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«Etxebizitza bakoitza, bizi oso bat da eta hori 
da sumendia aurretik eramaten ari dena»
Eider Tejedor Casco (1982) hernaniarrak 16 urte 
daramatza Los Llanos de Aridanen bizitzen, La 
Cumbre Viejako sumendia lehertu den herrian 
bertan. Lau kilometrotara soilik bizi da eta 
sortu den egoera ikaragarri gogorra dela dio, 
imajinaezina. «Hau txikia da, denak ezagutzen 
gara eta tragedia latza ari gara bizitzen».

HERNANI  SUMENDIA

Eider Tejedor Casco (1982) her-
naniarrak 16 urte daramatza 
La Palmako uhartean bizitzen, 
bere bi semeekin, eta sumen-
diaren eztandatik nahiko gertu 
bizi da. Canariar irletako 'La Isla 
Bonita'  ezizenez da ezaguna La 
Palma eta Eider, Los Llanos de 
Aridanen bertan bizi da, sumen-
dia lehertu den herrian bertan. 
Bizitzen den larrialdi egoera 
benetan latza, oso gogorra dela 
dio eta sortzen duen zalantzak, 
ziurgabetasunak eta dudak ezi-
negon ikaragarria sortzen due-
la.  

Eider Tejedor emozio, ezin-
tasun eta inpotentziaz  ari da 
bizitzen sumendiaren leher-
ketaren giza tragedia. «Nire bi 
semeak Euskadin jaio arren, 
hemen hezi eta hazi dira. Berta-
koak dira. Hernaniarra izango 
naiz beti, Hernani da nire etxea, 
baina hemen bota ditut erroak. 
Agian ni ez naiz ari Palmero ba-

tek (La Palmako biztanleak ho-
nela ezagutzen dira) sufritzen 
duen bezala bizitzen ari, ez de-
lako nire jaioterria, baina hein 
haundi batean asko sentitzen 
dut. Hau munstro bat da, lehen 
momentu batean mugimendu 
sismikoak hasi zirenean, leher-
tu aurretik, 'bromak' ere egin zi-
tezkeen non lehertuko zenaren 
inguruan. Gero igandean leher-
tzen denean eta gaua iristean 
naturaren espektakulu ikusga-
rria dela ikusten duzu, baina 
zer esan nahi duen, hartzen ari 
den bideaz jabetzen zarenean, 
nondik igaro daitekeen ikuste-
rakoan eta aurretik eraman eta 
zanpatuko dituen etxeak ikus-
terakoan konturatzen gertatzen 
ari den tragediaz. Etxebizitza 
bakoitza bizi oso bat da eta hori 
da sumendia aurretik eramaten 
ari dena, jende askoren bizitza 
osoa».

Hala ere, alde on bat ikustea-
rren aurretik ez duela bizitzarik 
eramango aipatzen du Eiderrek. 

«Zorionez badirudi pertsonik ez 
dela hilko sumendiak sortutako  
leherketa, magma eta labaren 
ondorioz». Hori bai, beste modu 
batera bizitzak apurtu dituela  
da ezbeharrik haundiena. «Era-
kunde publikoek txalotzeko lana 
egin dute, lurrikarak eta mugi-
mendu sismiko larrienak hasi 
ziren unetik. Egoera okertzen 
hasi zenean neurriak hasi ziren 
hartzen eta sumendia leher-
tu zitekeen lekuaren inguruko 
etxean eta labak egin zezakeen 
bideko etxeak hustu egin ziren. 
Alde horretatik, oraingoz, ez da 
hildakorik egongo. Hori kontrol-
pean dago, baina gertatzen da 
dena galdu duen jendea dagoela, 
eta dena esatean da dena».  

«Inor ez dago prestatua  
honelako gertaera batentzako»
Magmak ez etxeak bakarrik; 
oroitzapenak, bizipenak eta 
sentimendu asko ere eraman 
ditu aurretik. Aridane bailara 
Los Llanos de Aridane, El Paso 
eta Tazacorte udalerrien artean 
banatzen da. «Ez du zerikusirik 
izango Aridane zenak eta izango 
denak. La Palmako lur zati hau 
ez da lehengoa izango, Sumen-
dia itzaltzean, kalera irtetean, 
azpiegiturak bueltatzean ez da 
izango lehen zena. Lur eremu 
bat da, La Palmako uhartea al-
datu dena. Sentimendu ezberdi-
nak nahasten dira. Inor ez dago 

prestatua honelako gertaera 
batentzako. Palmako uhartean  
adoptatutako hernaniar bezala 
nire moduan bizitzen dut. Ba-
koitzak bere erara bizitzen du, 
nik ezberdin sufritzen dut, bizi 
ere bai. Famili askoren etxeak 
eta bizitza ari da aurretik era-
maten eta denak ezagutzen 
dira».

La Palmak 83.500 biztan-
le ditu eta Los Llanos de Ari-
dane herriak 20.700 biztanle 
ditu. «Hernanik dituen biztanle 
hantzekoak ditu, baina hemen 
jende dena ezagutzen da, lite-
ralki. Labaren irudiak ikusten 
dituzu telebistan, nondik doan, 
eta etxea norena den badaki-
zu; begira ez dakit noren etxea, 
bestearen etxea ez du harrapa-
tuko... hizketaldi guztiak horre-
lakoak dira».

Bestetik sumendiaren ez-
tandak sortzen duten beldurra 
ere deigarriak direla aipatzen 
du Tejedorrek. «Sumendiaren 
leherketa gertatu zen lekutik 
lau kilometrotara bizi naiz Los 

Llanoseko erdigunean eta eten-
gabe eztandak entzuten ditut, 
geratu gabe, bonben leherke-
tak izan balira bezala. Soinua 
eta eztanda etengabea da eta 
gauetan gehiago entzuten da. 
Egunean zehar kalean nahiko 
hutsik daude, jende gutxi dabil 
astelehenetik, baina gauetan 
ikaragarria da nola entzuten 
den. Gainera etxea bera ere mu-
gitzen dela dirudi, lehioetan 
burrunba egiten du, altzairuek 
ere bai. Leherketa batzuk bes-
teak baino indartsuagoak dira 
eta geldirik geratzen zera zain 
zer gertatuko den pentsatzen, ea 
zerbait eroriko den, zutabeetara 
begiratzen duzu, baita pareteta-
ra arrailarik irekiko den edo ez, 
umeak beldurtu egiten dira, zer 
gertatuko den galdetzen duzu. 
Ezinegon batean bizi zara eta 
inor ez dago egoera honetarako 
prestatua».

Nahiz eta jakin lur zati bol-
kanikoan bizi zarela, inoiz ez 
omen gaude prestatuak honela-
ko bizipen baterako dio herna-

HERNANI  BABESTUTAKO EDUKIA

Euskal eraikinen %80 inguru  
duela 70 urte baino gehiago 
eraikitakoak dira, efizientzia 
energetikorako eta irisgarrita-
sunerako arauak existitzen ez 
zirenean. Horregatik, gaur egun 
zaharkitua eta energetikoki 
eskasa den eraikin-parke bat 
daukagu.

Egoera horren aurrean, 
azkeneko urteotan beharrezko 
bilakatu da eraikinen errehabi-
litazioa. Eta hasiera batean tei-
latuak eta fatxadak konpontzea 
izaten zen lanen muina; baina 
gaur egun, sekulako iraultza 
ari dira izaten errehabilitazio 
energetikoak, aireztatutako 
fatxaden sistemekin eta SATEe-
kin. Edonola ere, obra horiek 

inbertsio handia eskatzen dute, 
eta kasu batzuetan, ez daude 
familia eta komunitate askoren 
eskura.

Eusko Jaurlaritzak dirula-
guntza plan bat jarri du mar-
txan, gure inguruko eraikinen 
efizientzia energetikoa, se-
gurtasuna eta irisgarritasun 
baldintzak hobetzeko helbu-
ruarekin. Plan horren bitartez, 
2021 eta 2024 urteen artean, 
urtero 33 milioi euro bideratuko 
ditu etxebizitza eta eraikinen 
errehabilitaziorako dirulagun-
tzetara, gaur egungo laguntzak 
%40 edo %50 handituz. Gainera, 
berritasun gisa, urteko edozein 
momentutan eskatu daitezke.

Kursaal Taldearentzat, 
ekintza hori urrats garrantzi-
tsua da. Salto bat krisi klima-

tikoari aurre egin ahal izateko, 
errehabilitazioaren eta erai-
kuntzaren esparrutik; eta baita 
babesa emateko bide bat ere, 
beren eraikinen errehabilita-
zio energetikorako proiektuari 
aurre egiteko zailtasun gehien 
dituztenei. Horrela, kontziente 
dira errehabilitaziorako lagun-
tza hauek funtsezko sostengua 
direla, eta aprobetxatu egin 
behar direla.

Kursaalen pauso bat harago 
doaz, enpresa errehabilitatzai-
le bat baino gehiago baitira. 
Zure konfiantzazko enpresa 
dira. Dirulaguntzen kudea-
ketan espezializatuta dagoen 
administrazio sail bat dauka-
te, errehabilitazio obretarako 
laguntzen inguruan aholku-
laritza emateko gai dena. Eta 
laguntza horietara, interesa 
duten familia eta komunitate 
guztiek izan dezakete sarbidea.

Prozesuan Kursaal Taldearen birgaitze energetiko bat.

Handitu egin dira laguntzak, eraikinen errehabilitaziorako  
Familia eta komunitateentzat funtsezko sostengua 
dira errehabilitaziorako laguntzak.

www.grupokursaal.com
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«Etengabe leherketak 
entzuten dira eta 
horrek ziurgabetasuna 
eta beldurra sortzen 
ditu. Ez dakizu etxeak 
eutsiko dion»

«Los Llanosek 20 
mila biztanle ditu 
eta hemen denak 
ezagutzen dira eta 
denak esatean denak 
da, literalki»


