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Astelehen eguerdia. Egu-
na goibel esnatu da, eta
lainoak kaleko giroa lau-

sotzen du. Belabaratz Aterpe-
txearen barnean, ordea, giro
goxoa da nagusi. Isa Marinek
eta bere ikasle alemaniarrek
une batez eten dute gazteleraz-
ko eskola, eta mokadutxoa ja-
ten ari dira, sukaldaria aton-
tzen ari den bazkari ederraren
aurrerapen gisa.

Tangente elkarteak antolatu
eta Europako Batasunak susta-
turiko Leonardo Da Vinci egi-
tasmoko partaideak dira guz-
tiak. Lanbide heziketako kultur
arteko proiektua da, eta, berari
esker, Alemaniako langabe tal-
de batek lan praktikak egiten
ditu Euskal Herrian eta Espai-
niako Estatuan.

Bosgarren urtez jarraian ga-
ratzen ari da proiektua gure
herrian.Alemaniako Hanburgo
hirian hiru hilabeteko ikasta-
roa egin eta gero, orain bi aste
iritsi ziren alemaniarrak gure-
ra, egitasmoaren bigarren fa-
seari hasiera emanez. Belaba-
ratzen daude ordutik. «Goizero
lau orduko gaztelerazko esko-
lak ematen dizkiet», esan dio
HITZAri Isa Marin irakasleak.
Herrikoa da bera; Leonardo Da
Vinci proiektuan egiten duen
lanaren ondorioz, ordea, urte
osoan Alemaniara joan-eto-
rrian ibiltzen da.

Goiz osoa gaztelera ikasten
egon ondoren, bazkariaren or-
dua iritsi ohi da. «Hemengo ja-
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Bosgarren urtez jarraian, Alemaniako langabe talde bat dago egunotan 
Belabaratzen; astelehenean, berriz, 10 asteko praktika saioei ekingo diete

Alemaniar taldea, Isa Marin irakaslearen irakaspenak arretaz jarraitzen gaztelerazko eskolan. IBAN IZA

Tim Heldewig, berriz, iturgi-
na da, 28 urtekoa. «Alemanian
ez bezala, hemen badaude so-
roak eta etxerik gabeko lurrak.
Han dena dago eraikita», na-
barmendu du Heldewigek.

Jarrera aldaketa    

Datorren astean programaren
hirugarren fasea hasiko dute:
10 asteko lan praktikak enpre-
satan. Lehenbiziko urtean,
Euskal Herrian egin zituzten
guztiek praktikak. Orain, or-
dea, ohikoa da Espainiako Es-
tatuko hirietara joatea. «Be-
raiek iniziatiba propioa izatea
bultzatzen dugu; ahal bada, eu-
ren kasa topatzea lan prakti-
kak», dio Marinek. «Aurtengo
taldean, adibidez, gehiengoa
bere kasara moldatu da. Ba-
tzuk hemen geldituko dira, bai-
na beste batzuk joango dira
Ibizara, Marbellara, Tenerife-
ra... hiri horietan, eraikuntza
alorrean, aukera gehiago dau-
delako».

Urteen poderioz, egitasmo-
an parte hartzen dutenen ikus-
pegia ere aldatuz joan dela az-
pimarratu du Marinek. «Le-
henbiziko taldean, gehiengoak
esperientzia gisa hartzen zuen
proiektua. Orain, ordea, emi-
graziorako ate gisa edo irteera
profesional moduan hartzen
dute gehiago. Eta, era berean,
gero eta gehiago dira hemen
gelditzeko prest direnak. Ba-
tzuk enpresa propioa ere sor-
tzera iritsi dira. Denetarik
dago».

Enrico Mierschinkek, adibi-
dez, hemen gustura biziko li-
tzatekeela dio. «Baina lan alde-
tik ez dakit, oraindik ez dudala-
ko hemen lan esperientziarik».
Gainerakoen antzera, 28 urte-
ko Ingurumen teknikari hau
praktiken zain dago, etorkizu-
naren zain.

2 oarsoaldeko hitza
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Listorretako errepideko
obrak bukatu dituzte
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Berritze eta hobetze lanak izan dira; orain
beste lan osagarriak daude aurreikusita
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Mendi eta Ingurumen zinegotzi
Jose Cruz Legorburuk jakina-
razi duenez, bukatu dira Listo-
rretako errepidea berritzeko
eta hobetzeko obrak. Pasa den
irailaren 12an hasi ziren lanak,
Aldundiak, Añarbeko Manko-
munitatea eta Errenteriako eta

Astigarragako udalek diruz la-
gunduta. Asfaltos de Campezo
izan da, aldiz, obrak burutu di-
tuen enpresa.

Perurena eta Listorreta arte-
ko lau kilometrotan egin dira
asfaltatze obrak. Horrez gain,
errepide bazterrean arekak
eraiki dira ura drainatzeko,
abiadura murriztatzaileak eza-

rri dira, baita errepidea margo-
tu eta Listorretako aparkale-
kua atondu ere.

Lan hauek bukatuta, Legor-
buruk adierazi du bestelako
lan osagarriak daudela aurrei-
kusita. Hala nola, autokaraba-
nentzako gune bat atontzea,
udako asteburuetan autobus
zerbitzua indarrean jartzea,
iturri berri bat eraikitzea, edo-
ta Aiako Harria Parke Naturala-
ri nahiz ondare historikoari bu-
ruzko informazio panelak ezar-
tzea.

Azkenik, Mendi eta Inguru-
men zinegotziaren arabera,
«Udalaren helburua da
2006an zehar Listorretako par-
keak ekipamendu publiko
osoa izatea». Horri jarraiki,

besteak beste, ingurumen
zaintza zerbitzua ezarri nahi
da, autokarabanentzako gu-
nea atondu, garraio publiko

Hobekuntzak nabarmenak dira errepidean. IÑAKI BERRIO

zerbitzua jarri, edota autoen-
tzako, autobusentzako eta bizi-
kletentzako aparkalekua ego-
kitu.

nak arreta deitzen die»,dio Ma-
rinek, «baina, batik bat, jateko
moduak. Hau da, mahaiaren in-
guruan eseri eta bazkaltzeko
eta hitz egiteko tarte bat har-
tzea».

Irteerak ere egiten dituzte
tarteka. Adibidez, orain gutxi
Gernikan eta Bilbon izan ziren,
eta gure herriko kaleetan ere
ibili ohi dira, oinarrizko eraiki-
nak eta zerbitzuak non diren
ezagutzeko.

Bestelako ekimenak

Arratsaldea, ordea, hitzaldieta-
rako unea izan ohi da. Belaba-
ratzen egingo duten azken aste
honetan, esaterako, Marinek
dio hizkuntz normalizazioari

buruzko solasaldia izango du-
tela, eta beste batean Alema-
niako eta Espainiako Estatuko
sistema politikoak alderatuko
dituztela. Abokatu batek, hala-
ber, aholkuak emango dizkie,
«hemen bizitzen gelditzea era-
bakiz gero, prozesu hori erraz-
teko», Marinen esanetan.

Lehen urteetan hitzaldi
gehiago antolatzen zituztela
dio programako irakasleak,
«baina ez da erraza alemana
menderatzen duten hizlariak
topatzea». Edonola ere, herriko
jendearekin lotura izatea lehe-
nesten dute. «Zaila da, baina
saiatzen gara», dio Marinek.
Eta, horretarako, herriko eragi-
leen eskaintzetara daude za-
balik. Orain bi aste, adibidez,

Batasunak hitzaldia eskaini
zien, eta orain bi urte, EHEk.
«Lehen urtean, berriz, irratsaio
bat ere egin genuen Zintzilik
Irratian, eta iaz pilota ikasta-
roa. Ikasleek asko eskertzen
dute herriko biztanle eta talde-
ekin harreman zuzen hori edu-
kitzea».

Kirsten Schiller da aurten
proiektuan parte hartzen ari
den alemaniarretako bat.
HITZAk galdetuta, egitasmoa
oso positiboki baloratzen du
38 urteko paisajista honek.
«Oso aukera ona da, proiek-
tuak eskaintzen duen babesari
esker, kultura berri bat ezagu-
tzeko», dio, turista gisa eskura-
tzen ez den informazio pila ja-
sotzen dutela azpimarratuz.


