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Sakonean

E
txebizitzaren problematikari kolektibo bezala erantzuteko 
modu bat lantzen ari da gasteiztar talde bat. BizikoopOn 
bataiatu dute etxebizitza komunitarioa eraikitzeko 
kooperatiba bat sortzeko asmoa. "Etxebizitza proiektua 
eta elkarbizitza eredua da; beste kooperatiba batzuetan ez 
da bizitza komunitarioaren alde egiten, eta hemen bai, 
hemen elkarbizitzak garrantzi handia du". Hala adierazi 

du Arantza Basagoitik. Udaberrian bildu zen taldera, eta egun 
guztira hamar lagun daude, helduak eta umeak barne, eta 
lehenbiziko urratsak egin dituzte amesten duten proiektua martxan 
jartzeko.

Erabilpena lagatzearen figura du oinarri etxebizitza 
komunitarioaren kooperatibak, alegia etxebizitzaren jabea 
hasieratik amaiera arte kooperatiba da; kooperatibistak etxea 
erabiltzeko eskubidea du baina ez jabetza. "Jabetza kolektiboa 
izango da; ez da etxebizitza kooperatiba arrunt bat eraikina egiteko 
sortzen dena soilik". Leire Zelaia BizikoopOneko kideak argitu 
duenez, kooperatibaren partaide direnek, hasiera batean, diru 
sarrera bat egingo dute, eta hilero kuota bat ordainduko dute. 
"Proiektutik ateratzen zarenean hasierako diru sarrera hori itzuliko 
zaizu, eta aukera izango du beste pertsona batek zure tokia 
hartzeko". 

Etxea eta bizitza 
partekatzeko 
asmoa, abian
Bizikoopon dute izena eta hamar lagun dira. iragan urtetik daramate kooperatiba bat osatu eta etxebizitza 
komunitarioa eraikitzeko ideiari bueltak ematen; Gasteizko alde zaharrean kokatu nahi dute egitasmoa. 
"etxebizitzaren beharra hor dago, noski, baina elkarbizitzak du pisu handiena".

testua: estitxu ugarte lopez 
de arkaute  
argazkiak: dospordos
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BizikoopOn taldeko kideek familia 
argazkia egin dute ALEarentzat.

Iazko azaroan hasi ziren lagun artean ideiaren inguruan hitz 
egiten. Batik bat elkarbizitza sustatzeko eta egunerokotasunean 
espazio gehiago elkarbanatzeko gogotik etorri da plana. "Asmoari 
bueltak ematen hasi ginenean planteatu genuen etxebizitzak 
espazio komunak izan behar dituela. Argi dugu espazio pribatuak 
mantendu behar ditugula, baina jarduera batzuk konpartitzeko 
aukera izan behar dugu, sukaldea, egongela… Ez dugu oso irudi 
landua, aurrera goazen heinean joaten gara zehazten zer gustatuko 
zaigun elkarrekin egitea eta zer bakarrik".

Taldekideek uste dute etxebizitzaren arazoaren aurrean ere 
jarrera bat hartzea suposatzen duela proiektuak, "30 urtez hipoteka 
batean ez sartu nahi izatea, adibidez". Halaber, eredu honek 
jabetza kolektiboa izateko alternatiba bat eta ohiko merkatutik alde 
egiteko aukera eskaintzen duela uste dute. "Etxebizitzaren 
arazoaren aurrean erantzun partzial bat da, ez dio jendarte guztiak 
duen beharrari erantzuten, baina pertsona talde batzuei agian bai. 
Ez da erantzun globala, argi dugu", nabarmendu du Zelaiak.

Alde Zaharrean
Gasteizko Alde Zaharrean kokatu nahi dute hiriko lehen etxebizitza 
komunitarioa. "Nolabaiteko lotura dugu hemen, hemen bizi gara 
gehienak, eta gure ohiko komunitatearekin lotura mantentzea 

"kooperatiba 
arruntetan ez 
da bizitza 
komunitarioaren 
alde egiten" 
arantza BasaGoiti
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inportantea da guretzat", azaldu 
du Zelaiak. 

Aurrean lan asko dute egiteko. 
Barne mailan, proiektuaren alde 
gehienak zehazteko dituzte, 
finantzaketaren inguruan hitz 
egiteko hitzordua dute hurrengo 
astean, kooperatibaren 
estatutuak ere aztertu eta 
eztabaidatu beharko dituzte… 
Gainera, asmo komunitarioa 
den neurrian, proiektua zabaldu 
eta egiten ari direnaren berri 
eman nahi diete auzokideei zein 
bertako gizarte eragileei, eta 
aurkezpenak antolatzen ari dira. 
"Asmoa komunikatzea 
inportantea da guretzat, 
ezinegonak sortu daitezkeelako; 
auzoari komunikatu nahi diogu 
eta hori egin dugu, harrera ona 
izan da, oso aberatsa, ez digute 
gehiegi kuestionatu".

Erakundeen parte-hartzea
Orube bat erostea, eraikin bat 
konpontzea… aukera 
desberdinak aztertzen ari dira 
BizikoopOn taldeko kideak, eta 
informazioa biltzen ari dira 
egunotan, "ez gara honetan 
adituak, ez gara profesionalak, 
eta lan asko eskatzen du ideia 
aurrera eramateak". 

Erakundeekin ere hitz egin 
dute, Eusko Jaurlaritzarekin eta 
Gasteizko Ensanche 21 

Zabalgunea elkartearekin hain zuzen, urte batzuetarako lagapen 
baten bitartez etxebizitza eraikitzeko orubea lortzeko asmoz. "Gure 
lehen aukera da hori, prezioa gehiegi ez igotzeko, alde batetik, eta, 
beste alde batetik, uste dugulako horrelako ekimenaren aurrean 
administrazioek konpromisoa izatea ona dela". Izaniko bilkuretan 
ez dute ezer zehaztu, baina administrazioen aldetik jarrera oso 
zabala aurkitu dutela nabarmendu du Basagoitik. "Eusko 
Jaurlaritzako arduradunek esan ziguten gaur egun 
administrazioaren politika alokairua sustatzea dela, eta ikusten 
dute eredu honen bitartez ere eraiki daitekeela etxebizitzen 
portzentaje bat. Zabalgunea 21 elkartean ere asko gustatu zitzaien 
ideia. Ezagutzen dute eredua, eta honen inguruan proiektu-pilotu 
bat martxan jartzeko aukera ikusten zuten". Dena den, 
aurrerantzean ikusi beharko da erakundeek erakutsi duten interesa 
zertan gauzatzen den. 

Proiektuaren aurkezpena egin dute 
BizikoopOneko kideek azken egunotan.
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Bartzelonako La Borda izeneko 
egitasmoa da BizikoopOnek 
eredu gisa hartu duena 
Gasteizen etxebizitza komuni-
tarioaren asmoa martxan 
jartzeko. Euskal Herrian ere 
badaude halako esperientzia 
gehiago, Donostiako Abaraska 
esate baterako, eta taldetxo 
txiki batzuk Nafarroan eta 
Bizkaian, baina gehienak 
hastapenetan daude. 

Kataluniako La Bordako 
lagunak, berriz, urte luzeko 
lanaren ostean, abenduko 
zubian aldatuko dira etxez eta 
azkenik Sants auzoko eraikin 
bat okupatuko dute. Elba 
Mansilla La Borda 
kooperatibako kideak ALEAri 
azaldu dio 29 etxebizitza eraiki 
dituztela, eta guztira 50 lagun 
eta 11 haur biziko direla 
horietan. "Duela zazpi urte hasi 
ginen proiektuarekin, Can 
Batlló auzokideen 
plataformarekin lotutako talde 

bat etxebizitzaren inguruan 
hausnartzen hasi zenetik, 
Bartzelonan etxebizitzaren 
arazoa dramatikoa delako". Bi 
urte eman zuten aukera 
posible guztiak aztertzen, 
etxebizitza kooperatiba 
komunitarioaren ereduaren 
inguruko erreferentziarik ez 
zegoelako Espainiako 
estatuan, eta, hortaz, Europako 
iparraldeko herrialdeetan bilatu 
behar izan zuten eredu bat. 
2014. urtean proiektua non 
kokatuko zuten zehaztu zuten, 
eta azken bi urteetan 
etxebizitzak eraikitzeko obra 
egin dute. 

Arazo nagusiak 
erreferentzien falta eta jabetza 

kolektiboa zigortzen duen 
antolamendu juridikoa direla 
azpimarratu du Mansillak. 
"Erakunde publikoek 
ezagutzen ez dutena ez dute 
aholkatzen, trabatzen dute; 
gainera, ez dituzte formula 
hibridoak aitortzen. 
Etxebizitzaren jabetza 
kolektiboa anomalia bat da 
norbanakoaren jabetzan 
oinarritutako egungo logikan".

"Meloi" asko zabaldu behar 
izan dituzte La Bordako 
kooperatibistek; orain, urte 
luze hauetan lortu dituzten 
ezagutzak partekatu eta 
etxebizitza kooperatiboaren 
eredua bultzatzen ari dira. Argi 
dute une honetan ez dela 
jende guztiarentzat formula 
bat: "Ordu asko dedikatu 
behar dira, eta baliabide 
ekonomikoak behar dira; 
18.500 euro inbertitu du 
bakoitzak, ez da sekulako 
prezioa, baina ez da gutxi". 

ZaZpi urteko lanaren 
ostean, abenduko 
Zubian inauguratuko 
dute la borda

Bartzelonako La Borda, eredu gisa 
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Protagonista

G
eologia ikasten ari zela izan zuen 
lehen kontaktua espeleologiarekin 
Amaia Castellanok (Gasteiz, 1980), 
eta, ordudanik, lurpeko munduari 
lotuta egon da beti. Orain doktoretza 
tesia egiten ari da karbonatita izeneko 
arrokei buruz, baina ardura horrek ez 

dio kendu lurpera joateko gogoa. Bertan guztiz 
bestelakoa den mundua dagoela dio, ezagutu eta 
babestu beharrekoa.
Zer irakatsi zizuten unibertsitatean espeleologiarekiko 
hainbeste zaletasun garatzeko? 
Unibertsitate garaian hasi nintzen, baina ez 
unibertsitatean bertan. Tamalez, eskoletan oso 
gutxi irakatsi ziguten karstei buruz, baina gehiago 
irakatsi behar direlakoan nago. Nire zaletasuna 
kuadrillan hasi zen. Lagun batek esan zigun gogoa 
zuela espeleologia egiteko, eta Gasteizko 
Espeleologia Taldera jo genuen. Lagun horrek 
taldea utzi zuen, fisikoki oso gogorra zela esanez, 
baina gainerako hirurak hor geratu ginen. 
Zergatik uste duzu karstei buruz gehiago irakatsi 
behar dela. Hain garrantzitsuak al dira?
Pirinioetatik Galiziaraino zabaltzen da kareharria, 
eta Euskal Herri gehiena karsta da. Horregatik, 

gurean oso ohikoak dira haitzuloak, osinak, 
dolinak eta antzeko estrukturak. Hala izanda ere, 
oso gutxi ezagutzen dira. Jende askok, agian 
telebistagatik edo, oso ondo ezagutzen ditu 
Himalaiako mendiak edo Venezuelako tepuiak, 
baina bertoko ondare geologikoa ez dute apenas 
ezagutzen. Guztion errua da, agian, ezagutza hori 
zabaldu ez izana. Ezaguna da esaldia: "Ezagutzen 
ez dena ezin da babestu". Eta garrantzitsua da. 
Adibidez, bertoko akuiferoak oso hauskorrak dira, 
beste inguru mota batzuen parean. Askoz 
errazagoa da karst bat kutsatzea. Osin batean 
zaborra botatzen bada, iragazkirik ez dago: 
berehala guztia doa barrura, maila freatikoraino.
Azken urteetan kutsadura mailetan onerako 
bilakaerarik ikusi al duzu?
Ez, ez doa onera. Euskal Espeleologoen Elkargoan 
noizean behin zabor asko duten leizeetara joaten 
gara. Normalean diru-laguntza izaten dugu 
horretarako, baina gehienetan hor geratzen da 
kontua. Administrazioak jarraipen handiagoa egin 
beharko luke kasu horietan: jendearen artean 
kontzientziazioa sortzeko baliatu behar dira 
halako egoerak. Adibidez, azaltzeko karsta 
zergatik kutsatzen den hain erraz. 

"Leizeak ixtea ez da 
irtenbide bakarra; 
kudeaketa behar da"
AmAiA cAstEllAno GeoloGo eta esPeleoloGoa

natur zientzien iii. topaketan parte hartu du amaia castellano geologoak, eta bertan leizeen kudeaketari 
buruzko hainbat proposamen mahai gainean jarri ditu. ondare geologikoa babesteko kudeaketa integrala 
beharrezkoa dela babestu du adituak. testua: Juanma gallego. argazkiak: laurent richard.
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Protagonista

orduan, benetako zabortegiak al daude hor? 
Bai, hala da. Baso-pistak gertu dituzten leizeen 
kasuan, erraza da autoarekin igo eta osin batean 
zaborra botatzea. Ulertezina da, baina bada hori 
egiten duen jendea. Behin Badaiako osin batean 
zorua ere ez nuen zapaldu, horrenbeste zabor 
zegoen eta. Gero, dokumentazioa begiratuta, ikusi 
nuen 1960ko hamarkadatik bertatik esaten zela 
hor zabortegia zegoela. Etsigarria da, zeren oso 
ondo baitakizu leizea garbitu eta urte batzuetara 
berriro zaborrez beteko dutela. 
Hor behean altxor asko geratzen al dira aurkitzeko? 
Sistema handienak aurkituta daude, baina, 
noizean behin, gauza gehiago ateratzen dira 
argitara. Adibidez, Gorobel mendizerran SI-44 
izeneko leize-sistema dago. Aurkitu zenean, 40 
kilometro ziren, baina galeria berriak aurkitzen ari 
dira. Kontuan izan behar da eskalatzeko gero eta 
teknika hobeagoak ditugula, eta argiztapena ere 
asko hobetu dela: LED argiei esker, lehen 
karburoekin ikusten ez zena erraz ikusten dugu 
orain. Gainera, espeleologoak burugogorrak gara. 
Modu batean edo bestean, zulo bat ikusten 
dugunean beti aurkituko dugu pasabidea.
segurtasuna faktore garrantzitsua izango da halako 
erabaki bat hartzerakoan, ezta?
Bai, noski, baina kontu zaila da. Batzuetan ikusten 
duzu bide bat gaizki dagoela, eta, halere, aurrera 
egiten duzu. Baina oso zaila da baloratzea noraino 
den arriskutsua bide bat hartzea. Iaz, espeleologo 
bat hil zen Galdamesen [Bizkaia], leizea goitik 
behera amildu zitzaionean. Hor ez duzu ezer 
egiterik, baina egia da gero halako ezbeharrak 
buruan geratzen zaizkizula. Dena dela, oso istripu 
gutxi daudela esango nuke. Zenbat jende hiltzen 
da, adibidez, errepidean?
Arrisku horren truke, sentipen polita izan behar duzue 
hor barruan. nolakoa da?
Oso zaila da hori azaltzea; sentsazio bat da. Guztiz 
bestelakoa den mundu bat dago bertan. Gainera, 
erabaki ahal duzu norekin joan nahi duzun, 
zenbat denboraz... jakinda, gehienetan, beste 
inorekin ez duzula topo egingo han. Horrek magia 
berezia du. 
Jenderik ez, baina bestelako bizidun askorik al dago 
lurpean?
Badira, bai, eta batzuetan uste baino askoz 
gehiago. Baina gehienetan ez dira ikusten; edo, 
behintzat, ez zara konturatzen. Horregatik, oso 
interesgarria da jende desberdinarekin joatea, 
bakoitzaren ikuspuntua daukazulako. Dena dela, 
batzuetan ez dago oso garbi non dagoen 

"beHin badaiako osin batean 
zorua ere ez nuen zapaldu, 
Hainbeste zabor zegoen eta"

"oso zaila da lurpean duzun 
sentsazioa azaltzea. guztiz 
bestelakoa den mundua da"

"tamalez, interes geHiegi dute 
karbonatitek, barruan mineral 
estrategikoak dituztelako" 

Amaia Castellano espeologoa, Gasteizen. 



mineralen eta bizidunen arteko muga. Duela urte 
batzuk, lagun geologo bat eta biok Arabako leize 
batera joan ginen topografia egitera eta 
esploratzera. Horretan ari ginela, oso lokatz 
bitxiak aurkitu genituen. Unibertsitatera jo 
genuen, mineralogista batekin hitz egitera. 
Mikroskopio bidezko analisia egin genuen, baina 
iritsi zen une bat non oso ondo ez genekien lokatz 
hori mikroorganismoek egindakoa ala kimika 
hutsak sortutakoa ote zen. Mugak egon arren, 
ikertzea beti esperientzia polita da.
topografia aipatu duzu. nola osatzen duzue lurpeko 
munduaren mapa? 
Lan handia egin behar da hori egiteko, eta, egia 
esanda, normalean jende gutxi apuntatzen da 
topografia egitera goazenean. Ohi baino astiroago 
zoaz, lokatz eta ur artean, hotz askorekin. 
Normalean saiatzen gara esplorazioa eta 
topografia aldi berean egiten. Duela gutxira arte 
zinta metrikoa erabiltzen genuen, iparrorratza eta 
inklinometroarekin batera, baina orain laser 
bidezko neurketak egiten ditugu.
Eta informazio hori guztia nonbaiten biltzen al da. Ba 
al dago leizeen 'Google maps' bat?
Bai, Euskal Herrian zentralizatuta daukagu. 
Euskal Espeleologoen Elkargoak biltzen du 
informazio guztia, eta webgunean partekatzen 
dugu. Horrez gain, Karaitza aldizkarian 
argitaratzen ditugu daturik interesgarrienak. 
Doktoretza tesia egiten ari zara, baina, kasu honetan, 
espeleologiarekin zerikusirik ez dauka.
Lurpeko geologiari buruzko tesia gustura egingo 
nukeen, baina hemen oso zaila da gaiari buruzko 
ikerketak egitea, inori ez baitzaio interesatzen. 
Nire tesian Angolako karbonatitak ikertzen ari 
naiz; bolkanikoak zein plutonikoak izan 
daitezkeen arrokak dira. Karbonatozkoak dira, 
kareharrien antzekoak; baina, hauek ez bezala, 
arroka igneoak dira.
Eta gai horrek ba al du interesik?
Tamalez, interes gehiegi. Mineral estrategikoak 
dituzte barruan, elektronikarako erabilgarri izan 
daitezkeenak. Baina zientziaren aldetik ere 

garrantzi handia dute, eta hori da niri interesatzen 
zaidana. Barruan magma burbuila oso ñimiñoak 
dituzte, eta, besteak beste, harri horien jatorria 
zein den argitzen saiatzen ari naiz. Baina ikerketa 
latza izan da. Birritan joan naiz Angolara, baina 
bisa lortzeko bi urte eman nituen. Hor ere ez nuen 
laguntza askorik lortu. Egoera nahiko kaskarrean 
daude Angolan, duela gutxi oso gerrate latza izan 
dutelako. Oraindik ere pertsonen aurkako minak 
daude mendietan. Emakumea izanda, are 
zailagoa izan zen kontua. Bertako mineral-hobi 
batera joan nintzen, baina bertan meategi bat 
zegoen, eta, ikertzeko baimena izan arren, ezin 
nuen harririk hartu. Baina hartu nituen, noski. 
Harri horiek hona ekartzea ere zaila izan zen. Hor 
utzi nituen prestatuta, baina gero oso egoera 
txarrean bidali zizkidaten, batzuetan moztuta, 
berandu, nomenklatura aldatuta... Tesia egiten 
duzunean askotan administrazioak ez ditu halako 
gauzak kontuan hartzen, baina egoera ez da 
laborategi batean tesia egitearen parekoa.
natur Zientzien topaketan leizeen itxierari buruz hitz 
egin duzu. Zergatik gai hori? 
Antolakuntzatik gai hori proposatu zidaten, 
espeleologoen iritzia ezagutu nahi zutelako; 
kideen iritziak biltzen saiatu naiz ere. Egia esanda, 
aurreiritzi asko daude. Guztiok pentsatzen dugu 
leize bat giltzapean jarriz gero leizea babesten 
dugula, baina gaia sakonki aztertzen duzunean 
konturatzen zara gauzak ez direla hain errazak. 
Itxierak berak jendea erakartzen du, eta jende 
asko haserretzen da leizea itxita ikusten duenean. 
Azkenean, harresi asko apurtzen dira, horren 
gaineko kudeaketa egokirik ez dagoelako. Nire 
ustez, heziketa beharrezkoa da, baina Bigarren 
Hezkuntzan gero eta gutxiago irakasten dira natur 
zientziak. Leizeen inguruetan ondare geologikoa 
azaltzen duten kartel gehiago behar dira. Zenbait 
leizetan agian galeria bakar batzuk baino ez dira 
itxi behar, edo urtaro zehatz batzuetan, animalien 
beharren arabera. Funtsean, kudeaketa integrala 
behar da, geologoen, biologoen eta arkeologoen 
iritzia kontuan hartuta. 

ALEA 11
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G izona makurtuta doa kaletik, aldaka tolestuta ia angelu 
zuzen bat osatzen. Eskuak lau gurpiltxo txiki dituen taka-
taka moduko batera heltzen dira, gorputz osotik tiraka 

egingo balute bezala. Orain dela asko ez dudala gizon hura kaletik 
ikusten eta naturak bere bideari tinko jarraitu diola ikusten dut, 
gizonaren bizkarra gero gehiago tolesten, gurpiltxoen laguntzarik 
gabe ibili ezin izateraino. Aurreko aldian ikusi ez nuen beste zerbait 
dauka gizonak oraingoan: laguntzaile bat. Emakume gaztea 
hizketan doa, eta irribarre batekin hitz egiten dion bitartean, 
gizonaren begiek gora egiten dute aurrean dutena ikusteko. Adinak 
behartuta, behetik gora begiratu behar dio etorkizunari. Denbora 
askotan maitale anker bat da.

Konturatu naiz urteak direla gizona nire bizitzaren parte dela. 
Plaza berberetan, gure egunerokotasunean igaro behar ditugun kale 
estu berberetan askotan gurutzatu dugu elkar, bata besteari ezer 
esan barik. Bi ezezagun euren kontuei bueltaka, ia egunero eta ordu 
berean, leku berean hitzordua izaten. Baina oraingoan, barren-
barrenean, ezezaguna den gizon horrengatik samin garratz bat 
sentitu dut. 

Beharbada baina, gizon hori ez da hain ezezaguna. Norbaitek 
galdetuko balu esango nioke ez dakidala ez bere izena, ezta zertan 
lan egin zuen ere. Ez dakit bikoterik, seme-alabarik edo bilobarik 
dituen. Baina badakit, edo horrela pentsatu nahi dut, irakurtzea 
gustatzen zaiola, betaurrekoak erabiltzen dituelako. Baita tweet jaka 
marroi bat erabili ohi duela, korbata krema batekin. Udazken 
koloreak gustuko baditu, beharbada, udazkenean jaiotako gizona 
da. Badakit, urteetan zehar eboluzioa ikusi dudalako, daukan 
gaixotasunari aurrez aurre begiratzen diola eta gorputzak behera 
doan arren, begiek gora egiten dutela.  Beraz, egoerak egoera, 
munduak eskaintzen duena dastatu nahi duen agurea dela esango 
nuke. 

Badakit ere denborak aurretik daukan guztia higatzen duela eta bi 
begi horiek ezingo diotela bizitzari aurrez aurre begiratu askoz 
denbora gehiagoz. Orain badakit egunero kaletik ikusten dudan 
ezezagun hori nire bizitzaren parte bat dela, eta, ordua heltzen 
denean, faltan botako dudala.  

oraingoan, 
ezezaguna den gizon 
Horrengatik samin 
garratz bat   
sentitu dut

(Ez)ezagunak

oier llinas villasante
kazetaria
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E gia al da gasteiztarrok adostasunera iristeko dugun 
ezintasuna genetikoa dela? Batzuen ustez, gure identitate 
propioaren erakusle da. Sarritan, kalean nahiz tabernan, 

eskolan nahiz lantokian, entzun dugu honelako zerbait: "Gurean 
ezinezkoa da zerbaitetan ados jartzea. Hori da hiri madarikatu 
honen patua. Ez dugu erremediorik, Bilbon, berriz…". Agian, herri 
izatetik hiriburua izateko bidean erantsi zaigun konplexua da.

Joan den astean, Goya gasolindegi zaharraren etorkizunaz piztu 
den zalapartaren haritik, hauxe bota zidan bat-batean lagun batek 
kalean:

-Txema, honez gero Gasteiz mundiala dela ba al zenekien? 
Eta nik: Zer bada?
-Gure GPS partikularra dugu jauna; oso gurea den Gasteiztar 

Petoaren Sindromea: adostasunera iristeko ezintasuna, hain zuzen.
Purrustada bota eta gero, alde egin zuen gizonak; munduarekin 

haserre balego bezala, diosalik gabe. Egia esanda, lagunak 
esandakoari ez nion grazia handiegirik topatu, baina zer pentsa 
eman zidan. Errepaso egiten hasi nintzen. Desadostasun historiko 
edo auzi amaiezinen zerrenda handia da: Auditoriuma, autobus 
geltoki berria, intermodalaren kokapena, tranbiaren ibilbidea, 
Gasteiz antzokia, Goya gasolindegia… nahi adina osatu liteke 
zerrenda. Beste errepaso bat ere egiten hasi nintzen: gizarte-etxeak, 
eraztun berdea, alde zaharraren birgaitzea, autogestiorako eremuak, 
hiriak duen kultura-aniztasuna… Denok partekatzen ditugun 
erreferente oso onak ditugu gure artean eta ez ditugu behar bezala 
balioesten. Bigarren zerrenda osatu eta gero, ilun nuen kopeta 
zertxobait alaitu zitzaidan. Izan ere, ondasun material eta 
immaterial horiek ere hiriaren marka dira eta ez soilik gure 
ditxosozko biribilgune madarikatu horiek.

Gasteiztarrok kanpora goazenean harro egoteko motibo dezente 
ditugu; lotsarazteko ere bai, noski. Huskerietan katramilatzeko 
dugun gaitasuna handia da, baina hori lehia politikoaren ondoriorik 
ziztrinena da. Hemen bezala, Donostian, Iruñean, Baionan edota 
Bilbon ere; mundu ia osoan esango nuke. Beraz, ez dakit oso gurea 
ote den lagunak saldu nahi zidan GPS hori. Nire ustez, sentimendu 
hori hanpatuegi dago. Ez da hainbesterako. Gainera, Gasteizen 
ibiltzeko ez da GPSik behar. Koordenadak buruan garbi izanda 
zertarako tramankulu hori?  

partekatzen ditugun 
erreferente oso 
onak ditugu, eta ez 
ditugu beHar bezala 
balioesten

Gure GPSa

txema ramirez de la piscina
kazetaritza irakaslea
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Uraren kudeaketa 
bateratuago baterantz

ernesto martinez de cabredo
uraren euskal aGentziako zuzendari 
naGusia 

Uraren hornidura eta 
saneamenduaren kudeaketa da 
Arabako ibai eta hezeguneetara 
doan kutsadura-kargaren jatorri 
nagusia, eta, hortaz, bere 
kudeaketa zorrotza 
ezinbestekoa da lurraldearen 
jasangarritasuna lortuko bada. 
Toki erakundeen esku dagoen 
eskumen horrek, baina, badu 
zailtasun franko araudiaren 
eskakizunengatik, jardueraren 
zailtasunagatik edota kostu-
egiturarengatik. Baita zerbitzu 
hori erakunde anitz txikietan 
antolatzeagatik ere.

Urtegi, ibai edota akuifero 
batetik hartutako ura erabili eta 
ibai batera ondo itzularazteko 
kudeaketa horrek baditu 
hainbat betebehar, eguneroko 
kudeaketaz, hodien 
mantentzeaz, ponpaketez, 
edateko uren edota hondakin-
uren arazteaz haratago. 
Etorkizunean letorkizkigukeen 
garapen urbanistiko berriei 
ur-zerbitzu ona emateko 
prestatu beharra dago, ibaiek 
erasan berririk jaso ez dezaten; 
uraren kudeaketan araudiek 
zorroztera egingo dutela 
jakitun, horiei egokitzeko lana 
aurreikusteko beharra dago; 
kolektoreetara isuritako uren 
erreglamendua onartzeaz gain, 
ezarrarazi egin behar da 
(baimendu eta kontrola egin); 
ordenantza fiskalak 
onartutakoan, tarifak ezarri 
behar dira zerbitzu ona 

dagokion legez finantziatzeko; 
azpiegiturak planifikatu behar 
dira…Egun, horiek guztiak 
badute hobetzeko parada 
lurraldean. 

Orobat, zerbitzu hori zorrotz 
kudeatzeak eragiten dituen 
kostu guztiak aintzat hartuta, 
orduantxe azalarazten da 
uraren ziklo urbanoaren 
erakunde kudeatzailearen 
tamainak berebiziko garrantzia 
duela. Izan ere, hornidura eta 
saneamenduaren erakunde 
kudeatzaile txikien integrazioak 
edateko uraren ekoizpena, zein 
erabilitakoan ibaira ondo 
itzultzearen kostuak murrizten 
ditu. 

Aldiz, erakunde txiki eta 
isolatuen bidez kudeatzeari 
eusten badiogu, kudeatze-kostu 
horiek altu jarraituko dute; 
ondorioz, tarifen bitartez kostu 
hori berreskuratzea zailago 
izango da, zerbitzua eskas 
finantziatuko da, eta ibaiek 

erasanak pairatzen jarraituko 
dituzte.

Alabaina, Araban diren 300 
gorako erakunde kudeatzaile 
txikiak erakunde handiagoetan 
integratzeak ingurumen-onura 
handia dakar: ibaira doazen 
isurketa baimenduak 
murrizten dira (beraz, kontrol 
zorrotzagoa errazten da), eta 
araztegi handien 
eraginkortasuna nabarmen 
altuago da (beraz, ibaira 
helduko den kutsadura, 
txikiagoa).

Horrexegatik, hornidura eta 
saneamenduaren kudeaketak 
Arabako ibaien egoeran duen 
eragina jakinda, nago uraren 
ziklo urbanoaren kudeaketa 
aurreratuaren alde egin behar 
dela Arabako lurralde osoan: 
zerbitzu-profesionaltasunak 
eta baliabideen integrazioak 
hauspotuta. Behintzat, 
Arabako ibaiek egoera ona 
lortuko badute.

bidali zure gutuna: 
erredakzioa@alea.eus

karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). aleak eskubidea du gutuna laburtzeko eta alea.eus-en argitaratzeko. 
Gutunarekin batera, bidali honako hauek: zure izen-abizenak, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. 
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#Mastodon.eus

S are sozial berria aurkeztu 
dute egunotan: 
mastodon.eus. Twitter 

moduko sarea da, 500 karaktere 
erabiltzeko modukoa, eta berez 
nazioarteko mastodon sarearen 
euskarazko instantzia edo 
eremua da. Sare berriaren 
sustatzaileek euskara hutsez 
aritzeko erreferentziazko sarea 
bilakatzea nahi dute mastodon, 
"burujabetza digitala eta 
soziala" bermatuz, eta software 
librea eta deszentralizatua 
erabiltzen dituen sare librea 
osatuz.   

@Juanmagallego

sarean
Mastodon.eus Euskararen eta euskal kulturaren 
komunitatearentzat sortutako sare soziala. 400 
erabiltzaile gaude jada. Erdu!euskaltzaindia

@plazaberri

Mastodon.EUS erabiltzeko arrazoiak:
- Web protokolo ireki eta librea. - Instantzia 
euskalduna. - Ez dago publizitaterik - Oso 
erabilera erraza - ...dani 

Hernandez
@irundani

Sare sozialetan ere #euskaraldia, twitter-etik 
mastodon-era jauzia! #toot-ak automatikoki 
#txio bihurtzen.mari 

susperregi
@msusperregi

Mikroblogintza sare sozial #libre eta banatua 
martxan. Erabiltzaileak dira garrantzitsuena. 
500 karaktere. #Euskaraz.patxi 

gaztelumendi
@iPatxi

kaixo.mastodon.eus webgunean aurkituko duzu 
kontu bat sortu, pertsonalizatu eta lehen toot-a 
idazteko jakin beharreko guztia, baita ohiko 
galderen erantzunak ere. Animatu eta zatoz 
fedibertsora!

iametza
@iametza
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Lazarraga Sarien bosgarren edizioan Aiaraldea Kooperatiba 
Elkarteak, Trebiñu Sagardotegiak, Baiona Hortz Klinikak, 
Gamarrako Ostalaritza Eskolak eta Paul Urkijok jaso zituzten saria, 
Arabako alor sozioekonomikoan euskararen alde egindako lanaren 
aitortza gisa. Azaroaren 15ean, Gasteizko Artium museoan egindako 
sari banaketan bertan ezagutarazi zituzten irabazleak; horiek 
harriduraz jaso zituzten sariak, eta eskerrak ematearekin batera, 
aurrera begira euskaraz lan egiteko bidea egiten jarraituko dutela 
adierazi zuten, finkotasunez eta emandako pausoez harro. 
argazkia: mirian biteri.

Araban, euskaraz eredugarri

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

iruditan
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Astekoak gizartea

mirian biteri Gasteiz
Askotariko deialdiak daude ira-
garrita igandean izango den Ema-
kumeen Aurkako Indarkeriaren 
Kontrako Nazioarteko Egunaren 
bueltan. Euskal Herriko Bilgune 
Feministak, esaterako, injustizian 
oinarritutako sistema salatuko du 
aurten, eta (In)justizia patriarka-
laren gainetik saretze feminista 
lelopean, elkarretaratzeak deitu 

ditu azaroaren 25ean hiriburuetan. 
Gasteizen epaitegi parean egin 
dute hitzordua, 13:00etan. 

Mugimendu feministaren ara-
bera, epaitegiak ez dira "justizia-
gune", besteak beste, ez dutelako 
jotzen indarkeria matxistaren 
"errora". Arbuiatu du gizonen bul-
kada sexuala eta bortizkeria "na-
turalizatzen" dituztela, eta ema-
kumeak, ordea, pairatzen dituzten 

eraso sexisten "erantzule" bihur-
tzen dituztela. Horren ustez, gai-
nera, Euskal Herriko azken erail-
keta matxistek agerian utzi dute 
judizialki salatzeak ez duela ber-
matzen emakumeak babesteko 
"bitarteko nahiko ezartzea". 

Bestalde, ez du begi onez ikusten 
kartzela zigorrak gogortzearen 
aukera: "Gizon erasotzaileak sor-
tu eta, indarkeria egiturazkoa ez 
bailitzan, gaixo mental edo basa-
piztia moduan zigortzen ditu. 
Horrela, ez da bortizkeriarekin 
amaitzen, ez baita bermatzen ez 
errepikatzea", eta horren aurrean, 
"erauntsi feminista" bultzatu beha-
rra dagoela aipatu du.

Ekintzak Araba osotik
Epaitegietako elkarretaratzea ez 
da egunotan Araban antolatutako 
ekintza bakarra. Ostiralean, adi-
bidez, Zuiako ikastetxe publikoe-
tako neska-mutilek manifestu 

Ana Belen Jimenezen hilketa matxista salatzeko Erriberabeitiko udaletxearen aurrean egindako elkarretatzea. ALEA

Justiziaren 
izaeraren kontra
indarkeria sexistaren aurkako eguna da igandean. araban ekintza asko 
antolatu dira horren inguruan; tartean, Bilgune Feministak justizia 
sistemaren kontra Gasteizko epaitegian deitutako elkarretaratzea.



ALEA 19

feminista bat irakurriko dute eta 
udaletxeko balkoian pankarta bat 
zintzilikatuko dute eguerdian. 
Larunbatean, berriz, 2018ko Bel-
dur Barik Jarrera lehiaketa artis-
tikoaren topaketa eta sari bana-
keta egingo dute, Gasteizen. El 
Pilar gizarte etxean musika, asko-
tariko tailerrak eta askaria izan 
ostean, Europa jauregirantz kale-
jiran abiatuko dira parte-hartzai-
leak; bertan da eta sari banaketa.

Igandean, genero indarkeriaren 
kontrako martxak hartuko dituz-
te Samaniegok eta Ribabellosak; 
amaitutakoan, manifestua iraku-
rriko dute eta mezuak idazteko 
aukera ere izango da herri bietan. 
Horrez gain, Artziniegan eta Okon-
don bideo grabazioa egingo dute, 
eta baita kontzentrazioak ere, 
Aiaraldeko beste hainbat herrie-
kin batera. Aramaion ere ome-
naldia eta elkarretaratzea egitea 
dute aurreikusita.

Elkarrizketak ere izango dira; 
tartean, Gambian edo inguru hur-
bilenekoan emakumeen genitalen 
ebaketa desagerraraztea ahalbi-
detzeko esku-hartzeari buruz 
jardungo du Adriana Kaplanek 
Araian, Lapuebla de Labarcan eta 
Laudion. 

Hainbat ekintza

23, ostirala
• Murgia: Oroko Ama Birjina 

eskolako eta institutuko ikasleen 

idatziaren irakurketa, 12:00etan. 

• Artziniega: Indarkeria matxisten 

gaineko erakusketa, liburutegian.

• Legutio: Autodefentsa ikastaroa 

kultura etxean, 16:30ean.

• Argantzun: Zinea, 18:00etan.

• Zanbrana: Perkuneskak tailerra 

gizarte etxean, 19:00etan.

24, larunbata
• Agurain: Gure elkarteetan 

berdintasuna txertatzen tailerra 

Zabalarten, 10:00etan. 

• Bernedo: Artilezko asaltoa 

tailerra, 18:00etan.

• Gasteiz: 2018ko Beldur Barik 

Jarrera topaketa eta sari 

banaketa. Arratsalde osoan.

25, igandean
• Samaniego eta Ribabellosa: 

Indarkeria Matxistaren kontrako  

martxak, 10:00etan. 

• Aramaio: Omenaldia eta 

kontzentrazioa plazan, 12:00etan.

• Artziniega eta Okondo: Bideo 

grabazioa eta elkarretaratzea, 

12:00etan. 

• Aiara: Bideo proiekzioa, 

12:00etan. Gero, kontzentrazioa, 

karabana eta kalejira.

• Amurrio: Elkarretaratzea Juan 

Urrutia plazan, 13:30ean.

27, asteartea
• Arespalditza: Mindfulness eta 

helburu pertsonalak ikastaroa, 

17:00etan.

• Araia: Adriana Kaplanen 

elkarrizketa, 18:30ean, 

Asparreneko udaletxean.

28, asteazkena
• Langraiz Oka: Emakumeen 

ahalduntzerako sareak ehunduz 

ikastaroa, 18:00etan.

• Zigoitia: Solasaldia Irantzu Varela 

eta Josebe Iturriozekin kultura 

etxean, 18:30ean.

• Lapuebla de Labarca: Adriana 

Kaplan Assa ikastolan, 18:00etan.

29, osteguna
• Laudio: Adriana Kaplan kultura 

etxean, 18:00etan.
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Astekoak gizartea

Juanma gallego Gasteiz
Zesio-137 isotopo erradioaktiboa-
ren aztarnak aurkitu dituzte Ga-
roñako Zentral Nuklearreko bi 
euri-estoldatan. Turbinaren erai-
kineko teilatuko urak jasotzen 
dituzte bi estolda horiek. CSNren 
arabera, estolda horietatik behe-
rako uretan ez da erradiazio az-
tarnarik aurkitu. Kutsadura horren 
jatorria 1985. urtera arte eraikin 
horretatik haizagailu bitartez kan-
poratzen zen airean egon daite-
keela uste du CSNko ikuskatzaileak, 

urte horretara arte aire hori kon-
trolik gabe ateratzen zelako zen-
traletik.

Joan den ekainaren 26an atze-
man zuten zentral nuklearraren 
kanpoaldean baina kontrolpeko 
eremuan kokatuta dauden bi es-
toldatan, baina joan den astelehe-
nera arte CSN Espainiako Segur-
tasun Nuklearreko Kontseiluak 
ez du zabaldu horren berri ema-
ten duen ikuskaritza-agiria. 

Ikuskatzailea joan eta hurrengo 
egunean aurkitu zituzten kutsa-

dura aztarnak, barruan zeuden 
lurrak espektrografia bidez azter-
tu eta gero. 0,0243 Bq/gr eta 0,0534 
Bq/gr neurtu zituzten lagin ho-
rietan; estolden kontroletako 
prozedurak ezartzen dituen mu-
gak gainditzen zituzten kopuruak, 
alegia. 

Zentraleko arduradunek eraba-
ki zuten gertakaria ez jakinaraztea, 
beherago kokatutako estoldetan 
erradiaziorik aurkitu ez zutela 
argudiatuta, eta Ebro ibaira egon 
zitekeen isuria oso txikia izango 
litzatekeela esanez. Halere, ikus-
karitza-agirian ikuskatzaileak 
Garoñako zuzendaritzaren kal-
kulu hori "erabat kontserbadore-
tzat" jo du. 

Kutsadura horren jatorria kon-
trolik gabeko aire irteera batean 
egon zitekeela uste dute, agiriaren 
arabera: "1985. urtera arte, jato-
rrizko diseinuari jarraiki, turbi-
naren eraikinaren estalduran gas 
efluenteen isurirako bide bat egon 
zen, kuantifikatu gabekoa, airea 
ateratzeko bi haizagailu modura". 

Ebro ibaira isuririk egon ez zela argudiatuta, gertakaria ez jakinaraztea erabaki zuten Garoñako arduradunek. phot.ok

zesioa aurkitu 
dute garoñan
kutsaduraren jatorria duela 33 urtera arte kontrolik gabe egondako 
aireztapen batean egon zitekeela uste du csnk. ekainean horren berri 
izan bazuten ere, astelehenerarte ez dute aurkikuntza zabaldu. 
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Astekoak laburrean

esanak zenBakitan

"Mugimendu eder bat 
sortzen ari da 
zinemagintzan, forma 
hartzen ari dena"

beñat fontaneda
zineGilea

"Idazteko zeure barnera 
egon behar duzu, eta 
ume bat zaintzea justu 
kontrakoa da"

katixa agirre
idazlea

"Jo ez duzun gitarra bat 
erostea ezezagun 
batekin ezkontzea 
bezala da"

mari carmen carroquino
carrion musika dendako dendaria

urteak
gasteizko beñat etxepare 
antzokiak 25 urte bete ditu, eta 
hori ospatzeko programazio 
berezia antolatu dute. teatro 
Paraiso antzerki taldeak, udalaren 
babesarekin, bertan garatzen du 
herritar gazteenen arte 
alfabetizaziorako programa, eta 
ikasturte honetarako bederatzi 
ikuskizun prestatu dituzte; 
askotariko lanak izango dira haur 
hezkuntza, lehen hezkuntza eta 
dBhrako. Gai eta arte lengoia 
ugari barne hartzen dituen 
programazioa eskainiko dute. 

25

bidaiak
forondako aireportuak bosgarren 
bidaia eskainiko du apiriletik 
aurrera. Palma izango da 
bosgarrena, milan, tenerife, colonia 
eta sevillaren ostean. ryanair 
bidaien enpresak jakinarazi duenez, 
astean bi bidaia izango dira 
arabako aireportua eta Palma 
artean, ostiral eta astelehenetan; Forondatik 14:30ean aterako dira, eta 
Palmatik 12:45ean bueltatuko dira. ryanairrek emandako datuen 
arabera, 12.950 bidaiari atera edo iritsi ziren Gasteizko aireportura 
urrian, iaz baino %58,9 gehiago. urtarrila eta urria bitartean, guztira, 
120.451 bidaiari izan ziren; zama bidaiek, aldiz, behera egin dute.

5

langileak
patataren eta mahatsaren 
bilketa kanpainetan sasoikako 
585 langile aritu dira aurten. 
uaGa sindikatuak eman ditu 
datuok; iaz baino %20 kontratu 
gehiago bideratu dira 
sindikatuaren bitartez, eta %21 
lan jarduera egin dira aurten. 
dena den, arazo gehiago izan 
dituzte nekazariek sasoikako 
langileak kontratatzeko,  
eraikuntza moduko beste sektore 
batzuetan langileen eskaerak gora 
egin duelako eta soldata 
altuagoak ordaintzen dituztelako.

585
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Baskoniak Euroligan bide eskasa 
zeramala ikusita, klubak kargutik 
kendu du Pedro Martinez, eta 
Velimir Perasovic jarri du haren 
tokian. Hirugarren aldia da Pera-
sovicek taldea zuzentzen duela,  
eta estreinu ona izan du oraingoa 
ere; Kanaria Handiaren kontra 
irabazi zuen Arabako taldeak, joan 
den igandean Buesa Arenan jo-
katutako partidan.

Velimir Perasovicekin, 
aro berria hasi du 
Baskoniak 

Kultur sektoreko kideak lagundu 
eta gidatzeko, KulturAraba bulegoa 
ireki dute Gasteizen, Siervas de 
Jesus kalean. Kultura erakundeen-
tzako eta profesional autonomoen-
tzako informazio eta laguntza 
zerbitzua da hau. Eskura dauden 
baliabideen berri eman nahi dute, 
eta agente eta administrazioaren  
arteko bitartekaritza gunea izan 
nahi du bulegoak.

Kultur sektoreko 
kideak laguntzeko 
bulegoa ireki dute

Urrian hasi zen izena emateko 
epea Gasteizko Udalak 132 lan-
postu betetzeko deitu duen lan 
eskaintza publikorako, eta ia 7.000 
lagunek eman dute izena. 50 es-
pezialitatetatik, eskabide gehien 
jaso duten lanpostuak gizarte lana 
(886 izen-emate)eta  jarduera so-
ziokulturalen kudeaketa (558) izan 
dira. Lehenengo probak 2019ko 
martxoan egingo dituzte.

Ia 7.000 lagunek eman 
dute izena Udaleko 
eskaintza publikoan 

Irailean lortutako akordioa hautsi 
du FCC-GSM enpresak. Hala dio-
te Gasteizko garbiketako langileek, 
eta, horregatik erabaki dute aben-
duaren 2tik aurrera greba muga-
gabea egitea. Bi arrazoi nagusi 
jarri dituzte langileek mahai-gai-
nean; batetik, enpresak ez ditue-
la ordaindu zor dizkien atzerape-
nak, eta bestetik adostutako au-
rretiko erretiroak ez dituela eman. 

Garbiketa greba 
mugagabea deitu dute 
abenduaren 2rako

Kultur sektoreko zerbitzua da. uruñuELA
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mirian biteri 

Prest dute Gasteizko Udalak, 
Arabako Diputazioak eta 
Euskara Elkarguneak 11 Ber Bi 
izeneko festibala. Aurten, 
ekimena antolatzerakoan 
"ezinbestekoa" izan da 
testuingurua kontuan hartzea; 
hain justu ere, ostiraletik 
abenduaren 3ra bitartean 
martxan izango den Euskaraldia 
dinamika. Hori kontuan izanda, 
egitarauaren harira 
prestatutako jarduerak 
denboran banatzea erabaki 
dute; hala, ekintzek Euskararen 
egunaren aurreko 11 egunak 
hartuko dituzte, eta baita 
ondorengo 11k ere. 

Ostiralean bertan hasiko dira 
jarduerak, Euskaraldia beraren 
hasierarekin; 11:11ean ekingo 
diote euskaldunek eta ia 
euskaldunek ekimenak 
proposatutako rolak 
erabiltzeari. 

Asteburuan, berriz, haurrak 
eta musika izango dira jaun eta 
jabe. Pasa den asteburuan 
entseguak egin ostean, 380 
neska-mutiko inguruk parte 
hartuko dute euskarazko kantak 
sustatzea helburu duen Kantari 
karaoke erraldoian. Aurten ere 
bikoitza izango da hitzordua, 
izan ere, larunbatean eta 
igandean grabatuko dira saio 
guztiak, Vital Kutxa 
Fundazioaren aretoan, 
Dendaraban. 

Parte-hartzaile guztiei 
sarrerak banatu zaizkie, 

gurasoez edo gertukoez 
lagunduta joan daitezen. Baina,  
nabarmentzekoa da bertaratu 
ezin direnek emanaldi guztiak 
zuzenean ikusteko aukera 
izango dutela, alea.eus 
webgunean.

Kantari jaialdiaz gain, 
bestelako ekintzak ere badaude 
aurreikusita aste bukaerarako. 
Larunbatean, euskararen jaia 
egingo dute Zabalganeko gizarte 
etxean; besteak beste, 
umeentzako eskulanak, disko 
festa eta euskarazko jostailuen 
erakusketa izango dituzte. 
Igandean, berriz, Altraste 
dantza taldearen Denbora 
izeneko ikuskizuna dago 
Oihanederren; Zuriñe 
Benaventeren dantza eta 
Ignacio Monterrubioren musika 
Karmele Igartuaren poesiarekin 
uztartuko dute emanaldi 
horretan.  

Astelehenean, elkarretaratzea
Aste hasierarekin batera, 
azaroaren 26an, topaketa deitu 
dute Euskaraldiaren harira. 
Falerina tabernan elkartuko 
dira dinamika honetan parte 
hartuko dutenak, esperientzia 
ezberdinak trukatzeko 
asmoarekin.   

Astearterako beste topaketa 
bat antolatu dute, baina kasu 
honetan, Gasteizko 16 eta 18 
urte bitarteko gazteak dira 
bilduko direnak. Bertan, bi 
euskal musikari ezagutuko 
dituzte eta beraiekin solasean 
aritzeko aukera izango dute; 

Plazak hartuko ditu euskarak
azaroaren 23tik abendura 14ra bitartean egingo dira aurten euskararen egunaren harira antolatutako 
jarduerak; besteak beste, aste bukaera honetan 'kantari' eta hilaren 30ean 'alea festa' izango dira. 

Egitaraua

23, ostirala
• 11:11 Euskaraldiaren 

hasiera.

24, larunbata
• Arratsaldez 'Kantari', 

Dendaraban.

• 17:00 'Euskaraz Jolastu' 

euskararen jaia, Zabalganan.

25, igandea
• Egun osoan 'Kantari', 

Dendaraban.

• 19:00 'Denbora' ikuskizuna, 

Altraste dantza taldearen 

eskutik, Oihanederren.

26, astelehena
• 19:00 Euskaraldia. 

Elkarretaratzea, Falerinan.

27, asteartea
• 17:30 Musika topaketa, 

Oihanederren.

• 20:00 La Basu kantariaren 

rap kontzertua, Parralen.

29, osteguna
• 18:00 Ane Gebara ipuin 

kontalariaren 'Harriek 

kontatu didatena' emanaldia, 

Aldaben.

• 19:30 Sara Zozayaren 

kontzertua, Falerinan.

30, ostirala
• 20:00 Alea aldizkariaren 

jaia, IV. urteurrena 

ospatzeko. Artium museoan. 
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tartean, musikari horien 
abestiak zuzenean eta modu 
akustikoan entzungo dituzte 
Oihaneder Euskararen Etxeko 
Ortuño aretoan. 

Egun berean, musika 
kontzertua ere izango da, 
Parral tabernan; zehazki, rap 
emanaldia eskainiko du La 
Basu izeneko emakume 
kantariak. Euskal Herrian 
musika estilo hori jorratzen 
duen lehenetariko emakumea 
da Elena Caballero; baina 
rapaz gain, soula, reggaea eta 
flamenkoa ere nahasten ditu 
bere kontzertuetan.

ipuin kontalaria eta kontzertua
Ane Gebara ipuin kontalari 
gasteiztarrak ere parte hartuko 
du aurtengo 11 Ber Bi 
festibalean. Aldabe gizarte 
etxeko antzokian Harriek 
kontatu didatena ipuina 
kontatuko du ostegunean, 

hilaren 29an; hain zuzen ere, 
Arabako herri ezberdinetatik 
egindako bidaia azalduko du, 
bertan jasotakoekin eta 
bizitakoekin. Interesatuek 
Oihanederren jaso behar 
dituzte emanaldi horretarako 
gonbidapenak. 

Ostegun horretan ere 
kontzertu akustikoa eskainiko 
du Sara Zozaya kantari 
donostiarrak Falerina 
tabernan. Lehen kantuak 12 
urte baino ez zituela sortu 
zituen, ahotsa eta gitarraz 
lagunduta. 

Bestalde, azaroaren 30erako, 
ALEA aldizkariak festa bat 
antolatu du bere laugarren 
urteurrena ospatzeko. Josu 
Kareaga magoak dinamizatuta 
hasiko da ekitaldia, eta 
Bidelapurrak talde 
gasteiztarrak kontzertua 
eskainiko du; mokadutxoak 
dastatzeko aukera ere izango 
dute Artiumeko Plaza aretora 
hurbiltzen direnek. Librea 
izango da jairako sarrera, 
lekuak bete arte.

Esandako egitarauan 
aurreikusitako gainerako 
jarduerak abenduaren 14ra 
arte luzatuko dira. 

Kantari Gasteiz euskarazko karaokea egingo dute asteburuan. ALEA

Josu kareaga magoa 
eta bidelapurrak 
musika taldea 
arituko dira alea-
ren festan

aurtengo kantari 
karaokean 380 
neska-mutiko 
inguru parte 
Hartzen ari dira
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Sexualitateak suteak piztu 
ohi ditu, eta azkenaldian 
zenbait erakunderen 

ekimenak izan dira fokoa. 
Madrilgo Udalak gazteei 
sexualitateari buruzko galderak 
egin omen dizkie, eta 
Nafarroako gobernuak 
ikastetxeetan bultzatutako 
Skolae programa dugu. 
Emaizekoon Sexuen Heziketa 
programak desagerrarazi 
nahiko lituzkete hainbatek, 
gure ikuspuntua eta lana 
ezagutu gabe, aipatutako 
kasuetan bezala kanpotik eta 
hitz solteetan oinarrituko 
balira.

Ekimen hauek, gureak barne, 
kritikagarriak dira eta hobetzen 
laguntzen digu. Honek, ordea, 
fundamentuzko azterketa 
beharko luke. "Sexualitateaz 
klasean hitz egiten badute 
lehenago hasiko dira koitoa 
praktikatzen", "masturbatzera 
behartzen dituzte", “zertarako 
nahi dute jakin gazteek 
sexualitateaz pentsatzen 
dutena, morboagatik?"… diote 
batzuek.

Sexuen heziketa egokia 
jasotzen duten pertsonek 
koitorako urgentzia gutxiago 
dute eta arriskuak ekiditen 
dituzte portzentaje altuagoan. 
Masturbatu edo ez, errespetu 
berdina merezi dutela landuko 
dugu, bakoitzak bere desioak 
ezagutu eta horren arabera 
ekingo du, ez diogu inori 
esango egin beharrekoa eta 
nahi duena beste norbaitekin 

bada, kontsentsua ezinbestekoa 
dela erakutsiko diogu. Gure 
helburuan ez dago morborik. 
Ume eta gazteek bere burua 
ezagutu, onartu eta modu 
positiboan adierazten ikastea, 
aldi berean besteak ezagutzen, 
onartzen eta beraiekin 
errespetuz harremanak egiten 
irakastea dugu helburu.

Sexualitatea bekatu eta zikin 
moduan hautematen duenak, 
gaitza ikusiko du gure jardueran 
eta zorigaiztoko ondorioak 
aurreikusiko ditu. Gaur egungo 
"antikristo" gisa azalduko 
gaituzte. 

Azken batean bere barruak 
aztertzeari uko egiteko modu 

erosoa da; besteak epaitu nirea 
ez arakatzeko.

Erraz borroka daitezke kritika 
hauek eta gure helburuei 
jarraikiz lanean aritzea 
lehenesten dugu.

Erakundeek honetan duten 
ardura aipatu beharra dago. 
Batzuek egiten dute. Hezkuntza 
Jaurlaritzaren eskumena da 
gurean, eta kurrikulumaren 
barne sexuen heziketa dago. 
Ikastetxe bakoitzaren esku 
uzten da zer eta nola egin. 
Autonomia horrek izango luke 
balioa, horretarako irizpideak 
eta finantzazioa balego. 
Errealitateak, ordea, bestela 
dio: sexualitatean heztea eta 
besteekin errespetuz 
harremanak egitea ez da 
matematikak edo gaztelania 
bezain garrantzitsua, eta 
apartekoaren papera du.

Bada garapen eta harreman 
positiboak bultzatzea baino 
garrantzitsuagorik guraso eta 
hezitzaileentzat?  

Sutsu arduratsu!

errealitateak dio 
sexualitatean 
Heztea ez dela 
matematikak bezain 
garrantzitsua

sexualitatea

pixAbAy

emaize
sexoloGia zentroa



ALEA 27

Hamaika saltsa

Mazúrquica modérnica 
abestia osatzeko, 
Violeta Parrak 

aukeratutako hitz guztiak 
esdrujula bihurtu zituen. 
Ariketa linguistiko jostagarri 
haren helburua kantatzera 
zihoan kritika garratzei ukitu 
gozo eta barregarria ematea 
zen. Orain, Nacho Vegasek, 
txiletarrari gorazarre eginez, 
Violeta proparoxitono 
bilakatuta izenburua eman dio 
estudioko lan berriari: Violética. 
60. hamarkadan Parrak egin 
legez, asturiarrak ere, aurreko 
ekainean argitaratutako abesti 
bilduma hitz gordinez eta 
salaketez bete du.

Nacho Vegasek atzean utzi 
ditu La zona sucia garaiko 
depresio mamuak, eta Violética 
lanean, ilusioa berrituta, etxeko 
bakardadea gainetik astindu eta 
ukabila altxaturik kalera jaitsi 
zaigu, berak esan bezala, 
bertan, gure auzoetan baitago 
beharrezko aldaketa politikoa 
ekar dezakeen herri indarra. 
Horregatik, beraz, biltzen 
dituen 18 emoziozko 
kontakizunak gizarte eragileek 
egiten duten lana babesteko 
sortu ditu; ez dira falta 
migranteen eskubideak 
aldarrikatzen duten kantak, 
patriarkatua salatzen dutenak, 
ekologismora hurbilduko 
gaituztenak… Antikapitalista 
izanik, kapitalismoak agerian 
uzten dituen akatsetara 
bideratuta daude haren gezi 
musikalak.

2010. urtean, Marxophone 
diskoetxe propioa sortzeko 
erabakia hartu zuenetik, 
Vegasek askatasuna lortu du 
nahi izandako lagun musikariez 
inguratzeko. Fitxaje berririk 
egin gabe, azken garaietako 
lankideak izan ditu bere 
esanetara: Leon Benavente 
taldeko 4 kideak, Manu Molina 
perkusionista eta Joseba Irazoki 
Berako multi-instrumentista. 
Eta goi mailako hiru artistaren 
kolaborazio puntualak: Maria 
Rodes katalana, Christina 

Rosenvinge madrildarra eta 
Cristina Martinez El Columpio 
Asesino taldeko abeslari 
nafarra. 

Grabaketa beste lagun baten 
etxean egin zen, Paco Locok 
Puerto de Santa Marian duen 
estudioetan, hain zuzen. 
Aipamen berezia merezi dute, 
baita ere, Miguel Brieva 
marrazkigileak eginiko 
ilustrazioek eta diskoa 
laguntzen duen kutxa-
diseinuak. 

Azaroak 23 dituen ostiral 
honetan, aspaldiko partez eta 
bandaz lagunduta, Nacho 
Vegasek Gasteizen eskainiko du 
kontzertua. Tradizioa, 
abangoardia, aktibismoa eta 
rock hotsak; osagai horiek 
guztiek izango dute lekua 
Jimmy Jazz aretoko oholtza 
gainean.  

'Violética'

parrak egin legez, 
asturiarrak abesti 
bilduma Hitz 
gordinez eta 
salaketez bete du

i. Muñoz

igor muñoz
musikazalea

musika
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argazkia: santa maria Fundazioa
testua: estitxu uGarte lz. de arkaute

Axarte herri txiki bat da, Trebiñu 
konderriaren barruan; 800 me-
troko altitudea du eta udalerriko 
garaiena da. Gaur egun etxe bakar 
batean da bizilagunik. 

Ezaguna da Axarte XIII. eta XIV. 
mendeen artean bertako harro-
bietatik Gasteizko Santa Maria 
katedrala eraikitzeko harriak ate-
ra zituztelako. Oso prezituak ziren 
garai hartan Axarteko lumake-
lak: "Mailuarekin harria apur-
tzen denean, arroka garbia 
agertzen da eta horretan 
ikus daiteke mineral be-
rezia, Paleozenoko ka-
liza bat da lumakela, 
harri zuria edo harri 
argi arabarra ere esaten 
zaio". 

Axarteko harria era-
bili dute Espainia alde-
ko hainbat tenplutan; 
hala nola, Santo Domin-
go de la Calzadako kate-
drala eraikitzeko, Carrion 
de los Condesko Done Jakue 
elizan edo Avilako santuen sar-
kofagoan, besteak beste.

Santa Maria katedralaren Fun-
dazioak Axarte eta Gasteiz arteko 
Harriaren Bidea berreskuratu 
zuen orain dela urte batzuk; ka-
tedralaren interes historiko eta 
artistikoa hurbileko paisaiako 
osagaiekin lotzeko asmoa zuen, 
eta Trebiñuko harriak Gasteizko 
muinora eramateko erabili diren 
ibilbide historikoen berri emate

ko baliatu du urtero antolatzen      
dituen txangoak. Izan ere, Santa 
Maria katedralaren eraikuntzan 
4.992 tona harri garraiatzeko era-
bili zen bidea. 

Hala jaso du Luis Martinez To-
rres EHUko geologoak La ruta de 
la piedra liburuan. Torresen esa-
netan, 10.700 gurdi behar izan 
zituzten katedralera harriak era-
mateko. Idi-pare bakoitzak Axar-
teko harrobitik ateratako 460 kilo 
harri garraiatzen zituen. Gotikoa-

ren amaieran utzi zuten Tre-
biñuko harria ustiatzen, ia 

agorturik zegoelako harro-
bia, eta gainera oso ga-

restia omen zelako.
Hamabost kilometro-

ko distantzia dago Gas-
teiz eta Axarte artean, 
baina bost orduko 
txangoan erraz zehar-
katu daitekeen bidea 
da. Ganaduzaleek ibil-
bide hau ere zeharka-

tzen zuten larre batetik 
bestera animaliak erama-

tera joaten zirenean. Era 
berean, salgaiak Gasteizen eta 

Arabako Errioxa artean garraia-
tzeko erabiltzen zen basabidea. 

Axarte

Kuadrilla: Trebiñu.
Udalerria: Trebiñu.  
Biztanleak: 1 (2017ko INEren datuen arabera).
Bitxikeria: Estemeño izeneko bidelapur bat bizi zen Axarteko koba 
batean; aberatsei lapurtzen ziena herriko behartsuei ematen zien.

Katedralen jatorria

   zure arabako txoko kutunaren berri eman naHi baduzu, idatzi proposamena: erredakzioa@alea.eus

Gure Bazterrak
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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). 

PARtE hARtU:  www.alea.eus/zozketak

Oparia harpidedunentzat
Artepanek argitaratutako 'Ñam' errezeta 
liburua, ALEAko harpidedun guztiek 
doan jaso dezakete gure bulegoan: 
Eskola kalea 10, 7. bulegoa. 
Ordutegia: 9:00 - 18:00

Errigorako saskia
Abenduaren 11ra bitartean harpidetza 
egiten duten, edota harpidedun berri bat 
lortzen dutenen artean, Errigorako saski 
eder bat zozketatuko da, Erriberak 
emandako produktuekin gozatzeko.

Haizea Rodriguez Bruña 
Gasteiz
Azaroak 19. Zorionak zure 35. udaberrian 
amatxo!!! Segi horrela animosa eta indartxu. 
Udaberria laster etorriko da eta familia 
handituko digun loretxoa jaioko da. Bitartean 
gozatu Enaitz, Aretx, Getari eta aitatxorekin 
ahalik eta gehien. Muxu potolo bana!!!

Irakurleen txokoa
Postontzia

zozketak
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30 ALEA

Euskararen agenda

musikA

GasteIz la basu
Euskaraldiaren programazioaren 
barruan.
Asteartea 27, 20:30ean, Parral 
tabernan.

GasteIz sara sozaya
Eskilarapeko Soinuak zikloaren 
barruan.
Osteguna 29, 19:30ean, Falerina 
tabernan.

GasteIz erabatera
Osteguna 29, 21:00etan, Jimmy 
Jazzen.

AntzErkiA

amUrrIo 'ele! lauaxeta-lorca'
hitz, irudi, musika eta antzerki 
ikuskizuna. Gaztelaniaz eta euskaraz. 
Jon Maiak zuzenduta.
Larunbata 24, 20:00etan, Amurrio 
antzokian.

GasteIz 'denbora'
Altraste dantza taldearen eskutik. 
zuriñe benaventeren dantza, ignacio 
Monterrubioren musika eta karmele 
igartuaren poesiarekin.
Igandea 25, 19:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxean.

bErtsolAritzA

Izarra bertso poteoa
xabi igoa eta oihane perearekin.
Ostirala 23, 19:00etan, frontoitik 
abiatuta.

aramaIo bertxoko sariketa
Sariketako hirugarren kanporaketa. 
Martin Abarrategi, beñat Garaio, 
xabier Antia eta Mikel Martin 
bertsolariekin.
Ostirala 23, 19:30ean, Zabolako 
elkartean.

hAurrAk

GasteIz 'euskaraz jolastu' jaia
Eskulan tailerra, disko-festa eta 
jokoen erakusketa.
Larunbata 24, 11:30ean, Ibaiondo 
gizarte etxean.

GasteIz 'txoriburu' ipuina
Josune Velez de Mendizabalekin. 4-8 
urte bitartean.
Larunbata 24, 17:00etan, 
Zabalganeko gizarte etxean.

GasteIz 'sorgin txikia'
Antzerkia, Luaren eskutik. 4-8 urte 
bitartean.
Asteartea 27, 18:00etan, Arana 
gizarte etxean. 

AGEndA  Azaroaren 23tik 29ra

makoki  Faktoria

GasteIz mice
Emakumeen taldeek eskainitako 
euskarazko kontzertu akustikoen 
zikloak, Akustika izenekoak, Mice 
ekarriko du aste honetan oholtza 
gainera. Miren Narbaizak gidatutako 
taldea izango da Gauekoak 
ekimenaren eskutik.  
Igandea 25, 19:30ean, Luis 
Aranburu musika eskolan.






