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G
erriko bat agertu zen 
lehenik, eta haren 
azp ian  z iurrenik 
1936ko amaiera aldera 
hil zuten gudari baten 

gorpuzkinak. Aranzadi zientzia 
elkarteko prospekzio taldeak aur-
kitu zuen gerrikoaren belarria Alber-
tia mendiko Txabolapea ingurunean 
(Legutio) duela hilabete batzuk, 
metal detektagailu baten bitartez, 
eta joan den martxoaren 25ean utzi 
zituzten agerian hezurrak. Histo-
riaren atal hori beste 80 urtez ezku-
tuan gera ez dadin, 2002az geroztik, 
gerran desagertutako pertsonak 
bilatzeko lanetan dabil Jaurlaritza, 
memoria historikoa lantzen duten 
taldeekin batera; guztira, 86 gorpuz-
kin atera dituzte lurpetik azken 
urteetan, horietatik hiru aurten.    

Saihets-hezur batzuk, lepauztai 
bat eta sorbaldako hezur bat. Horie-

xek topatu dituzte azkenak Txabo-
lapeako bide bazter batean. "Ziu-
rrenik bere momentuan gorputza 
osorik zegoen, baina bidearen albo 
batean izan da eta hondatzen joan 
da, nahiko azalean zegoelako lur-

peratuta", azaldu du Lourdes Herras-
tik, Legutioko hobian lanean izan 
den Aranzadi elkarteko arduradunak. 
Hezurrekin batera, larruzko kartu-
txo zorro ugari ere topatu dituzte, 
nor izan zitekeen hipotesia osatze-
ko garrantzitsuak: "Txekiarra da 
munizioa eta, beraz, pentsa dezake-
gu Errepublikaren aldeko miliziano 
bat izan zela; baina, tentuz ibili 
behar dugu hipotesi horiekin, euren 
artean munizioa ere lapurtzen zute-
lako, edo hildakoenak aprobetxatu".  
Duela hiru urte topatu zituzten 
mendi magal berean beste gorpuz-
kin batzuk eta, haren antzera, orain-
goa identifikatzea ere "oso zaila" 
izango dela aitortu du, nahiz eta 
saiakera egingo duten: "Pertsonaren 
bat gerturatu zaigu esanez bere 
senitarteko batzuk justu inguru 
horretan desagertu zirela, saiakera 
egingo dugu eta zortea baldin badu-

Memoria 
itzartzen doa  
lurpeko memoria berreskuratzeko arkeologia lana 
eta 36ko gerran hildakoak gogoratzeko pausoak 
eskutik doaz; legutio, Murgia eta azazetan izan dira 
ekitaldietako batzuk. anakoz amenabar legutio

2000
lehenenGo lanak

Aranzadi zientzia elkartea 
2000. urtean hasi zen 
memoria historikoa 
berreskuratzeko lanetan. 
Leonen (Espainia) egin 
zituzten lehendabiziko 
indusketak, eta geroztik 
ehunka hobi ireki dituzte 
Hego Euskal Herrian eta 
Espainian.  
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gu asmatuko dugu, baina aurretik 
ezin dugu halakorik pentsatu". Labo-
rategian hezurren DNA eskuratu 
ostean, eurak izaten dira senitarte-
koengana jotzen dutenak, pista baten 
atzetik. "Kasu honetan ez dugu ino-
lako zantzurik, eta guregana heldu 
diren pertsonekin alderatuko dugu".

Hobi berriren bat topatzeko 
aurreikuspenik ez dute, momentuz,               
Araban. Nafarroan izango dira 
hurrengo egunetan lanean. "Baina  
edozein momentutan ager daiteke, 
hau ezinezkoa da planifikatzea; Legu-
tion bertan gehiago egon daitezkeen 
susmoa daukagu". 1936ko azaroan, 
Eusko Gudarosteak Gasteiz berega-
natzeko erasoaldia egin zuen Biler-
leko bataila moduan ezaguna den 
ekinaldian, eta historialarien ara-
bera mila lagun inguru hil ziren 
han eta hiru mila baino gehiago 
zauritu. "Egia da gehienetan batzuk 

eta besteek jaso egiten zituztela hil-
dakoen gorpuak, baina zenbaitzuk 
erdi ezkutuan geratzen ziren, tapa-
tuta... eta horiek dira, hain zuzen, 
orain jasotzen ditugunak".

Jaurlaritzak 2020 urtera bitar-
teko egitasmoa du abian, 1936ko 
gerran desagertutako lagunak bila-
tu eta identifikatzeko, eta lan horre-
tan elkarlanean ari da Aranzadi 
elkartea. Epe horretan aztertu nahi 
dituzte hobi guztiak, eta etapa hori 
bukatutzat eman, baina gero eta 

zailagoa dute lana, Herrastik gogo-
ratu moduan: "Gero eta zailagoa da 
informazioa jasotzea, zekitenak 
desagertzen ari direlako; izan dai-
teke kasualitatez topatutako berri-
ren bat, baina gutxi izango dira 
informazioa haiek ekarriko dutenak".

memoriaren marka, murgian
Familia oroimenak lotu eta memo-
ria berreskuratzeko lanetan hamai-
ka egitasmo antolatzen ari dira 
lurraldean zehar, eta ugari izango 
dira hemendik aurrera ere presta-
tuko dituztenak. Horien artean bada 
lehendabiziko marka utzi duenik;  
Legution hobia aurkeztu bitartean,  
martxoaren 25ean bertan, Murgian 
monolitoa inauguratu zuten Aita 
Pauldarren komentu zaharrean, 
hiru urte eta erdiz kontzentrazio 
esparru frankista izan zen tokian. 
"Hiru bat mila pertsona egon zen 

“Edozein unetan ager 
daitezke arrastoak; 
Legution gehiago izan 
daitezkeen susmoa dugu”
lourdes herrasti 
aranzadiko kidea

Azazetan hildakoak 
gogoratzeko ekitaldia egin 

zuten larunbatean.
qUintas
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bertan inolako epaiketarik izan 
gabe. Miseria, esklabutza, torturak, 
zigorrak… baten batzuek heriotza 
ere jasan zuten. Zuiako herriak 
omen egin nahi die pertsona hauei 
guztiei, gertatutakoa ahaztu ez eta 
euren askatasun-ametsa egia bihur-
tuko bada", irakur daiteke Iñigo 
Arregi artistak sortutako piezan. 
Zuiako Udaleko alderdi politiko 
guztietako ordezkariak izan ziren 
eskulturaren inaugurazioan, Batzar  
Nagusietako ordezkaritza zabal 
batekin batera.   

Ekitaldi horretaz gainera, beste 
batzuk ere izan zituzten aste berean,  
Zuiako memoria historikoa berres-
kuratzeko Yohanna Mendez Rialek 
idatzitako liburuaren aurkezpena 
tartean; 36ko gerran eta ondorengo 
diktadura frankista bizi izan zutenen 
hainbat lekukotasun bildu ditu Oroi-
menaren ibilaldiak izeneko liburuan. 
Fernando Iñigo Aristu bildumazaleak 
osatutako Post-frankismoa eta tran-
tsizioa pegatinetan (1975-1982) ize-
neko erakusketa ere paratu zuten 
Memoriaren Astea izenekoan.

Murgian egin moduan, Gasteizen 
ere ikur izan diren guneak zehazten 
joango dira, bertan onartutako memo-
ria historikoaren egitasmoa betetzen 
joan ahala. Tokiak seinaleztatzea 

aurreikusi dute, besteak beste, Bake 
kalean 1975era arte kokatuta zegoen 
kartzela zaharrean edo Santa Isabel 
hilerriko horman. Horrekin batera, 
sinbologia frankistan esku hartu 
nahi dute; hiriko leku ezberdinetan 

ikus daitezkeen frankismo garaiko 
aztarnak seinaleztatu eta testuingu-
ruan jarrita, adibidez, katedral berri-
ko sarreran ikus daitezkeenak edo 
Olarizu mendiaren tontorreko guru-
tzean. Gainera, egitasmoaren egileek 
eskatu dute hiriaren urrezko domi-
na kentzeko Jose Maria Diaz Men-
dibil, Francisco Peralta eta Luis 
Ibarra Landeteri. 

azazetakoak, gogoan
80 urte igaro dira, baita ere, Aza-
zetan hil zituzten 16 lagunei ome-
naldia egin arte; horien artean hil 

zuten Teodoro Gonzalez de Zarate 
Gasteizko alkate errepublikanoa. 
Kartzelatik ateratzeko agiria sina-
razi zieten, eta ateratzean, falan-
gista, errekete eta guardia zibil 
talde bat zuten zain; Azazetara era-
man eta han tiroz hil zituzten. 1978. 
urtean berreskuratu zituzten gor-
puzkin guztiak.

Joan den larunbataz geroztik,  
han gertatu zena gogoratzeko ikur 
bat egongo da Azazetako mendatean. 
Inaugurazio ekitaldian izan zen 
Iñigo Urkullu lehendakaria, eta 
nabarmendu zuen preso haiek "elkar-
bizitzaren, demokraziaren eta aska-
tasunaren balioak" islatzen zituz-
tela. "Haien memoriari bizirik eus-
ten diogu, eta bat egiten dugu haien 
ideia eta balioekin: elkarbizitza eta 
giza eskubideak". Besteak beste, 
Arabako ahaldun nagusi Ramiro 
Gonzalez, Gasteizko alkate Gorka 
Urtaran eta Sare Antifaxistako kideak 
izan ziren ekitaldian. 

1937-2017 Oroimenetik Askata-
sunera izenez igandean Gasteizen 
egin zuten ekitaldian, ildo beretik, 
Azazetako hilketak gogoratu eta 
Gernikako bonbardaketaren 80. 
urteurrenaren harira apirilaren 
16an izango direnetan parte hartze-
ko deia egin zuten.  

aranzadi zientzia elkarteko kideek aurkeztu dituzte albertian topatutako gorpuzkinak.  | Jaizki Fontaneda

“Azazetako memoriari 
bizirik eusten diogu, eta bat 
egiten dugu haien ideia eta 
balioekin" 
iñigo urkullu 
lehendakaria
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E
uskal Herrian, telebistan, 
eguraldia aurkeztu duen 
lehen meteorologoa da 
Onintze Salazar (Bilbo, 

1971). ETBn hasi baino lehen Bar-
tzelonan eta Madrilen "eguraldiaren 
emakume" bezala lan egin zuen. 
"Euskal Herrian ez dago ohiturarik, 
baina Bartzelonan, adibidez, ez zaie 
bururatu ere egiten meteorologoa 
ez dena aurkezten azaltzea". Esaten 
duenari buruz baino, janzkerari 
edo fisikoari buruzko komentarioak 
entzuteak nazkatzen du, baina egu-
raldiaren berri ematea da bere lana-
ren alde bat, eta atsegin du. Sala-
zarrek azpimarratu du ingurunea 
ezagutzea oso inportantea dela egu-
raldiaren iragarpenak egiteko. 
martxoaren 23an ospatu zen meteoro-
logiaren munduko eguna. hodeiak izan 
dira protagonistak. zergatik?
Aurten munduko meteorologia era-
kundeak aterako du atlas egunera-
tu bat, eta gauza berri batzuk jaso-
ko ditu, esate baterako, hegazkinak 
pasatzen direnean sortzen dituzten 
lorratzei izena jarri diete. Hodeiek 
informazio asko ematen dute, momen-
tuko informazioa ematen digute, 
eta kasu askotan zer etor daitekeen 
ere, fronte baten aurretik iristen 
diren hodeiak ikusterakoan aurrei-
kusi daiteke zer etorriko den hurren-
go orduetan. 
zergatik eguraldi iragarpenak ez dira 
beti betetzen?
Bi arazo nagusi daude. Bata, nor-
mala den bezala, teknologiak ez 

duelako lortu iragarpen horiek per-
fektuak izatea. Alde batetik, jakin 
behar duzulako momentuko egoera 
zehazki zein den eta ezinezkoa da 
jakitea atmosferako puntu guztietan, 
mundu osoan, zer egoera dagoen. 
Bigarrenik, erabiltzen diren eredu 
matematikoak edo meteorologikoak 
ez direlako perfektuak, ez dira zehatz
-mehatz guztiz ezagutzen atmosferan 
gertatzen diren gauza guztiak; gai-
nera ordenagailu bati ezin diozu 
eman nahi duzun informazio guztia 
denbora behar duelako kalkuluak 
egiteko. Baina funtsezko arazoa da 
atmosfera berez sistema kaotiko 
bat dela, horregatik iragarpen baten 
fidagarritasuna lehenengo lau egu-
netara mugatzen da, eta hortik 
aurrera fidagarritasun maila asko 
jaisten da.  
gaur esaten baldin badigute uda txarra 
izango dugula, zer pentsatu behar dugu?
Ez dugu kasurik egin behar. Egun, 
iragarpen horien fidagarritasuna 
ez da iristen %50era, beraz kasurik 
gehienetan okerrak izango dira; 
oinarri zientifikoa dute baina gehie-
netan ez dira betetzen. Guk aurrei-
kusten dugunean biharko edo etzi-
rako eguraldia fidagarritasuna %80 
ingurukoa da; ezin dugu esan zehatz
-mehatz zein ordutan hasiko den 
euria egiten, non, eta zenbat botako 
duen, baina frontea iritsiko dela 
bai, eta euritara joko duela, eta zer 
tenperatura izango dugun %80-
%90ean asmatzen dugu. Urtaroko 
iragarpenaren fidagarritasuna, aldiz, 

onintze salazar
meteorologoa hodei bat bezala ibiltzen da egunero onintze salazar etbko eguraldiaren zuzendaria, kantauri isurialdetik 
arabako barnealdera; eguraldia modu didaktikoan azaltzeko dohaina du. estitxu u. lopez de arkaute villanañe

"atmosfera kaotikoa da; ezin  
da epe luzeko iragarpena egin"

Zientzia 
emakumea
Bilbon jaio zen baina 
Gaubean bizi da, aspaldi.
Fisikan lizentziatu zen, 
Meteorologiako 
espezialitatean, Leioan eta 
Bartzelonan. Ondoren, 
ingurumenaren prebentzio 
eta ingeniaritza masterra 
egin zuen Kataluniako UPC 
Unibertsitatean.
Euskalmeten eman ditu 
azken 15 urteak, iragarpen 
lanak egiten, dibulgazioa 
eta formazio lanak egiten 
eta meteorologiaren eta 
klimatologiaren euskal 
terminologiaren sortze eta 
berritze lanetan parte hartu 
du. ETBko Eguraldia saioa 
zuzentzen du, eta tarteka 
aurkeztea ere tokatzen zaio.

onintze salazar.  |  e.U.lz de arkaUte
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%30 eta%40 artekoa da, horregatik 
Euskalmetek ez ditu egiten.
nola egiten dituzue iragarpenak?
Egin behar den lehenbiziko gauza 
da jakin momentu zehatz horretan 
zer daukagun, horretarako meteosat, 
satelitea, radarra, estazioak... ditu-
gu. Tenperatura, haizearen indarra, 
norabidea, hezetasuna... datu horiek 
bildu egiten ditugu, erradiografia 
antzeko bat egiten dugu une horre-
tan zer egoera dugun ikusteko, eta 
gero erabiltzen ditugu eredu meteo-
rologikoak, isobara mapak frontee-
kin, eta prezipitazioen mapak, ten-
peraturarenak; datuak tratatu behar 
ditugu. Lan horretan bertakoa iza-
teak garrantzi handia dauka.
zergatik? 
Eredu horiek ematen dizkizutelako 
datu batzuk baina zuk ezagutu behar 
duzu zure ingurunea. Demagun 
ematen dizutela fronte bat etorriko 
dela baina hego-haizearekin, ondo-
rioz zuk badakizu ipar isurialdean, 
adibidez Bilbon, euri gutxi egingo 
duela, eta Araban barnealdean euri 
gehiago, eta iparretik baldin bada-
tor fronte bat alderantziz izango da; 
hori ereduetan ez da ondo ikusten.
orduan, mugikorrek ematen dizkiguten 
eguraldi iragarpenak ez dira uste dugun 
bezain zehatzak.
Ez badira tokiko zerbitzu meteoro-
logikoaren app-ak, modu automa-
tikoan ematen dute iragarpena, hau 
da, ez dago meteorologo bat, ideia 
bat egiteko balio du, baina ez dago 
pertsona bat datuak aztertzen eta 

Onintze Salazar, 
Villanañeko Angostoko 

kanpinean.
e.U.lopez de arkaUte
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ingurunera egokitzen. Elur-maila-
rekin gertatzen da, makinek batez 
besteko balio bat ematen dute, bai-
na ingurua ezagututa meteorologoak 
badaki Agurain inguruan haize 
mota bat baldin badago, gehiago 
botako duela edo gutxiago; makina 
batek ezin du hori aurreikusi. 
zenbat aldiz entzun duzu euskalmeteko 
eta aemeteko iragarpenek ez dutela bat 
egiten. egia al da?
Orokorrean bat egiten dute. Gerta-
tzen dena da arazoak sor ditzakeen 
egoera baten aurrean, adibidez elur
-mailarekin askotan gertatzen da, 
Euskalmetek eta Aemetek ez dituz-
tela zertan eredu berdinak erabili 
behar, eta ez dituzte erabiltzen. 
Gehienetan ereduek gauza bera 
esaten dute, baina batzuetan ez.
eredu kontserbadoreak edo aurrerakoiak 
daudelako?
Ez. Ereduak desberdinak direnez, 
batzuetan bat egiten dute, eta beste 
batzuetan ez. Eta gero dago bakoi-
tzaren egiteko modua. Esate bate-
rako, Euskalmetek erabiltzen duen 
elur-maila da elurra zuritzen duen 
maila, beraz Euskalmetek ematen 
baldin badu elurra 800 metrora, zu 
egon zaitezke 500 metrora eta ikusi 

elurra botatzen baina ez du zuritu-
ko. Normalean Aemetek ematen du 
elurra botako duen altuera, eta horre-

gatik beherago ematen du beti; hori 
izan daiteke arrazoi bat, eta beste 
bat da eredu desberdinak erabiltzen 
ditugula. 
alerta bat emateko orduan presionatuta 
sentitzen zarete?
Gure lana da aurreikuspen bat egi-
tea, eta gero erabakiak beste batzuek 
hartzen dituzte. Zer gertatzen da 
alertekin? Batetik dago iragarpen 
meteorologikoa eta bestetik dago 
arazoak egon daitezkeen ala ez neur-

tzea. Adibidez, beste herrialde batzue-
tan atari batzuk ezartzen dituzte, 
eta horiek gaindituz gero, abisu 
horia, laranja, edo gorria ematen 
dute, baina kontuan hartuz bakarrik 
atari horiek. Hemen, kontuan har-
tzen da iragarpen meteorologikoa 
eta dagoen egoera, atari batzuk 
daude eta horiek dira oinarria, eta 
gehienetan betetzen da, baina ez 
beti. Haizearekin adibidez, demagun 
ospakizun handi bat dagoela eta 
jende asko egongo dela kalean, abi-
sua ematen da arriskua egon dai-
tekeelako. Beti kontuan hartzen da 
iragarpen meteorologikoa, eta zer 
arrisku egon daitekeen.
menpekotasuna dugu eguraldiarekiko?
Ez dut uste menpekotasuna dagoe-
nik, gertatzen dena da lehen ez zegoe-
la horrenbeste informazio, eta planak 
beste era batera egiten zirela, baina 
aukera baldin baduzu eguraldiaren 
arabera planak egiteko, are hobeto. 
urtaroen arteko ezberdintasunak itxu-
ragabetzen ari ote dira?
Datu gehiago behar dira hori ger-
tatzen den jakiteko, baina ikusten 
ari gara udaberriaren hasiera azken 
urteetan aurreratzen ari dela, eta 
luzatzen ari dela.

"Hodeiek informazio asko 
ematen dute, momentuko 
informazioa eta etor 
daitekeenaz ere"

"Gaur esaten baldin 
badigute uda txarra izango 
dugula ez dugu kasurik 
egin behar"

Onintze Salazar 
meteorologoa, ETBko 
Eguraldiaren zuzendaria

e.U.lopez de arkaUte
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aldaketa klimatikoak zerikusirik al du? 
Suposatzen da baietz. Gertatzen dena 
da aldaketa klimatikoarekin ondorio 
sendoak lortzeko urte askotako 
datuak behar direla, eta Euskalmet 
gaztea da hori egiteko. Pentsa, dato-
rren astean ziklogenesi leherkor bat 
datorrela, momentuz ez ditugu tres-
nak erlazionatzeko ziklogenesi hori 
aldaketa klimatikoarekin. Hori lor-
tu ahal izateko, denbora gehiago 
behar da. Aldaketa klimatikoa oso 
apurka ematen da, eta modu oroko-
rrean aztertu behar da.
muturreko gertaerak jazoko ditugu eus-
kal herrian?
Dauden ikerketen arabera, mutu-
rreko gertaeren maiztasuna handi-
tuko da aldaketa klimatikoaren 
ondorioz. Euskal Herria toki txikia 
da, eta gainera zortea daukagu itsa-
soa dugulako. Udak gero eta beroa-
goak dira, baina kostaldean itsasoak 
asko freskatzen du, eta aldaketa 
hauek ez ditugu horrenbeste naba-
rituko.
ilargia, tenporak, esaerak, eguraldiare-
kin ditugun esperientziak… zientziaren 
laguntzaileak edo aurkariak dira? 
Bi gauza ezberdin daude. Tenporek 
ez dute inongo oinarri zientifikorik 

eta ez dute batere zentzurik, beraz 
horretan sartu ere ez gara egingo. 
Ilargiak ez du eragin zuzena egu-
raldian, ez du inork lortu hori demos-
tratzerik. Ilargiak eragin handia 
dauka mareetan, baina grabitazio-in-
darra dagoelako, eta hori aztertu 
da, neurtu da eta oso-oso ezaguna 
da. Ilargiak ura mugitu dezake bai-
na atmosfera desberdina da, eta 
horretan sor dezakeen eragina oso-o-
so txikia izango litzateke. 
beharrezkoak dira zientzia gizarteratze-
ko ekimenak?
Guztiz beharrezkoak. Zientzia hitza 
bakarrik erabiltzeagatik jende asko 
ez da hurbildu ere egiten, eta per-
tsona batek kultura zientifiko mini-
mo bat izatea oso inportantea da, 
bizitzan erabakiak hartzeko orduan 
lagunduko diolako. Zientziak bi alde 
ditu: egiten diren aurrerapenak eta 
ikerkuntzak, eta hori komunikatzea. 
Urte askotan egon da barrera bat, 
eta jendea oso urruti dago gugandik. 
Askotan gertatu izan da zientziala-
ri bati bere ikerkuntza kontatzeko 
eskatu eta ez dakiela ondo kontatzen; 
jaitsi behar zara zure mundutik eta 
saiatu behar zara ulertarazten infor-
mazio hori.
gizonezkoen mundua da meteorologia?
Zientzia arlo gehienetan bezala gizo-
nen mundu bat da egun meteorolo-
gia. Hemen emakume gehiago gau-
de meteorologian, izan ere gehienak 
emakumeak gara, eta ETBn gauden 
meteorologoak hiru neska gara; egon 
bagaude, ikerketak egiten ditugu 

eta lanean hasten gara, baina goiko 
ardura postuetara iristea gehiago 
kostatzen da. Erresistentziak daude, 
baina meteorologia zientzia gaztea 
da eta Euskalmeteko edo ETBko 
lantaldea gaztea da ere, eta uste dut 
egunen batean apurtuko dela kris-
talezko sabai hori. Inportantea da 
meteorologian emakumezkoak iza-
tea gehienak; irratietan eta telebis-
tan entzuten eta ikusten gaituzte, 
eta erreferenteak sortzen dira neska 
gazteentzat.

emakume batek telebistan eguraldia 
aurkezten duenean beti dago norbait 
bere fisikoari edo janzteko moduari erre-
paratzen diona. 
Balio duena da aurkezten duen 
pertsonak dakiena, eta nola konta-
tzen duen, horrek izan behar du 
garrantzia. Aurkezle gizon bati ez 
diote inoiz esango "a zer gorbata 
jarri dizuten gaur!", eta nesken 
kasuan beti, niri gertatzen zait, 
askotan gertatzen da, politikan ger-
tatzen den moduan. Gustatuko litzai-
dake aurkezten azaltzen den per-
tsona hori ez izatea polita delako, 
baizik eta badakielako kontatzen 
kontatu behar duena; janzkera izan-
go da ahalik eta neurtuena, ondo 
jantzita joatea, baino gehiago ez, 
modelito horiekin… Nik neuk nes-
ka horietako batzuk ikusten ditu-
danean telebistan bakarrik pentsa 
dezaket nola mugitzen diren eta nola 
doazen jantzita, eta interesatzen zait 
zer esaten ari diren, baina ezin dut, 
ez dut lortzen, maniki batzuk dire-
lako.

"Gaubeak 
lasaitasuna 
ematen dit"

hotza ala beroa?
Beroa. 
zer da zuretzat ekaitz perfektua?
Etxean barruan bero-bero 
zaudenean eta ikusten 
dituzunean zeruan hodei 
potolo zoragarri horiek eta 
jarraian trumoiak entzuten 
dituzunean.
kexa asko jasotzen dituzu ingu-
rukoen partetik?
Ez. Galdera asko bai eta 
esker onak.
zure bizitzako unerik eguzki-
tsuena?
Nire umea jaio zenean.
zergatik aukeratu duzu gaubea?
Paisaia aldetik asko 
gustatzen zait, ematen 
didalako lasaitasuna, eta 
aldi berean mendira joateko 
aukera, eguzki ordu gehiago 
daude; jaio nintzenetik uda 
garaian hona etorri 
naizenez, haurtzaroko 
oroitzapen pilo bat ditut. 

"Meteorologian emakume 
gehiago gaude ikertzen, 
lanean, baina kostatzen da 
ardura postuetara iristea"
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1
562an, Korrika ibili beharrean Tortaka 
ibiliko ziren gasteiztarrak. Hala esaten zuen 
behintzat Landucciren hiztegiko berriemai-
le nagusia zenak, "A eskua" izen lehorrare-

kin ezagun dugun gizaki ezezagun hark. 
Gogoetan nabil batzuetan nolakoa zatekeen 

hura. Gizona zatekeen (dudarik ez), emazteki 
gutxik baitzekiketen orduan idazten, eta jakiteko-
tan ere inor gutxik pentsatuko baitzukeen hiztegi 
bat osatzeko gai zirela. Maila batekoa zatekeen 
(dudarik ez honetan ere), oro har gutxik baitzeki-

ten orduan idazten 
baita gizakumeen 
artean ere, gutxiagori 
bururatu baitzitzaion 
ts eta tz hotsak 
grafikoki bereiztea s 
eta z-tik. Gure 
Lazarragari ez, 
behintzat, baina A 

eskuari bai. Letra-gizona zatekeen, beraz, ikasia, 
diruduna apika, edo langile porrokatua bederen, 
hamaika ordu gaztelaniazko hitzak euskaraz nola 
esan burua hausten egoteko lain.

Dena dela, halako kargudun edo zaldun bat 
bazen, Torta egitekotan zaldi gainean ibiliko zen, 
ez jogger, ez runner, ez marathoner, baizik eta 
horseman zatekeen, zaldi gainean tente eta harro.

Guk, XXI. mendeko gasteiztarrok, ezin dugu 
berak egin zuen balentria hura egin, alegia, 
Arabako euskal hitzez osatu hiztegi bat gerokoek 
gogora dezaten. Bi urtetan behin korrika egiten 
dugu, karra, laster, arineketan, eia, lasterka edo 
tortaka, batzuetan baita trinkin alfer traketsok 
ere, zertarako eta hemendik gizaldi batzuetara 
berriro ere norbaitek jakin-minez Araba osoko 
euskal hitzak biltzen lehiatu dadin. Hala biz.

H
aurrek ez dakite soziolinguistika zer den, 
baina asko dakite soziolinguistikaz. 
Eskolaz kanpoko ingelesa irakasten 
nabil, eta hizkuntzenganako jarreraz zer 

edo zer ikasi dut denbora gutxian. Bakanka izango 
dituzte hitz ederrak euskararentzat auzoko hau-
rrek, eta jakingo balute nola egin didan krak 
bihotzak I like English but I don’t like Basque 
entzun dudanetan, barkamena eskatuko lidakete. 
Baina ez dakite, noski.

Soziolinguistikaz bai, badakite. Har dezagun 
lagun gasteiztar batek 
azaldutako adibidea: 
amarekin polonieraz, 
aitarekin euskaraz, 
hiriarekin gaztelaniaz; 
beraz jaiotzetik hiruele-
dun. Gurasoak elkarre-
kin erdaraz moldatzen 
zirela jabetu arte, 

orduan akabo: hark gurasoekin ere erdaraz. 
Zertarako hiru kode bakarrarekin nahikoa denean? 
Haur euskaldunak erraz dira egiten, haur euskal-
tzaleak nekez. Eta haur gasteiztar askorentzat 
eskolara mugatutako tresna besterik ez da euskara. 
Halaxe galdetu zidan iaz ikasle batek: "Zergatik 
egin duzu euskaraz telefonoz?". Arrotza zitzaion 
euskara interakzio pribatuentzako erabiltzea. Ez 
zekien eskolaz kanpo inork euskaraz egiten zuenik.

Latza da haur horiek euskarara biltzea, eta 
batzuetan bidean ogi-apurtxoak jartzea besterik ez 
zaigu geratzen. Baina joan den astean Korrikako 
abestia kantatzen sartu zait klasean ikasle bat 
baino gehiago, hala moduzko ingelesez are you 
going to the Korrika? galdezka. Eta nik yes, of 
course, barrutik pentsatzen bueno, it’s something, 
bada zerbait. 

TortakaBada zerbait

blanca urgell
FiloloGoa

oihan txabarri
pUblizitatean lizentziatUa

"Garaipena izan 
arren, Maroto bota 
zuten indarren 
ahulezia islatu da"

"Bi urtetan behin 
korrika egiten dugu, 
karra, laster, 
arineketan..."
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sarean

#abtx17
laugarren txapela jantzi du oihane pereak, buruz burukoan asier otamendiri gailenduta; giro ezin hobean, 600 bat 
bertsozale elkartu ziren arabako bertsolari txapelketako finalean, principal antzokian. a. amenabar @anamenabar 

iritzia

maider iantzi @gara_miantzi
Saioa hagitz polita doa. Umoretsu, 
hunkigarri... Seiko motzeko ariketan primeran 
seiak #abtx17

iñaki larrañaga  @inakilarra
Zorionak Oihane Perea. Arabako Txapelduna! 
Bejondeiola! Laugarrena du! #abtx17

zigor etxeburua @zetxeburua
Oihane Pereak bertso finalean, Korrikaren 
puntuan, euskara ofiziala Nafarroa osoan eta 
#EuskaraDenontzatDoan aipatu ditu. 
Zorionak!

maialen sobrino @Maia_lehen
Asier Otamendi eta Oihane Perea ari dira 
buruz-burukoan, harreman estu baino 
estuagoan dabiltza gaur! Epeletik berora 
antzokian #Abtx17

ane zuazubiskar @anezuazubiskar
Hunkituta, ospitalean duen amari eskaini dio 
txapela Oihane Perea Arabako txapeldun 
berriak. #abtx17

elena lpz de lacalle @elenalopezdela4  
Giro ederra Arabako Bertsolari Txapelketan. 
Zorionak Oihane! 
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ArABAko kuAdrillAk
gasteiz

mirian biteri

Gasteiz

Badabil forma hartzen 
agintaldi honetarako plan 
estrategikoaren barruko 
inbertsio garrantzitsuene-
takoa: Santa Barbara pla-
za eta ingurunearen era-
berritzea. 

Pasa den ostiralean 
onartu zuen Gasteizko 
Udaleko Tokiko Gobernu 
Batzarrak gunea berritze-
ko lanak kontratatzeko 

txostena; 9,659 milioiko 
aurrekontua du, eta obrak 
egiteko epea 15 hilabetekoa 
izango da. 

Santa Barbara plazaren 
espazioa "duintzea" eta, 
bide batez, "hiriarentzat" 
berreskuratzea. Horixe da 
Gorka Urtaranen gober-
nuaren helburu nagusia. 
"Gaur egun labirinto itxu-
ra du, espazio ugari eta 
oso zatikatuak baititu, 
parterreak direla eta. 

Horretaz gain, ingurune-
tik isolatuta dago eta iris-
garritasun zailekoa da", 
azpimarratu du alkateak. 

Hori dela eta, proiektu 
berrian aldaketa asko egi-

tea aurreikusten dute. 
Besteak beste, Posta kalea 
oinezkoentzat bihurtuko 
da Santa Barbaratik iga-
rotzen den zatian, Urriaren 
Hamabia kalearen espaloia 
zabalduko da eta parterre 
edo gaur egungo lorategi 
gehienak kenduko dira.    

hiru berdegune
Enparantza berriak hiru 
berdegune izango ditu. 
Mendebaldean, El Corte 

lanak

santa barbara plaza goitik 
behera berrituko du udalak
irailean ekingo diote ingurunea konpontzeari; 9,6 milioiko inbertsioa eta 15 hilabeteko epea izango du egitasmoak

Goiko irudian, lanak egin ostean, plazak izango duen irudi berria.   |  Gasteizko Udala

Posta kalea 
oinezkoentzat 
izango da plazatik 
igarotzen den zatian
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Inglesetik hurbilen dagoen 
aldean, landare mediterra-
neoen zerrendak landatuko 
dira, eta eserleku luze bat 
jarriko da, ur-zurrustekin. 
Atseden hartzeko gunea 
izango da. Ekialdean ere 

eserleku luzea duen beste 
berdegune bat egokituko 
da, eta haurrentzako jolasak 
jarriko dira. Hirugarren 
lorategia Azoka plazaren 
ondoan kokatuko da. 

Bestalde, Posta kaleko 
aldean pergola handi bat 
instalatuko dute, 10 metro 
zabal eta 80 luze izango 
duena. Azpiegitura horrek 
48 saltokientzako lekua 
izango du. Horrez gain, 
Azoka plazaren aldean, 
eskailerez eta arrapalaz 
osatutako irteera berria 
eraikiko dute, eta horrek 
mahaiak jartzeko aukera 
emango die gastrotabernei.

Aparkalekuari dago-
kionez, osorik eraberritze-
ko asmoa du Udalak; horre-
tarako aurrekontua hiru 
milioi ingurukoa da. Horrez 
gain, saneamendu eta hor-
nikuntza sareak ere berri-
tuko dituzte, eta inguru-
neko argiztapena hobetu. 

el corte ingles
Txostenak El Corte Ingle-
seko zamalanak lurperatzea 
ere aurreikusten du; eta 
hain justu ere, lan horiek 
piztu dute eztabaida Uda-
leko alderdi politikoen 

artean. Urtaranen gober-
nuak dio egingarria bada 
egitasmoan sartu egingo 
dela obra hori, Jaurlari-
tzaren aurrekontuari gehi-
tutako 800.000 euroko par-
tidaren bidez. Gaineratu 
du proiektua idatziko due-
la orain eta aurrera ateraz 
gero, saltokiaren inplika-
zioa beharko dela. 

EH Bilduk txosten juri-
dikoa eskatu dio udalba-
tzako idazkari orokorrari, 
zamalanetako kaia zabal-
tzearen inguruaren dauden 
zalantzak argi ditzan. 

Antxon Belakortu zinego-
tziak honakoa salatu du: 
"PPk eta EAJk akordio bat 
erdietsi dute 800.000 euro 
inbertitzeko. Operazio 
honek zentro komertziala-
ri fabore bat egitea supo-
satzen du". 

Udala El Corte Ingles-en 
"mesedetan" ezin dela ibi-
li adierazi du eta zera azpi-
marratu du: "Kaiak zarata 
eta eragozpenak eragiten 
dizkie auzokideei eta zen-
tro komertzialak berak 
obraren kostua bere gain 
hartu beharko du".  

Pergola handia 
instalatuko dute; 48 
saltokientzako tokia 
izango du 

besteak beste, parterreak kenduko dituzte.  |  M.b.

kalearen ezkerraldeko lerroko aparkalekuak bateriakoak izango dira aurrerantzean; 60 leku berri dira.  | a. aMenabar

aldaketak
adriano Vi
kalean

Adriano VI kaleak 60 aparkaleku 
gehiago ditu, Trafiko Zerbitzuak lekuak 
berrantolatu ostean. Zehazki, Gustavo 
Maeztu Margolariaren eta Tomas Alfaro 
Margolariaren kaleen arteko zatian, 
zirkulaziorako errei bat kendu dute, eta, 

kalearen ezkerraldeko lerroko 
aparkalekuak bateriakoak bihurtu 
dituzte. Azken urteotan, asko izan da 
San Martin inguruan kendu egin den 
aparkaleku kopurua; falta hori arintzen 
saiatu dira neurri horrekin.

Aparkalekua osorik 
eraberrituko dute; 
hiru milioi 
bideratuko dituzte
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laUdio

Espainiako Gobernuko 
Ordezkaritzak eskaera egin 
du epaitegian Laudioko 
alkate Natxo Urkixo iku-
rren legeari lotutako 
2015eko epaia ez betetzea-
gatik; 27.500 euroko isu-
narekin zigortu nahi du 

Javier de Andresek zuzen-
tzen duen erakundeak, 
hileko 1.500 euro. Epaite-
giak erabaki beharko du 
orain Laudioko udaletxean 
epaia bete den. Izan ere, 
Espainiako ikurrarekin 
batera, hainbat ikur jarri 
zuten; tartean, Saharakoa 
eta Eskoziakoa. 

De Andresen eskaerak 
izan du dagoeneko eran-
tzuna. Urkixori babesa 
eman nahian, astelehe-
nean, esaterako, agerraldia 
eskaini zuen herritar tal-
de batek. Besteak beste, 
salatu zuten ez dela mota 
horretako lehenbiziko 
kasua izan: "Azken urteo-

tan Espainiako Gobernua-
ren Ordezkaritzak eraso 
ugari abiatu du udal honen 
aurka, Laudioko herrita-
rron borondate demokra-
tikoa urratuz".

bozeramaile batzordea
Laudioko Bozeramaile 
Batzordea ere alkatearen 
alde agertu zen pasa den 
astean. EH Bilduk eta EAJk 
adostutako testuak salatu 
du Espainiako Gobernuko 
Ordezkaritzaren salaketak 
"ez duela oinarririk" eta 
alegazioak egin dituztela; 
oraingoz, baina, ez da ebaz-
penik jaso. Koalizioaren 
eta jeltzaleen ustez, Udalak 
epaia bete du.

Gauzak horrela, nabar-
mendu dute isuna jartze-
ko saiakerak ez duela 
legearekin zerikusirik, eta 
"bultzada politikoaren 
ondorio" dela. Alkateari 
babesa adierazi diote eta 
azpimarratu dute "anker-
keriaz" jokatzen ari dire-
la bere aurka.

Testuaren bozketan, 
Omnia abstenitu zen eta 
PSE-EE-k eta PP-k aurka-
ko bozkatu zuten. Ohar 
baten bidez Omnniak azal-
du du abiapuntua alkatea 
babestea zela, baina, EH 
Bilduk eta EAJk nahiago 
izan dutela "kutsu politi-
koa duen testua" onartzea.

astelehenean herritarrek egindako agerraldiaren irudia.  |  aiaraldea.eUs

herritar talde batek babesa 
eman dio urkixori, isun 
mehatxuaren aurrean 
laudioko alkatea 27.500 euroko isunarekin zigortu nahi dute ikurren legea ez betetzeagatik

Politika
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oiardo

Bertan da Aste Santua; 
astebete eskas baino ez da 
geratzen eta gehienek opo-
rrekin amets egiten badu-
te ere, badaude oraindik 
ere jaiegunetarako planik 
ez dutenak. Gorbeialdeko 
Kuadrillak prestatutako 
bisita gidatuetan parte 
hartzea izan daiteke auke-
retako bat. 

Ostegun Santuan, api-
rilaren 13an, Oletako Atxe-
ta gaztandegia ezagutzeko 
aukera izango da. Maider 
Unda kirolari ohiak eta 
artzainak artaldea eraku-
tsiko die bisitariei, eta 
gazta egiteko prozesua. Ez 
da dastatzerik faltako.

Hilaren 15ean, larun-
batean, Baias garagardo-
tegian izango da hitzordua. 
Gorbeia mendiguneko 
Baias errekatik hartutako 
urarekin artisau-lanaren 
bidez eginda dagoen gara-
gardoari buruzko xeheta-
sun guztiak jasoko dituz-
te Joselu Lopez eta Idoia 
Marañonen eskutik. Ins-
talazioak ezagutu eta egi-
ten diren garagardo mota 

ezberdinak dastatuko 
dituzte bertan.

aramaioko aldeko eztia 
Pazko-bigarrenean, apiri-
laren 16an, Aramaioko 
Uribarri auzora joko du 
egitarauak. Juan Mari 
Arriolabengoak erlezain 
baten lana erakutsiko die 
bisitara hurbiltzen direnei. 
Erlauntzak gertutik ikusi 
ostean, Aldeko eztiaren 
erauzketa tailerrean jarrai-
tuko dute azalpenek. Gai-
nerako bisitetan bezala, 
produktua bera ere pro-
batuko ahalko dute. 

Gorbeialdeko Kuadri-
llatik ohartarazi dute 
mugatua dela plaza kopu-
rua eta, hortaz, aldez aurre-
tik izena eman behar dela 
945-43 04 40 telefono zen-
bakian edo turismo@gor-
beialdea.eus helbide elek-
tronikoan. 

Lehen bi irteeretako 
sarrerak 8 euroan salduko 
dira; Atxeta gaztandegian 
doan sartuko dira 8 urte 
arteko neska-mutikoak. 
Aldeko eztiaren bisitaga-
tik, berriz, 6 euro ordain-
du beharko dituzte sei 
urtetik gorakoek. 

garagardoa egiten ikasi 
daiteke egunotan oiardon 
Gaztandegi bateko lanak ere gertutik jarraitu daitezke kuadrillak antolatutako bisitei esker 

hainbat garagardo mota egiten dituzte Urbakustaizen.  |  baias

turismoa

m.b.  

ziGoitia

Zain daude berriro ere 
Gorbeialdean Korrika 
noiz iritsiko. Ostiral 
goizaldean egingo du 
bigarren sartu-irtena; 
Ubide atzean utzita 
sartuko da Arabara, 
04:08an. Ordubete 
beranduago helduko 
da Gopegira; 05:47an, 
Murgiara; eta, 06:42an, 
Izarrara.  

Lasterketaren ingu-
ruan, hainbat ekimen 
egingo dira ostiralean. 
Murgian, esaterako, 
Korrika Txikia dute 
11:30ean, Oro Ama Bir-
j i n a  e sko l akoek ; 
15:00etan, Urkabustaiz-
ko etxeko txikienen 
txanda da. Aramaion, 
trikiti jaialdia dute 
egun berean; eta Iza-
rran, Futbolariak eta 
printzesak antzezlana, 
19:30ean. Ikuskizun 
berdina ikusi ahalko 
dute larunbat arratsal-
dean, Zigoitian.

Lasterketak bitar-
tean bere ibilbidea egi-
ten jarraituko du; larun-
batean itzuliko da ber-
tara, Debagoiena igaro 
ostean. 14:59an sartuko 
da Landara.

gorbeialdea 
bisitatuko du 
ostera ere 
korrikak

euskara
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lautada

Gazteek, besteak beste, eskalada, orientazioa, eta segurtasuna landuko dituzte.  |  laUtadako eUskara zerbitzUa

mendia eta hizkuntza eskutik doaz 
'oxigenoa euskarari' ekimenean 
hilabeteon hasi da eskolatik kanpo gazteen artean euskara eta mendizaletasuna sustatu nahi dituen programa 

euskara

Juanma gallego 

aGUrain

2010ean abiatu zen, aurre-
nekoz, Oxigenoa Euskara-
ri egitasmoa, Laudioko 
Udalaren eta Mendiak eta 
herriak mendi gidarien 
elkartearen arteko elkar-
lanaren ondorioz. 

Ordudanik, ekimena 
Lautadara ere zabaldu 
dute, eskolatik kanpo gaz-
teen artean euskararen 
erabilera sustatzeko 
asmoarekin. Aurtengo edi-
zioa abian da. "Laudiori 
dagokionez, ikasturte 
osoan zehar, hamar txan-
go egiten ditugu, irailetik 
ekainera. Lautada eta 
Barrundiako ekimenei 
dagokienez, sei txango 
antolatzen dira", azaldu 
du mendi gidari lanetan 
ari den Julen Reketak. 
Barrundiako ekimena 8-12 
urte arteko gaztetxoei 
zuzenduta dago, eta Lau-
tadakoa, berriz, 12-18 arte-
ko gazteei.  

Mendia ezagutzeaz 
gain, bestelako jarduerak 

ere lantzen dituzte txan-
goetan. "Beti saiatzen gara 
kutsu historiko edo etno-
grafikoa duten lekuetara 
hurbiltzen. Era horretan, 
mendi irteera bakoitza 
aberasten ahalegintzen 
gara, eduki erakargarriak 
lantzeko aukera emanez".  

Barrundiako gaztetxoe-
kin, adibidez, Leintz Gatza-
gako museoan egon dire-
la aipatu du mendi gida-
riak. "Laudiokoekin, 
berriz, Gipuzkoako bur-
dinoletara joan gara".  

orientazioa eta eskalada 
Baina mendiak berak ere 
badu, noski, protagonis-
moa. "Nola ez du izango 
ba, gu mendiko gidariak 

izanda!", dio Reketak. "Esa-
terako, mendian ondo 
orientatzen irakasten die-
gu parte hartzen duten 
gazteei".  

Garaiko urtegiaren 
inguruan, berariaz orien-
tazioa lantzeko ibilbide 
bat prestatuta dago, eta 
hori baliatuko dute aurten 
ere. 

Horrez gain, eskalada 
ikastaroa egingo dute, eta 
mendian segurtasunez 
ibiltzeko nondik norakoak 
azalduko dituzte. "Lauta-
dako gazteekin, Eginora 
joan ohi gara eskalada 
lantzera, Lezera; Laudio-
koekin, berriz, Iruñean 
dagoen Rokopolisera joan 
gara".   

Gazteek natura ezagu-
tzeko parada izango dute. 
"Mendian topatzen diren 
animalien eta landareen 
inguruko azalpenak ere 
ematen ditugu". 

Gazteekin izandako 
esperientzia "primerakoa" 
izan dela azpimarratu du 
Reketak. "Asteburua tarte 

laburra da, eta askotan 
zaila da dena bateratzea, 
baina gazteek oso ondo 
pasatzen dute, eta espe-
rientzia oso polita da". 

Ekimen honetan  lagun 
dezente biltzen direla azpi-
marratu du mendi gida-
riak. Laudioko taldean, 
batez beste, 30-25 gaztek 
parte hartzen dute, eta,  
Lautadako eta Barrundia-
ko taldeetan, berriz, hogei 
bat lagun bakoitzeko.

Aurtengo 
irteerak

lautada

apirilaren 2an: 
kurtzebarri.

maiatzaren 7an: 
orixol. "orientazioa 
mendian".  

irailaren 17an: ernio. 
"euskal mitologia".

urriaren 28-29an: 
eginoko aterpetxea. 

azaroaren 19an: 
toloño. "elikadura 
mendian". 

abenduaren 17an: 
arantz. "Mendia 
neguan. segurtasuna".

barrundia

apirilaren 23an: 
etxabarri Urtupiñatik 
abiatuz, mendi irteera.

maiatzaren 21ean: 
“btt barrundia". 
Mendiko bizikleta.

irailaren 10ean: 
orientazioa Garaion.

urriaren 7-8an:  
leixargarateko txabola.

azaroaren 5ean: 
aldaia.

abenduaren 3an: 
ozetabaso.

"Mendiaz gain, 
gazteekin Historia 
eta etnografia 
lantzen ditugu"
Julen reketa                     
Mendi Gidaria
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mirian biteri  

irUña oka

Zabalik daude ostera ere 
Santa Katalinako lorategi 
botanikoko ateak, eta turis-
moa sustatu nahian, jar-
duera programa erakar-
garria prestatu du Araba-
ko Diputazioak; besteak 
beste, bisita gidatua, tai-
ler didaktikoa eta kultura 
ekitaldiak izango dira 
datozen hilabeteotan ber-
tan. 

Berrikuntzen artean, 
tximeletategiarekin lotu-
tako ekimenak dira nabar-
mentzekoak. Uztailean, 
esaterako, tximeleten gai-
neko hitzaldia eskainiko 
du aditu batek gune horre-
tan, eta baita animalia 
horiek behatzeko saioa 
ere. Gainera, ikasleen bisi-

tak antolatzeko egutegia 
prestatzen dabiltza dato-
rren ikasturterako, umeek 
tokian bertan ikas dezaten 
espezie horren metamor-
fosi eta bizitzari buruz 
jakin beharrekoa.

Tailer didaktikoak ere 
antolatuko dituzte, gaine-
ra, lorategiko denboraldi 
berriari begira; hain jus-
tu, sendabelarren eta toki-
ko landareen gainekoak 
izango dira, eta lurrin eta 
xaboiak artisau erara egi-
ten ere ikasteko aukera 
izango dute. 

izarrak behatzeko saioak 
Izarrak eta konstelazioak 
behatzeko saioak ere leku 
berezia izango du. Azpi-
marratzekoa da Santa 
Katalinako lorategia Star-

light izar parke moduan 
onartua izan dela, eta eki-
taldi nagusi gisa, ilargi 
festa egingo dute abuztua-
ren 10ean. Dagoeneko 
errotuta dagoen festa da 
hori, urtero milaka lagu-
nek parte hartzen dute 
baitute antzerkiz lagun-
dutako ibilaldian. 

Flamenko eta tango gauak
Horrez gain, askotariko 
kultura ekitaldiak izango 
dira datozen hilabeteotan; 
tartean, flamenko eta tan-
go gauak egingo dituzte, 
eta Erdi Aroan oinarritu-
tako Enperadorearen 
bidaia antzezlana eskai-
niko dute. Gauean peli-
kula eskainiko dute.

Apirila eta urria bitar-
tean egingo dira aipatu-

tako ekintza guztiak, Ara-
bako Foru Aldundiaren 
Turismo Sustapenaren 
sailak eta Lorategi Bota-
nikoaren Adiskideak 
Elkarteak elkarlanean 
sinatutako hitzarmenari 
jarraituz. Hiru ardatz 
nagusi ditu honako akor-
dioak: tximeletategi berria 
eta tximeleta lorategia 
sustatzea, jarduera bota-
nikoa bultzatzea eta lora-
tegia turismo baliabide 
bezala indartuko duten 
askotariko jarduerak anto-
latzea.

Iazko urtean zehar 
12.000 lagun baino gehia-
gok bisitatu zuten Santa 
Katalina lorategia eta 
kopuru horrek bisitarien 
zenbatekoan %25eko haz-
kundea eragin zuen.

ikasleentzako egutegia prestatzen dabiltza santa katalinako lorategi botanikoan.  | phot.ok

martxan dira santa katalina 
lorategiko bisitaldiak eta tailerrak
lorategi botanikoaren denboraldi berria aurkeztu dute; askotariko jarduerak izango dira apiriletik urrira bitartean

turismoa

Santa 
Katalinako 
ordutegia

Bakoitzak bere 
kabuz edo bisita 
gidatua eginez 
ikusi daiteke 
lorategi 
botanikoa, honako 
ordutegian: 
10:00etatik 
14:00etara, 
astegunetan; eta 
11:00etatik 
15:00etara, 
larunbatetan, 
igandetan eta 
jaiegunetan. 
Maiatzetik irailera 
bitartean, berriz, 
10:00etatik 
20:00etara egongo 
da zabalik.
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mendialdea

mirian biteri  

MaeztU

Denbora  har tu  dute 
Arraia-Maeztuko adminis-
trazio batzarrek onddo 
gunea sortzeko baina 
dagoeneko martxan dago. 
Pasa den larunbatetik, 
apirilaren 1etik, dago arau-
di berria indarrean. Hor-
taz, Mendialdeko udalerri 
honetara perretxiko bila 
doanak jakin dezala muga-
tuta dagoela jarduera hori.  

Hainbat tarifa ditu 
gune "sozial" honek: urte-
ko abonuari dagokionez, 
udalerrian erroldatuta 
daudenek bost euro ordain-
du beharko dituzte, eta 
gainerakoek, berriz, 80 
euro. Bestalde, eguneko 
txartela bost euroan dago 
salgai, eta astekoa, berriz, 
hogei euroan. Arraia-Maez-
tuko udaletxean, Korresko 
parketxean zein inguruko 
lau jatetxetan eskuratu 
daitezke horiek. 

Arraia-Maeztu Udala 
administrazio batzarren 
proposamena kudeatzeaz 
arduratu da. Udaleko alka-

te Anartz Gorrotxategik 
azaldu du bi urte eta erdi 
eman dutela araudia pres-
tatzen, eta helburu nagu-
sia dela perretxiko bilke-
ta mugatzea. Horrekin 
lotuta, zera azpimarratu 
du: "Mendia oso zabala 
denez ez du ematen jendea 
perretxiko bila hurbiltzen 
denean naturari kalte egi-
ten dionik; baina, errea-

litatea bestelakoa da". 
Gaineratu du, orokorrean, 
banaka edo joaten diren 
zaleek "praktika onak" 
dituztela eta talde handiak 
direla mendiari "kalte" 
egiten diotenak.

dirua natura babesteko
Kuotekin jasotako dirua 
inguruak babestera bide-
ratuko dela ere iragarri 
du Gorrotxategik. Besteak 
beste, basoak itxi edo jar-
dunaldi mikologikoak 
antolatu dira horrekin, 
eta udaberrian eta udaz-
kenean zaindari bat jar-
tzearen aukera ere azter-
tzen ari direla jakinarazi 
du. Aldi berean, ibilgailuak 
herrigunetan zein Izkiko 
parkean sakabanatuta dau-
den guneetan utzi behar 
direla ohartarazi du alka-
teak, horrela dago eta jaso-
ta araudi berrian.

Gorrotxategik aipatu 
du hasiera batean ez dute-
la zigorrik jarriko: "Infor-
mazio eta sentsibilizazio 
kanpaina egingo dugu 
lehenengo".   

apirilaren 1etik indarrean 
da arraiako onddo gunea
isunak jartzen hasi aurretik, informazio eta sentsibilizazio kanpaina jarriko dute martxan

perretxiko bilketa mugatzea bilatzen dute araudi berriarekin.  |  alea

natura

m.b. 

antoñana

Denboraldi berria 
zabaldu du egunotan 
Vasco Navarro Bide 
Berdearen eta eskual-
deko turismo bulegoak; 
abendura arte luzatu-
ko da kanpaina.   

Aste Santuko egu-
tegiari erreparatuz 
gero, hilaren 8tik 12ra 
eta 17tik 23ra bitartean, 
goizez izango ditu ateak 
zabalik; hain justu ere, 
10:30etik 15:00etara. 
Apirilaren 13tik 16ra, 
10:30etik 14:30era eta 
16:30etik 20:00etara 
bisitatu ahalko da 
Antoñanako bulegoa. 

bisita gidatuak
Bestalde, inguruko 
turismoa sustatze alde-
ra, askotariko bisita 
gidatuak prestatu ditu 
hilabeteotarako Men-
dialdeko Kuadrillak. 
Apirilaren 14an, esa-
terako, Soila mendia-
ren itzulia egingo dute; 
eta 16an, igandea, 
Antoñana ezagutzeko 
aukera izango dute 
bisitariek.  

Anto la tza i leek 
gogorarazi dute doa-
koak direla bi irteerak, 
eta plaza kopurua 
mugatua denez, kome-
ni dela aurretik ematea 
izena 945-40 54 24 tele-
fono zenbakian edo 
info@montanaalavesa.
com helbidean.

Horrez gain, nordic 
walking irteerak ere 
antolatu ditu kuadri-
llak. Apirilean bakarra 
egingo dute larunbata 
honetan. Kanpezuko 
gunetik hasi eta Bide 
Berdetik izango da ibi-
laldia. Toki berean 
eman behar da izena.

zabalik dago 
honezkero 
antoñanako 
turismo bulegoa

turismoa

Salmenta 
tokiak
izki jatetxea:           
945-41 03 88

los roturos jatetxea: 
945-41 02 50

Virgala jatetxea:    
945-41 01 53

obenkun jatetxea: 
945-40 61 23

korreseko parketxea: 
945-41 05 02

arraia-maeztuko 
udaletxea:               
945-41 00 33
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trebiñu

Trebiñu Arabara batzeko 
aldarrikapena Zangozara 
heldu zen joan den 
larunbatean. Trebiñu 
Araba da goiburu, 
pankarta eskuan agertu 
ziren Korrikak Zangozan 
(Nafarroa) egindako 
kilometro batean. 
Trebiñutik bertatik joan 
den asteazkenean igaro 
zen hogeigarren Korrika. hogeigarren korrikak zangozan egindako kilometro batean elkartu ziren trebiñarrak.  |  arrosa irrati sarea

zangozan
izan da
trebiñu

a. amenabar 

trebiñU

Trebiñuko Udalak aisial-
diko begirale eta koordi-
natzaile lanak egiteko lan 
poltsa bat irekiko du. Inte-
resa dutenek eskaera egin 
dezakete hurrengo hila-
betean zehar; lanpostu 
bakoitzari dagokion doku-
mentazioa aurkeztu behar-

ko dute epe horretan. 
Udalerriko iragarki-taulan 
eta webgunean –condado-
detreviño.es– aurki daiteke 
lan poltsaren inguruko 
informazio guztia. 

Hala, NAN-aren kopia-
rekin batera, lan-bizitzaren 
egiaztagiria eta beharrez-
koa den euskara ezagutza 
maila ziurtatzen duen 

kopia erakutsi beharko 
dute interesa dutenek –
Euskara B titulua–, aisial-
di jardueretako begirale 
edo koordinatzaile titu-
luarekin batera. 

Nahitaezko baldintzak 
beteta, lan poltsan puntuak 
eskuratzeko kontuan izan-
go dute irakasle tituluren 
bat edo titulu baliokideren 

bat egiaztatzea, aisialdi 
jardueren begirale lanetan 
esperientzia izatea, Tre-
biñun antolatutako aisial-
di jardueretan parte har-
tu izana eta lan honekin  
lotutako trebakuntza ikas-
taroak egiaztatzea.

Martxoaren 21eko udal-
batzan hartu zuen Tre-
biñuk lan poltsa osatzearen 
erabakia, kultura eta eus-
kara batzordeak sustatuta. 
Udaleko idazkariak eta  
udal alderdi bakoitzeko  
kide batek osatutako kali-
fikazio batzordeak eraba-
kiko du lan poltsaren  
lehentasun ordena, eus-
kara zerbitzuaren aurre-
tiazko txostenarekin.

aisialdiko begiraleen lan 
poltsa bat osatuko dute
interesa dutenek hurrengo hilabetean aurkeztu beharko dute dokumentazioa udaletxean

gizartea
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arabako errioxa

Juanma gallego

lapUebla de labarca

Martxoan Lapuebla de 
Labarcan egin ziren Ara-
bako Errioxako Emaku-
meen Lehen Topaketetan 
aurkeztu zuten eskualde-
ko hainbat emakumeren 
bizitza jasotzen duen argi-
talpen berria. Bitartean 
Jolasean izeneko elkarteak 
abiatu zuen, aurrenekoz, 
ekimen hori, Oiongo ema-
kumeen bizipenak jasotzen 
zituen liburuxka bat pla-
zaratu zuenean. Argital-
penak izan zuen harrera 
ona ikusita, kuadrilla oso-
ra zabaltzea erabaki zuten. 
Monika Jalon gizarte lan-
gilea arduratu da lan hori 
aurrera eramateaz.

"Gure asmoa emaku-
meen bizitza azaleraztea 

izan da. Era horretan, iku-
sarazi nahi izan dugu ema-
kumeok esparru askotan 
lanean ari garela, eta ez 
gaudela soilik etxean 
umeak zaintzen", azaldu 
du Jalonek. 

Egileak arlo eta espa-
rru geografiko anitzeko 
emakumeak aukeratu 
zituen. "Arabako Errioxan,  
Guardia, Oion edo Bastidaz 
aparte, herri ugari daude, 
eta hori ere kontuan har-

tu dugu". Emakume guz-
tiek proposamenari baietz 
esan ziotela nabarmendu 
du egileak. Hamar isto-
rioak euskaraz zein gaz-
teleraz idatzita daude. 

aukera zabala
Jatorri ezberdineko ema-
kumezkoak agertzen dira 
argitalpenean. "Adibidez,  
Kubako emakume bat age-
ri da, bertoko gizon bate-
kin ezkontzean gurera 
etorri zena eta orain Osa-
kidetzan lan egiten duena, 
erizain gisa. Eta, Labrazan 
bizi den belgiar baten bizi-
tza ere". 

Esperientziaren bidean  
sakonduz, agure baten 
bizitza ere azaldu du libu-
ruak. "Bilarreko emakume 
horrek, gainera, laguntza 

eman zuen, gaztaroan abes-
ten ziren hainbat kantutan 
euskarazko hitzak berres-
kuratzeko".  Haitin eta 
Argentinan kooperazio 
lanetan aritu izan den 
Samaniegoko neska baten 
bizipenak ere ageri dira 
liburuan. 

Bastidako idazle bati 
buruzkoa da beste isto-
rioetako bat. "Idazlea izan 
nahi zuen emakumea da, 
eta, jadanik,  liburu batzuk 
argitaratu ditu. Orain, 
beste liburu bat idazten 
ari da, buru-belarri". Oio-
nen tradizio handia duen 
Auroraren kantan aurre-
nekoz parte hartu zuten 
bi emakumeetako bat ere 
azaldu da liburuan. "Ordu-
rarte mutilek baino ez 
zuten kanta egiten".

Bost emakume alkate 
dituen eskualde batean, 
horietako baten esperien-
tzia jasotzea ere oso inte-
resgarria iruditu zitzaion 
egileari. "Norbait aukera-
tzearren, gazteengana jo 
nuen, Lapuebla de Labar-
cako alkatearengana, hain 
zuzen. Berarekin jardutea 
plazer handia izan zen ere,  
tartean emakumeen ara-
zoen inguruko motibazio 
handia duelako". 

arabako errioxako emakumeen lehen topaketetan aurkeztu zuten egitasmoa, eskualdeko emakumeen lana azalarazteko.  |  berberana aldizkaria

liburu batean bildu dituzte 
eskualdeko emakumeen 
bizipenak eta testigantzak 
Jatorri ezberdinetako hamar emakumezkoren inguruko testuak biltzen ditu liburuak

gizartea

"Gure asmoa 
emakumezkoen 
bizitza azalareaztea  
izan da"
monika Jalon                
Gizarte lanGilea
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haMaika saltsa

A
rabako bertsolaritzak 
garaile berria du. Oiha-
ne Perea zalduondoarrak-
txapela jantzi zuen Ara-

bako Bertsolari Txapelketako fina-
lean, aurreko larunbatean. Aurrean 
izan zituen Manex Agirre, Iñaki 
Viñaspre, Asier Otamendi, Serapio 
Lopez eta Xabi Igoa, Arabako ber-
tso eskolen sarea irudikatu nahi 
zuen amaraunaren pankarta atzean 

zutela. Norgehiagoka adi-adi jarrai-
tzen, berriz,  600 lagun baino gehia-
go elkartu ziren Gasteizko Princi-
pal antzokian. Nieves del Alamo 
aurkezle eta Aintzane Irazusta 
gai-emailearen eskutik sei bertso-
lariek ariketa puntuagarriak buka-
tuta, Perea eta Otamendi pasatu 
ziren buruz-burukora. Azken bi 
ariketak bien artean jokatu eta 
Patxi Aizpuruak, Ainhoa Aizpu-

ruak, Aitor Jimenezek, Esti Zen-
goitibengoak eta Mikel Fernandez 
de Arroiabek osatutako epaimahaiak 
garaipena eman zion Pereari. Horre-
la, zalduondoarrak bere laugarren 
txapelketa eskuratu du, 2007, 2009 
eta 2013an egin zuen moduan. 

euskal herriko txapelketara
Era berean, udazkenean hasiko den 
Euskal Herriko Txapelketa nagusian 
kantatzeko eskubidea irabazi dute 
Pereak eta Otamendik, hurrenez 
hurren, 591,50 eta 590,50 puntu lor-
tu ostean. Beste lau finalistak, pun-
tuaketen ordenean, Agirre (390,00), 
Igoa (384,50), Viñaspre (380,50) eta 
Lopez (372) izan ziren.
       Aurten, Arabako bertsolaritza-
ren sustatzailea izan den Karla San-
tistebanek jantzio dio txapela fina-
leko irabazleari. 1982an Arabako 
lehenengo bertso-eskola sortu zuen 
Karlak, Araialdeakoa hain zuzen 
ere. Geroztik, antolatzailea, gai -jar-
tzailea eta epailea izan da. Finaleko 
bertso, puntuazio, gai eta argazki 
guztiak bertsozale.eus webgunean 
daude ikusgai.

oholtzan sei bertsolari izan ziren, arabako bertso eskolen sarea irudikatu nahi zuen amaraunaren pankartaren aurrean.  | erlantz anda

laugarrena,  
perearentzat
arabako bertsolari txapelketako finala irabazi du oihane pereak, laugarren aldiz. 
asier otamendirekin buruz burukoa kantatu ondoren, zain dute orain udazkenean 
hasiko den euskal herri mailako lehia. erredakzioa gasteiz
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M
adrilgo politikaz gain, 
udal politika gertutik 
ezagutzen du Jokin Bil-
darratzek (Tolosa, 1963). 

Besteak beste, Tolosako alkate izan 
da zortzi urtez eta Eudeleko presi-
dentea ere izan da. Haren ustez, 
hizki nagusietan idazten den poli-
tika udaletan egiten dena da, baina 
Madrilen ere euskal interesak defen-
datu behar direla dio. 
nolakoa da eguneroko lana senatuan, 
jakinda,  gainera,  PPk erabateko gehien-
goa duela?
Lana da politikak behar duen ele-
menturik garrantzitsuenetakoa. 
Gakoa da zure buruari eta ordez-

katzen dituzun ideiei leiala izatea, 
hain zuzen. PPk bertan erabateko 

gehiengoa duela ikustean, errazena 
litzateke zeregin horretan indar 
berezirik ez jartzea, baina, gure 
kasuan, ez da horrela izan. Esate-
rako, berriki batzorde batean parte 
hartu dut, eta Estatu idazkariari 

hiru galdera egin dizkiot. Frankis-
moaren inguruko mozio bat ere 
aurkeztu berri dut, zehazki, Erori-
takoen Haranaren inguruan. Jakin 
bagenekien mozioak ez zuela aurre-
ra egingo, baina, gutxienez, gure 
planteamenduak mahaiaren gainean 
jarri ditugu eta parekoaren kon-
traesanak agerian utzi ditugu.  
senatariak autonomikoak ala alderdi-
koak izan daitezke. zein alde dago bi 
mota hauen artean?
Denera, 266 senatari daude. Horie-
tatik, 208 zuzenean aukeratzen dira 
hauteskundeetan eta 58, berriz, 
Erkidegoetako legebiltzarretan. 
Autonomia Erkidego bakoitzeko 

Joan den astelehenean izan zen solasalean saioa, oihaneder euskararen etxean.  |  serGio azkarate

Jokin bildarratz
senataria eusko legebiltzarra ordezkatzen du espainiako senatuan Jokin bildarratzek, eta bertan eusko alderdi Jeltzalearen 
talde parlamentarioaren bozeramaile lanetan dihardu. iñaki iriondo/olatz alonso/juanma gallego. gasteiz

"alderdi abertzaleen arteko 
sinergiak indartu behar ditugu"

"Erabakitzeko eskubideari 
dagokionez, orain arte 
lortu ez den konplizitatea 
lortu behar dugu" 
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gutxienez senatari bat dago, eta 
beste senatari bat ere milioi biztan-
le bakoitzeko. Euskadiren kasuan, 
hiru dagozkigu. Eguneroko lanean 
ez dago alderik, baina Madrilgo 
gorteetan, hauteskundeak direnean, 
58 kide horiek parentesi batean 
egon daitezke. Izan ere, mahai iraun-
korretan ez badaude, senatari iza-
teari uzten diote. 
tolosako alkatea izan zinen, eta, duela 
gutxi, erabakitzeko eskubidearen ingu-
ruko galdeketa egin zen bertan. nola bizi 
izan duzu prozesu hau?
Zortzi urtez zinegotzia izan naiz eta,  
beste zortzi urtez, alkate. Legebil-
tzarrean eta Senatuan ibili naiz, 
baina gehien bete izan nauena alka-
tetza izan da. Horrek ere higadura 
dakar, noski, eta jardun horretan 
zortzi urte baino gehiago egotea ez 
da erraza. Eskakizun maila oso altua 
da baina, nire ustez, alkatetzetan 
egiten den politika hizki nagusiez 
idazteko modukoa da. Gure Esku 
Dagok bultzatutako ekimenari dago-
kionez, oso gainetik jarraitu dut, 
orain normalean kanpoan denbora 
asko egoten naizelako. Herrira buel-
tatzen naizenean, lasaitasuna bilatzen 
dut. Kolonbian eta Azerbaijanen 
izan berri naiz, esaterako. Prozesua 
gertutik jarraitu ez badut ere, hain-
beste milaka pertsona kalera era-
matea eta bozkatzera joatea ariketa 
garrantzitsua izan dela uste dut. 
Horrekin jarraitu beharra dago eta 
jendea sentsibilizatzen asmatu behar 
dugu. Zentzu horretan, beharrezkoa 
da alderdi abertzaleen artean kon-
plizitateak eta sinergiak areagotzea. 
kolonbian izan zarela aipatu duzu. zer 
egiten du bertan senatari jeltzale batek?
Senatari bezala Europako Kontsei-
luko kidea naiz. 47 estatuz osatuta 
dago eta, batez ere,  giza eskubideen 
aldeko lana egiten du. Espainiako 
Estatuak hamabi kide ditu eta ni 
horietako bat naiz. Kolonbiakoari 
dagokionez, Kontseiluko hainbat 
kidek gure kabuz erabaki genuen 
herrialde horretara joatea, bidaia 
ez ofizial batean. Bake prozesua 
ezagutu nahi izan dugu, eta gober-
nuarekin zein oposizioarekin bildu 
gara. Ivan Cepedarekin, Alvaro Uri-
berekin, FARCekoekin… bertako 
egoera ikusteko parada izan dugu. 
Iazko urriaren 2an egin zen plebis-
zituan, denon ezusterako, ezezkoak 
oso alde txikiagatik irabazi zuen. 
Halere, nahiko baikorra naiz. 

eaJk erabakitzeko eskubidean sinisten 
du. hala bada, zergatik dago hain epel 
gure esku dago-ren dinamikarekin?
EAJk gai hori atera zuen, Ibarre-
txeren garaian. Ez dut uste kontua 
denik epel egotea ala ez. Orain arte 
lortu ez den konplizitate bat bilatu 
behar da EAJ eta Ezker Abertzalea-
ren artean. Gure Esku Dago-ren 
hasierako oinarriak bai bizi nituen, 
baina gure alderdiko eta Ezker Aber-
tzaleko oinarrietako jendearen arte-
ko harremanak ez ziren batere erra-
zak izan. Bestalde, gizarteak nola-
baiteko protagonismoa irabazi behar 
du, Katalunian ikusi dugunaren 
parekoa. Orain, fokua Legebiltza-
rrean lantzen ari den ponentzian 
jarri behar da.
zer etorkizun ikusten diezu gure esku 
dagoren aldarrikapenei? gaur egun 
espainian dagoen gobernuaren jarrera-
rekin zerbait lortu daitekeela uste al  
duzu?
Gure Esku Dagok publikoki adiera-
zi duen bezala, beraiek muga bat 

dute, baina oinordetza bat utziko 
dute. Sozializazioa egitea garrantzi-
tsua izango da, baina baita egoera-
ren inguruko diagnostiko bat ere. 
Hausnarketa hori gizarteak zein 
alderdiek egin beharko dute. Lege-
biltzarreko ponentziarekin ere antze-
ra jokatu beharko da. Madrileri 
dagokionez, orain dagoen egoera ez 
da erraza, ez soilik PPrekin, baita 
PSOErekin ere. Podemosek ere sen-
tsibilitate ezberdinak azaldu ditu 
gaiaren inguruan. 
nola ikusten da kataluniako egoera 
senatuan? alderdien diskurtso ofiziale-
tan baino, zuen artean hitz egiten duzue-
nean...
Egoera oso bortitza da. Senatuan 
Katalunia tentsio handiko gaia da, 
batik bat, galderak eta mozioak 
aurkezten direnean. PDCAT Kata-
luniako Alderdi Demokratako eta 
Esquerra Republicanako jendea oso 
minduta dago, eta min hori azale-
razten dute. 
kafetegian zaudetenean ere tentsio hori 
nabaritzen al da?
Bai, momentu honetan batez ere 
PDCATeko jendearekin. PPko zein 
beste alderdi bateko jendearekin 
kafe bat lasai hartzen egon zaitezke, 
baina PDCAT eta PPren artean une 
honetan tentsio handia dago. Kata-

"Bizikidetza garatzea zaila 
da, ia ezinezkoa, presoen 
egoera konpontzen ez den 
bitartean"

Jokin bildarratz, saioan parte hartu baino lehen, Gasteizen.  |  serGio azkarate
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lanak asko sufritzen ari dira, gaita-
sungabetuak izateagatik edo taldea 
osatzeko aukera ez edukitzeagatik. 
Haien ikuspegia da behin eta berriz 
leku guztietatik kanporatzen dituz-
tela, eta horrekin oso minduta dau-
de.
nola ikusten duzu eudel, orain eh bildu 
bertan sartu dela?
Askoz hobeto. Hankamotz geunde-
lako, eta horretaz kontziente ginen. 
Udal askoren alkatetzan Ezker Aber-
tzalea dago, udal garrantzitsuetan 
gainera. Horregatik, Ezker Abertza-
lea barruan edukitzea ezinbestekoa 
zen. Horrela, Eudelek hobeto ordez-
katuko ditu sentsibilitate guztiak 
eta baita udalek dituzten beharrak 
ere. Erakundearen behar nagusie-
netakoa hirugarren hanka institu-

zional bihurtzea izango litzateke. 
Jaurlaritza, aldundiak eta udalak 
ditugu, eta udalen ordezkari nagusia 
izan behar du Eudelek. Jaurlaritza-
rekin zein aldundiekin negoziatu 
eta udalak ordezkatu ahal izateko, 
batez ere. Izan ere, lehen esan dudan 
bezala, hizki nagusiez egiten den 
politika gure zinegotziengan eta 
alkateengan dago. Gehientsuenak, 
gainera, boluntarioak dira. 
testuinguru horretan, non kokatzen da 
udalbiltza?
Udalbiltzak paper garrantzitsua joka 
dezake, eta horregatik inor ez ika-
ratzea lortu beharko genuke. Era-
kunde berri bat sortu da, eta garran-
tzitsua da alde guztiak jasotzen dituen 
erakundea izatea. Zentzu horretan, 
Hego eta Ipar Euskal Herria biltzen 

dituen erakunde bakarrenetakoa 
Ikastolen Elkartea da. Udal mailan 
antzeko papera jokatzen duen era-
kunde bat izatea garrantzitsua litza-
teke. Zalantzan jar liteke ea bertan 
soilik abertzaleek egon behar duten 
ala sentsibilitate guztiak biltzen 
dituen erakundea izan beharko litza-
tekeen.
madrilen zaudetenok trebiñu araban 
sartzeko saiakera gehiago aurreikusten 
al dituzue?
Bai. Orain dela gutxi, gainera, bes-
te ekimen bat egin dute eta hori 
izango da jorratu beharreko bidee-
tako bat. Espainiako Estatuak ara-
zo handi bat du: oso atzerakoia da 
lurraldetasunari dagokionean. Boron-
datea hain garbia izanda eta hain 
arazo txikia suposatuz, ezin da uler-
tu nola gai horri ez zaion irtenbidea 
eman oraindik. 
aste honetan izango da etaren armaga-
betzea. nola ikusten da hau madriletik? 
Une honetan, 2011ko urriaren 20an 
hasi zen fase bat bukatzen ari da. 
Baina konpondu beharreko gai asko 
geratzen dira. Tartean, bizikidetza 
eta normalizazioa. Eta hor udalek 
paper garrantzitsua joka dezakete. 
Presoen egoera ere kontuan hartu 
behar da; duela gutxi beste istripu 
larri bat izan da. Oso zaila da, ia 
ezinezkoa da, bizikidetza garatzea 
gai hori konpondu gabe dagoen bitar-
tean. Biktimen gaia dago ere. Gure 
errealitatea hemengoa izanik, badi-
rudi askotan biktimak batera dau-
dela, baina gai honek beste tentsio 
bat sustatzen du. Hemen ñabardura 
asko ulertzeko gai gara, baina hemen-
dik kanpo ez da hain erraza ñabar-
dura horiek ulertzea. 
baina bizikidetza, batez ere herri txikie-
tan, uste genuen baino lehenago heldu 
da, ezta?
Ez zait hala iruditzen. Ez dago gataz-
karik, baina oraindik pertsonen eta 
familien arteko min asko daude 
oraindik… nik neuk nireak baditut, 
eta nire semeek izango dituzte, bai-
na min horiek denborak gaindituko 
ditu. Halere, era batean edo bestean 
sufritu dutenek hor izango dute 
mina. Ni, adibidez, Tolosako elkar-
te kultural gastronomiko batean 
ezin naiz sartu, EAJkoa izateagatik. 
Ez da ezer gertatzen, baina egia da 
oraindik orain badagoela hor zerbait 
gainditzeko. Horrek denbora eska-
tzen du, baina bide onean goazela 
iruditzen zait.
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sexualitatea

C
hrysallis EH elkarteak 
transexualitate egoeran 
dauden haurren erreali-
tatea ezagutarazteko kan-

paina abian jarri zuenean, nahiz 
eta batzuen gustukoa izango ez zela 
imajinatu, ez zuen esperoko ondo-
ren gertatutako guztia. 

Beraiek pertsona bakoitzak ema-
kume ala gizon sentitzeko modu 
ezberdina duela aldarrikatzen duten 
bitartean, badira gizon eta emakume 
izateko modu bakarra inposatu nahi 
dutenak (¿Sabes lo que quieren 
enseñarle a tu hijo en el colegio? Las 
leyes de adoctrinamiento sexual libu-
ruxka irakurtzea merezi du) eta 
azken hilabeteetan hiriz-hiri ikusi 
ditugu Espainian zehar eta baita 
gurean ere. Gasteizen ongietorria 
egiteko prest geunden, euripean 
batzuetan, haizeak koloretako ban-
derolak mugituz bestetan, oihu egi-
nez orain eta talde txikitan transfo-
bo hauen lotsagabekeria komentatuz 
ondoren.

Transfoboek diotenaren kontra, 
ez zen transexual eta homosexualen 
kontzentrazio urri bat izan, ezta 
gutxiago ere. Adin, sexu, orientazio, 
sentiberatasun, bizimodu eta pen-
tsakera ezberdinetako pertsonak 
bildu ginen han, guztiok aldarrika-
pen berdina partekatuz: emakume 
eta gizon izateko modu anitz dago 
eta aniztasun hori errespetu osoz 
onartua izatea nahi dugu.

Ordu eta erdi luze igaro zen 
autobus laranjaren berririk gabe. 
Ez ziren agertu. Ipar Ameriketara 
abiatzea erabaki omen zuten, Trum-
pen bozkatzaileen artean Araban 
baino arrakasta handiago lortzeko 
itxaropenaz, antza. Baten batek 
pentsatuko du denbora galdu genue-
la kalean goiz erdia pasata, baina 
egindako ekintza bakoitzarekin 
lortutakoa ez da gutxi.

Chrysallisek metxa piztu zuen, 
gaia kalera atera zuen eta jendartea 
helburu horren oihartzun bihurtu 
da. Transfoboen eraso bakoitzaren 
aurrean, erantzuna eman dugu. 
Herritarrok, erakundeek, komuni-
kabideek… apustu argia egin dugu 

pertsona transexualen eskubideen 
bermea lortzeko. Errealitate ezkutua 
kaleratzeko apustua egin zuen Chry-
sallisek eta egundoko bidelaguna 
lortu du oraingoan. Etsaiak transe-
xualitate, maskulinitate eta femi-
nitate eredu askeak, eta sexualita-
tea bizitzeko estuasuna zabaldu 

nahi izan duenean, gizarteak kon-
trakoa esan dio argi. Kalean, suton-
doan, irratian, telebistan, ikaste-
txeetan… inoiz baino gehiago hitz 
egin dugu sexu identitateaz, gizon 
eta emakume izateko hamaika modu 
ezberdinetaz, gure izate sexuduna 
azaltzeko mila eraz…

Chrysallisek abiatutako kanpai-
nari esker, transexualitatearen onar-
penaren akordio isila sinatu dugu 
jendartean. Transexualitate egoeran 
daudenekiko interesa, elkar ulertzea 
eta errespetu maila handitu da eta 
horrekin batera haur, gazte eta hel-
du askoren duintasun eta bizi kali-
tatea hobetuko da. Laranjaz margo-
tu ditzakete hamaika autobus, 
berrehun autokarabana, hegazkin, 
txirrindula eta itsasontzi. Guk osta-
darraren kolorez margotuko ditugu 
gure kale, etxe, ikastetxe, tabernak 
eta plazak. Askatasunaren kolorez.

"Transexualitate egoeran 
daudenekiko interesa, elkar 
ulertzea eta errespetu maila 
handitu da"

Bidelagun aparta, arrakasta!

emaize
sexoloGia zentroa www.emaize.com

hazteoir elkarteak Gasteizen egin behar zuen agerpenaren kontrako elkarretaratzea.  |  alea
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postontzia

gasteiz
asier diaz de durana 
"zama handiko tristurak altxatzeko igogailuak 
diseinatzen onena zaitugu. zorionak tabernako 
ingeniari trebeenari!!!". 

zozketak
Harpidedunentzat

gasteiz
gaizka amondarain 
"hamaika irri, parranda, dantza eta eztabaida sakon.
segi ametsak arrantzatzen, arratiako poseidon!
Gasteizko zure lagunak". 

gasteiz
irati Fernandez de lezeta 
"hasierako bizipoz eta gogo berak dituzue 
lagun bai korrikak, bai zuk irati. amaigabeko 
martxa aparta horretan jarrai dezazun opa 
dizugu familia eta lagunok. besarkada handi 
bat, zorionak irati eta Gora korrika!!!!!". 

idatzi zure mezua 
www.alea.eus atarian 
eta aldizkarian ere 
argitaratuko dugu.

azken irabazlea: 
errigora produktu sorta: Jaime ortiz de Urbina duran (Gasteiz).

Eman izena webgunean:
www.alea.eus/zozketak

halabedi tabernan 
afaria
Gasteizko alde zaharreko hala bedi 
tabernan bi lagunentzat afaria 
zozkatuko du aleak, ostiral edo 
larunbat batean afaltzeko. zozketan 
parte-hartzeko, eman izena 
apirilaren 24a baino lehen. 
irabazlearen izena apirilaren 27ko 
aldizkarian jakinaraziko dugu. 

gasteiz
lur eta nahi gonzalez de heredia 
"zorionak etxeko txirrindulari, dantzari eta mendizale trebeei! 6 urte, txapeldunak! 
Jarraitu gauzekin disfrutatzen, eta zuen bizipozarekin! Muxu erraldoia etxekoen 
partetik. asko asko maite zaituztegu!!!". 



 alea 29

denbora-Pasak

Nola jokatu? 9x9-ko lauki honetako gelaxka hutsak 
bete behar dituzu, 1etik 9ra bitarteko zenbakiekin; 
zenbaki bakar bat ere ez da bi aldiz azaltzen 
errenkada eta zutabe berean, eta ezta dagokion 
3x3-ko laukian ere.

hitz GezidUna

GoitibeherasUdokUa

soluzioak

sudokuA

HiTz gEzidunA

goiTiBEHErA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nola jokatu? Goiti eta beheiti letra bat gutxiago 
edo gehiago du asmatu behar duzun hitzak. 
1. Asparreneko kontzejua. 2. Legutioko kontejua. 
3. Aizkorri aldeko zelaigunea. 4. Jira, itzulia.
5. Jardun. 6. Labore mota. 7. Asko.
8. Zuiako kontzejua 9. Zedarri.

t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

tPasaka
jokalaria

Hots ez
atsegina

Lepoak,
idunak

Begietako
zikin

Udare

Burdina
urtua

Sudurretako
jarioak

Lusakakoa

*Oiloaren
ar

Gizon
izena

Bizkaiko
ibaia

Zerga
zaharra

Detekta-
gailu

Jatekoa

Handi
samarra

t

t

tKontso-
nantea

Boroa

t

tEuskadi,
labur-labur

Galderetan

t

Euskal
sindikatua

Emea
gurasoekiko

* Amurrioko herri inauterietako pertsonaia

t
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agenda

MUsika

anari eta Jupiter Jon
gasteiz. ostirala 7, 21:30ean, 
Jimmy Jazz aretoan.

ikaära, nakkiga, 
sinigami eta helde  
amurrio. ostirala 7, 22:30ean, 
burubio aretoan.

nafarroa kantu taldea 
amurrio. larunbata 8, 
20:00etan, erdigunean.

antzerkia

'txarlestrup'
laudio. ostirala 7, 19:00etan, 
aldai plazan. zirika zirkus 
taldearen eskutik.

bertsolaritza

Plaza librea
laudio. ostirala 7, 22.00etan, 

gaztetxean. paula amilburu, 
izar Mendiguren, iker pastor 
eta ander solozabal 
bertsolariekin.

haUrrak

'amalurra eta 
birziklatzeko makina' 
ipuina
gasteiz. larunbata 8, 
12:00etan, Judimendi gizarte 
etxean.

umeentzako tailerrak
agurain. larunbata 8, 
17:30ean, san Joan plazan.

eskulan tailerra
laudio. larunbata 8, 
17:30ean, ludotekan. arima 
taldearen eskutik.

'Printzesa eta 
futbolaria' antzerkia
ondategi. larunbata 8, 
19:00etan, kultur etxean.

'imagine' ikuskizuna
gasteiz. igandea 9, 12:00etan, 
kunarte aretoan. asier kidam 
magoarekin. 3-5 urte bitartean.

ikUs-entzUn

zinegoak emanaldia
artziniega. ostirala 7, 
18:00etan, etnografia 
museoan. Gaylesbotrans 
emanaldia.

'albert' eta 'igelak' 
pelikulak
dulantzi. igandea 9, 
17:00etan, auditoriumean.  

'euskadi' dokumentala
gasteiz. asteartea 11, 19:00etan, oihanederren. 1936an 
grabatu zuten euskadi dokumentala. 

eUskadi

aPirilak

7
aPirilak

13

'urko herrikoi' kontzertua
gasteiz. asteartea 11, 20:00etan, principal antzokian.

eitb

euskararen 
agenda
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ostegun santuko prozesioa
guardia. osteguna 13, 21:00etan. 
arabako beste hainbat txokotan egin 

moduan, Guardian herritar ugari biltzen 
dituzte ostegun eta ostiral santuko 
elizkizunek. horien artean, 

nabarmentzekoa da iltze ateratzea 
izenez ezagutzen den jaitsiera, ostiral 
arratsaldean egingo dutena.

bestelakoak

trikitixa jaialdia
aramaio. ostirala 7, 18:30ean,  
kultur etxean. trikitilariekin 
batera, musikari gonbidatuak 
izango dira saioan.

ilunabarrean dantzan
gasteiz. ostirala 7, 21:00etan, 
oihanederren. balfolk 
dantzaldia, patxi Monterok 
gidatuta.

geurekin mendira
gasteiz. igandea 9, 08:30ean, 
Mendizorrotzako aparkalekutik 
abiatuta. cantoblanco mendira 
igoko dira. aurretik izena 
emena behar da.

MUsika

la unión
gasteiz. ostirala 7, 22:00etan, 
kubik aretoan.

andere abesbatza
laudio. larunbata 8, 
20:00etan, san pedro elizan.

the brew eta Phantom 
Power
gasteiz. larunbata 8, 
22:00etan, hell dorado aretoan.

the dealers
gasteiz. asteartea 11, 
20:30ean, parral tabernan.

antzerkia

'el falso paraguayo'
gasteiz. ostirala 7, 19:30ean, 
baratza aretoan. Monstrenko 
taldearekin.

'cervantina'
gasteiz. ostirala 7, 20:30ean, 
principal antzokian. ron la la 
taldearekin.

bestelakoak

'nacido en siria' 
dokumentala
laudio. ostirala 7, 17:30ean, 
lanbide heziketa eskolan.

loreen eta baratzaren 
azoka
eltziego. larunbata 8, goizean 
zehar. baratzeko produktuak, 
eskulanak, kontserbak eta beste 
hainbat produktu izango dira.

'nacido calabacín' 
haurrentzako filma
amurrio. igandea 9, 17:30ean, 
amurrio antzokian. hainbat sari 
jaso ditu animaziozko pelikula 
honek nazioarteko jaialdietan.

raUl boGaJo

beste hitzordu 
batzuk




