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aur egunean presaka bizi gara, eta kafearen
iragarki hark zioena ederki betetzen dugu:
«Har ezazu kafea! Tontakeria gehiago egin
ahal izango dituzu denbora gutxiagoan».
Iragarkia, bistan da, ez da benetakoa, baina
parodiak gure gizartearen gurpil zoroa eder-

ki irudikatzen du. Kirol herrikoiaren mundura ere aplika
daiteke: gero eta lasterketa gehiago antolatzen dira, adibi-
dez, behin eta berriro harri berarekin estropezu eginez. Eta
dena, momentu batez gelditu eta gauzak patxadaz aztertze-
ko denbora ez hartzeagatik. Kirolariei ematen zaien osasun
asistentziari buruz ari naiz, jakina.
Fisioterapeutok askotan jasotzen ditugu kirol proba herri-
koietan parte hartzeko gonbidapenak, eskuarki elkargo pro-
fesionalen bitartez. Eskaintzok probaren amaieran kirola-
riak artatzeko izaten dira, gehienetan musu truk, baina
baita batzuetan ordainduta ere. Baina fisioterapeuta gutxik
erantzuten diote eskariari, eta, azkenean, askotan hutsune
hori prestakuntza egokirik gabeko lagunek betetzen dute,
kirolarien osasunaren kaltetan. Batek esan dezake: «Fisiote-
rapeutek kolaboratzen ez dutelako ezartzen ditugu masajis-
tak. Gero ez daitezela intrusismo kontuengatik kexatu!».
Egon pixka batean, mesedez. Hartu arazoa aztertzeko
denbora, hurrengo proba antolatzen buru belarri sartu bai-
no lehen. Zer gertatzen da? Zergatik uko egiten diote fisiote-
rapeutek zuen kirol probetan kolaboratzeari? Edo zehatzago
esanda: baietz esan duten fisioterapeuta gazte gogotsuek,

esperientziatik pasa ostean, zergatik esaten dute ‘ni ez nator
berriz hona’? Hor dago koska. 

Kontua da, horrelako probetan fisioterapeutari proposa-
tzen zaion lana, azkenean, kirolari guztiei masajeak
ematera mugatzen dela. Premiarik izan edo ez izan, lesioa-
rekin edo gabe, kirolari guztiei bereizketarik gabe igurtzi
estandarrak egitea, asto lan neketsua eta eraginkortasun
gutxikoa. Zer pentsatuko luke arkitekto batek, denbora guz-
tian porlan-zakuak bizkarrean garraiatzera behartuko bage-
nu? Denok dakigu arkitekturan porlana behar dela, baina
berak ez du horretarako bakarrik ikasi. Masajeak ematea
ere bada fisioterapeuten lana, bistan da, baina guk egin de-
zakegun ekarpena hori baino askoz ere handiagoa da. 
Adibidez: kirolaria aztertuz, ez lesionatzeko aholkuak
ematea; mina duenean, mina kentzeko zer egin behar duen
azaltzea; lasterketan min hartzen duenean, lesioa txikitze-
ko eta sendabidean jartzeko hainbat errekurtso eskaintzea;
eta kirolaria aztertu eta gero, etorkizunean kirola osasun-
tsuki praktikatzeko gakoak ere ematea. Aldiz, horrelako
probetan inolako irizpiderik gabe ogi orea egiteko makinak
bezala erabiltzen gaituztenean, fisioterapeutak gaizki trata-
tuak sentitzen gara, aintzat hartzen ez gaituztela sentitzen
dugu. Eta, jakina, parte hartzeko gogoa joaten zaigu.
Arazoaren atzean, noski, ez dago asmo txarrik; antola-
tzaileek, segur aski, parte hartzaileei asistentzia onena
eman nahian ari dira. Baina fisioterapiari buruz dagoen ez-

jakintasuna oraindik han-
dia da, eta inork ez badie
azaltzen zer egin dezake-
gun, kirolarien osasun asis-
tentziak eskasa izaten ja-
rraituko du.  Soluzioa,
bistan da, aldi berean fisio-
terapeuta eta kirolari dire-
nen aldetik etor daiteke.
Leku batzuetan hasiak dira
jada #FisioRunner izeneko-
ak martxan: parte hartzai-
leekin batera lasterka doa-
zen profesionalak, unean
uneko premiei aholkuak
eta erantzunak emateko
gai direnak. Horixe da bi-
dea. Kontuan izan ezazue
etorkizunean. •

www.abante.eus
Kirol proba herrikoietan fisioterapeutaren lana kirolari guztiei masajea ematera mugatzen da. Lander F. ARROYABE | FOKU

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta
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A
zkenaldion ohi baino
sarriagotan tokatu zait
komunitate bilera kao-
tiko eta amaiezin ho-
rietako batean egotea.
Bizilagunen arteko hiz-

ketaldi dispertsatuaren erdian, nire
auzokide bakoitzaren erradiografia
mental zehatz eta gupidagabea egi-
ten nuen bitartean, batak ondokoare-
kin hau eta besteak bestearekin bes-
tea nola komentatzen zuen begira,
eginahalak egin behar izan ditut en-
kontru horietatik zerbait garbian ate-
ratzeko. Bukaeran akta sinatzeaz
behintzat gogoratu naiz aldiro, bada
zerbait.
Lagun bati aipatu nion aurrekoan

kontua. Eta hasi zitzaidan kontatzen
nola berari egokitu zaion aurten ko-
munitateko presidente izatea eta
nola kudeaketa lanetarako gestoria
bat duten kontratupean haienean.
Gure bileretan ere aipatu da inoiz
aukera moduan, baina momentuz
ez gara puntu horretaraino heldu.
Bizilagunen artean arruntak diren
gatazkez aritu gara gero, han eta he-
men errepikatzen diren auzokide ti-
poen analisia ere egin dugu, eta ko-
munitatean bizitzeak dakartzan
albo-kalteez eta gorabeherez bi hitz
trukatu ditugu elkarren artean bu-
katzeko. 

Agurtu baino lehen gogorarazi dit
lagunak, Ibarretxek ere, euskal er-
diko lehendakari zenean, sarritan
jotzen zuela auzokideen komuni-
tatearen ideiara gobernatzeari bu-
ruzko adibideak emateko. Ez dakit
Ajuria Enean bizitzeak emandako es-
karmentutik ari zen edo berari ere
lehendakari izan aurretik komunita-
teko administratzaile izatea tokatu
ote zitzaion. 

Ondo pentsatuta dago, edozelan
ere. Jendartea osatzen duten pertso-
nek politikaren aurrean daukaten
jarreraren isla fidela baitira komu-
nitate bilerak. Eta joera bat da nagu-
si beti beste ezeren gainetik: “niri
marroirik ez, badut eta nahiko le-
hendik daukadanarekin”. Esaldi ho-
rrekin laburbildu daiteke guztia. Ba-
dut nahikoa neurearekin, gainera
komunitateaz kezkatzen hasteko.
Horrela ulertzen da, aldearekin ho-
beto, arazoen aurrean hartu beha-
rreko erabakietan gehiengoak, ahal
duenean edo arazoak gehiegi eragi-
ten ez dionean behintzat, delegatze-
aren aldeko jarrera edukitzea gure
artean. Kudeatu ditzala beste batek
nire kontuak, trukean eskatzen di-
dana zati hainbeste bizilagun eta ki-
to. Akabo arazoa. Lau urtean behin
botoa ematera joan eta gure ma-
rroiak, gauzak gehiegi aldatu gabe,

gestionatuko dituen norbait aukera-
tzea bezain erraza da. Jartzen digu-
ten prezioa ordaintzeko prest gaude
ardura gainetik kendu eta beste bati
pasatzearen truke. Momentuz hego-
alderago bizi direnak baino hobeto
bizi gara bai, eta jarrai dezala loko-
motorrak berearekin. Gure telebista
publikoko albistegietan denon di-
ruarekin ordaindutako PNVren pu-
blirreportajeak ikusi eta gero, kon-
tzientzia lasai dugula egin dezakegu
lo gutxienez. 

Herri burujabe bat lortzeko bide-
an, beharbada, geure ardurak geu-
re gain hartzetik hasi beharko ge-
nuke. Beste batzuek gure ordez
erabakitzea onartzen jarraitzeko
prest gauden bitartean, tamalez, ne-
guko palazioa eskuratu beharrean
txalet batean bizitzen bukatzetik
hurbilago egongo baikara. •

Burujabe izateko, geure ardurak geure gain hartzetik hasi beharko genuke. AMONDARAIN

Komunitate
delegatua

Gaizka Amondarain
Irakaslea
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otxiladun haurrak
kontzeptuaz pen-
tsatzen jarr i  eta
ideia zein irudi mor-
doa datozkit burura.
Adibidez,  haur bat

motxila jantzi eta eskolara joaten;
zortzi eta bederatzi urte bitarteko
mutiko txikia motxila hartu eta as-
pertuta, nekez eskolara joaten; poz-
pozik joan beharrean, eskolara pau-
so pisutsuz joaten diren haurrak.
Askotan mutilak dira, mutil biziak,
jolasteko amorratzen daudenak, gel-
dirik egon ezin dutenak, animaliak
gustatzen zaizkienak, sentiberak… 

Noiz eteten da eskolara pozik joa-
teko unea? Noiz gertatzen da hori
eta zergatik ez diogu garrantzirik
ematen? Zein hezkuntza eredu ari
gara bultzatzen? Eta Euskal Herriko
lehen hezkuntzako  i rakas leen
gehiengoa emakumezkoak direla ja-
kinda, zer gertatzen zaigu “mutil al-
fa” horiekin gelan? Zerk mugitzen
gaitu? Zeini begirako hezkuntza ari
gara eskaintzen?

Bat-batean, beste irudi bat dator-
kit burura, «Ur handitan» progra-
mako haur hura… autobusa hartu,
motxila jantzi eta izebarekin gura-
soak ikusteko mila kilometro egi-
ten zituen hura. Zein krudela… aita-
ren  eta  amaren  goxotasunaz
gozatzeko hain leku hotzera, hain
urrutira joan beharra, hainbesteko
nekea pilatu beharra. Eta distantzia
horrek eragiten duen kalteak haur
txikien motxilen pisua nola handi-
tzen duen ohartu gabe gu geu. Atxi-
kimenduaren beharraz eta presen-
tziaz hitz egiten dugunean, nola bizi
ote dute haur horiek distantziatik?

Motxiladun haurrak izan ohi dira,
era berean, banaketa prozesuetan
murgildurik bizi direnak ere. Batetik

bestera beraien motxilarekin dabil-
tzan haur ederrak. Motxilak duen
pisua, gainera, gurasoen arteko lis-
karrek eragindakoa da maiz. 

Helduok gure artean konpondu
ezin eta haurrak ping-pongeko pilo-
tak bailiran motxilarekin handik
hona ibiltzera behartzen ditugu.
Behin kontsultan mutil txiki bati
galdetu nion ea zertan nahi zuen
nik laguntzea? Eta hark niri eran-
tzun: «ni zoriontsuago nintzateke
motxilarekin hainbeste ibili beharra
ez banu…». Goizean goiz amonaren
etxera, handik eskolara, gero jange-
lara, jarraian amari kasu egin, eta,
gero, zaintza partekatua zutenez, ai-
taren etxera afaltzera. Zaintza parte-
katuaren nondik norakoak, helduon
liskarrak, botere eta diru kontuak…

Gogora datozkit  harreran eta
adopzioan dauden haur txikiak
ere. Beraiek ere bere minak eta
nostalgiak, gogoetak eta irudiak

motxilan gordeta ekartzen dituzte
saioetara… Negar egiten eta jolas-
ten atxikimendu segurua lortzen
dugu, eta zauritxoak sendatzen has-
ten gara guztion artean. Haurrok be-
raien guraso berrietara egokitzen jo-
aten dira, komunikazio bide berriak
sortzen, eta motxila txikien pisua
arintzen joaten da.

Motxilatik motxilara ere aldea
egoten da, tamainan, kolorean eta
pisuan. Baina gure erresilientzia
gaitasuna baliatu eta motxila guz-
tiak arintzen dira, alaiago bihurtu
denon arteko elkarlana pizten de-
nean, naiz eta batzuetan gure esku ez
egon baldintza asko, dela aita presoa-
ren gertutasuna, dela gurasoen herio-
tza, dela banaketen osteko erabakiak…

Gustatzen zait motxilak hustea
eta haurren irribarreaz goxatzea,
gustatzen zait haurron pisua arin-
tzea. Azken batean, ni neu ere arina-
go sentitzen naizelako! •

Gure erresilientzia gaitasuna baliatuta, motxila guzti-guztiak arintzen dira.

Motxiladun haurrak

Ana Elosegi Serna
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea


