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Aginte makila 
eskutan, EAJ- 
PSE ituna gertu 
igandeko udal eta foru hauteskundeetan eaJk lortutako garaipen historikoaren ondoren, hasi dira alderdi 
guztien arteko bilerak; edonola ere, lehentasuna PSe-ee izango dela agerian utzi dute Gasteizko alkategai 
Gorka urtaranek eta arabako ahaldungai nagusi ramiro Gonzalezek.

Testua: anakoz amenabar 
irudiak: aritz Mtz. de luna U

dal hauteskundeetako foku nagusietako bat 
Gasteiz gainean zegoen igandean. EAJ eta EH 
Bilduren artean inkestek iragartzen zuten lehia 
estua nola amaituko zain ziren denak. 
Aurreikuspenak, ordea, hankaz gora jarri zituzten 
hautesleek, eta Gorka Urtaran eta Maider 
Etxeberria izan ziren gaueko protagonista 

nagusiak. Azken agintaldian gobernukide izan diren EAJk eta PSEk 
eman zuten ezustekoa, herritarren babes zabalarekin. Azkeneko 
aldiz duela 24 urte izan zen jeltzaleen zerrenda bozkatuena 
Gasteizko Udalean,  1995ean, Jose Angel Cuerda buru zuen 
taldearekin; eta, oraingoan ere, marka hautsi du Urtaranek, zazpi 
zinegotzirekin, joan den agintaldian baino bi gehiago lortuta. 
Estualdia iragarri zioten, baita ere, Etxebarriari, eta aise gainditu ditu 
uste guztiak; bigarren indarra da, sei eserlekurekin. 

Orpoz orpo izan da Miren Larrionek gidatutako  zerrenda, sei 
zinegotzirekin, baina hirugarren lekua eskuratu du EH Bilduk, 
prebisioetatik aldenduta. Inoizko emaitzarik okerrenak izan ditu, 
bestalde, Alderdi Popularrak, 14.000 boto bidean galduta; lehengo 
postuetatik kanpo, laugarrena eskuratu du Leticia Comeronen 
taldeak. Eta azkeneko hiru zinegotziekin konformatu beharko du 
Elkarrekin Podemosek; igoera izan du talde moreak, halere, Ahal 
Duguk eta Irabazik elkarrekin zutena baino zinegotzi bat gehiago 
duelako Fernando Lopez Castilloren zerrendak.

'EAJ-PSE formula'
Kartak mahai gainean, Urtaranek eskura du aginte makila, eta 
gobernu-itun posibleen bila hasi ditu hartu-emanak gainontzeko 
ordezkariekin. Aldez aurretik, baina, badirudi "hainbat marra gorri" 
buruan dituela;  PSEtik gertu, EH Bildurekin gobernua osatzea 
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baztertu egin du, Radio Vitorian egindako elkarrizketan: "Erabateko 
desengainua izan da niretzat EH Bildu azkeneko legealdian, 
antipodetan gaude bi taldeak, eta horregatik baztertu egiten dut 
gobernua osatzeko aukera". Larrionen taldearekin, halere, unean 
uneko proiektuak aurrera atera eta itunak lortzea posible izan 
daitekeela esan du. Sozialistekin batera egindako lanarekin, berriz, 
pozik agertu da Urtaran, eta EAJ-PSE formula errepikatu daitekeela 
iragarri du: "PSErekin batera kudeaketa eramatea oso atsegina izan 
da, eta ziur nago modua bilatuko dugula elkarrekin lan egiteko". 

Etxebarriak, bere aldetik, bien akordioa "onuragarria" izan dela 
nabarmendu du, eta oraindik aliantzez hitz egiteko goiz dela uste 
badu ere, horretan egingo du saiakera: "Herritarrek ez dituzte 
gustuko muturreko jarrerak, eta nahiago dituzte akordioak eta 
egonkortasuna".  Larrion ere Urtaranek egindako proposamenen 
zain dela esan du Berrian egindako elkarrizketan, baina Gasteizek 
"desberdinen arteko" akordioak behar dituela nabarmendu du: 
"Bide horretan lan egiteko prest gaude. Gure lidergoa partekatzeko 
prest gaude, hiriaren onerako bada".

"Familiarekin gustora"
Gasteizko Udaleko formula Arabako Batzar Nagusietan ere 
errepikatu daiteke, lehentasunak eta jeltzale eta sozialisten emaitza 
onak kontuan hartuta. Ramiro Gonzalez ahaldungai duen zerrendak  
aurreko agintaldian baino lau eserleku gehiago eskuratu ditu, eta 
2015ean baino bost gehiago lortu ditu Cristina Gonzalezenak. 
Eskura dute biek gobernua osatzea, eta agertokia aurreratu nahi ez 
duen arren, horren aldeko jarrera agertu du ABBko lehendakari Jose 

"gure liDergoa 
Partekatzeko Prest 
gauDe, Hiriaren 
onerako izango 
baDa"
Miren larrion (eH Bildu)

"Pse-rekin 
kuDeaketa eraMatea 
oso atsegina izan 
Da; elkarrekin lan 
egin naHiko nuke" 
Gorka urTaran (eaJ)
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Antonio Susok: "Familia batean gustura zaudenean, zergatik 
hautsiko duzu familia horrekin?". Gai zehatzekin EH Bildu edota 
PPrekin adostasunak lortzea ere ez du baztertu Susok. Kike 
Fernandez de Pinedok gidatutako taldea bigarrena da orain, iragan 
agintaldiko hamabi aulkiei eutsita. Beste muturrean, gainbehera 
handiena izan dute Elkarrekin Podemosek eta PPk; 2015etik bost 
ordezkari galdu ditu alderdi moreak eta lau popularrak.

Arabako Batzar Nagusietan 26 eserleku behar dira gehiengo osoa 
izateko, eta 27 lortu dituzte jeltzaleek eta sozialistek. Azkeneko 
hartu-emanen zain, biek ala biek nabarmendutakoek gero eta 
gertuago uzten dute Arabako gobernurako akordioa. 

'Berde iluna'
Ekainaren 15era arteko tartea izango dute alderdiek beharrezko 
negoziazioak egin eta akordioak lortzeko. Lurraldeko mapari 
erreparatuta, baina, jeltzaleen berde iluna da nagusi 28 udalerritan, 
eta 31tan gobernatu dezake. Besteak beste, bost udalerri 
jendetsuenetan –Gasteiz, Laudio, Amurrio, Agurain eta Oionen– 
jeltzaleen esku geratuko da aginte makila. Lautada eta Gorbeialdeko 
Kuadrilletan, ordea, EHBilduk lortu du boto kopuru gehien hainbat 
udalerritan: Aramaio, Legutio, Asparrena, Barrundia, Zigoitia edo 
Zuian, adibidez. Jeitsiera nabaria izan du PPk, baina Arabako 
Errioxako lau udalerritan nagusi da: Mañueta, Bastida, Guardia eta 
Navaridasen. Eta, ohi moduan, PSEren esku jarraitzen du Iruña 
Okak. Talde independenteek ere lekua dute mapan, zertxobait 
apalagoa bada ere; 24 izatetik 15era jaitsi dira. Hurrengo lau 
urteetarako makilak, beraz, azken karta-trukeen zain. 
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Sakonean

2019-2023 agintaldian ez dira 
aldaketa handiegirik espero 
Gasteizko udal Gobernuan. 
Horrela iragartzen dute igandeko 
emaitzek. Izan ere, EAJ eta 
PSE-PSOE-EE alderdiek 
nabarmen hobetu dituzte beren 
emaitzak. Okerrik izan ezean, 
Gorka Urtaranek jarraituko du 
alkate bezala hurrengo lau 
urteotan, gehiengo absoluturik 
gabe bada ere.

EAJk emaitza historikoak izan 
ditu. 2015ean hirugarren indar 
politikoa izan zen bost zinegotzi 
eta 19.826 botorekin (%16,6). 
Igandean, berriz, 28.241 erdietsi 
zituen eta zazpi jarleku (%23,8). 
1995etik ez zituen horrenbeste 
boto lortzen. Orduan Jose Angel 
Cuerdak 29.978 bozka antzeman 
zituen. Beraz, 24 urteren bueltan, 
EAJ berriz ere garaile Gasteizen.

Igandeko sorpresarik handiena, 
hala ere, beste bat izan zen: 
Maider Etxebarria buru duen 
alderdi sozialistaren hautagaitza, 
hain zuzen ere. 25.524 boto, sei 
jarleku eta botoen %21,5 erdietsi 
zituen; hau da, duela lau urte 
baino 11.282 boto eta bi eserleku 
gehiago. Beraz, udal gobernuan 
aritu diren alderdiak 9 zinegotzi 
izatetik 13 izatera pasa dira. 
Emaitza on hori ulertzeko gako 
nagusia, hauxe: A28ko 
emaitzetatik alderdi sozialistari 
zetorkion aldeko haizeak uste 
baino indar handiagoa izan du. 
Izan ere, inor gutxik espero zituen 
horrelako emaitzarik, besteak 
beste, Maider Etxebarriaren 
gabezia komunikatiboak oso begi 
bistan gelditu direlako kanpainan.

Miren Larrionek ere bere 
emaitzak hobetu ditu. 2015arekin 
alderatuta, 1.205 boto gehiago 

lortu ditu. Guztira 24.529,     
(%20,6). EH Bilduk ez ditu inoiz 
horrenbeste boto izan Gasteizen 
ezta Araban ere. Hala ere, Larrion  
ez da alkate izango. Bere 
hautagaitzaren inguruan zeuden 
aurreikuspenak ez dira bete. Bere 
kanpaina bikaina izan da. Bere 
helburua zen historikoki ezker 
abertzaleari zegokion esparru 
soziologikoa gainditzea. Eta lortu 
du, baina ez da aski izan 
alkatetza lortzeko. Komunikazio 
politikoan eledun ona izatea ez 
da aski. Beste hainbat faktorek 
mugatzen dute politikari baten 
jarduna. Kasu honetan, 

kanpainaren bigarren astean 
EAJk eta zenbait komunikabidek 
burutu duten Larrionen aurkako 
kanpaina oso suntsitzailea izan 
da eta horrek beldurraren botoa 
aktibatu du.

Last but not least. PPren galera 
ere historikoa izan da. Lehen 
indarra izatetik laugarren alderdia 
izatera pasa baita. Sekulako 
astindua. Pentsa liteke alderdi 
honek galdu dituen boto asko 
EAJrengana joan direla. Izan ere, 
PPk 13.390 boto, lau zinegotzi 
eta ehunekoetan 11 puntu galdu 
baititu hauteskunde hauetan. 
Elkarrekin-Podemos-en galera 
ere nabarmena izan da. Nahiz 
eserleku kopuru bera izan (hiru), 
alderdi moreak 4.616 boto eta lau 
puntu galdu ditu.

Beraz, eta laburbilduz, 
Gasteizko udal Gobernuan ez da 
aldaketa handirik espero. 
Zaharrak berri? Ez litzateke ona 
izango; izan ere, hiriak dituen 
erronkak handiak dira eta 
adostasun zabalagoak behar 
dira.

A28-ko emAitzetAtik 
PSe-ri zetorkion Aldeko 
hAizeAk uSte bAino 
indAr hAndiAgoA izAn du

zenbAit komunikAbidek 
lArrionen AurkA egin 
duten kAnPAinA oSo 
SuntSitzAileA izAn dA

Jarraitasuna iragartzen duten emaitzak
txema ramirez de la Piscina kazeTariTza ikerTzailea

EAJ berriz ere garaile izan da Gasteizen, 24 urteren bueltan. EAJ gAstEiz
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Arabako Batzar Nagusiak 
hautatzeko bozketa izan genuen 
igandean ere; arabarrok gure 
lurraldeko 51 ordezkariak hautatu 
genituen. Izandako emaintzengatik 
ez da aldaketa askorik igarri 
2019-2023 legealdirako. Egun, 
Foru Gobernua osatzen duten 
alderdiek, EAJk eta PSE-PSOE-
EEk, aurreko legealdiko emaitzak 
hobeto dituzte; eta bien artean 
dagoen akordioa mantenduz gero, 
Arabako Aldundia gehiengoz 
gobernatzeko aukera dute.

EAJ izan da alderdirik 
bozkatuena 47.510 botoekin; 
2015. urteko emaitzekin alderatuz, 
12.805 boza gehiago eskuratu 
ditu. Bigarren indarra izatetik 
lehenengoa izateko jauzia eman 
du, 13 batzarkide izatetik 17 lortuz. 
Hortaz, Ramiro Gonzalezek ez du 
ahaldun nagusia izateko arazorik 
izango.

EH Bilduk ere emaitzak hobetu 
ditu, 1.125 boto gehiago lortuz 
(33.841). Aurreko legealdiko indar 
korrelazioak kontuan izanik ere, 
alderdi abertzale ezkertiarra 
hirugarren indarra izatetik bigarren 
izatera pasa da 12 eserlekurekin, 
aurrekoan baino bat gehiago. Kike 
Fernandez de Pinedo buru duen 
taldeak Bilduren sorreratik 
emaitzarik onenak eskuratu ditu 
hauteskunde hauetan.

Aurretik aipatu bezala, PSE-
PSOE-EEk emaitza paregabeak 
izan ditu, orain arte zuen 
batzarkide kopurua bikoiztuz: 10. 
Espainiako Gorteetako 
hauteskundeetako Sanchez 
olatuarekin bat, sozialistek 12.490 
boto gehiago irabazi dituzte 
Araban (30.481, guztira)

Orain arte, hauteskunde gaueko 
garaileak aipatu ditugu, baina 

galtzaile argiak ere egon dira 
Araban. Alderdi Popularrak 
beheranzko joerarekin jarraitzen 
du. 2015. urtean lehenengo indarra 
izan zen, EAJ eta EH Bilduren 
artean lehian. Egun, Oiarzabal buru 
zuen zerrenda laugarren indarra 
da, 24.156 bozekin (11.179 boza 
gutxiago) eta 8 batzarkiderekin (5 
gutxiago).

Podemos alderdiarentzat gaua 
beltza izan zen maiatzaren 26koa; 
hauteskunde hauetako galtzaile 
argienak 13.343 boto galdu ditu 
eta ordezkaritzaren erdia. 
Podemosek lau ordezkari izango 
ditu soilik hurrengo lau urteetan. 

Hortaz, azken urteetan, 
Podemosek Araban izandako 
eszisioek eta Estatu mailako 
tirabirek eragin handia izan dutela 
aurreikusi daiteke.

Azkenik, aipatzekoa da ere 
Ciudadanosek 2015. urtean 
lortutako batzarkidearen 
desagerpena. Euskal Herrian, 
Albert Riveraren alderdia 
ordezkaririk gabe geratu da 
erkidegoko hiru Batzar Nagusietan 
zein udaletan.

Batzar Nagusien konposaketa 
ikusirik, sorpresa handirik ez bada, 
EAJk eta PSE-PSOE-EEk 
gehiengoz gobernatu dezakete 
Arabako Foru Aldundia, eta horien 
gainean dauden batzar nagusiak.

Batzar Nagusietan Arabako 8 
kuadrilletako 7 kuadrillen 
ordezkariak daude, baina, ezin 
dugu ahaztu guretzat hain gertuko 
dugun Trebiñu. Trebiñuko 
konderrian, udal hauteskundeek 
albiste ederra utzi digute, EH Bildu 
izan baita lehen indarra 
admnisitratiboki Burgosen dagoen 
Argantzunen, eta EAJ bigarren.

bAtzAr nAguSietAn eAj 
izAn dA bozkAtuenA; 
12.805 bozkA gehiAgo 
eSkurAtu ditu

PodemoS gAltzAile 
irten zen igAndeAn; 
ordezkAritzA erdiArekin 
gerAtuko dA

Jeltzaleak eta sozialistak batera berriro ere?
estitxu iturrate zienTzia PoliTikoeTan lizenTziaTua

Ramiro Gonzalez, pasa den igandean, bozkatzen . EAJ
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Sakonean

Igandeak utzi zigun albiste 
benetan ona: ultraeskuindarrak ez 
dira garaile atera Europako 
hauteskundeetan. Sigla zehatzen 
arteko lehiatik harago, jokoan 
zegoen auzirik handiena 
europazaleen eta 
euroeszeptikoen arteko 
norgehiagoka zen. Bestela 
esanda, Europaren etorkizuna. 
Arrisku larri horretaz jabetuta, 
hautesle europarrak lozorrotik 
esnatu eta azken 25 urtean  
1994tik izan den parte-hartzerik 
altuena lortu zen.

Araban ere antzera gertatu da, 
baina orain izandako mobilizazio 
handiagoaren arrazoia ez da, 
seguru asko, Europako 
ultraeskuindarrei aurre egitea. 
Oraingo deialdian bertako beste 
bi hauteskunde motekin bat 
egiteak asko apalduko zuen 
abstentziorako ohiko joera. Beraz, 
arrazoia ez ziren izan, zoritxarrez, 
Europarekiko dugun interesa eta 
kezka. Izan ere, normalean 
arabarron erdia baino gehiago 
abstenitu ohi da Europako 
kontsultetan; adibidez, 2014an 
abstentzioa %57,3koa izan zen 
eta 2009an %60,5ekoa.

Horren parte-hartze urriak 
agerian uzten du zein gutxi 
arduratzen garen Europako 
funtzionamenduaz eta erabakiez. 
Hauteskunde mota horrek ez du 
gure interesik pizten eta, 
ondorioz, guk ez diogu mereziko 
lukeen arretarik eskaintzen. 

Egia da Europako lehia 
elektoralaren ezaugarri batzuk ez 
direla oso erakargarriak. Batetik, 
bertako hautagaiak zein gure 
botoak Estatuko haize-boladan 
lurruntzen dira. Bestetik, 
Europako erakundetzea 

korapilatsua ez ezik, muga 
demokratikoak ere baditu. Horrek 
guztiak ez du pizten botoa 
emateko inolako sugarrik. 
Guretzat, urrun dago Europa.

Hala ere, kezkatzeko modukoa 
da Europako funtzionamenduaz 
dugun ezjakintasuna. 1987an 
botoa emateko lehenbiziko 
aukera izan genuenetik 22 urte 
igaro diren arren, oraindik ez gara 
jabetu gure bizi-baldintzak 
Bruselan edota Luxenburgon 
neurri handian erabakitzen 
direnik. 

Europako Batasuneko politikek 
pertsonen, produktuen, 

zerbitzuen eta kapitalaren 
zirkulazioa arautzen dute; Justizia 
irizpide bateratuak bultzatzen 
dituzte; merkataritza, nekazaritza 
eta ingurumena kontrolatzen 
dituzte; hainbat lurraldetan 
moneta bera –euroa partekatzen 
dugu; eta abar. Araban ditugun 
bizi-baldintzetako asko (%80 
inguru, agian?) Europan 
erabakitzen dira. Europa oso-oso 
gertu dugu; gure eguneroko 
muineraino sartuta.

Igandeko hauteskundeek izan 
dituzten emaitzak ikusita, 
ukaezina da arabarrok, papeleta-
kolore bat edo beste baliatuz, 
parlamentari europarzaleen alde 
egin genuela; ez genituen inondik 
inora Europa zalantzan eta 
auzitan jartzen dutenak babestu. 
Baina, oso litekeena da Europako 
hurrengo hauteskunde batzuetan 
abstentzioak, berriz ere, gora 
egitea, eta etorkizuna kolokan 
jartzeko arriskua berragertzea.

Europarekiko gure jakin-mina 
eta ardura areagotu ezean, atzera 
bueltarik gabeko etxekalte.

normAleAn ArAbArron 
erdiA bAino gehiAgo 
AbStenitu ohi dA 
euroPAko kontSultetAn

kezkAtzeko modukoA dA 
euroPAko 
funtzionAmenduAz 
dugun ezjAkintASunA

Europa: hain gertu, hain urrun
iñaki Martinez de luna SozioloGoa

Europako Parlamentua, Estrasburgon. DAViD iLiFF
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Protagonista

U
rtarrilean hogei urte bete 
zituen Gara egunkariak, eta 
hain zuzen urtarrilaren 30ean 
iragarri zuen kazetaren 
zuzendaritza taldeak hitzar-
mena lortu zutela Espainiako 
Gizarte Segurantzarekin, 

datozen bi urteetan hiru milioi euro pasako zorra 
ordaintzeko. Egin egunkariak 1998ko uztailean 
itxi zutenean zuen 4,7 milioi euroko zorra Gara-
ren bizkarrean utzi baitzuen Baltasar Garzon 
Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak. Iñaki 
Iriondo (Eibar, 1964) Egin eta Gara egunkarietan 
ibilbide luzea egin duen kazetariarekin izan da 
ALEA, luze eta zabal aztertzeko egunkariaren 
egungo egoera, #ExpolioGara lelopean abian jarri 
duten babes-kanpainaren gorabeherak eta 
etorkizuneko erronkak. Ahoan bilorik gabe hitz 
egin du Iriondok, eta azpimarratu du, gainera, 
Euskal Herrian eman den aldaketa politikoaren 
ezinbesteko tresna izan dela kazeta.
Zorra ordaindu beharrean, ez zegoen bestelako 
alternatibarik?
Alternatiba bakarra egunkaria eta beste guztia 
ixtea zen; ez zegoen bueltarik. 

Gararen aldeko elkartasun kanpaina abiatu duzue. Zer 
eskatzen diozue jendeari?
Harpidetzak. Egin itxi zutenean beste kanpaina 
mota bat egin zen, dirua jasotzeko kanpaina; gaur 
egun hori ezin da egin, eta gainera jendeari ez 
diogu besterik gabe dirua eskatu nahi, zerbait 
eman nahi diogu, zerbait eskaini, egunkarian edo 
webgunean argitaratzen ditugun edukiak eskaini-
ko dizkiegu. Harpidetza mota desberdinak daude, 
egunkaria jasotzeko egunero edo webgunean 
dauden edukiak osorik ikusteko; harpidetza 
solidarioa ere badago, hilean ehun eurokoa…
10.000 harpidedun berriren helburua jarri zenuten, eta 
jada 6.000ko muga gainditu duzue. Babes handia jaso 
duzue orain arte. Pozik al zaudete?
Pozik egongo gara bukatzen dugunean. Orain, 
uztailean, milioi erdi bat ordaindu behar dugu, 
eta urrian beste milioi erdi bat, eta hori soldata 
guztiak ordaintzeko behar dugun adina diru da. 
Gararen eta Naizen langileon soldata guztiak 
ordaintzeko dirua lortu behar dugu, eta, gainera, 
beste milioi erdi bat.
Iritsiko zarete?
Bai. Iritsiko gara baina oraindik %60 bakarrik dago 
beteta, eta denbora aurrera doa. 

"Pentsa dezagun zer 
gertatuko zen 'Gara' 
egongo ez balitz"
IñAkI IrIondo Garako kazeTaria

Hamar mila harpidedun behar ditu Gara egunkariak aurrera egiteko. egin itxi zutenean zuen zorra 
ordainarazi dio auzitegi nazionalak, eta, Gizarte Segurantzarekin hitzarmena egin ostean, uztailean egin 
behar dute lehen ordainketa. iñaki iriondok azpimarratu du ez dutela babesa ezeren truke eskatzen.
Testua: estitxu ugarte lopez de arkaute. 



ALEA 13

Iñaki Iriondo Garako kazetaria, Gasteizko Probintzia plazan. Estitxu ugArtE Lz. DE ArkAutE

Beraz, babes gehiago behar duzue? 
Bai… eta badakit gauza asko gaizki egiten ditugu-
la, akats pilo bat egiten ditugula eta ziur aski 
egunero irakurle batzuk haserretzen zaizkigula, 
baina pentsatu dezatela zer gertatuko zen Gara 
egongo ez balitz. Niri gertatzen zait oporretatik 
itzultzen naizenean, hartzen ditut irakurri gabeko 
Gara guztiak eta hor konturatzen naiz zenbat 
gauzataz ez dudan berririk izan egunkaria ez 
nuelako. Ariketa hori egiteko eskatzen diogu 
jendeari, pentsa dezatela zer izango zen Iñigo 
Cabacasen auzia Gara eta Naiz gabe.
'Artea Gara' egitasmoak arrakasta handia izan du eta 
Gararen aldeko jaialdiaren sarrera guztiak salduta 
zenituela tokia aldatu behar izan zenuten. Sorpresaz 
hartu duzue?
Jaialdiaren inguruan sorpresa izan da zenbat talde 
prest egon diren parte hartzeko; talde horiek 
edukita normala izan da jendearen erantzuna, 
edozein toki betetzeko gai diren taldeak baitira. 
Artisten ekarpenari esker banatu diren irudiak ere 
oso onak dira, baina 25 euro balio zuten, eta hala 
ere oso ondo saldu dira.
Espero ez zenutenen aldetik ere elkartasuna jaso 
duzue?

Lehen egunetan jende pilo bat etorri zitzaigun 
dirua emateko prest, Egin itxi zuteneko kanpaina 
hura zutelako buruan, baina erantzuna harpide-
tzekoa izan da. Egia da ere ezer publiko egin baino 
lehen harreman batzuk landuta zeudela. Hitz egin 
zen alderdi politiko batzuekin, hitz egin zen 
instituzioekin, eduki genuen kanpaina polit bat 
egunkariaren azken orrialdean publizitate 
solidarioa jartzeko eta harrera oso ona izan zuen. 
Gauza guztiekin gertatzen den bezala, salaketa 
egiten duzun momentuan irakinaldi une bat 
sortzen da, eta gero apaltzen da erantzuna. Guk 
orain tentsio hori mantendu behar dugu, 10.000 
harpidetza lortzeko eta gauzak behar diren bidetik 
joateko. 
Urtarrilean iragarri zuen Garako zuzendariak zorra 
kitatzeko hitzarmena, baina ezpata hori gainean izan 
duzue azken 18 urteetan. nola eragin dizue eguneroko 
lanean?
2004an uste dut izan zela… Orduan esan ziguten 
zorra ordaindu edo itxi behar zela egunkaria, eta 
hortik hasita hartzekodunen lehiaketa batean 
sartu zen enpresa, zorra kentzeko negoziazio 
prozesuan. Enpresa arrunt batean sei hilabeteko 
edo urtebeteko prozesua da, baina gurean 
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Protagonista

hamabost urtez luzatu da. Epe horretan adminis-
tratzaile judizialaren kontrolpean egon da 
enpresa. Gainera, zorra Gizarte Segurantzarekin 
zenez, ez zuten baimenik ematen langileak 
ordezkatzeko ezta kontratazio berriak egiteko ere. 
Egoera horrek dena baldintzatzen du, baina hala 
eta guztiz ere trantsizio digitala egin dugu eta 
aldaketa garrantzitsuak izan dira medioan.
ondo disimulatu duzue, beraz? 
Langileen soldatak beti ordaindu dira, eta beste 
gauza guztiak ere, baina hainbeste urtez hartzeko-
dunen lehiaketan egotea ez da batere normala. 
Auzia eramaten zuen epaitegian epaile berri bat 
sartu zen, eta ez zuen ulertzen nola egon gintez-
keen hamabost urtez egoera horretan. Orduan 
zabaldu zen arazoa konpontzeko bidea. Hortik 
etorri dira negoziazioak eta akordioak.
Urte hauetan babes falta sumatu duzue beste medioen, 
eragileen eta administrazioen aldetik?
Ez, ez dugu eskatu ere. Bere garaian azaldu 
genuen zor hori leporatzen zigutela, eta salatu 
genuen guztiz injustua zela. Ordutik gure aukera 
izan da normaltasunez lanean jarraitzea, gure 
ekarpenak egiten Euskal Herriak bizi izan duen 
egoeran, ez gara egon kexaka edo manifestazioak 
egiten… Jakin izan dugunean zer zetorren, 
eskatzea izan da gure erabakia, baina trukean 
zerbait emanez.
nola iraun du Garak? nola salbatu da?

Lan eginez lortu dugu, eta gainera uste dugu garai 
berrietara egokitu garela; eta ez hori bakarrik, 
saiatu gara garai berri horiek sustatzen eta 
horretan gure ekarpenak egiten. Une politiko 
batean apustu bat egin genuen eta uste dut ondo 
atera zela; posible zen, baita ere, gaizki ateratzea, 
baina ondo atera zen, zorionez. Hainbatek 
gogoratuko dituzte garai horiek, 2009an uste dut 
izan zela, erreportaje sorta bat argitaratu zituen 
Garak, eta hortik aurrera nolabait gu parte baten 
alde jarri ginen.
Euskal Herrian eman den aldaketa politikoaren parte 
sentitzen da Gara?
Bai.
Eta nola bizi du kazetari batek Garak bizi duen ezohiko 
egoeran? 
Ahaztuta. Ziur naiz Garako administratzaileak eta 
zuzendaritzak buru-belarri egon direla horretan, 
baina langileak gure lana egiten ibili gara, ez da 
infernua izan. Ziur aski gehiago nabaritu dute 
praktiketan etorri diren lagunak, oso kazetari 
onak ikusten genituen, baina ezin ziren kontrata-
tu, ezin genien eman merezi zuten guztia. Hor 
bai, baina bestela ohituta gaude.
Edukietan eragina izan al du? Baliabide gehiago izanik 
lan hobeagoa egiteko aukera dago.
Kazetari gehiago izango bagina 48 orriko egunka-
ria egin beharrean 64 orrikoa egingo genuke, 
baina tartean ez dago soilik zorraren auzia. Gara 
oraindik publizitate-boikota jasaten ari da, 
adibidez, estatuko administrazioaren aldetik eta 
Eusko Jaurlaritzaren inguruko erakundeen 
iragarkiak askotan ikusten ditugu gure egunkaria 
baino tirada gutxiago duten beste medioetan… 
Baina horretara ohitu gara, gure planak ez ditugu 
egiten Iberdrolak, Cepsak edo Zarak jarriko duten 
publizitatearen arabera. 
Zer etorkizun du Gararen proiektuak? Zer egin behar 
du eraginkorra izaten jarraitzeko?
Proiektu transmedia bat gara, Naiz irratia dago, 
Naiz webgunea eta Gara egunkaria, eta hori guztia 
ondo uztartzea da erronka; eta jendeak ohitura 
har dezan gauza bakar bat bezala ikusten.
Eginen lan egin zenuen eta orain Garako kazetaria 
zara. Asko aldatu da kazetaritza azken urteetan; 
txarrerako edo onerako? 
Bai. Asko aldatu da. Alde batetik aldatu da gure 
herria, aldatu da politika, eta tresnak ere aldatu 
dira. Ni hasi nintzenean eguerdirako gertatzen ez 
zena ez zen gertatzen, normalean prentsaurre-
koak edo ekitaldiak goizean ziren. Egun, interne-
tekin, egunkaria ixten duzu ixteko ordu bat dagoe-

"ezoHiko egoera Honetan 
langileak gure lana egiten ibili 
gara, ez Da infernua izan"

"une Politiko zeHatz batean 
aPustu bat egin zuen garak eta 
onDo atera zen, zorionez"

"tartean ez Dago soilik 
zorraren auzia, Publitzitate 
boikota ere jasaten ari gara"

"naiz irratia, gara egunkaria 
eta webgunea uztartzea, Hori Da 
etorkizuneko erronka"
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lako, baina jarraitu dezakezu informazioa jaso-
tzen eta zabaltzen egun guztian. Lehen, gauza bat 
jakiteko tokira joan behar zinen, orain jarraitu 
dezakezu dena erredakziotik, kontaktuak manten-
tzeko soilik mugitu behar zara. Informazioa 
bilatzeko, lehen hemerotekara joan behar ginen, 
orain ordenagailutik bilatu dezakezu... Txarrerako 
ere aldatu da, inoiz ez delako bukatzen lana, egun 
osoa eman dezakezulako lanean, baina gehien bat 
onerako aldatu da, ez gara kexatuko.
nola bizi izan zenuen Eginen itxiera? 
Egin itxi zutenean hiru hilabeteko alaba bat nuen, 
eta espetxeratua izateko beldur horrekin bizi izan 
nuen, baina beste batzuk okerrago pasatu zuten; 
Jabier Salutregi, Teresa Toda eta administrazio 
kontseiluko kideak espetxeratu zituzten. Dena 
dela, harro gaude gauza bat oso ondo egin 
genuelako: hurrengo egunean beste egunkari bat 
argitaratu genuen. Hori gakoa izan zen, jendeak 
ikusi zuenean beste egunkari bat zegoela kalean, 
nahiz eta lau orrikoa izan, orduan ikusi zen 
irabaziko genuela. Uztailaren 15a etortzen denean 
ez dut oroitzapen txarrik izaten, beti gogoratzen 
baitut egun horretan egunkari berri bat zegoela 
kalean. 

Illunben, ekainaren 9an

Musika talde ugarik hartuko dute parte 
Gararen elkartasun jaialdian: Berri Txarrak, 
Soziedad Alkoholika, Huntza, Esne Beltza, 
Gatibu, Nogen, Itziarren Semeak, Talco, Los 
Zopilotes Txirriaos, La Furia, Hesian, Siroka, 
Valtonyc, Aiora ta Piti (Zea Mays), Mikel 
Urdangarin eta Rafa Rueda, Gari, Su Ta Gar, 
Josetxu Piperrak, Ze Esatek!, Ruper 
Ordorika, ETS, Xutik, Liher, Des-Kontrol, 
Bad Sound System, McOnak, Somos 
Guerreras, KOP, Anita Parker eta Patxuko 
Nice. Ekainaren 9an Donostian egingo den 
jaialdia Belodromotik Illunbera lekualdatu 
behar izan zuten antolatzaileek, 
publikoarentzako tokia handitzeko 
asmoarekin. Izan ere, Naizen webgunean 
salgai jarri ziren sarrerak hogei minutuan 
agortu ziren. Illunbek 10.000 lagunentzako 
lekua eta eraikinaren kanpoaldean karpak 
jartzeko aukera eskaintzen ditu. Dagoeneko 
salduta daude sarrera guztiak. 
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N ire lagun Gorkak nota onak ateratzen zituen batxilergoan. 
Tira, besteok ez ginen batere bekaiztiak eta harengatik 
pozten ginen, bejondeiola… Kontua da gustatzen zitzaiola 

aurreikuspenak apaltzea, eta azterketatik ateratakoan kexaka ibili 
ohi zen: "Zein gaizki atera zaidan azterketa, ikusiko duzue zein nota 
kaxkarra", eta abar. Gero, salbuespen gutxirekin, egundoko notak 
lortzen zituen. Azkar bihurtu ziren txantxarako material bere 
iragarpenak: bagenekien Oso Ongi bat aurreikusten zuenean Bikain 
bat zela zitekeena, eta abar. Baina gutxi batzuetan kontrakoa 
gertatzen zen, eta orduan berez emaitza ona zenak porrotaren itxura 
hartzen zuen besteon begietan. Jendeak Bikain bat espero duenean, 
Oso Ongi ez da aski. 

Hauteskundeek, bistakoa denez, ez dute azterketen antza 
handirik, inondik inora. Hasteko, ezinezkoa delako guztiek 
gainditzea. Batek irabazitako puntua beste batek ez eskuratutakoa 
da. Baina joko horretan ere berebiziko garrantzia daukate 
aurreikuspenek. Jendeak uste badu nota ona atera dezakezula, 
baliteke haien botoa erakartzea. Horregatik puzten dituzte egunkari 
eta telebistetako inkestetan zenbait indar politiko. Baina baliteke 
kontrakoa ere gertatzea, eta aurreikuspen onek zure aurkako botoa 
piztea. Eta zenbaketaren osteko balorazioak, halabeharrez, 
iragarpen horien araberakoak izango dira, lehenengo orduetan 
behintzat.

Horixe sumatu dut nik hiriburuko ebaluaketaren ostean, 
aurreikuspenen diktadura. Joan den igandean bazen Bikain potoloa 
espero zuenik, eta inoizko Oso Ongi biribilena jasota ere hotz geratu 
denik. Badira beste batzuk emaitza kaxkarra espero zutenak eta 
antzeko notarekin pozarren daudenak. Eta guztiok dakigu ez dela 
gauza bera 7 bat ateratzea klaseko notarik altuena bihurtu denean. 
Posible den heinean, bakoitzak bere emaitzei zuhur begiratu 
beharko die, jakinda politikak baduela hezkuntzarekiko paralelismo 
are garbiago bat: ebaluazio jarraia da. Beti ikasi behar da hurrengo 
azterketarako. 

Politikak baDu 
Hezkuntzarekiko 
ParalelisMo garbia: 
ebaluazio jarraia 

Aurreikuspenak

oiHan txabarri
PuBliziTaTean lizenTziaTua
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#ElbiraZipitria

E lbira Zipitria (1906-1982)
andereñoaren etxera 
bizitzera joan zen duela 

zortzi urte Maider Oleaga 
zinegilea. Donostiako Alde 
Zaharrean kokatuta, 
frankismoaren garaian eskola 
klandestinoa bihurtu zen etxe 
hori. Zinegileak istorio horretan 
abiatu du Muga deitzen da 
pausoa izeneko filma, Zipitriak 
euskarari, hezkuntzari eta, oro 
har, emakumeen ahalduntzeari 
egin zien ekarpena gogora 
ekartzeko.  

@juanMagallego

Sarean
Eusko Ikaskuntzaren kide aktiboa izan zen 
Elbira Zipitria. Gaur, bere omenez, 'Muga 
deitzen da pausoa' filma estreinatuko da. 
Aukera aparta bere ekarpenean murgiltzeko!

eusko 
ikaskuntza

@ei_sev

Gerturapen oso pertsonala egin du Maider 
Oleagak eta Elbira Zipritiaren kontraesan 
pertsonalak azeleratu ditu… eta gauza guztien 
gainetik ETXEA, etxe-eskola, bere aterpe 
pertsonala, filma zoragarria!

kolDo tellitu
@koldoTellitu

Gaur hasten da zineetan pelikula zoragarri 
honen ibilaldia. Sentsibilitatez josia, bi euskal 
emakume handien elkartze inpoxiblea aukera 
lortzen duena....

joasean
@joseanbengo

Esperimentu pertsonal bat, saiakera filmatu 
bat, bilaketa prozesu baten destilazioa. Maider 
Oleagak Elbira Zipitriari buruz prestatu duen 
filma.aitor MaDriD

@aitormadridnaiz

#ElbiraZipitria-ren mundua MaiderOleagaren 
unibertsotik.💜Aitortza bat, eta zinetan ezezik,
eskola guztietan eman beharko litzatekeen 
filma. Arte pieza eder-eder bat.

ainara lasa 
Perez

@ainariss
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Zortzi hilabeteko negoziaketen ondoren, hilaren 23an DHL Agurain 
zentroko langileek greba mugagabeari ekin diote. Langileen 
esanetan, zuzendaritzak hitzarmen kolektiboaren edukiak "hustu" 
nahi ditu, Arabako merkantzien garraioari buruzko hitzarmenari 
lotu nahi dituelako soldaten igoerak. Gaur egun, 110 bat lagunek lan 
egiten dute Aguraingo logistika zentroan, eta, horietatik 80 inguru 
hitzarmen kolektiboari lotuta daude. Bestetik, zuzendaritzak soldata 
maila bikoitza mantendu nahi duela diote, eta aldi baterako 
kontratazioetan "iruzurra" dagoela uste dute. 
argazkia: ela.

Greba mugagabea hasi dute Aguraingo DHLn

bidali zure 
argazkiak testu 
labur batekin: 
erredakzioa@alea.
eus

irudiTan
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Astekoak gizartea

juanMa gallego GaSTeiz
Joan den ostiralean ireki dituzte 
Gasteizko rokodromoak, 10 hila-
betez itxita egon eta gero, baina 
azpiegitura horien erabiltzaileak 
biltzen dituen Eskalatzaileak Su-
tan plataforma ez dago batere 
pozik Udalak gatazkari eman dion 
irtenbidearekin. 

Ohar batean, plataformak gogor 
salatu du Udalaren jarrera. Pri-
batizazioaren alde egin izana 
leporatu diote instituzioari, ro-
kodromoen kudeaketa "enpresa 

mafioso" baten esku utzita. Ebo-
ne izeneko enpresa arduratuko 
da rokodromoez, lehiaketa pu-
blikoa irabazi eta gero, baina en-
presa horrek egingo duen kudea-
ketaz beldur dira plataformako 
kideak. "Interneten bilaketa azkar 
bat eginda, lan baldintza preka-
rioen ondorioz izandako lan ga-
tazka ugariak azaltzen zaizkigu".

Udalak "rokodromoen gatazka 
amaitutzat" ematen duela diote, 
baina gatazka "inondik inora" ez 
dela konpondu berretsi dute. Ai-

tzitik, egoera "larriagotu" delakoan 
daude eskalatzaileak: irekiera 
ordutegia %40 murriztu dela ziur-
tatu dute, eta lehen eskaintzen 
ziren eskalada ikastaroak ezin 
izango direla aurrera eraman na-
barmendu dute.

kaleratzeak
Horiek ez dira izango ondorio 
bakarrak. ESK sindikatuak ere 
kritikatu du neurria, eta kaleratzeak 
egongo direla ziurtatu du. Egoe-
ra azaltzeko, ironia baliatu du 
sindikatuak. "Esker onik zintzoe-
nez bejondeizula. Gaur, dirudie-
nez soilik hiru kaleratze izango 
dira, eta gainontzeko langileentzat 
Estatuko lan hitzarmena izango 
da lan harremanetarako errefe-
rentzia". 

Orain arte Araba mailako lan 
hitzarmena indarrean zegoela 
azaldu du sindikatuak. Egoera 
salatzeko eta kudeaketa publikoa 
eskatzeko, elkarretaratzea egin 
dute ostiralean bertan, Salburuko 
gizarte etxe parean. 

Elkarretaratzea egin dute Salburuko gizarte etxean, rokodromoen irekierarekin batera. EskALAtzAiLEAk sutAn

eskalatzaileekin, 
adostasunik ez 
Hemendik aurrera ebone izeneko enpresak kudeatuko ditu Gasteizko 
udal rokodromoak, eta horrek baldintzen okerragotzea ekarriko duela 
uste dute eskalatzaileak Sutan plataformak eta eSk sindikatuak.
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juanMa gallego GaSTeiz
Hemendik aurrera komunitateko 
konpostaje instalazioak udaleta-
ko jarduera sailkatuen erregistroan 
jasota egon beharko dira, Jaurla-
ritzak hondakin organikoen gaia 
arautzeko prestatu duen dekretu 
batean jasotzen denaren arabera. 

Dekretua apirilean onartu zuten, 
baina orain eman dute horri bu-
ruzko azalpenak. Elena Moreno 
Ingurumen sailburuordeak aur-
keztu du neurria, aste honetan. 
Haren esanetan, orain arte "isi-
leko adostasun" bat egon da gaia-
ren harira, baina gaia arautzeko 
legerik ez zegoen. 

Onartu dutenez, gaur egun Jaur-
laritzak ez du zehazki ezagutzen 
halako zenbat instalazio dauden 
Euskal Autonomia Erkidegoan, 
eta datua ezagutzeko ikerketa bat 
abiatuko dutela agindu dute. "Gure 

lehen estimazioen arabera, 200 
bat instalazio daude: 4 metro ku-
bikoko tamaina dute batez beste, 
eta 800 eta 1.000 tona konpost 
artean ekoizteko gaitasuna dute", 
aurreratu du sailburuordeak. 

Araudia ez da erregistrora mu-
gatuko. Gehienez hamar metro 
kubiko izan ditzakete. Bestetik, 
instalazio bakoitzak titular bat 
izan beharko du, eta baita horren 
ardura izango duen teknikari bat 
ere. Erabiltzaileek soilik izango 
dute aukera lortutako konposta 
modu partikularrean erabiltzeko, 
eta konpost hori ezin izango da 
erabili elikadura-kateari lotutako 
jardueretan. Jaurlaritzak espre-
suki zehaztu du azken neurri ho-
rrek barne hartzen dituela kon-
posta egiten duten ikastetxeak. 

Gaur egun, soilik Gasteizko eta 
Aiaraldeko biztanleek dute auke-

ra bosgarren edukiontzia erabil-
tzeko, eta gainerako kuadrilletan 
hondakin organikoen arazoari 
irtenbidea ematen saiatzeko kon-
postajearen aldeko apustua egin 
dute, Diputazioaren laguntzarekin. 

nork bere esku
Halakoetan, bi irtenbide aurkez-
tu ohi dira. Batetik, eta horreta-
rako aukera dagoen etxebizitzen 
kasuan, norberak etxean bertan 
konpostajea egiteko laguntza es-
kaintzen dute kuadrillek, mate-
rialak debalde emanda eta treba-
kuntza ikastaroak eskaintzen. 
Bestetik, zenbait lekutan komu-
nitate konpostajerako aukera 
eskaintzen dute kuadrillek: herri-
tarrek konpostaje gune batera 
eraman behar dute etxeko hon-
dakin organikoa, baina adminis-
trazioaren ardura da instalazioa-
ren zaintza eta prozesuaren ku-
deaketa. 

Aldundiak 2015. urteari buruz 
bilduta dituen datuen arabera, 
batez bestean arabar bakoitzak 
417 kilogramo hondakin sortzen 
ditu urtean. Horietatik, heren bat 
baino ez doa birziklatzeko edu-
kiontzietara: %72  nahastuta bil-
tzen da. 

konpostaje guneak 
arautuko ditu lakuak
komunitateko konpostaje instalazioek udaletan erregistratuta egon 
beharko dute, eta konposta ezin izango da erabili elikadura-katean. 

ALEA 21
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astekoak laburrean

eSanak zenBakiTan

"Araban, suizidio 
saiakera egin nahi 
duten 300 lagun 
artatzen dira urtero" 

iñaki zorrilla
araBako oSaSun MenTaleko Sarea

"Espazio feministarako 
motz geratzen da 
Etxanobe, baina 
abiapuntu ona da"

glaDys giralDo
SorGinenea elkarTea

"Zuzendariak du filma 
buruan eta errespetua 
zor zaio; gure ekarpena 
eros dezake ala ez"   

gorka aginagalDe 
akTorea

ikastaroak
gasteizko adinekoentzako 
zentro kulturalek udako 
programazioa aurkeztu dute: 
1.491 leku izango dira, 96 
ikastarotan banatuko direnak. 
Besteak beste, sukaldaritza, 
eskulanak, osasuna, 
baratzezaintza edota robotika 
jarduerak izango dituzte. 
ekainaren 4ra arte eman ahal 
izango da izena. zentroetako 
34.000 bazkideek izango dute 
aukera izena emateko, nahiz eta 
edonork parte hartu ahal izango 
duen jarduerarik ere izango den.

96

Milioiak
tomateak hazteko espejon jarri 
nahi duten ekoizpen zentroan 10 
milioi euroko inbertsioa egingo du 
almeriako Cultivos Hispalus-ek, 
enpresako zuzendari Jose alonso 
Henarejosek aurreratu duenaren 
arabera. alonsok aurreikusi du 60 
lanpostu sortuko direla laborantza 
hidroponikoan oinarritutako ekoizpen zentro berrian, eta ziurtatu du 
asmoa ez dela euskal ekoizle txikiekin lehian aritzea, orain daukaten 
merkatuetatik gertuago egotea baizik, arabaren "kokapen estrategikoa" 
baliatuz. lehen fase batean sei hektarea erabiliko dituzte, eta bertan 
egingo den ekoizpena azken teknologian oinarrituko omen da. 

10

ikasleak
zientzia eta teknologia ikasi eta 
harekin dibertitu nahi duten 
neska-mutilek, hirugarren urtez, 
aukera izango dute agora 
Teknocamp campusean parte 
hartzeko. Gasteizko egibide, 
Mendizabala lHii ikastetxean eta
ingeniaritza eskolan emango da 
prestakuntza, eta haien talde 
profesionalek gidatuko dituzte 
jarduerak astebetez, ekainaren 
24tik 28ra bitartean. 120 
ikaslerentzako lekua izango da, 
eta ekainaren 7ra arte izango da 
izena emateko aukera. 

120
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Arabako Errioxako biodibertsita-
tearen balioa nabarmentzeko, 
hainbat tailer eta hitzaldi izan dira 
azken asteetan. Ekainaren 2an, 
igandean, amaiera emango diote 
programari Bastidan; umeek eta 
helduek inguruko espezieak eza-
gutzea izan du helburu Arabako 
Errioxako Kuadrillak abian jarri-
tako egitasmoak. Besteak beste, 
udalek eta Aranzadi zientzia el-
karteak parte hartu dute.  

Arabako Errioxako 
animaliak ezagutu eta 
babesteko egitasmoa

Soka elkarteak sustatuta, emaku-
me pilotariei omenaldia egiteko 
asmoz, horma-irudia egingo du 
Amaia Arrazola artista gasteizta-
rrak Astronomoetako trinketan. 
Ekainaren 1ean aurkeztuko dute 
murala, eta, horrekin batera, Pi-
lotaren historia hitzaldia eskaini-
ko dute, euskal pilotaren hasta-
penak, historia eta isilpeko kontuak 
ezagutzeko asmoz. 

Emakume pilotarien 
eta berdintasunaren 
aldeko horma-irudia

Ostiral goizean atxilotu zuten 33 
urteko gizona, eta astelehenean  
espetxean sartzeko agindua jaso 
zuen, Aranbizkarreko emakume 
baten kontrako erasoaren ardura 
leporatuta. Bigarren susmagarria, 
25 urteko gaztea, ere kartzelera-
tuta zegoela jakinarazi zuten, bes-
te delitu bat egotzita. Maiatzaren 
12an izan zen emakumearen kon-
trako erasoa, haren etxeko atarian.

Gizon bat espetxeratu 
dute, Aranbizkarreko 
erasoa leporatuta

Emakume pilotariak omenduko dituzte. ApF

Iragan ostegunean, osasun pro-
fesional baten eskutik eraso ma-
txista jasan izana salatu du ema-
kume batek. Baimenik eta azal-
penik eman gabe, barruko arropa 
kendu eta bagina ukitu ziola sa-
latu du emakumeak. Aiaraldeko 
Mugimendu Feministaren bidez 
salatu dute publikoki azken kasua; 
urtarrilaz geroztik, hiru kasu sa-
latu dituzte Aiaraldean. 

Eraso matxista bat 
salatu du Aiaraldeko 
Mugimendu Feministak
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Bueltan da musika Falerinan

erreDakzioa GaSTeiz

Aire librean musikaz gozatzeko 
aukera izango da, aurten ere, 
Falerinan, Gasteizko Udalak 
antolatutako Belar Sounds 
izeneko programaren bidez. 
Larunbatean, ekainaren 1ean, 
emango dio hasiera 
kontzertuen zikloari James 
Room & Weird Antiqua musika 
talde bilbotarrak. 

Belar Sounds musika 
topaketen programak 
sendotzen ari diren taldeen 
lana ezagutaraztea du helburu. 
Aurtengo edizioan, urriaren 
5era bitartean, denera, 11 

kontzertu eskainiko dira 
Montehermoso kulturuneko 
lorategian. Euskal Herriko 
bederatzi taldek hartuko dute 
parte; horiez gain, Bartzelonako 
bi talde eta Madrilgo bat igoko 
dira agertokira.

Hiru gasteiztar 
Parte-hartzaile guztien artean, 
hiru dira gasteiztarrez osatuta 
dauden taldeak. Ekainaren 
23an joko du lehenak: Los 
Misterios; 2014an sortu zen, 
rock & roll instrumentalaren eta 
surf-rockaren ur nahastuetan 
aritzeko. Uztailaren 7an, berriz, 
Infraganti Band boskotea 

itzuliko da Falerinara; Julia 
Butenkoren ahots bereziak 
berezko estiloa emango dio 
emanaldian baxuaz, gitarraz, 
saxoaz eta bateaz osatutako 
taldeari.

Moni Garagek itxiko du edizio 
honetako egitaraua, urriaren 
5ean. Besteak beste, Rock & 
rollaren, Ingalaterrako pubaren, 
Eskandinavia Ramones-zaleari 
egindako omenaldien eta 
Japoniako punk-bluesaren 
bideetatik doan musika 
aurkeztuko du.

Kontzertu guztiak asteburuan 
izango dira, ordu berean: hain 
justu ere, 13:30ean. 

Iazko Belar Sounds programan ere parte hartu zuen Infraganti Bandek. inFrAgAnti bAnD

Bigarrenez egingo dute Belar Sounds programa Montehermoso kulturuneko lorategian; denera, 11 
kontzertu eskainiko dituzte sendotze prozesuan dauden euskal Herriko zein kanpoko musika taldeek.

Egitaraua

• Ekainak 1: James Room & 

Weird Antiqua (Bilbo). 

• Ekainak 9: The Young Wait 

(Donostia).

• Ekainak 23: Los Misterios.

• Ekainak 29: The 

Romanticos (Tolosa).

• Uztailak 7: Infraganti Band.

• Uztailak 14: Rachel Reyes 

& The Fireballs (Madril). 

• Abuztuak 24: Frank 

Blackfield Band (Donostia).

• Abuztuak 31: Wax & 

Boggie (Bartzelona).

• Irailak 7: Komando Funk 

(Iruñea). 

• Irailak 14: Koko Jean & The 

Tonics (Bartzelona).

• Urriak 5: Moni Garage.
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Karpa ibiltaria Gasteizen da
Maiatzaren 31tik ekainaren 15era bitartean izango da Gure zirkua Gasteizen; iker Galartza aktoreak 
zuzentzen duen taldeak euskaraz ere zirkua egin daitekeela erakutsi nahi du eskainiko dituen emanaldietan.

Mirian biteri GaSTeiz

Oiartzun eta Berrizen arrakasta 
lortu ostean, Gasteizera heldu 
da dagoeneko Euskal Herriko 
lehen karpa ibiltaria. Ostiralean, 
maiatzak 31, eskainiko du Iker 
Galartza aktoreak zuzentzen 
duen taldeak lehen ikuskizuna; 
eta ekainaren 15era arte egongo 
da Gure Zirkua ikusteko aukera, 
ostiral, larunbat zein igande 
arratsaldetan.

Sei hilabete iraungo du Gure 
Zirkuaren bigarren 
denboraldiak. Pasa den urtean 
egin zuen lehen bira, eta 25.000 
ikusle baino gehiago erakarri 
zituen. Jasotako erantzun 
bikainak bultzatuta, 
indarberrituta dator euskarazko 
lehen zirku ibiltaria. Iker 
Galartzak azaldu du aurtengo 
erronka nagusiena iaz 
ikuskizuna ikusi gabe geratu 
zirenengana heltzea dela. 

Askotariko diziplinak
Hamabi lagunek osatzen dute 
gaur egungo taldea: Poxpolo 
pailazoarekin batera, Irati 
Gonzalez eta Koldo Arakistain 
akrobatak, Asier Kidam mago 
gasteiztarra, Ekain Ibarguren 

malabarista, Garazi Pascual 
ekilibrista, Iraitz Lizarraga 
trapezista eta Helene Galartza 
eta Ane Miren Garcia 
kontortzionistak daude; Joseba 
Usabiagak, gainera, aurkezle 
lanak egingo ditu, Don Martin 

izenpean. Horiez gain, bi 
musikari ere baditu Gure 
Zirkuak: Ibon Mendibil eta 
Unai Zabaleta. 

Proiektua azaltzerakoan 
honakoa azpimarratu du  
Galartzak: "Zirku klasikoa da, 
baina euskal kutsu hori ere 
badu", eta arabarrei 
ikuskizunaz gozatzeko gonbita 
egin die. Sarrerak www.ticketea 
atarian eros daitezke, hamabi 
euroan. Zirkuko txarteldegian 
bertan ere izango dira salgai, 
betiere oraindik geratzen 
badira. 

Berrizetik dator Gure Zirkua; Gasteizen Senda ibilbidean jarri dute. gurE zirkuA

HaMabi lagunek 
osatzen Dute 
ekainaren 15era 
arte gasteizen 
izango Den zirkua



Hamaika saltsa

26 ALEA

Aurrekoan eskoletan 
mugikorren erabileraren 
inguruko hausnarketa 

motz bat egin genuen. Adin 
txikikoek teknologia berriekin 
duten erlazioaren inguruan 
gogoeta sakona egin daiteke, 
baina Sillicon Valley-tik 
datorren berri honek umeen eta 
mugikorren arteko harremanak 
dakartzan arazoetan sinesten 
duten iritziak indartzen ditu: 
teknologia berri asko sortzen 
diren lekuetako enpresaburu 
eta zuzendari goren ugarik 
mugatu egin dute haien seme-
alabek pantailen aurrean 
ematen duten denbora. 

Egoera aldrebestu egin da. 
Eskola publikoek teknologia 
berriak eskaintzeko esfortzua 
egiten duten bitartean, klase 
altuko eskola askotan tabletak 
eta arbel digitalak kentzen ari 
dira. Teknologia berrien 
garatzaileek, baita psikologo 
askok ere, uste dute umeak 
pantailen aurrean hezitzeak ez 
duela ondorio onik izango, 
horregatik, nerabeak izan arte 
ez dizkiete mugikorrik edo 
ordenagailurik ematen. Helduak 
izan arte, nolabaiteko kontrola 
defendatzen dute. 

Fenomenorik harrigarriena: 
badirudi seme-alabak 
pantailetatik urruntzearena 
dirudunen aukera bihurtu dela, 
errekurtso ekonomiko 
murriztuak dituzten 
gurasoentzat ez bezala. Duela 
urte batzuk nerabe batek 
mugikorra edukitzearena 
goi-klaseko familietan bakarrik 
ematen zen, bestelako 

gurasoentzat eskuraezina 
baitzen. Gaur egun, 
digitalizaziotik urruntzen diren 
eskolak elitekoak eta 
garestienak direla dirudi. 
AEBetako familia aberatsen 
haurtzain askok debekatuta 
daukate umeak zaintzen ari 
diren bitartean mugikorra edota 
telebista erabiltzea, eta 
baldintza hau kontratuan 
daukate idatzita. Etxetik kanpo 
egun osoan lanean direnek, 
aldiz, zailagoa daukate haien 
seme-alaben gaineko kontrol 
hau eramatea, are gehiago 
zaintzaile bat kontratatzea. 

Adin txikikoetan aditu diren 
psikologo askok diote jaiotzetik 
pantaila baten aurrean egoteak 
garapen eta sozializazio arazoak 
ekar ditzakela, edo behintzat, ez 
ditugula ezagutuko honen 
inguruko ondorio errealak gaur 
egungo gazteak helduak izan 
arte. Horregatik, pantailen 
aurreko hezitze-prozesuak zer 
dakarren ikusi arte jarrera 
defentsiboa hartzeko 
gomendioa ematen dute. Baina, 
paradoxikoki, ahalmen 
ekonomikoak mugatzen du 
berriz ere, pantailarik gabeko 
heziketa bat eskaintzea.  

Papera eta arkatza

arrate sancHez
oreka iT

TeknoloGia

Digitalizaziotik 
urruntzen Diren 
eskolak elitekoak 
eta garestienak 
Direla DiruDi

pixAbAy
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testua: eSTiTXu uGarTe lz. de arkauTe 
argazkia: aiaraldea.euS

Beste 23 herrirekin batera osatzen 
du Llantenok Aiara udalerria. 
Bertako biztanleak baserrietan 
sakabanaturik bizi dira. Baratza, 
laboreak, ganadua eta baso-us-
tiapen txikiak dira herriko onda-
re ekonomiko nagusiak, baina 
biztanle askok ere Laudioko eta 
Amurrioko industrian eta zerbi-
tzuetan lan egiten dute. 332 hek-
tarea herri-lur ditu Llantenok 
eta gehienak baso ustiape-
nera zuzendurik daude.

Llantenoko bailaratik  
iragaten da Ibalzibar 
ibaia, eta paraleloan 
doa A-3634 errepidea.  
Herriko mendirik ga-
rrantzitsuena Idubal-
tza da, 691 metro di-
tuena.

Ondare arkitektoni-
koari dagokionez, gai-
nerako Aiaraldeko beste 
herri txikietan bezala, 
dorretxe ederrak gordetzen 
ditu Llantenok. Kasu honetan, 
bi dorretxe nagusi daude herrian, 
Uretakoa eta Zubietekoa; halaber, 

monumentu bezala katalogatuta 
dago La Mota auzoko Indianoaren 
Etxea. Uretako dorretxea XV. edo 
XVI. mendekoa da, eta bi sarrera 
ditu fatxada nagusian erdi-pun-
tuko arkuekin. Gaur egun baserri 
bat da. Ondo gorde da, berriz, 
Zubieteko dorretxea.  2011. urtean 
Ondare Babesa enpresak indus-
keta arkeologikoa egin zuen han.

 Lan horietan berretsi zuten XV. 
mendean Fortun Murgak eraiki 
zuen jatorrizko dorrea dela, nahiz 
eta XVII. mendean eraberritze 
handia egin zuten; besteak beste, 
harrizko eskailera bat eraiki zuten 
barruan. Dena den, babes-egitu-
ra mantendu du dorreak. 

Gordetzen duen ondareaz gai-
nera, eskualdeko erreferentzia 
artistikoetako bat izateko boka-
zioarekin sortutako Arte Eskola 
dute Llantenon. Honetan zera-

mika, marrazketa, egur taila eta 
pintura tailerrak eskaintzen 

dituzte. Arte Eskola, baina, 
inguruko herritarren to-
pagune ere bada, eta 
urtean zehar hainbat 
hitzaldi eta jarduera 
programatzen dituzte.

1969. urtean itxi zu-
ten gaur Arte Eskola 
okupatzen duen herri-
ko eskolen eraikina, eta 
Artziniegara eraman 

zituzten umeak. Gero, 
1986. urtean, herriko kul-

tura elkarteen topaleku 
bilakatu zen XIX. mendearen 

hasieran eraikitako eskola neo-
klasiko zaharra.

Llanteno

Kuadrilla: Aiaraldea.
Udalerria: Aiara.
Biztanleak: 101 (2018ko Eustaten datuen arabera).
Bitxikeria: Arabako kanposanturik ederrenen artean dago 
Llantenokoa; Murga familiaren mausoleo neogotikoa nabarmentzen da.

Arte eskulanen artean  

   eMan zuen arabako txoko kutunaren berri. erredakzioa@alea.eus

Gure BazTerrak
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Denbora-pasak

Laberintoa
egilea: barrutia ikastola lH.6

Koloreztatu marrazkia
egilea: barrutia ikastola lH.6

Gurutzegrama
egilea: barrutia ikastola lH.6

Bertan azaltzen zaizkizun koloreak erabili marrazkia 
koloreztatzeko.

Asmatu zein den ezkutuko hitz bakoitza:

1. Paperak gordetzeko erabiltzen duguna
2. Arabako hiriburua
3. Arropak gordetzeko tokia
4. Aitaren aita

1. Beltza
2. Zuria
3. Laranja
4. Grisa

Txakurra gose da. Lagunduko al diozu Koxkari bere 
hezurra topatzen?



Irakurleen txokoa

parte hartU  www.alea.eus/zozketakzozkeTak
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Irabazleak: 
Hauteskunde porrak:
Arabako Batzar Nagusiak * (Errigorako saskia): Txus Brizuela Aguayo.
Gasteizko Udala ** (Parralen bi lagunentzako bazkaria): Jokin Xabier Carlos de 
Bergara Iturralde.
Gorbeia zinenarako sarrera bikoitza
Olga Arregi eta Aitziber Ortiz de Zarate.

*Bost lagunek asmatu dutenez, zozketa egin da.
** Ez du inork asmatu. Zozketa bidezko irabazlea.

Indarrean dagoen LOpD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak araBaKO aLearen fitxategi 
batean sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena kudeatzea. eskubidea izango 
duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: harpidetza@alea.eus

Telefonoz:
945 71 60 09
On-line:
alea.eus/harpidetzak
E-mailez:
harpidetza@alea.eus

Babestu Arabako euskarazko 
kazetaritza, eta jaso ALEA astero 

zure etxean (55 euro urtean). 

Hala Bedin afaria 
Gasteizko alde zaharreko Hala Bedi 
tabernan bi lagunentzat afaria zozkatuko 
du ALEAk, ostiral edo larunbat batean 
afaltzeko. Zozketan parte-hartzeko, 
eman izena ekainaren 4a baino lehen; 
ekainaren 7ko zenbakian jakinaraziko 
dugu irabazlearen izena.

Florida zinemarako bi 
sarrera bikoitz 
Florida zinemetan, astelehenetik 
ostiralera bitartean, edozein pelikula 
ikusteko bi sarrera bikoitz zozkatzen ditu 
ALEAk. Parte hartu ekainaren 4a baino 
lehen; ekainaren 7an argitaratuko dugu 
irabazlearen izena.
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AgenDA  Maiatzaren 31tik ekainaren 6ra

Euskararen agenda

musikA

GAstEiz joselu anaiak
Arana auzoko jaien barruan.
Ostirala 31, 20:00etan eta 23:30ean,  
Herriko plazan.

ArAMAio azkaiter Pelox
Musika Astearen barruan.
Larunbata 1, 19:00etan, Sastiñan.

GAstEiz aldakan beltz
Arana auzoko jaien barruan.
Igandea 2, 13:30ean, Mirlo Blanco 
tabernan.

bErtsoLAritzA

kAnpEzu 'altxa kolpla hori' saioa
peru Abarrategi, rikardo gonzalez de 
Durana, Oihane perea eta ruben 
sanchez bertsolariekin.
Ostirala 31, 20:30ean, herriko 
plazan.

AntzErkiA

GAstEiz 'gure zirkua' 
iker galartza, Asier kidam, Joseba 
usabiaga, irati gonzalez eta beste 
hainbat artistarekin.
Ostirala 31, 18:00etan eta 20:30ean, 
Musikaren pasealekuan.

GAstEiz 'Miss karaoke' 
Javier Fernandez, unai Lopez de 
Armentia, Marina suarez Ortiz de 
zarate eta iñaki ziarrusta aktoreekin. 
Azkeneko emanaldia izango da.
Ostirala 31, 20:30ean, Jesus Ibañez 
de Matauko antzokian.

GAstEiz 'azken antzoki dantza' 
gontzal uribe eta Josune Velez de 
Mendizabalekin.
Osteguna 6, 19:30ean, Oihaneder 
Euskararen Etxean.

DAntzA

GAstEiz Dantza Plazan
udal Folklore Akademiaren eskutik.
Ostirala 31, 20:00etan, Plaza 
Berrian.

GAstEiz Dantza topaketa
Aranako jaien barruan.
Larunbata 1, 12:30ean, Plaza 
Berrian. 

GAstEiz Dantzatzen kalez kale
indarra eta triskari dantza taldeekin. 
Hiriko hainbat gunetan izango dira.
Larunbata 1, 12:30etik aurrera, Arka 
plazan, General Loma plazan eta 
Urrezko Zeledon plazan. 

HAurrAk

DulAntzi 'Muxua' ikuskizuna
pirritx, porrotx eta Marimototsekin.
Larunbata 1, 11:30ean, kiroldegian.

ikus Entzun

GAstEiz 'lurralde hotzak'
iratxe Fresnedak zuzendutako filma. 
Ondoren solasaldia izango da 
zuzendariarekin.
Asteazkena 5, 19:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxean.

bEstELAkoAk

GAstEiz alde zaharra ezagutzeko 
bisitaldi gidatua
Harresia eta muinoko gune 
garrantzitsuenak bisitatuko dituzte. 
Ostirala 31, 11:30ean, turismo 
bilegotik abiatuta.

alea

lApuEblA DE lAbArcA Mintza eguna
ibilaldi gidatua, bazkari herrikoia, erromeria eta beste hainbat ekitaldi.
Larunbata 1, 11:30etik aurrera.



beste batzuk

musikA

GAstEiz la Polaka
Elkartasun guatekea.
Ostirala 31, 20:30ean, gaztetxean.

GAstEiz bullet Proof lovers
Las Furias taldearekin batera.
Larunbata 1, 13:00ean, Hell Dorado 
aretoan.

GAstEiz james room & weird 
antiqua
belar sounds zikloaren barruan.
Larunbata 1, 13:30ean, Falerina 
lorategian.

GAstEiz the soulbreaker 
company
Doctor sax-ekin batera.
Larunbata 1, 20:30ean, Jimmy Jazz 
aretoan.

AntzErkiA

burGu 'flores'
Osteguna 6, 20:00etan, udaletxean.

GAstEiz faemino y cansado
Osteguna 6, 20:30ean, Principalen.

bEstELAkoAk

GAstEiz 'islandia, tierra de 
aventura'
Arturo Martinezen eskutik. 
bizikletaren Astearen barruan.
Asteazkena 5, 19:00etan, 
Ariznabarreko gizarte etxean.

GAstEiz 'respirar, correr, mirar'
Virginia garcia del pinok zuzendutako 
filma. Mursegok zuzeneneko musika 
jarriko du.
Ostirala 31, 20:30ean, 
Montehermoso kulturunean.

ArtziniEGA 'artzizientzia'
Haurrentzako zientzia jarduerak. 6-12 
urte bitartean. gaztelaniaz eta 
euskaraz.
Ostirala 31, 11:30ean, museoan.

JorGe GarCiandia

GAstEiz kubako ballet nazionala
'Cenicienta' lana aurkeztuko dute. Alonzo king-en koreografia.
Ostirala 31, 20:30ean, Principal antzokian.

Euskararen Agendako hitzordu 
guztiak ikusteko:

alea.eus/agenda




