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“UROLA IBAIA” 

DOKUMENTALA 

 

 

ZERTAN DATZA 

UROLA IBAIA urte batean zehar filmatutako dokumentala da, 2017ko erdi 

aldetik 2018ko erdi aldera, nahiz eta lanean iragan mendeko hainbat irudi 

ere erabiltzen den. Guztiz Urola ibaiarengan oinarrituta egon arren, oso 

baliagarri izan daiteke Euskal Herriko gainontzeko ibaien egoera ulertzen 

errazteko. EITBko grabazio-teknikari ohi Javier Arenasek sortu du 38 min-ko 

iraupena duen UROLA IBAIA dokumentala.. 
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EDUKIA 

Ekimen honetan Urola ibaiaren historiaren kontakizuna egiten da, euskaraz 

eta Loiola Irratian esatari jardun duen Karmelo Otaegiren ahotsetan. 

Kontakizuna Urolak erakusten dituen ezaugarriengatik hasten da: ibaiaren 

sorlekua, duen luzera, zeharkatzen dituen parajeak, ibilbidean zehar jasotzen 

dituen ibaiadarrak, sortarazi dituen leizeak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR-OLA toponimoa bera nahiko adierazgarria da eta igarotzen duen bailara 

eratzeaz gain, lan mota ugariren sortzaile eta eragile izan dela erakusten digu:  

errotak, burdinolak, zentral elektrikoetako ur-jauziak eta abar luzea. 

Ibaiak iragan mendean industrializazioaren eta honek sortutako isurketen 

ondorioz jasan zituen erasoen aipamena egiten da dokumentalean, berezko 

fauna-bizitza ia erabat galtzeraino iritsi zela. Izadiak berak ere hainbatetan 

agerrarazi dituen indarra eta suntsipen-gaitasuna erakusten da, halako 

zirrara eragiten duten irudien bidez.  

 



 

UrolaUro 
 

--- Urola ibaia -- 3 --- 

Segidan gure ibaiaren egungo egoera deskribatzen da, nola hondakinen 

ubideratzeari  eta depuratzaileen eraikuntzari esker errekuperazio bideari ekin 

dion. Flora eta, bereziki fauna gainbegiratzen dira. Hauei eskaintzen zaie 

dokumentalaren tarterik zabalena, bertan bizi diren animaliak eta beraien 

ohiturak begiratuz. Ikusleen arreta lortu asmoz, atal honek musika egokiz 

lagunduta dauden oso irudi erakargarriekin gozatzeko aukera ematen digu. 

Geroago, gizakion zabarkeriarengatik eta sentsibilitate ezarengatik ibaia 

jasaten ari den ondorioen azalpena egiten da. Ikustarazten da udazkenarekin, 

zuhaitzetako hostoak galtzen direnean, urtean zehar ibaiaren txokoetan 

pilatzen joan diren mota guztietako hondakinak agerian jartzen direla, 

plastikoak bereziki. Hondakinekin kezkatuta, badira hainbat talde, gizarteari 

oro har eta bereziki gure gazteriari ibaien egoera tamalgarria agertzen 

ahalegintzen ari direnak. Dokumentalean ikus daitekeenez, talde hauek urtean 

behin elkartu ohi dira ibaietatik hondakinak bildu eta, ondoren, hauek 

publikoki azaltzeko.   

Dokumentalaren amaieran Sebastian Lizasoren bertso bat jasotzen da, geure 

erantzukizunari, bizitzaren sorleku den ibaia garbi eusteko dugun betekizunari 

dei egiten diona. Amaitzeko, hala moduzko errepaso txiki bat egiten zaie 

dokumentalean ikusgai izan diren irudirik aipagarrienei. 
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NONDIK SORTU ZEN IDEIA 

Egileok talde bat osatzen dugu, lagun taldea esateko, erretiroa hartutakoak. 

Erreka, ibai, itsaso eta abarrek jasaten ari diren kontaminazioaren arazoaren 

aurrean nabaritzen den sentsibilizazio eskasak kezkatzen gaitu. Aho guztietan 

dabil aipatzen ari garen sentsibilizazio eskas horren gaia, baina gero ez dugu 

ikusten hori gainditzeko ezer berezirik egiten denik. Horren aurrean, 

herritarrengana eta bereziki gazteengana iritsi asmoz, natura errespetatu eta 

ahalik eta garbien eusteko kezka suspertu nahian, dokumental honen sortzea 

hori guztia lortzeko bitarteko aproposa izan daitekeela otu zitzaigun.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez dugu katastrofista izan nahi, ez. Ibaiek suspertze-gaitasun oparoa dutela 

erakutsi nahi da, begirunez zaindu beharreko txoko zoragarriak ditugula, bai 

geuretzat, bai bere baitan milaka urte bizitzen ari diren animalia eta 

landareentzat. Aurkezpenaren hasieran, gure herrietako plazak eta kaleak 

jaien edo asteburuen ondoren nola geratu ohi diren irudikatzen da, plastikoz 

zikinduta. Hauek guztiak, azken finean, ibaietan eta itsasoan bukatuko dute, 

ondorio ezin txarragoak eraginez. 
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 NORI ZUZENDUA DAGO 

Bereziki 10/12 urtetik gorako ikasleengana iritsi nahi dugu. Jada hainbat 

aurkezpen eginak ditugu Azpeitiko eta Azkoitiko ikastola eta ikastetxeetan. 

Herritarrei ere erakutsi diegu dokumentala, Azkoitiko Elkargunean. Laster 

Azpeitiko zine-areto batean eta Ordiziako ikastetxe batean ere UROLA IBAIA 

dokumentala aurkezteko aukera izango dugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baina ez genuke soilik Urola bailarara mugatu nahi. Aldiz, lurraldeko beste 

hainbat herrietara iristeko helburu genuke. Garbi dugu, dokumental hau 

Euskal Herriko beste hamaika ibaietan jasaten ari denaren ispilu adierazgarria 

izan daitekeela, ez Urolarena bakarrik.  

Lantaldea osatzen dugun kideok prest gaituzue, mp4 formatuan jasotako 

UROLA IBAIA dokumentala Euskal Herriko edozein txokotara eramateko eta 

bertan ekimenaren nondik-norakoen azalpena egiteko, beti dohainik noski. 

Aurkezpenetarako proiektorea / pantaila handia erabiltzea gomendatzen dugu. 
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PARTEKATU NAHI DEN MEZUA 

1. Benetan izadi oparoa dugun lekuan bizi gara eta telebista-kate 

espezializatuetan ikusi ohi ditugun bizitza basatiaren irudien parekoak 

filma eta jaso daitezke geure ibaietan ere. 

2. Gure ibaiei eta itsasoei bizkar emanda bizi izan gara aspaldian eta 

oraindik ere halatsu dihardugu. Zabortegi baino, haien edertasunaz 

gozatu eta bere barnean duten bizitza errespetatu behar dugu. 

3. Gure ohiturak aldatzeko garaia iritsi zaigu. Kontua ez da ibaiak 

garbitzea, ez zikintzea baizik: urte luzeko egun bakoitzean bete beharreko 

xedea. 

4. Birziklatzearen oinarrizko araua hondakinak lurrera ez botatzean datza 

eta betekizun horretan norberak eta guztiok jarri behar ditugu gure 

ahaleginak. 

5. Esaten ari garen guztia betetzea oso gauza erraza da.   

  

 

 

 

 


