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rgudia liteke itxurakeria hutsa dela, marketin
kontua, baina eraikinen jasangarritasun ziurta-
giriak gero eta ohikoagoak dira, eta gero eta
jende eta diru gehiago mugitzen dute ingu-
ruan. Ziurtagiri hauek eraikin berriek ingurume-
nean eragindako albo kalteak minimizatzea dute

helburu; aldi berean, sustatzaileak dirua aurrez dezake epe er-
tain eta luzera, eta salmenta amu gisa ere baliagarriak dira. In-
guruotan, Oronak Hernanin duen ikerketa zentroak eta IKEAk
Baionan irekiko duen saltokiak, esaterako, harro erakusten du-
te jasangarritasun ziurtagiria.
Ezagunenak BREEAM eta LEED dira gurean. Metodologia ez-

berdinak erabili arren, parekoa dute prozedura: eraikin baten
errendimendua neurtzen dute, eta horren araberako puntua-
zioa eman, jasangarritasunaren ikuspuntu ezberdinak kontuan
hartuz. Egun-argiaren aprobetxamendua, CO2 isurpena, erai-
kuntza materialak, energia kontsumoa, hondakinak, garraioa...
Futbolean bezala, puntu bakoitzak axola du eta partidu guztiak
dira garrantzitsuak. Hala da, Juanan: miresgarria da sustatzaile,
arkitekto eta ingeniariek jasangarritasun puntu bakoitza bo-
rrokatzeko erakusten duten grina.

Futbolaren similarekin jarraituz, 70 futbol zelaik adinako
azalera izango du Gipuzkoako Parke Teknologikoak Irun eta
Hondarribia artean hartuko duen eremuak. Miramon txiki
gelditu da antza, eta bi udalok ados jarri dira Urdanibia-Zubie-
tako lurrak enpresa jarduerari eskaintzeko.
Zalantzak zalantza (Miramongo okupazioa %70ekoa da, eta

Bizkaiko eta Arabako teknologia parkeena ez da %60ra iristen),
demagun proiektua aurrera doala. Sustatzaileek jasangarrita-

sun ziurtagiriak eskatuko dizkiete arkitektoei, aholkulariak
BREEAM edo LEED puntuak nondik lortu pentsatu beharko du-
te, eta hara non, konturatuko diren kokalekuak berak izugarri
baldintzatuko duela puntuazio duin bat lortzea.
Izan ere, ezertan pentsatzen hasi aurretik, kokalekuak soilik

ziurtagiriaren puntuen %10 arriskuan jar dezake, mugikorta-
sun jasangarriari loturikoak, alegia. Puntuok kalkulatzeko me-
todologia Realari etxetik kanpo irabaztea baino errazagoa da:
BREEAMek, esaterako, Excel formatuko taula sinple bat du es-
kuragai, hogei minutuko lana eskatzen duena. Nik neuk egin
dut saiakera, eta tira, lerro hauek aprobetxatu nahi nituzke Gi-
puzkoako Teknologia Parkeko arduradunei esateko nekez lortu-
ko dutela kokapenari dagokion punturik, arbitroaren laguntzaz
ez bada.

Autobus sarea nahikoa ez, eta tren geltokiak urrunegi ditu
garraio publiko bidezko irisgarritasun punturik lortu ahal
izateko. Bizikleta bidezko irisgarritasunari dagokionez, egin li-
teke zerbait akaso, fede handiko gizona naiz-eta. Funtzio baka-
rreko eremua izanda –ez al da parke teknologiko kontzeptua al-
boratzeko garaia?–, hiri zerbitzuekiko gertutasunari dagokion
punturik ere ez luke lortuko (amenities BREEAM jergoian, hots,
janari denda, postetxe, kutxazain eta abarrak). Bada puntu in-
teresgarri bat, gehienezko auto aparkaleku kopuruari dagokio-
na, baina ez dirudi kontuan hartzeko asmorik dutenik errepide
sarbideak diseinatzeko beharra lehentasun gisa adierazi dute-
nean.
Asko hitz egiten dugu ikerketa eta berrikuntzaz, baina hiri-

gintzari dagokionez lehengo lepotik burua. 70 futbol zelai, bai-
na jokoz kanpo. •

Ilustrazioa: Ander Gortazar Balerdi

Ander Gortazar Balerdi
Arkitektoa     

Jokoz kanpo
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raban, Bizkaian, Gipuzko-
an eta Nafarroan LOMCE
legea indarrean. Lehen
hiruetan, gainera, Gasteiz-
ko Hezkuntza sailaren HE-
ZIBERRI 2020 egitasmoa.

Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zubero-
an, FALLOUX legea. 

Hiru lege horiek dira, batik bat, gaur
egun Euskal Herriko heziguneetan era-
giten ari diren hezkuntza legeak. Hirue-
tatik bat bera ere ez da Euskal Herriko
jendartearen beharren eta errealitatea-
ren araberakoa. Kontrara, Espainiareki-
ko eta Frantziarekiko loturak estutzeko
diseinatutako legeak dira. Hauxe da, az-
kar batean, gaur egun Euskal Herriko
hezkuntza sistemari argazki bat aterata
ikusiko genukeena: sistema zatikatua,
administrazioetan, sareetan, ereduetan
eta lurraldeetan, hezkuntzako arlo na-
gusietan abiadura ezberdinetan doana.

Aurrekoan genioen Euskal Herriko
hezkuntza sistema ahalbidetuko duen
abagune bat –edo haratago, lege espa-
rru bat– agertu bitartean, zorionez, he-
zigune askotan egunero aurre egiten ari
zaizkiela inposaketa horiei guztiei. Eta
aurre egiteko, leku egiten diete kudea-
keta parte-hartzaileari, aniztasunari,
pentsamendu kritikoari, sormenari, in-
klusioari, euskarari eta euskal nortasu-
nari. Era horretara, aukera hobe baten
zain, urratsez urrats, tokian tokiko espe-
rientzia eta praktikarekin, XXI. mende
honetan herri ez-normalizatu honek
mundu globalizatuan aurrera egin ahal
izateko eta, zergatik ez, hari ekarpena
egin ahal izateko belaunaldi berriek be-
har duten hezkuntzaren zutoinak ezar-
ten ari gara.

Hezkuntzaren historiari begiratuz ge-
ro, jabetuko gara euskal jendarteak
desobedientziaren oinetakoak jantzi-
ta egin duela bidean aurrera. Gaur
egun, neurri batean hezkuntza euskal-
duna eta kalitatezkoa lortu badugu, jo-
an den mendearen 60ko hamarkadan
euskal jendartearen zati garrantzitsu
batek, beren seme-alabentzat beste hez-
kuntza baten bila, Espainiak eta Fran-
tziak indarrean zuten hezkuntza eredua
desobedientziaren bidez arrakalatu zu-
telako da. Desobedientziaren bidetik

sortu zituzten herriz herri ikastolak, ad-
ministrazioaren beraren eskolak ere
pixkanaka euskalduntzeko.

Ez gara inoiz egon legeak noiz alde ja-
rriko. Jendartea, hezkuntza arloan ere,
administrazioaren eta legeen aurretik
joan da, eta, ikusitakoak ikusita, aurre-
rantzean ere hala izan beharko duela di-
rudi.

Orain zenbait urte hezkuntza arloko
hainbat lagun bildu ziren eta ariketa bat
osatzen ahalegindu ziren: nork bere in-
teresak alde batera utzi eta Euskal He-
rriak dituen ezaugarriak kontuan iza-
nik, erronkei erantzuteko behar duen
hezkuntza irudikatzen ahalegindu ziren
herritar gisa. Ariketa hartatik sortu zen
2006an Euskal Herriko Oinarrizko
Hezkuntza Akordioa, Nazio Garapena-
ren itzalean. Zatiketen gainetik, Euskal
Herria bere osotasunean aintzat har-
tzen zuen akordio proposamena izan
zen.

Akordio hark euskaldunon hezkuntza
eskubideen dekalogoa jaso zuen. Esku-
bide horiek abiapuntutzat hartuta, gai-
nera, publikotasunaren definizio berri

bat eta heziguneen arteko elkargune sa-
re bat sortzeko proposamena barne bil-
du zituen.

Hezkuntza arloko eta jendarteko la-
gun askoren babesa jaso zuen akor-
dioak, eta zenbait herrietan egin ziren
hainbat saiakera. Udalbiltzaren ilegali-
zazioak eta ondorioz Nazio Garapena-
ren desagertzeak indarrez hustu zuen
ekimena. Baina ez omen da alferrik
emandako urratsik, eta akordio haren
testua eta mamia gainbegiratuz ohartu-
ko gara orduan jasotakoek gaurkotasu-
nik galdu ez dutela.

Ondoren etorri zen, adibidez, porrot
egin duela aspalditxo jakin arren, inda-
rrean jarraitzen duen hizkuntza ere-
duak gainditzeko ikasle euskaldun elea-
niztunak sortzeko proposamena.
Horrek ere babes zabala izan zuen Hez-
kuntza komunitatean, artean ezagutu
gabeko babesa, behar bada.

Herri hau martxan dago hezkuntza
arloan ere. Haizea alde dugunerako
prest izan behar dugu txalupa... lan ba-
tzuk, behintzat, aurreratuta dauzkagu. •

Sortzenek antolatutako Euskal Eskola Publikoaren jaia Nafarroan. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Euskal Hezkuntza
Sistema pentsatzen

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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gunero egiten ditugun
ekintza arruntekin etenga-
be datuak sortzen ari gara
ia ohartu gabe: autobusa
txartel bakarrekin ordain-
du dugu eta erregistratuta

gelditu dira eguna, ordua, bidaia, or-
daindutako prezioa... Edo Twitter sa-
re sozialean zer dioten begiratu dugu,
Whatsapp aplikazioan lagun batekin
«hitz egiten» aritu gara, supermerka-
tuan fidelitate txartela erabili dugu,
ospitalean erradiografia atera digu-
te... Bada, jarduera horietan guztie-
tan datu ugari pilatzen joan gara.
Orain urte gutxi arte datuak diseinu

jakin bati jarraituz, modu ordenatu ba-
tean bakarrik biltzen genituen. Datuak
lortzea zaila zen, askotan zeregin neke-
tsua eta oro har zenbakizko datuak bil-
tzen ziren. Egun, ordea, industria, medi-
kuntza eta salerosketa prozesuetatik
datu pila bil ditzakegu gero eta ahal-
tsuagoak diren ordenagailuen bidez,
eta, gainera, datuok oso era desberdine-
takoak izan daitezke. Izan daitezke zen-
bakizkoak, baina baita bideoak, irudiak
edo testuak ere. Gainera,
datuok denboran zehar
biltzen joan gaitezke. Da-
goeneko “big data” inge-
lesezko terminoa erabil-
tzen da datu masiboen
biltze, kudeaketa eta pro-
zesamenduaz hitz egite-
ko. Hori guztia, besteak
beste, estatistika eta datu
analisi alorretan jarduten
dugunontzat erronka be-
rriak sortzen ari da, izan
ere, estatistika klasikoan
erabilgarriak diren hain-
bat metodo ez dira ego-
kiak datu multzo ikaraga-
rriak aztertzeko. Horren
adibide eta ondorio dugu
aztertu beharreko datu
multzoa ikaragarria dene-
an, milioika datu puntu
eta test asko eginez gero,
ez dela harritzekoa ho-
rien artean faltsu positi-
boak topatzea. 
Datu multzo ikaraga-

rriak sortu, jaso eta azter-

tu behar dituzten diziplinak asko eta
anitzak dira. Hortxe dugu puri-purian
neurozientzia, garunaren egituran eta
funtzionamenduan sakontzeko erreso-
nantzia magnetikoen irudiekin (MRI)
lanean. Irudi horiek aztertzeko konpu-
tazio ahalmen handia behar da, are
gehiago DNAtik eratorritako datu-base-
ekin batera aztertu nahi badira. Bi arlo
horiek elkarrekin aztertzeak, hasiera ba-
tean, gaixotasun genetikoen eta garu-
naren arteko erlazioa aztertzeko aukera
ematen du. Onura nabarmena izan dai-
teke, baina datu multzo horiek handie-
giak dira metodo estandarrekin kudea-
tu eta elkar partekatzeko. Gainera,
zenbaitetan pribatutasunaren inguruko
arazoak ere sortzen dira. Argi dago, or-
dea, diziplina desberdinetatik eratorri-
tako datu baseak elkarrekin uztartzeak
informazioan urrats kualitatiboa ekar
dezakeela. Adibide bat jartzearren, osa-
sun zentro eta administrazioetan jaso-
tako datu-baseak ingurumenaren arlo-
an jasotakoekin uztartzeak,  esate
baterako airearen kalitatearen inguru-
koekin, epidemiologian erabaki eragin-

korragoak hartzea ekar dezake datu ho-
riek egoki aztertu ahal izanez gero.

Erronkak asko izanik ere, baditugu ja-
da eguneroko bilakatu zaizkigun
hainbat aplikazio datu andana horiek
aztertzetik eskuragarri ditugunak:
Google beraren itzulpen automatikora-
ko aplikazioa, eskaintza orokorrak egi-
tetik bezero bakoitzari egin ohi dituen
erosketen araberako eskaintza pertso-
nalak egiteko supermerkatuentzako
aplikazioak, trafikoaren kudeaketarako
aplikazioak... Adituek diotenez, norba-
nakoari egokitutako mediku tratamen-
duak ere hortik etorriko dira. Txanpo-
nak, ordea, beti  ditu bi  alde,  eta,
txanponaren beste aldean, pribatutasu-
na galtzearen arriskuak daude. Zalantza
gabe pribatutasuna bermatu beharra
dago arau egokiak jarriz, pertsonaren
eta gizartearen onura bilatzen duten
arauak beste arrazoi guztien gaindi ja-
rriz. Eta noski, gure aukera eta ardura
ere bada gure datu pertsonalak non eta
nori ematen ari garen arretaz aztertzea
eta nahi badugu ezetz esatea. •

Datu multzo handiak bildu, aztertu edo prozesatzeaz hitz egiterakoan azaltzen da «big data» terminoa. GAUR8

Itziar Irigoien

«Big data»

EHUko Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria


