TURISMOAREN ERAGINA VS ONDARE KULTURALAREN ZAINTZA
Lekuak, denbora pasa hala, eraldatzen dira eta ingurua moldatzen joaten da.
Erraz ahazten dira garai bateko pasarteak, gauzak, gertakariak, ohiturak…
baina hor daude eta gure ondare dira. Hor daude, pertsonen memoriak;
gure ondare ukiezina dira eta pertsonak lekuak eta inguruak betetzen
ditugu. Donostiako portua turismo gehiago erakarri nahian, azpiegitura

Saritutako lan originalak
osorik sarean irakurgai

Erakarri ala zaindu

berri bati ekin dio… berria zaharrarekin edo zaharraren gainean. Eta hor
daude leku honek eragiten dien hainbat pertsonen oroitzapen biziak..
Turismoak bere lekua behar duela argi daukagu, baina kultur ondarearen
oroitzapenei ere leku egin behar zaie, elkarren arteko elkarbizitza duin
bermatu eta guztion artean hiria eginez.
[LAN OSOAREN LABURPENA]

errepide sarea erabiliz. Izan ere, orain errepidez
beteta ikusi arren lehen ez zeuden azpiegitura
hauek eta Donostiatik errazagoa zen garraiatzea.
Horregatik itsasontzi guztiak hona etortzen ziren
arrain guztia deskargatzera; Getariakoak, Hondarribikoak, Oriokoak... Antxoa, bisigua, legatza...
bezalako arrainekin. Horrenbesteko itsas trafikoa
zegoen non Portuan denak kabitzea ezinezkoa
izaten zela eta normalean badian itxaron arazten
zitzaien. 30 edo 40 egoten ziren zain besteak
deskarga egin bitartean eta beste hainbeste
badiaren barruan... lzugarrizkoa zen! Itsasontziak
deskargatzetik ateratzen ziren heinean hurrengoa
sartzen hasten zen, txandaka, arrandegi batean
txanda hartzen duzunean bezala.

D

onostiako portura hurbiltzen den turista
kopurua geroz eta nabarmenagoa
izaten ari da hirurogeita hamargarren
hamarkadatik hona. Gaur egun portuan
turistak eta nerabeak daude gehien, hiria ezagutu,
ondo jan eta edan, denbora pasa edo argazkiak
ateratzen non-nahi eta edonon.
Donostiako portuaren historia pixkanaka
alde batera utziz joan da eta bertako oroitzapenak,
hala nola bertako bizilagun pertsonaien egunerokotasuneko anekdotak atzean gelditzen joan
dira. Ba al dakigu portuak izan duen garrantzia?
Eta kulturalki eta ekonomikoki Gipuzkoa osoan
izan zuen eragina? Denbora aurrera doan heinean, beste erabilpen berriak, bizilagun berriak
eta ekosistema berria eratzen da eta atzeko
aztarnak, nolabait ezabatu. Ekosistema horrek,
pertsonen memoriaz ari garen neurrian, benetako
garrantzia du. Eta horrek egiten du Donostiako
portua, bakarra edo desberdina beste guztien
artean. Azalekoa dena, ikusten duguna hori
aldatzen da, eta aldatuko da, baina ekosistema
horretan izan direnak, orain daudenak eta egongo
direnak osatuko dute arima. Bisitariek, egiten
dituzten argazki horietan azala jasoko dute.
Etxeak, eraikinak, itsasontziak, itsasoa..., baina
ez ote litzake aproposagoa hor azpian gordetzen
diren istorioak azaleratzea? Ez genuke horrela
esperientzi berezi eta bakar bat zabalduko, eta
bide batez, sortzen diren erabilera, harreman
eta elkarbizitza berriak aberastu eta uztartuko?
Nola zen eta nola da portua, egiten diren
berrikuntzatan nola sartu iragana eta oraina,
nola uztartu bisitariaren zein bertakoaren arteko
harremana eta elkarbizitza. Eta nola pentsatu
proiektu eta azpiegitura berriak aurrekoarekin
guztiz apurtu gabe.

Elkarrizketak
JOKIN GILISAGASTI
Aquarium-eko espezieen arrantzalea
Jokin Gilisagasti, betidanik portuan ibilitakoa. Gaur egun 61 urte ditu eta Donostiako
Aquarium-erako arrain espezieak arrantzatzera dedikatzen da duela 40 urtetik. Horrez
gain portuan geratzen diren arrantzale bakanenetako bat da eta Donostiako Kofradiako
partaide garrantzitsuenetako bat da.

Era honetan arrain autoktonoak jendeak gertutik
ikusteko eta beraietaz gehiago jakiteko aukera
izango baitzutelako. Beraz, azkenean Kantauriko
arrainak jartzea erabaki zen eta nire itsasontziaren
antzekoaren jabe ziren guztioi galdetu ziguten
ea prest egongo ginatekeen lan hori egiteko,

Zenbat urte daramazu portuan?
Alde Zaharrekoa naiz eta txikitatik portuan ibili
naiz jolasean. Duela 40 urtetik nabil arrantzan,
baina arrantza profesional deitzen zaion horretan,
1980tik.
Noiz hasi zinen Aquarium-ean lan egiten?
1998an, Donostiako Aquarium-a berritu zenean.
Erreforma berri horrekin gune berri bat ireki zen
han. Ozeanario deituriko arrainontzi handi bat sortu
zen eta horren inguruan beste arrainontzi ezberdinak jarri ziren. Hori betetzeko bi aukera zituzten;
Tropikoko arrainez betetzea edo Kantauriko itsasoko arrainekin betetzea, aukera logikoena zena.
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Aquarium-era espezie ezberdinetako arrainak
bizirik ekartzeko. Inor aurkeztu ez zenez nik altxa
nuen eskua. Hasiera batean hiru hilabetez hasi
nintzen, baina ongi dakizuenez, mota guztietako
arrainak arrantzatzeko, urte osoan zehar ibili behar
da arrantzan. Beraz, modu horretan, urte osoan
zehar ibili nintzen !anean eta orduz geroztik gaur
egun arte 20 urte daramatzat Aquarium-erako
lan egiten. Hau dela eta arrain bizien arrantzan
espezializatu naiz, eta gaur egun arrantzatzen
dudan guztia bizirik dago eta Aquarium-erako da.
Horretaz gain, noizean behin algak eta karramarro
eta antzeko animaliatxoak biltzen ditut Aquariumeko arrainak elikatzeko.
Nolakoa zen lehen portua?
Esan dezakegu, dudarik gabe, Donostiako portua,
lehen, Gipuzkoako garrantzitsuena zela. Baina ez
hori bakarrik, euskal kostaldeko garrantzitsuena
zen baita ere baxurako arrantzan; hau da, kostatik
gertu egiten den arrantza motan. Kostatik urrun
egiten den arrantzari berriz, alturako arrantza
deitzen zaio eta Pasaia zen alturako arrantzako
lehen portua. Lehen esan bezala Donostiako
portua zen baxurako arrantza deskargatzeko leku
egokiena hiriburua zen. Handik deskargatutako
arrainak hobeto banatzen ziren inguruko herrietara

Zer gertatu da urteak pasa hala?
Urteak pasa ala pixkanaka galtzen joan da hau
dena. Herri bakoitzak bere arrantzale lonjak
egin ditu eta bakoitzak arrantzatutakoa beraien
etxeetan saltzen hasi ere. Horrez gain, herrien
arteko komunikazioa areagotzen hasi zen eta
pixkanaka-pixkanaka hau jaitsiz joan zen. Urteak
pasa eta jendea erretiratzen joan da, ondorengorik
izan gabe. Transmisiorik egon gabe.
Nolakoa da gaur egun dugun portua?
Gaur egun arrantzale kaia kirol guneekin dago
partekatuta. Amarrei kortesiazko amarreak deitzen zaie. Kanpotik etortzen diren itsasontziak han
lotzeko erabiltzen direlako. Hauek guztiz berriak
dira, eta geratzen garen lau arrantzaleak eta gune
turistikoagoa era bat nahasteko erabiltzen da.
Laburtuz, portuaren egitura horrela osatuta
dago: erretiratuen kofradiako gunea, ontzi txikiz
osatuta dagoena, arrantzaren gune aktiboa eta
azkenik kirol gunea edo kortesiazko amarreak
deitzen direnak.
Zein izan da aldaketa handiena? Eta
nola aldatu da?
Portuan guztiok harriturik utzi gaituen aldaketarik
handiena, Kofradiaren desagertzea izan da.
Benetan galdu dena salmenta izan da. Hemen
Donostiako portuan arraina saltzea alegia. Orain,
itsasontzi hauek Pasaiara joan behar dute saltzera,
esate baterako. Beno eta fisikoki zer esanik ez,
asko aldatu da. Betidanik. egon gara portu guztiz
betea ikusten eta orain horrela ikustea, arrantzale
gutxirekin... ba... ez dakit... ohitu egin behar gara.

Iritziak
Itziar, Manex, Miren eta Luken
32-33 urte, donostiarrak

Askotan etortzen gara portura. Leku atsegina
da buelta bat emateko eta umeak lasai asko
egon daitezke jolasean hemendik. Proiektu
berriari dagokionez, egia esan, ez dakigu ezer
eta gainera, ez dugu beharrezkoa ikusten.
Azkenaldian jende gazte asko ikusten dugu
hemen, portutik, baina beraientzat zuzenduta
dagoen lekurik ez dagoela uste dugu. Eraikin
berriaren zati bat beraientzat izatea liteke egokia.

liteke; arrantzaleek nola lan egiten zuten ikusteko,
sareak josten ibiltzen ziren emakumeak ikusteko ...
Badakigu turismoa oso garrantzitsua dela, baina
horregatik ez dira orain ahaztu behar betidanik egon
diren gauzak. Atxikipen handia diogu eraikin honi,
izan ere, familian, ama, aitona ... bertan egon dira
lanean; arraina saltzen, sareekin... Ez litzaiguke
gustatuko leku honen esentzia galtzea.

Niri, bota duten eraikinetik, gustatzen
zitzaidana itxura, estetika zen.
Zaharra, vintage-a. Lonjaren atzealdean korroak egiten genituen koadrilaka..., musika entzun
eta besterik gabe hor egotera. Berritzekotan ba
espero dut itxura kontuan hartzea eta batez ere,
guretzako, gazteontzako ere lekuak egotea espero
dut. Ez daude asko hirian.

Mertxe eta Kontxi

Lola

Marcelo

62 eta 69 urte, donostiarrak

14 urte, donostiarra

45 urte Montevideo-koa

gipuzkoar asko ekarri ditugu eskolara, Kontxako
badia bakarrik ezagutzen zutenei portura eta
bertako ekosistemara gerturatuz. Karmengo
jaietan sardina-jatea ohitura bilakatu da gure
eskolako bazkide eta lagunen artean. Orain ez
dakigu eraikin berrian tokia edukiko dugun ala ez,
printzipioz badirudi kirol klub handiei egingo zaiela
lekua. Gu eskola txikia gara eta obrak dauden
bitartean beste leku batera mugitu beharko gara,
baina pena handiarekin esan beharko diogu agur
portuari. Espero dugu, proiektu berrian, itsasoa
beste era batera ulertu eta bizitzea erakusten
dugunoi ere leku egitea.

Portua eraldatzen
PROIEKTU BERRIAN MURGILTZEN

Arratsalde guztiak pasatzen ditugu hemen,
bueltaka. Portua txiki-txikitatik ezagutu izan dugu.
Ez dakigu zer egingo den proiektuari buruz, gure
ustetan informazioa ez dute batere zabaldu eta
guri ez litzaiguke gustatuko ezer aldatzea. Zerbait
egitekotan portuko giroa eta lasaitasuna apurtzen
ez duen zerbait izan beharko luke. Agian, untzi
museoan eraikinean egin zen antzeko zerbait egin

Asteburuetan eguraldi ona egiten duenean
ibiltzen naiz portuan, nire lagun koadrilarekin.
Gustuko dugu han ibiltzea lasai ibili zaitezkeelako
eta gainera nire adin berdineko jende asko dagoelako. Eraikin berria ez dakit nola izango den,
baina zaharrak oso leku politak zituen argazkiak
egiteko. lnstagram-era igotzen genituen, batez
ere lonjako goiko partean.

Beti nabil portuan. Eraikina bota aurretik bertako
bi lokaletan nuen nire paddle surf-eko eskola.
Hasieran kosta egin zitzaidan arrantzaleekin
harremana egitea. Beldur ziren gure aktibitateak
talka egingo ote zuen beraien ohitura eta
egunerokotasunarekin. Urte baten ostean,
bizikidetza oso polita eraiki genuen. Bertako
arauak ulertu, onartu eta errespetuz kanpotar zein

Aurretik aipatu den bezala, duela hilabete
batzuetatik martxan jarria dago portuari
bizitza emango dion proiektuak. Baina
zertan datza zehazki?
Zehazki, portuko lonja berriaren proiektuaren
helburu nagusia portuaren erabilpen ezberdina
duten guneak barneratzen dituen gune berri
bat eraikitzea da eta hauek nahasiz Donostiako
kaiaren erabilpena sustatzea. Gune hauen
helburuak eta neurriak desberdinak izango dira.
Lehenik eta behin, 130 m2-ko arrantza jarduerari
zuzendutako gunea. Bertan arrantzalek berain
ekipamendua gordetzeko biltegi batzuk izango
dituzte. Eraikinaren lpar-ekialdean egongo da

kokatua eta kaietik zuzeneko sarbidea izango
du. Kontrako muturrean, Euskal Kirol Portuko
instalakuntza berriak kokatuko dira, adibidez,
aldagelak, komunak ... 229 m2-ko eremu bat
izango da. Azkenik, eraikinaren gune nagusia
egongo da. 420m2-ko gune hori bi aldeetara
egongo da irekia eta bertan, baxura arrantzaren
indartze eta difusiorako gunea kokatuko da. Berrikuntza guzti hauekin ere, eraikuntzaren diseinu
interbentzio berri bat proposatzen da. Fisikoki,
eta kaxa bat bezala ulertu, eraikin irekiagoa
izango da eta orain duen hesi efekturik ez du
izango. Gainera proiektuak 1943. urteko Luis
Tolosa arkitektoaren ideia originalean oinarrituta
egongo de eta egungo paseoa eta itsasoaren
arteko jarraipen etengabe bat bezala proposatzen da kontzeptualki eta egitura aldetik. Lonja
berriak itsas eta arrantza jarduera bildu nahi du
era lagungarri, ulergarri eta bateratuago batean,
historiari eta tradizioari fidelago izanez. Horrela
izatea espero dugu.
Jendeari portuan galdezka ibili ondoren
proiektu berriari buruz ezer gutxi dakitela ohartu
gara. Asko geratzen ziren eraikuntza-lanetan
zegoen eraikinari begira, zer jarriko ote zuten
galdezka. Galdetzean, jende askok proposamen
batzuk botatzen zizkiguten. Garrantzitsua da
horrelako proiektu bat egiterakoan, hau da,
publikoa izango den gune batean edo espazio
publiko baten inguruan egiten diren proiektuen
inguruan, jendeak zer nahi duen kontuan hartzea
eta batez ere proiektua bera ondo komunikatzea. Erreportaje hau egiteko alegia, informazio
bilaketa latza izan da. Pixkanaka-pixkanaka eta
oso laburrak ziren notizia eta artikulu txikiak
topatu ditugu han-hemenka, baina ez dugu
inondik inora txosten edo memoria zehatzik
topatu lanen inguruan edo eta proiektuaren
azalpenen inguruan testu zabal eta argiekin.
Egia esan, interesgarria izan da hausnarketa
eta bilaketa egitea... batez ere jendearekin
eta jendearenganako izan dugun hurbilpen
esperientzia izan delako oso oso polita eta
interesgarria. Erreportaia idatzi dugunak, Portuko
paddle surf eskolan pasa genuen lehengo uda
eta orduz geroztik zenbat galdera egin genizkion
geure buruari eraikinaren etorkizunaren inguruan
eta turismoaren inguruan. Bi galdera hauek
uztartuz landu dugu erreportai hau, eta horrela,
portua eta bertako pertsona, eragile, taberna.
Museoa ere hebeto ezagutu ditugu eta Turismoa
eta Kultura arteko loturan badagoela zer landu
ondo ikasi ere.
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XI. Erreportari Gaztea Saria epaitzeko helburuz Andoaingo Udalak izendaturiko
epaimahaia honako hauek osatu dute: Jone Larrañaga, Enekoitz Telleria eta Jon
Ander Ubeda kazetariek, eta Lourdes Loiarte izan da, hizpidez baina hautespiderik
gabe, idazkaritzaz arduratu dena. Epaimahaiak ondorengo azken erabakia hartu eta
ezagutzera ematea adostu du, aho batez.
Erreportari Gaztea Sariaren XXI. edizio honetan 38 idazlan aurkeztu dira, eta
97 gaztek parte hartu dute lan horien idazketan. Andoaingo Udalak euskarazko
komunikazioa bultzatzeko helburuarekin hainbat ekimen sustatzen ditu. Ezagunena
Rikardo Arregi Kazetaritza Saria da, baina ez da bakarra, Erreportari Gaztea Saria ere
ekimen horietako bat baita, gazteei zuzendutakoa, eta, beraz, garrantzitsua euskarazko
komunikaziogileen harrobia bultzatzeko aletxo bat den heinean.
Aurtengo parte-hartzaileak 16 urte inguruko andoaindarrak edo Andoainen
ikasten dutenak dira. Idazlanetan jorraturiko gaiei dagokienez, berriz, ugaritasuna ageri
da nabarmen, eta gaurkotasuna. Gazteen interesekoak diren eta gazteak kezkatzen
dituzten gaiak jorratu dituzte. Batzuk aipatzearren aipa ditzagun bullyinga, feminismoa,
elikadura edota animaliekiko defentsa, teknologia berrien abantaila eta zeharkalteak
edota mota desberdinetako dependentziak (jokoa, alkohola, droga, tabakoa,...).
Aurten sarietan berrikuntzak izan ditugu, hau da, bi motatako sariak emango dira:
• Sari nagusia.
• Andoaingo eskola bakoitzeko lanik onenari saria.
Saritutako lan bakoitzagatik ez da sari bat baino gehiago jasotzerik izango: lan
saritu bakoitzeko sari bakarra, alegia.
Lanok ebaluatzerakoan erreportajeen egokitasuna, estiloa, datu-bilketa eta
zailtasuna hartu dira kontuan, baita gaiarekiko lotura eta originaltasuna ere.
Honakoa da sariari buruz Epaimahaiak aho batez harturiko erabakia:

La Salle-Berrozpe ikastetxeko lanik onenaren saria,
180 euro eta diplomaz hornitua:

Sari nagusia, 360 euro, Xabier Laka eskultoreak Erreportari Gaztea
Sarirako berariaz egindako eskultura eta diplomaz hornitua.

Historian ongi kokatua, Andoaingo industrializazioaren garapenari buruzko datu bilketa
xehea egin dute. Dena den, aipatu berra daukagu historiako lan batetik oso gertu
dagoela, hau da, erreportaje estiloa faltan bota dugula eta bertan erabiltzen duten
sintaxia nahiko errepikakorra dela.

Epaimahaikideek, aho batez, aurtengo edizioko irabazletzat jo dute erreportaje hau,
gaia desberdin landuta dago, sarreratik interesa piztuz. Portuaren inguruan ezezagunak
izan daitezkeen ogibideak eta lekukotzak lehen lerrora ekarri dituzte, erreportajearen
elementu ezberdinak ondo aukeratuz eta landuz. Donostiako portuari buruzko informazio
ugari jaso dute, eta duela denbora gutxi martxan jarritako proiektuaren xehetasunen
berri ematen dute. Kritika egiteko argudioei ez diete iskin egiten. Hau guztia esanda,
adierazi beharra dugu erreportajea ongi landuta egon arren, portuko ardura duen
erakundearen irizpidea faltan bota dugula. Diseinu aldetik oso txukuna da.

Saridunak: Ibai Estanga, Iker Mediavilla eta Adei Rodriguez
Saritutako lana: ANDOAINGO BIGARREN SEKTOREAK IRAGANEKO
SUSTRAIEI GOGOR EUSTEN.

Leizaran Institutuko lanik onenaren saria,
180 euro eta diplomaz hornitua:
Abusu desberdinen zerrenda eta deskribapenak jaso dituzte, testigantza gogorrekin
batera. Testigantza horiek gizartean pairatzen den errealitate krudela islatzen dute.
Hobetu beharreko puntu gisa, erreportajearen teknika aipatu nahi du Epaimahaiak,
informazioa hobeto eta helburu jakin batzuen arabera antolatzea komenigarria
bailitzateke.
Saridunak: Nahia Iglesias eta Janire Bayo.
Saritutako lana: BIZI BERRI BATEN BILA.

Aipamen berezia, Gaztezulo aldizkarirako harpidetza,
Kixotenean liburua eta diplomaz hornitua:
Handia filmaren arrakastak lehen lerrora ekarri du historian atzera eginez ezaguna
zen kasua. Elkarrizketa landua, filmari buruzko iritzi bilketa, Altzora egindako bidaia
eta bertan jasotako lekukotzak,... Erreportajeak bere baitan biltzen dituen elementuak
bikain jaso dituzte.
Saridunak: Maddi Bekarte eta June Miner.
Saritutako lana: HERRI TXIKITIK MUNDU ZABALERA.

Saridunak: June Montejo eta Maialen Lumbreras
Saritutako lana: ERAKARRI ALA ZAINDU
Saria: 360 euro, diploma eta Xabier Laka eskultorearen oroitikurra.

Sari hau arautzen duten oinarrietan aurreikusitako argitalpenari dagokionez,
saritutako lanen erreportajeak argitaratzeko eta finalista izan diren lan guztiak
ERREPORTARI GAZTEA izeneko blogean zintzilikatzeko gomendio egiten dio
Epaimahaiak Andoaingo Udalari.
Honaino, bada, XXI. Erreportari Gaztea Sariari dagokion erabakia, epaimahaikide
guztiok ontzat ematen eta sinatzen duguna gaur, Andoainen, bi mila eta hamazortziko
ekainaren 14an.
Jone Larrañaga, Enekoitz Telleria, Jon Ander Ubeda
Epaimahaikideak
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Andoaingo bigarren sektoreak
iraganeko sustraiei gogor eusten
Andoain Gipuzkoa zein Euskal Herri mailan oso ezaguna den herri bat
da, bertan aisialdiko ekintza ugariz gozatzeko aukera asko egoteaz
gain, herri honek Euskal Herriko zein Espainiako errepide, aireportu,
trenbide sare eta portu garrantzitsuenak komunikatzen dituelako.

Azken biak zenbait mendez Andoainen nagusi izatearen ondorioz, bertan industria jarduera handia egon zen XIX. eta XX. mendeetan. Baita
gaur egun ere. Hortaz, Andoaingo industrializazioaren garapenaren
berri jakin nahi?
fabrika berri batzuk hedatu baitziren Andoainen.
Esate baterako, Suguz izenekoak Adarra Tailerrak
deritzona ordezkatu zuen. Halaber, langabezia
tasak igoera motel bat eduki zuen
Gaur egun enpresetan erabiltzen diren
energia-iturriak desberdinak al dira?
Egia esan, energia iturrien alorrean ez da aldaketa
handirik egon azken mende hauetan. Gaur egun
oraindik ere energia iturri tradizionalak eta arruntak
erabiltzen dira.
Hala ere, egun Andoaingo fabrika gehienetako makineria Iberdrola izeneko konpainiatik
lortzen duten energia edo elektrizitateaz baliatuz
funtzionarazten dute.

H

au irakurtzen jarraitzen baduzu baiezkoa
da zure erantzuna. Hasteko, Andoain
eta jarduera ekonomiko handiko hiri
nagusienak betidanik loturik egon
direnez gero eta 1760. urtean Britainia Handian
Lehen Industria Iraultza gauzatu zela kausa, bertan
agertutako enpresa mota nahiz makina berriak
munduko toki askotara hedatu ziren. Toki horien
artean Andoain nabarmentzen da.
XIX. mendean, Andoainen siderurgiak,
hots, burdina lehengaitzat edukiz hau eraldatuz
lortzen diren piezak edo produktuak ekoiztea
xede duen industria-jarduera motak garrantzia
handia izan zuen.
Gaur egungo Leitzaran izeneko biotopo
babestuan kokaturik zeuden bi burdinola izan
ziren nagusi, Leizaurkola eta Olaberria, hain
zuzen ere. Hauek urtean 3.500 burdin barra
ekoitzi eta jarraian, Gaztelako 100 libratan saltzen zituzten. Horrez gain, itsasontziak egiteko
eta obretan beharrezkoa zen materiala ekoizten
zuten. Horretarako, burdina sutegi batean galdatu
eta jarraian hura eraldatuz, mota askotako tresnak
zein ekoizkinak fabrikatzen zituzten. Horietako
batzuk Bilboko portutik munduko zenbait herritara
esportatzen zituzten.
XIX. mendeak aurrera egin ahala, Andoainen
beste bi industria jarduera mota izan ziren nagusi.
Jarduera horiek ehungintza eta papergintza dira.
Jarduera horiek Andoainen nagusitasuna lortu
zutela kausa, Andoainen zenbait fabrika garrantzitsu nabarmendu ziren. Ehungintzaren alorreko
garaiko fabrikarik ahaltsuena zen Algodonerak eta
Bartolome Lasquibar y Compañía paper-fabrikak
Andoaingo langile gehienak bildu zituzten.
Ehungintza jarduera nagusitzen zen industrietan kotoia zenbait makinen bidez lantzen eta
ehuntzen zuten, jarraian arropa, alfonbrak eta
toallak bezalako produktuak lortzeko.
Paper-fabrikek aldiz, lehengaitzat haritza
eta pagoa edukiz, egur-pasta lortzera bideratu
zuten haien jarduera ekonomikoa, jarraian papera
lortzeko xedearekin.
Batetik,Andoaingo Algodonera 1857. urtean
herri honetan bizi ziren 3 burges edo pertsona
aberatsek enpresa hau sortzeko dirua inbertitu
zutela bide sortu zen. Hau, Oria ibaiaren ondoan
kokatuta zegoen, bertako uraz baliatuz energia
hidraulikoa lortzen baitzuten, jarraian enpresa
honetako makineria futzionarazteko. Izan ere,
Algodonera izan zen energia hidraulikoa erabili
zuen Espainiako lehen fabrika. Gainera, kokapen
estrategikoari jarraituz, trenbidearen ondoan eraiki
zuten bertako produktuak Espainiako zenbait
tokitara esportatzeko.

algodonera fabrikaren kanpoko ikuspegia

Horretaz gain, New Orleansetik inportatzen
zuten kotoia zen lehengairik garrantzitsuena.
Ameriketako Estatu Batuetatik produktu hura
ekarri ondoren, Algodonerako langileek hura
haritzen, kardatzen, ehuntzen, tindatzen eta
estanpatzen jarduten zuten.
Era berean, fabrika bi bloke desberdinetan
banandutako eraiki batean zetzan. Administrazio
bulegoek, biltegiek eta makinaria biltzen zuten
gelek osatzen zuten Algodonera. Halaber, 1900.
urtean, bertan 550 pertsonek lan egiten zuten
guztira, gehienak emakumeak eta adingabeak
izanda.
Azkenik, jakin-nahi bezala, Algodonera
fabrika oso garrantzitsua izan zenez gero,
Andoaingo Etxeberrieta auzoko elkarteak La
Algodonera du izena.
Bigarrenez, industria modernoaren oinarriei jarraituz, 1895ean Bartolomé Lasquibar
y Compañía izeneko paper-fabrika sortu zen,
urteak aurrera egin ahala Portu eta Celulosas de
Andoain izenez ezagutuko zena. Bertako nagusia
eta enpresako gestioen kudeatzailea Bartolomé
jauna zen eta Algodoneran ez bezala, Leitzaranen
nagusi ziren haritzak eta pagoak erabiltzen zituzten
lehengaitzat. Fabrika honetan ekoitzitako paper eta
kartoi kopurua oso handia zen, urtean 35.000
kg paper ekoizten baitzituzten bertako langileek.
Urteek aurrera egin zuten, eta Erresuma
Batuan, Londresen bereziki, Bigarren Industria
Iraultza hasi zen 1870. urtean. Garai hartan,
enpresetako makineria funtzionarazteko energiaiturri berriak aurkitu zituzten, petrolioa eta elektrizitatea kasu. Energia-iturri berriek fabriketako
ekoizpenerako tresnak funtzionarazi zituztela
kausa, enpresa mota berriak sortu ziren, baina
esanguratsuenen artean industria kimikoa eta
elektrikoa nabarmentzen dira. Gainera, industria
siderurgikoaren garrantzia areagotu zen.
Industria kimikoek zenbait elementu kimikoren disoluzioak eginez edota erreakzio kimikoetatik sortutako produktu kimikoen bidez,farmaziako
zein armagintzako produktuak ekoizten dituzte.
Halaber, petrolioa industria mota honen lehengai
garrantzitsua da.
Industria elektrikoek Elektrizitatea lehengai

nagusia izanik, mota askotako makinak fabrikatzen dituzte.
Gauzak horrela, Londresen nagusi izan
ziren fabrikak, XIX. mendearen hasieran bezala,
Europako herrialde gehienetara hedatu ziren.
Espainian eta Euskal Herrian garrantzi handia
izan zuten, horiek finkatzearen ondorioz, bigarren
sektorean aurrerapen handiak egon baitziren.
Andoainen bereziki, industria berri asko agertu
ziren eta hortaz, langabezia-tasak behera egin
zuen, fabrika berriek langileak behar zituztelako.

XX. mendea
Alde batetik, XX. mendean industria kimiko
garrantzitsuena 1960 eta 1975 urteen artean
sortu zen Krafft izenekoa da. Honek gaur egun
oraindik ere indarrean jarraitzen du.
Bestalde, industria elektektrikoak garrantzi
handia eduki zuela eteta, Andoaingo fabrika
askotan elektrizitatitateaz baliatuz, mota askotako
makinak fabrikatzen hasi ziren. Hala nola, 1940
eta 1950 urteen artean sortu zen SAPA fabrikako
langileek kotxeentzat piezak zein armagintzako
produktuak ekoizten zituzten. Era berean, Pingon
eta Braher izenekoek mota askotako makina
elektrikoak fabrikatu zituzten.
Hirugarrenez, industria siderurgiko berriek
nagusitasuna lortu zuten en Andoainen, COMAQ
eta Laborde kasu. Bertan, metalezko piezak
ekoitzi eta Espainiako zein Europako herri zein
hirietara esportatzen ziren.
Hiru industria-jarduera hauek garrantzia
handia izan bazuten ere, XIX. mendearen hasieran
nagusi izan ziren enpresek beren ekoizpenari
eutsi zioten, eta bertan lortutako paper eta burdin
kopurua egonkorra izaten jarraitzen zuen.
XX. mendean zehar, bigarren sektorearen
alorrean egondako aurrerapenak zirela kausa
eta langileen beharra zegoela eta, Andoain
Espainiako niako gainerako erkidegoetatik zein
atzerritik etorritako pertsonez bete zen. Dena den,
hazkunde demografikorik handiena 1950. eta
1981. urteen artean gauzatu zen. 1981. urtetik
aurrera Andoaingo populazioa egonkortu zen,
2018ko Andoaingo biztanle kopurua 15.000
delarik gutxi gorabehera.

Elkarrizketa
Hortaz errazago ohar gaitezen, Andoaingo Udalan
barne Enpleguaren Sustapenaren eta Herriaren
Garapenaren sailean jarduten duen emakume
batekin aritu gara solasean, Nerea Yurrebasorekin, hain zuzen ere. Honek Andoaingo egungo
industria-jarduerari zein alor hau etorkizunean
hobetze aldera Andoaingo Udalak dituen erronkei
buruzko informazio ugari eman digu.

Zeintzuk dira gaur egungo industria mota
nagusienak?
Azken urte hauetako enpresa aktibitaterik
esanguratsuena mekanizazio elektronikoa da,
baina elikagaigintza ere nagusi da Andoainen.
Gainera, industria kimiko bat, automobilgintzara
bideratutako beste bat eta igogailuak eta eskailera
mekanikoak fabrikatzen dituen beste bat fabrika
mota berezitzat jotzen dira, enpresa jarduera
hauek ez baitira egun oso ohikoak herri honetan.
Andoaingo enpresa garrantzitsu batzuen
izenak esango al zenizkiguke?
Alde batetik, mekanizazio eta elektrizitatearen
alorrean Arrospe eta Zazpi dira nagusi. Elikagaigintzan ordea, txerri jatorria duten elikagaiak
ekoizten dituen Biain Urdaiazpikoak eta Hestekiak
nabarmentzen da. Azkenik, kimikaren arloko
fabrikarik garrantzitsuena Krafft da, Thyssen Krupp
izenekoak igogailuak nagusiki eta SAPAk automobilgintzako produktuak ekoizten dituztelarik.

Nerea Yurrebaso
Andoaingo bigarren sektoreak azken urte
hauetan bezain egonkor jarrai dezan,
zein neurri proposatu dira herri mailan?
Alde batetik, Europa nahiz mundu mailako enpresa
batzuekin harremanean jartzea proposatzen da,
inportazioak zein esportazioak modu erraz batean
areagotzeko aukera aparta baita.
Produktuak ekoizteko modua aldatuko
zenukete?
Gure helburua, produktu bat ekoizterako orduan,
komunikazioa areagotuz beharrezko materiala
aurrez eskatzean datza. Baita tresnen beharra
dela eta zenbait berrikuntza egitea ere.
Zergatik egin zuen industria jarduerak
behera 2008an?
2008. urtearen inguruan Andoainen nahiz Buruntzaldea eskualdean zehar inbertsio handiak
egitearen ondorioz, finantza arazo ugari egon
ziren, bereziki, enpresek aurrez eskaturiko maileguetako diru-kopurua ezin baitzuten ordaindu.
Gauzak horrela, baliabideak geroz eta eskasagoak
izaten hasi, salmentek behera egin eta merkatu
nazionalarekiko harremanak ahuldu ziren.
Zer-nolako eragina izan zuen 2008ko
krisialdiak Andoaingo bigarren sektoreko jardueran?
Finantza arazo kezkagarrien ondorioz, 2008.
eta 2012. urteen artean enpresa asko itxi ziren,
Inquitex eta Celulosas kasu. Ondorioz, langabeziatasak gora egin zuen.
Hala eta guztiz ere, 2012. eta 2014. urteen
artean industria-jarduera suspertzen hasi zen,

Kutsadura saihestea helburu nagusitzat
hartzen al duzue?
Esan beharra dago, ekoizpenaren fasean ez
dugula kutsadura kontutan hartzen. Etorkizunera
begira kutsadura saiheste aldera, fabrika gehienetan ekonomia-zirkularra ezartzen saiatuko gara,
produktu biodegradagarriak lehengaitzat erabiliz.
Pertsonalki proposamenenik ba al duzu
ekonomiak gora egin dezan?
Nik, pertsonalki interkooperazioa, alegia, mundu
mailako enpresen arteko harremanen multzoa
bultzatuko nuke, honen bitartez, merkatu internazionala hobetze aldera, zenbait enpresa elkartuz
proiektu ezberdinak aurrera eraman eta erabaki
eta partaide kopuruak gora egingo lukeelako.
Halaber, teknologiaren garapena, ekonomia
zirkularra eta fabriken kokapena aintzat hartuko
nituzke, lehen esan bezala.
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[LAN OSOAREN LABURPENA]

Bizi berri baten bila
Hilketa bat izan zen, eta ez istripu bat. Horrela azaldu zuen Guardia Zibilak. Maria del Mar 21 urteko neska bat
zen, bere senargaiak tiro-eremu batera eraman, bertan tiro egin eta gero senargaiak bere buruaz beste egin zuen.

•

P

oliziek aurkitu dituzte neskak bere
lagunei bidalitako audioak, non azaltzen
duen bere mutila aldatzen ari dela,
psikologoarengana doala, medikazioa
hartzen duela eta berarekin bueltatzeko eskatu
diola. Baina Maria del Marrek ezetz esaten dio,
eta mutilak temari jarraitzen du.
Menpeko izatera heltzeko normalean gauza
txikiekin hasten da. Hasieran, kontrolatzaileak
mezuak bidaltzen ditu non eta norekin zauden
jakiteko. Era berean, zure janzteko modua
nahierara aldatzen du, zure onurarako dela
esanez. Ondoren, zure inguruko pertsonekin
kontaktua gero eta gehiago murrizten saiatzen
da. Pertsonen aurrean mespretxu egiten dizu eta
edozein arazoren errua zurea dela esaten dizu.

Adin desberdineko pertsonek sufritu
dituzte abusuak
Urte batean adingabekoek eta hogeita hamaika
- berrogeita hamar urte artekoek abusu gehiago
sufritu dituztela. Hemezortzi eta hogeita hamar

•

bere nahierara zure ekonomia kontrolatzeko
ahalmen guztia daukanean.
Abusu soziala: biktimak familia, lagunak
eta inguruko pertsonak ikusteko ahalmena
galtzen du.
Abusu sinbolikoa: bertan dauden
abusuak konposatuak dira, izan daitezke
erlijioarengatik, familiako tradizioagatik edo
bestelako zerbaitengatik.

2. Zenbat denbora pasa zen
konturatu zinenerako?
a. Egia esan, ez nintzen konturatu tratu txarrak
jasatzen ari nintzela lehen aldiz harremana
eten genuen arte.
b. Uff… Bi urte gutxi gorabehera.
c. Hasieratik konturatzen nintzen baina maite
nuen… eta barkamena eskatzen zuen eta
barkatzen nuen.

3. Zer egiten zuen?

GALDEKETA
Galdekatu ditugun hiru pertsonek euren datuak
ez plazaratzeko eskatu digute. Hori dela eta,
elkarrizketa honetan ez da beraien datu pertsonalik
agertuko.
urtean dutenek eta berrogeita hamar urte
daukaten pertsonek, berriz, abusu gutxiago sufritu
dute. Dena dela, datuak oso altuak dira.
Abusu mota desberdinak daude, sei
konkretuki:
•
Abusu fisikoa: bertan kontrolatzaileak,
neskaren segurtasuna eta bizitza erasotzen
du.

•

•

•

Abusu psikologikoa: eragiten duen
kaltea sufrimendu psikologiko edo
emozionala da.
Abusu sexuala: abusu fisikoa ere
badago, baina zentratuta dago sexu
harremanetan, hau da, erlazioko partaide
batek bestea behartzen duenean.
Abusu ekonomikoa: kontrolatzaileak

1.Zenbat urterekin sufritu zenituen
tratu txarrak?
a. 14 urte nituenean hasi zen.
b. 13 urterekin bikote harremana hasi nuen
berarekin, baina urte bat geroago hasi ziren
erasoak.
c. 25-26 urterekin hasi zen eta 30 urte iraun
zuen

a. Kontrolatzen ninduen, nire fisikoa kritikatzen
zuen, janzteko era, ibiltzeko era eta hitz
egiteko era aurpegiratzen zidan, baina hain
itsu nengoen, ez nintzen konturatzen hori
pasatzen ari zela.
b. Mugikorra puskatzen zidan, ez zidan uzten
arropa motzik erabiltzen, telebista ikusten
bagenuen mutil bat azaltzen bazen beste alde
batera begiratzeko edo berari begiratzeko
agintzen zidan. Nire familiarengandik eta
lagunengandik banantzen ninduen. Iraintzen
ninduen eta deitzen zidan.
c. Batez ere edaten zuenean garrasi egiten
zidan. Psikologikoa zen eta ez nuela ezer
balio pentsarazten zidan.

Herri txikitik mundu zabalera
“¿Es retrasado?- No, es vasco”. Euskal zinemak aurreiritzi guztiak hautsi ditu Handia filmarekin. Arrakastaren
gailurrera iristeaz gain, balore ugari zabaldu ditu, Altzoko Handiaren bizipenak pantaila handira eramanez.

Joakinen aberken (42 zm) eta eskularruen (31 zm)
erreplikak

A

ltzoko Handia jaio zela 200. urtemuga
da aurten. Badira dagoeneko hilabete
batzuk gizon haren bizipenak, Aitor
Arregi eta Jon Garaño zuzendarien
eskutik, indar handiz pantaila handira iritsi zenetik.
Arrakasta handia izan du Euskal Herri mailan
behintzat. Bere samurtasuna eta dotoreziarekin
euskal zinema handi bilakatu eta harrekiko dauden
aurreiritziak apurtzen lagundu du. Baina, zer dela
eta izan du hain harrera bikaina publikoarengan?
Batetik, beharbada filma euskaraz grabatuta
egoteak oihartzun handia eman dio. Euskal Herriko
ikusleak zinema aretoetara erakarri ditu horrek.
Bestetik, Altzoko herritarra zen Joakin Eleizegiren
bizipenen kontaketak, berezi egiten du pelikula.
Euskaldunon artean erraldoiaren kondaira
nahiko ezaguna bazen ere, zineko pantailetara
eraman den lehen aldia da. Errealitatearen eta

Altzon dagoen tamaina errealeko estatua.

Handia filma iragartzeko erabili den irudi nagusia, zeinean Handia filmeko bi anaiak elkar besarkatzen ageri diren.

kondairaren arteko oreka da Handia filma. Izan
ere, Altzoko erraldoia benetan bizi izan zen eta
hura da filmaren ardatz nagusia, nahiz eta gidoia
egiterako garaian moldatua izan. Jon Garaño
eta Aitor Arregik, zuzendariek, ikustarazi nahi
izan dutena ez da gaixotasun baten ondorioz
etengabe hazten zen erraldoi baten narrazioa
soilik, beste gai batzuk ere jorratzen baitituzte
aitzakia horrekin. Esate baterako, bi bizimoduren
arteko talka aipa genezake. Alde batetik Joakinek
tradizioa jarraituz baserria aurrera eraman nahi du
bere anaia Martinekin batera; azken honek berriz,
Ameriketara bidaiatzea du amets, baserriko girotik
atera eta bizitza modernora salto egiteko asmoz.

Altzotarren iritzia

Ramon zabala
altzotarra
Aitonak kontatzen zizkidan Joakinen abenturak.
hark erakutsi zizkidan elizako markak ere. Nik
etxean entzuna daukat ingelesek eraman zituztela
haren hezurrak. Ondare bezala interesgarria eta
pozgarria iruditu zait pantaila handira eramatea
eta desberdin izatearen gaia lantzea aipagarria da.

Ana Mari
altzotarra
Nik txikia nintzenetik dakit Altzon erraldoi bat
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bizi zela, guk “gigantea” deitzen genion. Emozio
handia sentitu nuen pelikula ikustean, asko gustatu
zitzaidan. Pelikula oso ondo dago egina, baina
gauza bat aldatuko nuke. Inongo momentua ez
da amren irudia ageri. Niri iruditzen zait ama
azaldu egin behar zela!

Jose manuel Unsain Eleizegi
Joakinen anai baten ondorengoa, gaur
egun Ipntza Haundi baserrian bizi da
Txiki txikitatik jakin dut hemengo erraldoairen
berri. Pelikula ikaragarri gustatu zitzaidan. Ondo
erakusten du nolakoa zen bizitza garai hartan.
gainera ikus daiteke gosez bizi zela Joakin, asko

jaten zuelako. Bere hezurrak hilobitik ingelesek
lapurtu zituzten. Esaten da Londresen daudela.

JosU
altzotarra
Lehenenagotik Altzoko erraldoiari buruz zerbait
banekien, baina Altzora bizitzera etorri nintzenean konturatu nintzen herrian biztanle guztiek
ezagutzen zutela.
Horri buruzko pelikula egitea pozgarria
iruditu zait, herriko altxorra mundura zabaldu
zelako. Nahiz eta pixka bat luzea eta motela
iruditu zitzaidan, oso ondo egina dagoela esango
nuke eta ondo islatzen ditu benetako gertaerak.

