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Kolaborazioa
la suma cero y no la acción cooperativa. Los
interpelados a entenderse son PNV y PSE.
Y tras seis meses de descompresión, acelerada en las últimas semanas con un auténtico desarme verbal, todo parece indicar que
ahora es posible.

Decisiones de urgencia
Cada uno por su lado, aunque con términos
pactados, los dos partidos han anunciado
ahora el inicio de conversaciones para
lograr “grandes acuerdos de país”. Los cuatro ámbitos de diálogo que ambos partidos
han convenido son el empleo e impulso económico, el fraude y reforma fiscal, la revisión institucional y, finalmente, el sostenimiento de los servicios públicos. No es poco.
Son los ámbitos en los que habrá que tomar
decisiones de urgencia.
PNV y PSE habrían de hablar sin la pretenciosidad de creer que los poderes públicos tienen la varita mágica. A la acción
pública hay que sumar la privada y la social.
Habrá que usar las tres llaves –estado, mercado y comunidad– para abrir la puerta de
salida de la crisis. Ahora bien, la cooperación entre políticos diferentes es una referencia obligada que habrá de estimular un
auténtico despliegue cooperativo (auzolan)
que compromete a todos los agentes vascos
que se desenvuelven en esas tres esferas:
institucional, privada y social-comunitaria.

* Analista

Los socialistas no se han
desprendido de su
subordinación estatal, y los
nacionalistas hemos preterido
el cultivo y la transmisión
desde abajo de nuestra mejor
tradición social personalista
La cooperación entre políticos
diferentes es una referencia
obligada que habrá de
estimular un despliegue
cooperativo que compromete a
todos los agentes vascos
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Piper eta tomateetatik harago

D

UELA urte mordo bat Pam
Warhunst-ek bere herriko 60 lagun
bildu zituen, eta ideia ausart bat
proposatu zien: herriko espazio
publiko berdeetan aitzurrak hartuta,
barazkiak eta fruta-arbolak landatzea. Tren
geltokiaren ondoan garaiko tomateak, letxugak eta piperrak landatu zituzten; suhiltzaileen eraikinaren alboan kalabazak; elizondoko maldetan patatak, eta espaloi ertzetan fruta-arbolak. Diru-laguntza publikorik gabe ideia
gorpuztu, eta, geroztik, Todmorden herri txikira milaka bisitari hurbiltzen hasi dira, hango dendarien %47k salmentak handitu dituzte, eta herritar guztiek baloratu dute lurra landatzeak behar duen lana eta dakarren onura
(Guille Viglionen artikulutik). Egun, Todmordeneko haurrek ondo dakite piperrak eta
tomateak ez direla supermerkatuko apaletan
hazten!
Erresuma Batura joan gabe, Gasteizen, Iruñerrian eta Bartzelonan bada urte dezente
herri baratzeak sortu zirela ere, hau da, espazio publikoetan kokatutako baratzeak, hirigune eta auzoetan. Bizkaian ere, aisialdiko baratzak martxan dira Erandio, Lemoiz eta Sopelanan. Gipuzkoan, Kutxa Ekogunearen laguntzari esker, herri baratzeen hedapena gertatzen ari da herrialde osoan, eta bizpahiru
urteetan, 16 udalerritara hedatua egon daiteke
Gipuzkoako Baratze Parke Sarea.
Udalekin lankidetzan, Baratze Parke horien
helburuak anitzak dira: barazki ekologikoen
eta bertakoen aldeko sentsibilizazioa handitzea; lurrarekiko lotura areagotzea; barazkigintzari lotutako jakintza berreskuratzea eta
eguneratzea; auto-hornikuntza sustatzea; bizitza-kalitatea eskainiko duen gune berde berri
bat sortzea; erabiltzaile eta, bereziki, haurrengan, naturarekiko errespetua piztea; hainbat giza talderen arteko elkarbizitza eta harremanak eta hainbat belaunaldiren arteko
trukea sustatzea; eta aisialdi aktiborako topagune bat bihurtzea Baratze Parkea.
Hori guztia lortzeko, Baratze Parke guztietan
araudi trinko bat garatu eta indarrean jarri
dugu. Lursailen eremua mugatua da, gehienetan 30 metro koadrokoak. Eremu txiki
horiekin bermatzen da ekoitzitakoa soilik etxerako dela, baina ez etxe bateko behar guztiak
asetzeko tamainakoa, neurri txiki batean hornitzen baitu. Baratzeetan ekoitzitakoa saltzea

debekatuta dago, eta, hori bermatzeko, Ekoguneak eta Udalak ikuskaritza zorrotza daramate. Gainera, produktu jakin baten gehiegizko ekoizpena ekiditeko, monolaborantza
debekatua dago; barazki anitz landatu behar
dituzte erabiltzaileek.
Baratze Parke Sarea sustatzen dugunok, tinko sinesten dugu baratze bat lantzen duen
pertsonak edo familia orok gehiago baloratuko
duela nekazaritzak dakarren lan gogorra eta
horren emaitzaren kalitate gorena. Ondorioz,
sentsibleagoa izango da tokiko eta garaiko produktuak erostera, modu horretan inguruko
baserritarrei lagunduz. Horrela izan da Baratze Parkeak dauden hiri eta herrietan, eta
gurean ez du zergatik salbuespena izan behar.
Halere, nekazaritza ekoizleen sindikatu
batek, Enbak alegia, kritika egin du ,Baratze
Parke horiek lehen sektorearekiko konpetentzia desleiala eragiten dutela argudiatuz.
Kritika hori benetan harritzekoa da, Enbak
berak 2012ko maiatzean argi esan baitzuen
“aisialdiko baratzeen helburu eta filosofiarekin %100 ados dago Enba, baserritarren lana
balioan jartzen baitu. Akuilu ona izan daitezke
jendeak tokiko eta lurreko produktuak baloratzeko” (Xabier Iraola, Enbako Idazkari Nagusiak ETBri emandako elkarrizketa, 2012ko
maiatzaren 30ean).
Enbaren iritzi aldaketa horren zergatiak ez
dakizkit, baina datu bat eskaini nahiko nuke
irakurleak berak konklusioak atera ditzan:
Gipuzkoako Baratze Parke Sarea 16 herritan
hedaturik dagoen honetan, landatutako eremu osoa gutxi gorabehera 3 hektareakoa izango da, eskuz landutako baratze txiki guztiak
hartuta. Ekoizle profesional batek ustiatzen
duen lur eremuarekin alderatuta, hori zer da,
asko ala gutxi? Errentagarria izateko, nekazari batek gutxienez hektarea bat lur landu
behar du modu intentsiboan, tresneria mekanikoa, berotegiak eta ureztapen sistemak erabiliz. Baratze Parkeen kasuan, berotegirik ez
dago; hortaz, baratzeak urtean sei hilabete
inguru erabil daitezke soilik, ureztapena eskuz
egiten da ureztagailuen bidez, eta ez dago
mekanizaziorik. Baratze Parke Sarean eskuz
landutako 3 hektarea horiek nekez emango
dute nekazari pare batek urtebetean ekoitzitako produkzio guztia.

* Kutxa Ekoguneko Zuzendaria

Zirrikituetatik begira
nómicamente es viable y de interés
para Bizkaia. Resta saber si políticamente conviene.
De ese 25% parte (15%) se puede
valorizar en combustible para automoción; la huella de CO2 por el transporte a Bizkaia quedaría minimizada al 10%. Desde Oslo se envían a
incinerar a Estocolmo (530 kilómetros) el 55% de sus basuras, para volver trasformadas en escorias y cenizas tóxicas reducidas a un 30%.
Cuando Idoia Mendia pide evitar
duplicidades… ¿también se refiere a
esto?
Julen Lizaso Aldalur
Hernani

¿Bilingüismo?
En Barcelona estamos acostumbrados a recibir turistas y por ello los tratamos como parte de nuestra vida
diaria. Pero nos falta algo, algo que
se enseña en las escuelas y no son las
sumas y las restas. Inglés. Parece que

con la lucha por la inmersión lingüística nos hayamos olvidado de
que el mundo se mueve en inglés.
Pero dentro de nuestras fronteras,
tanto en Extremadura como en Cataluña parece que nos hayamos olvidado de eso. Unos y otros se estiran
de los pelos porque sus hijos se escolaricen en sus lenguas maternas.
M. Eugènia García Bener
Barcelona
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ZNARRI telebistan egin
zioten elkarrizketaren
erdiaren erdia ikusi nuen
lagun batekin eta (telebista da azken finean) hitzez baino irudiez hitz genuen batez ere: gorbatez, jantziez, betaurrekoez, orrazkerez eta, ororen gainetik, biboteaz.
Marhuendarekin beldurtuta egon
ginen, bazirudien edozein momentutan orgasmo bat izango zuela
zuzenean; Prego zen bere pregotasun osoaz jantzita; Lomana aurkezlearen hanken jarrera, elkarren
ondo-ondoan eta apur bat makurtuta (emakumeek derrigorrez hartu behar omen duten jarrera hori,
badakizue), mingarria zitzaidan,
eta nik nuen hanketako mina handiagotu egin zitzaidan bat-batean.
Eskerrak ibuprofenoak eskura
nituela.
Baina, esan bezala, gure arteko
gai nagusia bibotea izan zen, edo
biboterik eza, hau da, bibotearen
presentziaz ala ausentziaz ezatabi-
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Aznarren bibotea
datu genuen parametro teologikoen
argitan (jainkotasunaren ausentziak jainkotasunaren presentzia
bermatzen du erlijio askotan). Nire
teoria hauxe zen: bibotea urdindu
eta moztuta zegoela, eta apenas
ikusten bazen ere, bibote bat zegoela hor, sudurraren eta ahoaren
artean; nire laguna, aldiz, bibotearen ausentzia erabatekoaren
aldekoa zen zalantzarik gabe. Begi
aurrean metatuta eramaten ditudan hurbileko eta urruneko diop-

triez ez naizenez fidatzen, azkenean
amore eman nuen eta lagunaren
teoria onartu. Hurrengo egunetan
egiaztatu nuen egunkarietan, aste
honetan bertan, ni ez naizela bibotearen aldeko teoriaren jarraitzaile bakarra izan, zutabegile asko aritu baitira gaiaz. Horregatik ausartzen naiz ni gaurkoan gai korapilatsu honekin.
Agian gaiak inplikazio psikoanalitiko sakonak ditu: esan nahi dut,
agian Aznarren bibote beltz hura
hain dugu iltzaturik inkonzientean,
ezen, orain esistitzen ez bada ere,
aluzinazio etengabe baten bidez,
beti ikusten dugula, Aznar eta
Aznarren bibotea bi errealitate
banaezinak izango balira bezala.
Gizonezkoen bibotearen balio sinbolikoaz hamaika liburu idatzi
dira, bestalde.
Nahasirik nabil, ez dakit oftalmologoarengara jo behar dudan, psikiatrarengana, edo teologian sakondu. Iritziak eskertuko nituzke.

