
Ainara Arratibel Donostia

Hamar Nobel saridun bilduko
ditu Passion for Knowledge jaial-
diak (ezagutzarekiko jakin-
mina), Donostia International
Physics Centerrek (DIPC) zentro-
aren sorreraren hamargarren ur-
teurrenaren harira egingo duen
jaialdiak. Horiekin batera, goi
mailako beste hainbat zientziala-
ri bilduko dira irailaren 27a eta
urriaren 1a artean Donostian
egingo duten «ezagutzaren fes-
tan». DIPCko zuzendari Pedro Mi-
guel Etxenikek hamar urte haue-
tan bidelagun izan dituzten elkar-
te nahiz banakoen lana eta
babesa eskertu, eta jaialdiaren
garrantzia nabarmendu du. «Be-
rriro ere zientziaren nazioarteko
agertokian kokatu du Donostia»,
nabarmendu du Etxenikek. Zien-
tziaren ezagutza zabaltzea eta gi-
zartearen nahiz ekonomiaren ga-
rapenean duen garrantziaz ohar-
taraztea dira xedea. Era berean,
jaialdiak goi mailako zientziala-
rien topagune izatea nahi dute.    

Jaialdiko idazkari nagusi Igor
Campillok eman zituen, atzo, egi-
tarauaren inguruko xehetasu-
nak. Hitzaldiak, topaketak, lehia-
ketak  eta erakusketak izango
dira jaialdiaren ardatza. Jardue-
ra gehienak Kursaalean izango
dira, baina Zientziaren Kutxagu-
nean eta Aquariumean ere izan-
go dira hainbat kontu.

Hasiera ekitaldia hilaren 27an
egingo dute, Kursaalean. Han, hi-
tzaldi bana egingo dute Robert

Langerrek, Ikerketa Zientifikoko
Asturiasko Printzea saria irabazi-
takoak, eta Aaron Ciechanover
Kimikako Nobel saridunak. Lan-
ger biomaterial berritzaileez ari-
ko da, eta Ciechanover, botiken
garapenaz.   

Goizez, Kursaalean zientziala-
rientzako lau tailer egingo dituz-
te. Bertan, azken urteetan DIPCk
izandako lan ildoen inguruko
hausnarketa egingo dute. Arra-
tsaldeko egitaraua, berriz, irekia
izango da. Bertaratzen direnek
Jean Marie Lehn, Dudley Hersh-
bach, Richard Ernst, Roald Hofff-
mann, Theododor Hansch, Frank

Wilczek, Claude Cohen-Tan-
noudji, Ada Yonath eta Heinrich
Rohrer Nobel saridunen hitzal-
diak entzun ahal izango dituzte.
Horrekin batera, Bernardo Atxa-
ga idazleak eta Luis de Pablo mu-
sikariak, adibidez, zientziaz eta
ezagutzaz duten ikuspegia azal-
duko dute. Hitzaldiek 45 minutu
iraungo dute, eta sarrera doan da.
Dena den, ezinbestekoa da izena
ematea. Bertaratu ezin direnek
www.dipc.tv webgunearen bidez
entzun ahal izango dituzte hitzal-
diak. Twitter eta Facebook bidez
ere emango dute jaialdiaren be-
rri.

Topaketak Kutxagunean
Ikasleen eta irakasleen artean
zientziaren ezagutza zabaltzeko
asmoz ere, bi topaketa antolatu
dituzte. Hilaren 28an Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzako eta ba-
txilergoko hainbat ikaslek Roald
Hoffmann eta Frank Wilczek No-
bel saridunekin hitz egin ahal
izango dute. Leku guztiak beteta

daude jada. Hurrengo egunean
irakasleen txanda izango da.
Haiek Claude Cohen Tannoudji,
Dudley Herschbach eta Heirnich
Roherrekin izango dute solasal-
dia. www.dipc10.eu webgunean
eman dezakete izena irakasleek.
Topaketak Zientziaren Kutxagu-
nean izango dira. 

Aquariumean, Itsasoagatik Ja-
kin-mina zikloa egingo dute.
Charles A. Farwell, Fernando de
la Gandara eta Silvya Earl ozea-
nografiako adituek hartuko dute
parte bertan. Gaiari lotutako bi
dokumental ere emango dituzte. 

Aquariumean bertan eta Bre-
txan  zientziari buruzko arte eta
argazkilaritza erakusketa bana
egongo da ikusgai. Jaialdia amai-
tzeko, urriaren 1ean eta 2an Euro-
pako Fisika Modernoko Elkartea-
ren topaketak izango dira.

Passion for Knowledge jaialdiak hamar
Nobel saridun bilduko ditu Donostian 
Irailaren 27an hasiko da,
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Erredakzioa Gasteiz

«Duten izaera kontuan hartuta,
eta bereziak nahiz ohiz kanpoko-
ak direnez, ezin dira sekula
%100ean bete». Eusko Jaurlari-
tzako Gizarte Gaietarako sailbu-
ru Gemma Zabaleta hala mintza-
tu zen atzo, gizarte larrialdietara-
ko laguntzen inguruan.
Zabaletak laguntza horien ingu-
ruan izandako 6,7 milioi euroko
igoeraren berri eman zuen, eta or-
duan egin zituen adierazpen ho-
riek. «Igoera horri esker, eskarien
%75 beteta daude». Zabaletak ira-
garri zuen udaletako teknikarie-
kin biltzen jarraituko dela, lagun-
tzen inguruko irizpide «homoge-
neoak» zehazteko.

Hain zuzen ere, eskari guztiak
ez betetzea salatu du EAJko lege-
biltzarkide Eider Mendozak, eta
hori udalen ahalmen ekonomiko-
aren arabera egotea. Hala, legea
ez betetzea egotzi dio Jaurlaritza-
ri. «Zentzugabea da Irungo herri-
tar batek Gasteizko batena ez be-
zalako laguntza jasotzea».

Jaurlaritzak atzo onartu zuen,
halaber, Gizarte Zerbitzuen Goi
Ikuskaritzarako organoa arau-
tzen duen dekretua. Jaurlaritzak
argi utzi du organo horrek ez due-
la zigorrik jarriko, ikuskaritza
lana egin baizik. Horretarako,
analisiak, azterketak eta ikerke-
tak egingo ditu. «Gizarte zerbi-
tzuen funtzionamendua oreka-
tua eta zuzena izatea nahi dugu». 

Gizarte
larrialdietarako
laguntzak ezin
direla guztiz bete
dio Jaurlaritzak 

Gemma Zabaleta
sailburuaren ustez,
laguntzen 6,7 milioiko
igoerarekin eskarien
%75i erantzuten diete
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