
ahal izan baitzituen Hitz aho
elkarteak jarritakoekin.

usurbilez gain, Hernanin
ere ospatu zen geroz eta
jende gehiagok parte hartzen
duen azoka hau.

azken larunbatean ospa -
tzen den 2.eskuko azoka,
aben   duaren 15ean ospatu
zen Her nanin. aurtengo azo-
kak berrikuntza bat ekarri
zuzen, Be rrera2li elkartea
hain zuen. Ora in arte postuak
jar tzeko ezartzen ziren jarrai-
bideak ber dinak izan ziren
baina, oraingo honetan
udaletxean izena eman beha-
rrean, Berre rabilpen zentroan
eman behar zen. 

Berrerabilpen zentroak
jendeak ematen dituen gau-
zak hartu, txukundu, eta sal-
gai jartzen  ditu: arropa, al -
tzari, musika instrumentu,
jostailu... 

Jendeak askotan, ez du
jakiten nora eraman etxeko
gauzak, behin erabili, eta
gehiago behar ez dituenean.
askok zakarretan bukatzen
dute, eta pena da, aprobe -
txatzeko mo duan egoten
dira-eta. Hori da zentro
honek ekidin nahi duena,
horretarako bitartekari lana
egiten du , bota behar duena-
ren eta eroslearen artean.

Honez gain, beste gauza
ba tzuk ere eskaintzen ditu
zentroak, beste hiri batzuetan
egiten direnak, esaterako: tru-
keak egiteko txokoak, gauzak
konpon tzeko tokiak, lan pol -
tsa bat eta baita denbora
banku bat ere. Geroz eta era-
biliagoa den zerbi tzu bat. yy

2. eskuko
azokak geroz

eta indar
gehiago!


