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Sakonean

G
aur egun Txanogorritxu argitara ematea zaila litzateke; 
argitaletxe askok ez lukete onartuko". Haur literaturak 
hartu duen bidearekin kezkatuta agertu da Txabi Arnal. 
"Umearen aisialdiaren alde txepelena ari da hartzen 
literatura. Zineman edo bideo-jokoetan egon daitekeen 
alde ausarta, transgresorea ez dago; balio subertsiboa 
desagertu da literaturatik". Eta antzeko joera antzeman 

du Edu Zelaietak. "Abentura, umorea, beldurra... faltan botatzen 
ditugu, literatura azken batean, autentikoa dena". Gasteizko Elkar 
dendan egin du topo ALEAk eurekin, elkarrekin idatzi duten 
Torlojuak ipuina haurrei aurkeztu berritan. Idazleak, Gasteizko 
Irakasle Eskolako irakasleak eta gurasoak dira biak, eta, hain zuzen, 
horiek dira, euren ustez, haur literaturak dituen "gaitz" handienak: 
"gurasoak, irakasleak eta pedagogia".  

Liburu dendako inguruko apaletan nagusi dira "umeen emozioak" 
lantzen dituzten liburuak, eta ez hainbeste haur literatura 
klasikokoak. Haur liburu asko dago merkatuan, baina haur literatura 
gutxi, Arnal eta Zelaietaren esanetan. "Inteligentzia emozionala da 
orain jorratu beharrekoa, modakoa, eta horren araberako 
enkarguzko literatura da nagusi. Ikaskizun edo helburu didaktiko 
bati erantzuna emateko sortutakoak dira. Baina horren beharrik ba 
al dago? Literatura ona baldin bada, emozioz beterik dago, berez", 
gogoratu du Arnalek. Sorginekin, munstroekin, otsoekin edota 
Frankensteinekin "benetako beldurra" sortzen duten liburuak 
desagertzen joan direla dio, "eta, aldiz, umeak beldurrari aurre 

Kontalariekin, 
umore eta 
beldurren bila
arabako hainbat sortzailek haur literaturaren erradiografia txikia egin diote aleari, kontalari saio eta saio 
artean; "gehiegizko babesak" haurrentzako kontakizunetan eragin nabarmena izan duela uste dute, eta 
balore "hezigarriagoak" lehenetsi dituztela literaturaren kalterako.

Testua: anakoz amenabar 
argazkiak: a. amenabar/ 
Elkar
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egiteko hamaika liburu aurki ditzakezu apalategietan". Adibide hori 
beste edozein gaitan ere eredu nagusia dela aipatu du. "Maiz 
topatuko ditugu 'Aitorrek bi ama ditu' moduko tituluak, eta, aldiz, 
gutxitan narrazioaren testuinguruan bi ama dituen ume bat". 

Gai desberdinak modu naturalean "pirotekniarik gabe" eskaintzen 
dituen literatura faltan botatzen du Zelaietak, eta horren atzean 
"gainbabesa" dagoela uste du: "Gehiegizko babesa alor guztietara 
eramaten ari gara; eta gehiegizko babesak desbabesa dakar". Haren 
belaunaldiko guraso askok egiten dutela dio, "asmo onekin, baina 
ondorio txarrekin". Literaturan zer da, ordea, gehiegi babestea? 
Egokitasunaren izenean, gai deserosoak baztertzea eta halako 
istorioen aurrean ez jartzea "arazo larri bat" dela uste du Zelaietak: 
"Egokitasunaz debate interesgarria egin daiteke, baina gaur egun 
batez ere gainbabesaren lupatik begiratzen zaio literaturari, eta hori 
akats handi bat da; gehiegi babestuta egotea irreala da".

Egokitasun "zorrotz" horren adibide ugari dituzte bi idazleek, 
baita euren lanak publikatzeko garaian bizitakoak ere. Espainiako 
argitaletxe batekin Arnali azkeneko egunetan gertatutakoa 
adierazgarria izan daiteke. "Idazlan bat bidali dut eta argitaletxeak 
erantzun dit gustatu zaiela, oso originala dela, baina ezin dutela 
argitara eman 'culo' hitza tituluan daramalako; titulu horrekin ezin 
omen dute atzerrian saldu". Hitz horretan ez dago irainik –€El culo 
de Carola– Arnalen arabera, "eta aldiz ez dute joku fonetikoa 
ikusten, nik buruan nuena". Zelaietaren arabera, "gaizki ulertutako 
politikoki zuzena" den beste erabaki bat da hori,  askotan idazleak 

'Izarren bila' ipuina aurkeztu du Eneko 
Etxegararik; irudian, Gasteizko Elkarren 
egindako aurkezpena.

"GEHiEGiZKo BaBEsa 
alor GUZtiEtara 
EramatEN ari Gara, 
Eta HorrEK 
DEsBaBEsa DaKar"
edu zelaieTa 

"DisfrUtatZEa iZaN 
BEHar Da HElBUrU 
NaGUsia, HElBUrU 
PEDaGoKiKoEKiN 
tEmatU GaBE"
eneko eTxegarai
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Sakonean

autozentsuratzera eramaten dituzten erabakiak. "Politikoki zuzena 
den hori olagarro handi bat da, eta askotan beste batek eskua sartu 
baino lehenago zentsuratzen du norberak". 

Kasketalditik, ipuina
Seigarren haur ipuina kaleratu du Eneko Etxegarai haur hezkuntza-
ko irakasle eta ipuin kontalari gasteiztarrak, eta ez du "artazia"-ren 
mehatxurik bizi orain arte. "Egia da ni idazten hasi nintzenean ez 
zela publikatzeko helburuarekin egindako lana izan, eskolan 
banatzeko ipuina baizik, eta horrek bestelako lasaitasun bat ematen 
duela; hurrengo liburuetan, egia esan, askatasun handia izan dut 
editore eta argitaletxearekin", kontatu du ALEA FM saioan egindako 
elkarrizketan. Irakasle gisa, ipuinetatik gertu izan da beti Etxegarai, 
lan euskarri modura, baina semeak bi urte zituela izan zuen kaske-
taldi bat izan zen idazten hasteko arrazoi nagusia: "Afari hartako 
kasketaldiari aurre egiteko kontatu nion ipuin batekin ekin nion 
abentura honi". 

Geroztik, sei lan kaleratu ditu Eduardo Rodriguez ilustratzailea 
lagun. Nondik nator?, Ilunpearen sekretua edo Ez dut txerrikumea 
izan nahi izan dira argitaratu dituenetako batzuk, eta Izarren bila 
lan berria du esku artean. Hain zuzen, ipuinei omenaldi txiki bat 
egin nahi izan die azken honekin. Eñaut eta Ihintza haurrak dira 
abenturan protagonista, Marixa amonaren baserrian asteburu-pasa 
oraingoan; amonak prestatutako jolas eta ipuinekin asteburu ederra 
igaroko dute. Erakargarria izango den hasiera-gakoa aurkitu eta 
amaiera berezi bat ematea dira Etxegaraik idazten hasteko dituen 
abiapuntu nagusiak, betiere idazleak berak gozatzea haurrek goza 
dezaten bilatzeko: "Disfrutatzea izan behar da helburu nagusia, nire 
ustez, gai zehatz baten inguruan idatzi eta pedagogikoak izateko 
helburuarekin tematu gabe; hortik aurrera, uste dut gai desberdinez 
hitz egin dezakegula haurrekin ere, askatasun osoz. Haurrek istorio 

politekin disfrutatzen dute, eta 
horrek izan behar luke 
garrantzitsuena".  

Puagg! ipuina aurkezteko egin 
zituen lehenengo kontalari lanak 
umeen aurrean. "Ipuina 
aurkezteko ez nuen beste 
modurik ikusten; babestuago 
sentitzen nintzen haurren 
artean, beste idazle batzuekin 
mahaian egin baino, eta hala 
izan da ondoren ere". Haurrak 
publiko "zorrotza" direla azaldu 
du Etxegaraik, eta arreta 
bereganatzeko hainbat 
estrategia landu ditu: "Askotan 
zaila izaten da, bat 
aztoratzearekin nahikoa izaten 
delako guztia hankaz gora 
jartzeko; gertatu izan zait, eta 
dantzan amaitu dugu denok".
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Goiko irudian, Erika Likete ipuin 
kontalaria, Gasteizko Astrolibros dendan 
eginiko saioan. 

Etxegaraik moduan, haurrak nahasten direnerako "arma" 
desberdinak ditu prest Erika Likete ipuin kontalariak. Horien artean, 
magikoa izaten da txirula. "Arreta galtzen ari direla ikusten 
dudanean edo baten bat aztoratzen denean, txirulak edo kanta 
batek ondo funtzionatzen dute", azaldu du Gasteizko Astrolibros 
liburu-dendan egin duen ipuin saioan. Sorgina Txirulina 
pertsonaiaren bitartez, adi adi ditu haurrak barazki eta animalia 
desberdinen istorioak entzuten: "Uste dut edozein gai ekar 
daitekeela oholtzara, baita haurrentzat ere; adinaren arabera, 
moldatu behar izaten da, eta animaliek aukera bikaina ematen dute 
euren bitartez hamaika esperientzia kontatzeko".

Enpresa batentzat ipuin pertsonalizatuak idazten ari zela, aukera 
izan zuen haurrentzat idazteko, eta, geroztik, sorginarekin hiru urte 
daramatza saio batetik bestera. Ipuinekin haurrek gozatzea du 
lehentasuna, pedagogiari garrantzia kentzen ez badio ere: "Dena 
eginda eman beharrean, halere, gustatzen zait iradokitzailea izatea, 
umeak ikusi dutenaz konturatzea eta beraien ondorioak ateratzea, 
mezu propioak". 

Kontalari sentitzen da Likete, baina Musika eta ipuinak liburua ere 
argitaratu du, haurrek eta gurasoek elkarrekin gozatu eta euskara 
ikasteko liburu berezia; euskaraz ez dakiten gurasoekin hainbat 
tailer eskaintzen ditu Arabako ikastoletan, eta osagarri moduan 
prestatu du liburua. "Asko disfrutatzen dut haurrekin, eta harritzeko 
duten gaitasunarekin; niri ere familian ipuin ugari kontatu dizkidate 
eta horrek arrasto bikaina uzten du". 

Ezkerreko irudian, Txabi Arnal eta Edu 
Zelaieta ipuin kontari Gasteizko Elkar 
dendan. 
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Protagonista

"Aro politiko berria 
behar dugu, gizartea 
zeharo aldatu da eta"
Fernando Lopez castiLLo gaSTeizko aHal dugu-ko zerrendaBurua

alderdi barruko hauteskunde primarioak irabazi berri ditu Fernando lopez Castillok, eta datozen udal 
hauteskundeetan gasteizerako alkategaia izango da, beraz. erretiroa hartu badu ere, zahartzaroa politikan 
eragiteko aro aproposa dela babestu du. leloen gainetik, "hiri morea" nahi dutela aldarrikatu du. 
Testua eta argazkiak: Juanma Gallego.

Urte askoan udal funtzionarioa izan da Lopez Castillo, eta orain hara bueltatu nahi du, erakundearen kudeaketan parte hartzeko. J.G.
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G
asteizko alkatetzarako hautagaia da 
Fernando Lopez Castillo (Gasteiz, 
1953), Ahal Dugu alderdiaren izenean. 
Alderdiaren barruko hauteskunde 
primarioak irabazi behar izan ditu 
aurretik. Egituraren babesa bazuen 
ere, legealdi honetan Udalean Ahal 

Dugu-ren bozeramaile izan den Jorge Hinojalek 
ere hautagaitza aurkeztua zuen, eta biak lehiatu 
dira alkategai izateko. Gasteiz Green capital 
izatetik "hiri morea" izatea lortu nahi dutela 
azpimarratu du Lopez Castillok, emakumezkoen 
lana aldarrikatuz; gaur egun arlo 
sozioekonomikoan dauden erronkei aurre egiteko 
beharra gogorarazi du. 
ikus-entzunezkoen arloko udal funtzionarioa izan zara, 
eta aspaldian politikan aritu bazinen ere, erretiroa 
hartu duzunean politikara bueltatu zara. zerk eraman 
zaitu horretara? 
Erretiroa hartu nuenean, hainbat lagunen artean 
proiektu bat lantzeari ekin genion: zaharren 
egoitza batera joan beharrean, denon artean 
bizitzeko egitasmoa landu nahi genuen, bakoitzak 
bere apartamentuan, baina zerbitzu komunekin; 
ortu batekin eta energia propioa sortuz, esaterako. 
Azkenean ez dugu aurrera eraman. Baina garai 
horretan Podemos jaio zen, eta pentsatu nuen 
ongi sentituko nintzela gauzak aldatzeko 
mugimendu horretan. Badakizu, gizarteak 
erretiratuak Benidorm aldera bideratu ohi ditu, 
baina ez gaituzte kontuan hartzen politikan parte 
hartzeko, eragile bezala. Baina, gure bozka oso 
inportantea izateaz gain, gizarteak gure 
gaitasunak eta trebetasunak erabili beharko 
lituzkeela uste dut.
eta ez al zaizu zaila suertatu egitasmo hori atzean 
uztea politikan sartzeko?  
Erabaki hori hartu nuen, eta pozik nago. Nik 
erretiroa ez dut ulertzen ezer ez egiteko modua 
bezala, gauzak egiteko baizik... gizartean eragiteko 
modu bat bezala. Libre sentitzen naiz, gainera; ez 
dut alderditik kobratzen, nire pentsioarekin 
jarraitzen dut. Momentuz, nituen beste 
proiektuak atzeratzea erabaki dut, baina politika 
uzten dudanean berreskuratuko ditut. Halere, 
proiektu horietako batzuk bidean daude. 
Adibidez, azken bost urteetan landu dudan 
dokumental bat aurkeztuko dut martxoan: La 
herencia de mi abuela izenekoa. Memoriari eta 
familiari buruzkoa da. Fusilatu zuten CNTko 
osaba baten istorioa du oinarri. Urari buruzko 
telesail bat ere buruan daukat aspalditik.

alde gutxigatik irabazi dituzu primarioak. nola 
kudeatuko dituzu bi hautagaitza horiek kontuan 
hartzeko?
Barne hauteskundeetan ez ditugu programa 
desberdinik aurkezten: gure hauteskunde 
programa oraindik ez dago bukatuta, orain auzoz 
auzoz osatzen ari gara. Oinarrizko programa bat 
bada, noski, eta hori koordinatzen dugu 
Euskadiko eta Estatu osoko programekin. 
Alderditik kanpo ikusten da tendentziak badirela: 
pablistak eta errejonistak, edo antikapitalistak... 
baina, egia esanda, hemen ez dugu diferentzia 
handirik. Hasieratik zerrenda komuna prestatu 
genuen. Berez, bi prozesu ziren: zerrendaburu 
izateko eta zerrendetan joateko. Ez dakit zergatik, 
baina Jorgek [Hinojal] soilik aurkeztu zuen bere 
burua zerrendaburu izateko, eta haren 
hautagaitza ez da atera. Ni bietan egon naiz. 
nola barneratuko dituzue konfluentziak?
Orain justu hori lantzen ari gara, gure zerrendetan 
Equo zein Ezker Anitza sartzeko. Ia-ia itxita dago 
kontua, baina momentuz ez dago behin betiko 
erabakia hartuta. Halere, gure asmoa da guztiok 
batera joan ahal izatea. 
zein irizpide erabili dituzue zerrendetan aukeraketa 
egiteko?
Gure zerrenda berritu nahi izan dugu, baina 
aurretik bildutako esperientzia galdu gabe. Zentzu 
honetan, oreka interesgarria lortu dugula 
iruditzen zait. Legegintzaldi honetan zinegotzi 
izandako Juan Cerezuelaren esperientzia dago, 
esaterako. Gemma Zubiaurreren konpromisoa eta 
jakintza ere izango ditugu: ikastola batean lan 
egin du, eta euskara eta kulturaren arloak oso 
ondo ezagutzen ditu. Garbiñe Ruiz, berriz, arte 
ederretan lizentziatua da, eta beti kulturaren 
inguruan ibilitakoa da. 
ezkerraren batasuna noizbait lortuko al da?
Jendeak esan ohi du ezkerrekoak beti daudela 
banatuta, baina, Gasteizen bederen, gure 
ahalegina izan da batasuna lortzea. Batetik, Ahal 
Dugu-ren barruan, eta bestetik, Equo eta Ezker 
Anitzarekin. Batek daki, ordea, bihar zer gertatuko 
den! Orain eskuma ere bananduta ageri da, eta 
bere garaian ere EAJ eta EA banatu ziren. Dena 
dela, iruditzen zait une politiko berri baten 
atarian gaudela, orain gauzak oso desberdinak 
direlako aurreko urteekin alderatuz.
zertan bereizten da ba egoera?
Batetik, ekoizpen sistema osoa aldatu da orain. 
Adituek diote merkatuak langileen %30 besterik 
ez duela behar ondasunak eta zerbitzuak 
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sortzeko. Hortaz, asmatu behar dugu zer egin 
langabezian geratuko diren pertsonekin. Bestetik, 
gizarte egitura osoa ere aldatu da. Familiarena 
adibidez. Adibide bat jarriko dizut: duela 50 urte 
edo, gure aita atezaina zen MEVOSA DKVn, eta 
haren soldataren %25 hipoteka ordaintzera 
bideratzen zuen. Orain, aldiz, soldata oso bat 
behar da hipoteka ordaintzeko. Bankuek aldatu 
dute egoera hori. Garai horretan, nire etxean, 100 
metroko etxe batean hamahiru lagun geunden. 
Oraingo etxe batean, Salburua edo Zabalganean, 
75 metroko etxebizitza batean guraso bakarreko 
familia bat bizi da askotan; ama bat eta haren 
semea, esaterako. Gizarte osoa aldatzen ari da, eta 
guk prestatu nahi dugu aldaketa horren barruan 
enpleguak sortzeko. 
eta zer aterabide du egoera horrek?
Batetik, agerikoa da enpresa handiak askoz diru 
gehiago irabazten ari direla. Baina soldatapekoek 
ordaintzen dute zerga gehien: %83, hain zuzen. 
Enpresek %17 ordaintzen dute, gutxi gorabehera. 
Hori kontuan hartu gabe enpresa handiek 
erabiltzen dituzten amarruak; %1 kotizatzea 
ahalbidetzen duen SICAV moduko egiturekin, 
adibidez. Funtsean, soldatapekoak, autonomoak 
eta enpresa txikiak ordaintzen ari dira diru 
gehien, eta hau ez da bidezkoa: enpresa handiei 
zerga handiagoak jarri behar zaizkie. Bestalde, 
enplegu berriak lortu beharko genituzke. Equok 
edo ELAk, adibidez, norabide horretan doazen 
proposamenak aurkeztu dituzte: ingurumenaren 
alorrean edo zaintzaren alorrean enplegua 
sustatzeko, hain zuzen. Batez ere emakumeek 
etxean egin ohi duten lana ere kontuan hartu 
beharko litzateke. Era berean, sormen lanak ere 
hezkuntza sisteman txertatu ahal dira, eskolaz 
kanpoko klaseak emateko, eta hor ere enpleguak 
sor daitezke. Argi dago enplegu berriak sortzeko 
aldea badagoela. Ez da erraza izango, baina 
denon artean egokitu behar dugu egoera berrian.
Hauteskundeei begira, zeintzuk izango dira zuen 
programaren oinarriak? 
Emakumeen egoera izango da ardatzetako bat. 
Green capital-etik hiri morera igaro nahi dugu. 
Garai berri batean sartzeko garaia dela uste dugu, 
ez horrenbeste lehiatsua eta gatazkan 
oinarritutakoa, eta emakumeak horretarako askoz 
hobeto prestatuta daudela uste dugu.
Arlo honetan ere, segurtasuna indartu nahi dugu, 
indarkeria ekiditeko; baina, beti ere, segurtasun 
hori askatasunarekin lotu behar dugu. 
Emakumezkoak kaiola batean sartzen baditugu, 

seguruenez ziur egongo dira, baina, hori, noski, ez 
da irtenbidea. Askatasunean oinarritutako 
segurtasuna behar dugu. Pentsiodunak izango 
dira bigarren ardatza. Gemma [Zubiaurre] eta 
biok hirurogei urte baino gehiago ditugu, eta 
ondo ezagutzen dugu egoera. Esango nizuke 
emakumeen eta pentsiodunen mugimendua izan 
direla Mariano Rajoy Espainiako gobernutik 

kanporatzeko gako nagusiak. 900 euroko 
gutxieneko soldata jarri dute orain, baina 
pentsiodunek diote urtebete eta erdian 1.080 
euroko gutxienezko pentsioa behar dela, beti ere 
gutxienezko soldata 1.200 eurokoa bada. Izan ere, 
kate bat da, eta bata ez da sustengatzen bestea ez 
badago bermatuta. 
'Green capital' kontzeptua utziko duzue alboan, beraz? 
Gaia ez, noski, baina uste dugu arlo horretan lan 
serioa egin behar dela; ez da lelo hutsa izan behar. 
Natura babestu behar da, eta hauteskunde 
ondorengo itunak egin behar baditugu, hori 
kontuan izango dugu. Adibidez, akuiferoen galera 
ekar dezakeen fracking-aren aurka gaude. 
itunak egin behar badira, zein norabide hartuko 
duzue? 
Gu itun progresisten aldekoak gara. Gure 
programan PSOEren edo EH Bilduren 

"GiZartEaK BENiDormEra 
BiDEratZEN DitU ErrEtiratUaK;  
EZ GaitUZtE KoNtUaN HartZEN"

"mErKatUaK laNGilEEN %30 
BEstEriK EZ DU BEHar: laNPostU 
BErriaK sortU BEHar Dira" 

"Bost ZiNEGotZirEKiN ari Da  
GoBErNatZEN EaJ. EZiN DU EraBili 
alDErDi BaKar BatEN iKUsPEGia"

"EZKErrEaN BEti EGoN Dira 
DEsaDostasUNaK, BaiNa 
BatasUNa laNtZEN ari Gara"
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programekin aldera zitezkeen proposamenak 
badira, eta, zerbait gauzetan, EAJko 
programarekin ere. Zentzu horretan, ez dugu 
aurretik baldintzarik jartzen. Baina oso zaila da 
jakitea gero zer gertatuko den; portzentajeak ikusi 
beharko dira. Legealdi honetan bost zinegotzi 
besterik ez dituen alderdi bat gobernatzen ari da. 
Baina EAJk ez du kontuan hartu ideia bat: botoen 
%20 baino gutxiago izanda, ezin duzu gobernatu 
alderdi bakar baten ikuspegiarekin. 
Beraz, eaJri babesa emateko, parte-hartze gehiago 
eskatuko zeniokete?
Bai noski: denon artean erabakitzen badugu, eta 
jendeak parte hartu badezake, ados geundeke. 
Baina orain arte egin dutenarekin ez gaude ados. 
Adibidez, trenbidearen lurperatzearen gaian: ez 
dute mahaiaren gainean jartzen proiektu horren 
benetako kostua zenbatekoa izango den. Ia 1.000 
miloi euro badira, guztiok ordainduko ditugu, eta 
horrek guztion parte-hartzea eskatzen du, 
halabeharrez. Dena dela, mugikortasuna beste 
modu batean landu beharra dago. Gu bus 
elektrikoaren alde gaude: askoz merkeagoa da, eta 
agian azkarragoa, eta ez da azpiegiturarik 
ordaindu behar hori martxan jartzeko. 

Kreari buruzko proposamen zehatza ere aurkeztu 
duzue. zertan datza?
Orain arte KREAn 19 milioi euro gastatu dira, eta 
zortzi urte igarota, hutsik dago. Azkenean 
akordioa lortu da diseinu eskola jartzeko, eta arlo 
kulturalean dabilen enpresa bat bertan aritzeko. 
Baina guk uste dugu soberako espazioa dagoela 
hor sormena landuko duen gune bat jartzeko.  
estatu mailan podemos-en krisiari buruz asko hitz 
egiten ari da. Horrek eraginik izango al du Gasteizen? 
Ezkerrean beti egon dira desadostasunak, baina 
hau ez da kontu berria: hemen ere egon dira. 
Oroitzen naiz aspaldian autodeterminazioaren 
alde ari zirenei espainolista deitzen zietela; baina, 
orain, abertzaleek autodeterminazioa defendatzen 
dute. Podemos barruan, erabakitzeko eskubidea 
errespetatzen dugu, baina guk gai sozialak 
lehenesten ditugu. Podemosi dagokionez, 
hedabideek benetako barne arazo bat izan den hori 
hartu dute, eta hor zentratu dira, banaketa irudi 
bat zabaltzeko. Ea, De Miguel auziaren epaiketa 
dago orain: Arabako buru batzar erdia hor sartuta 
dago, baina inork ez du horri buruz hitz egiten. 
Guk ez dugu horrelako arazorik, eta, halere, guri 
buruz hitz egiten dute. 

Hauteskunde ondorengo itunak sinatzekotan, hiritarren parte-hartzea bermatzea eskatu du Ahal Dugu-k. J.G.
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G aldetu nire adineko alaveszale bati nor den Ivan Rocha eta 
segituan esango dizu: penaltia kornerrera bidali zuen hura. 
Ez dizu esango Ivan Rocha Lima jauna Sao Paulon jaio, 18 

urterekin Sao Paulo FC-rekin debuta egin eta hamaika talderekin 
ibilbide profesional oparoa izan zuen ezker alboko atzelaria izan 
zela, ezta 23 urterekin Amerikako txapeldun izan zela, Libertadores 
kopako penaltietan berea sarturik. Gasteizko futbolzale gehienek 
Ivan Rochari buruz gogoratzen duten gauza bakarra beste penalti 
bat da, Alaves–Valentzia batean oso gaizki jaurti eta ia kornerrera 
bidalitakoa, eta hala esango dizute galdetuz gero, 20 urte pasa 
badira ere. Iruditeria kolektiboan askoz sakonago geratzen dira 
iltzatuta hutsegiteak ongi egindakoak baino.

Alaveseko zaleei Ivan Rocharekin bezala gertatzen zaigu 
euskaldun gehienoi ETB 1ekin. Euskarazko telebista kate publiko 
bakarrak baditu zenbait saio bikain, eta kalitate handiko edukiak 
sortzeko ahalmena duten langile prestu eta azkarrak. Baina 
iruditeria kolektiboan geratu direnak Mr Bean, kamera ezkutu 
quebectarrak, rantxerak eta Meza Santua dira. Agian karikatura 
bidegabea izango da, Ivan Rochak gurean utzitako arrastoa bezala. 
Baina gure telebista publikoaren kontrola dutenen lehentasuna 
Telecincoren erdal kopia EAEtarra bultzatzea den bitartean, saio 
bikain horiek programazio kaskarraz eta errepikapenez inguratuta 
egongo dira; eta gure hizkuntzaren normalizaziorako (hau da, gure 
normalizaziorako) ikus-entzunezko tresna nagusia hori besterik ez 
da izango. Jokalari oso trebe batek etengabe kornerrera jaurtitako 
penaltia.   

irUDitEriaN asKoZ 
saKoNaGo GEratZEN 
Dira iltZatUta 
HUtsEGitEaK oNGi 
EGiNDaKoaK BaiNo

Ivan Rocha

oiHaN txaBarri 
puBliziTaTean lizenTziaTua
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Utzikeria politikoaren 
aurrean, elkartasuna

olatZ aloNso GUEvara
araBako Seaden lagunen elkarTea

Otsailaren 27 honetan, 
elkartasun mugimendutik 
saharar herriarekin bat egiten 
dugu Saharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoaren 
aldarrikapenaren 43. 
urteurrenean. Gaur bezalako 
egun batean sahararrek duten 
gizartearen babesak hartuko 
duen ikusgarritasuna ospatzen 
dugu, Tindufeko errefuxiatuen 
kanpamentuetara bidaiatuko 
duen elkartasun-karabanak 
erakusten duen moduan, 
maitasun eta senidetasunez 
betea.

Gizarte zibilak giza 
eskubideekiko babesa argi 
adierazten duen bitartean, elite 
politikoek beste interes batzuk 
gailentzen dituzte nazioarteko 
legeriaren gainetik. Europako 
Parlamentuak otsailaren 12an 
onartu zuen Marokorekin 
sinatutako Arrantza Akordioa 
saharar uretara zabaltzea, 
aldeko 415 botorekin, kontrako 
189rekin eta 49 abstentziorekin. 
Europako Batasuneko 
Auzitegiaren ebazpen 
desberdinen aurka doan 
erabakia da. Auzitegiak Marokok 
Mendebaldeko Saharako uren 
inguruko erabakirik hartzeko 
ahalmena ez duela ebatzi du, 
deskolonizatu gabeko lurralde 
bat delako sahararra. 

Interes ekonomikoei 
erantzuten dion erabaki bat den 
irudia eman ahal badu ere, 
logika politiko baten barnean 
kokatzen da, zeinetan saharar 
herria da kaltetu nagusia. 
Marokorekin sinatutako 
Arrantza Akordioak saharar urak 
barne hartzearekin, Europako 

Batasunak estatu alauiaren 
subiranotasuna aitortzen du 
Mendebaldeko Sahararen 
gainean, okupatutako 
lurraldearen baliabide naturalak 
kudeatzeko ahalmena aitortzen 
baitio. Nazioarteko 
zuzenbidearen arabera saharar 
herriaren ordezkarien esku 
dagoen zerbait, Fronte 
Polisarioaren esku, hain zuzen, 
eta ez potentzia 
okupatzailearenean.

Europako itsasontziak saharar 
uretan lan egiteko baimenaren 
truke Marokok 52 milioi euro 
jasoko ditu urtero ordain gisa, 

beste baliabide naturalen 
(fosfatoak, ura eta harea) 
espoliazioaren bitartez lortutako 
etekinak kontuan hartu gabe. 
Kantitate hori oso desberdina da 
Europak 2018an saharar 
errefuxiatuen kanpamentuetara 
Europako Batzordeko Laguntza 
Humanitario eta Babes Zibileko 
sailaren bitartez bideratutako 
laguntzekin konparatuta: 9 
milioi euro.

Akordioa ontzat emanez, 
Europako Batasunak 
hegoaldeko mugaren 
kontrolerako aliatu garrantzitsu 
bat izatea ziurtatu du marokoar 
okupazioaren alde egitearen 
truke. Estatu espainolak pisu 
nabarmena du babes horretan, 
bai muga horren parte 
izanagatik, bai oraindik saharar 
herriarekiko ardurak izateagatik.

Espainiak, Mendebaldeko 
Saharako potentzia 
kolonizatzaileak, legez kanpoko 

Hirutariko Akordioen bidez 
Maroko eta Mauritaniari 
emandako lurralde sahararraren 
deskolonizazio prozesu amaitu 
gabea burutu behar du oraindik. 
Nazioarteko zuzenbideak 
biztanleriaren onuraz eta, 
ondorioz, bere baliabide 
naturalez arduratzera behartzen 
du, herri sahararrak 
autodeterminazio eskubidea 
gauzatu arte.

Aldiz, estatu espainolak 
okupatzailearekin duen erlazioa 
zaintzen du, Europako 
Parlamentuak Arrantza 
Akordioa zabaltzea erabakitzen 
duen egunean Felipe VI 
erregearen bisita batekin. 
Horrela, Espainiak eta Europako 
Batasunak bizkarra ematen 
diote beste behin ere duela 43 
urtez giza eskubideen urraketa 
desberdinak jasaten dituen 
herriari, denak erabakitzeko 
eskubidearen ukapenaren 
ondorio.

Baina zuzendari politikoen 
utzikeriaren aurrean, otsailaren 
27 honetan gizarteak eta 
elkartasun mugimenduak argi 
erakusten dute herri sahararra 
ez dagoela bakarrik 
autodeterminazioaren eta duela 
40 urte kanporatua izan zen 
lurraldeetara itzultzearen aldeko 
zilegizko borrokan. Ospa 
dezagun, hortaz, beste behin ere 
gizarte zibilak politikariek baino 
duintasun gehiago erakusteak, 
sahararren eskubideen alde 
eginez eta, komunikabideen 
isiltasuna bada ere, 
Mendebaldeko Sahara ez 
ahaztuz.

BiDali ZUrE GUtUNa: erredakzioa@alea.eus
Gutunarekin batera, bidali zure izen-abizenak, 

herria, telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. 
alEak eskubidea du gutuna laburtzeko eta 

alea.eus-en argitaratzeko. 

guTunak

"Espainiak Eta Europako 
batasunak bizkarra 
EmatEn diotE bErriro 
hErri sahararrari"
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#TalkaEzUkitu

G orka Urtaran alkatearen 
eta udal gobernuaren 
kontrako kritika 

zorrotzak etorri dira 
udaltzainek Talka gune 
feminista autogestionatua 
hutsarazi ondoren. "Herri 
mugimenduari egindako 
erasoa" izan dela salatu dute 
Talkako kideek, eta Talka 
"espazio bat baino askoz 
gehiago" dela ohartarazi dute. 
"Proiektu bat da, auzo izaera 
bat, aliantzak egin eta sistema 
kapitalista heteropatriarkala 
iraultzeko tresna". Martxoaren 
8a gogoan, Talka "gune zentral" 
bat izan dela oroitarazi dute, 
eta "aurpegia zuritzea" egotzi 
diete instituzioei: "Ez dugu 
onartuko martxoaren 8an 
instituzioek feminismoaren 
izenean inongo aldarririk 
egitea". 

@EstitxUUGartE

Sarean DESALOJOEN AURREAN, AUTODEFENTSA 
FEMINISTA! Zeren beldur zara Gorka Urtaran? 
Zer uste duzue zuk eta zure txakurrek? Ez gara 
zuen beldur! Borrokan jarraituko dugu!! Aurrera 
Talka! #talkaezukitu

BilGUNE 
fEmiNista
@arabakoBF

Talka proiektu feminista indarrez hustu eta 
gero, hobe du Gorka Urtaranek Martxoaren 8an 
isilik egon! #ZuriketaMorerikEz diogu onartuko! 
Aurrera Talka! #TalkaEzUkitu! ZUriKEtamorEa

@zuriketa

Amorrua sentiarazten dituen irudiak ikusi 
behar izan ditugu Talkan, baina ez dute 
Gasteizen zabaldu den iraultza feminista 
etengo. Erasoen aurrean autodefentsa 
feminista!!! #talkaezukitu 

iDoia 
iBarrola

@idoiaibarrola

Hilabete aurretik autogestioa eta okupazioaz ahoa 
bete ibili ziren txiolarietako asko... Zergatik daude 
orain isilik? Zer zaudete, jefeak Talka defendatu 
daitekeen ala ez esan zain? Espazio aske honek ez 
du Maravillas edo Kijera adina balio?

UstElaK 
lUrPEra
@kaiz_oh

Bitartean Gasteiz deitutako hiri moderno ireki 
honetan, Gorka Urtaran alkateak #M8 grebaren 
bueltan bere "momentikoa" bilatu nahi izan du 
nola eta udaltzaingoa bidaliz Talka Gasteizko 
emakumeak indarrez botatzera.

aNEaristi
@anearisti



Ostegunetik igandera, Saskibaloiko Erreginaren Kopako txapelketa 
jokatuko da Gasteizen; aurten, zortzi talde lehiatuko dira, ACB ligan 
bezala; tartean, hiru euskaldun daude: Lointek Gernika, IDK 
Gipuzkoa eta RPK Araski gasteiztarra. Ostegunean bertan jokatuko du 
Araskik lehen partidua, Cadi La Seuren kontra; 19:30ean hasiko da 
norgehiagoka, Mendizorrotzan. Eguna iritsi bitartean, txapelketaren 
harira antolatzen ari diren ekintzetan ari dira parte hartzen jokalariak. 
argazkia: iruri Knörr.

Araski anfitrioia, koparen bila

irudiTan

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

ALEA 15
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Astekoak gizartea

E. UGartE lZ. DE arKaUtE gaSTeiz
Nazio Batuen Giza Eskubideen 
Batzordera joko du Martxoak 3 
elkarteak, 1976. urtean Gasteizen 
gertatutako hilketak ikertzeko 
exijitu diezaion Espainiako Es-
tatuari. Hil honetan aurkeztuko 
dute salaketa abokatuek. Espai-
niako Justiziak aurreikusita dituen 
bide guztiak agortu ditu elkarteak 
jada, eta Martxoak 3ko biktimek 

berretsi dute "Espainiako Gober-
nuaren aldetik ez dagoela boron-
date politikorik auzia ikertzeko". 
Andoni Txasko eta Nerea Marti-
nez Martxoak 3 elkarteko kideek 
azaldu dutenez, zigorgabetasuna 
apurtzeko helburua du Nazio 
Batuen aurrean aurkeztuko duten 
salaketak. "Agerian utzi nahi dugu 
Espainiako Estatuak behin eta 
berriro urratzen duela giza esku-

bideen legedia. Hitzarmen batzuk 
sinatu ditu, eta hitzarmen horiek 
apurtzen ari da. Hori agerian utzi 
behar dugu, eta salatu nahi dugu". 

Martinezek azaldu duenez, to-
kiko administrazioek, Espainia-
ko Estatuaren parte direnez, ezin 
dute salaketarik aurkeztu Nazio 
Batuetan, baina bai norbanakoek 
zein gizarte eragileek. "Gure txan-
da da orain batzorde horretara 
joateko, eta espero dugu, 2015ean 
egin zuen bezala, Giza Eskubideen 
Batzordeak argi uztea Espainia-
ko Estatuak ez duela betetzen 
nazioarteko legedia, giza esku-
bideen aurkako krimenek ez du-
tela preskribatzen eta ezin dire-
la amnistiatu". 

nBeren erabakia loteslea da
Martinezek gogoratu du Giza 
Eskubideen Batzordearen era-
bakiak lotesleak direla, eta ho-
rrenbestez, Espainiako Gobernuak 

Martxoak 3 elkarteko kideek agerraldia egin dute igandeko mobilizazioaren atarian. Estitxu uGArtE

Nazio Batuetan 
urrats berri bat 
martxoak 3 elkarteak nazio Batuen giza eskubideen Batzordearen 
aurrean exijituko du gasteizko sarraskiaren arduradunak ikertzeko, 
espainiako Justiziak eskainitako bide guztiak agortuta. 



Martxoak 3an jasotako hilketak 
ikertzera behartuta egongo dela, 
Batzordeak hala agintzen baldin 
badu. 

Nazio Batuen salaketarekin 
batera, Martxoak 3 elkarteko ki-
deek nabarmendu dute Diputa-
zioak prest duela ere frankismo-
ko krimenak ikertzeko kereila 
bat, eta aurki eramango dutela 
epaitegietara. Frankismoaren 
biktimak artatzeko bulegoan az-
ken hilabeteetan jasotako ehun 
bat lagunen lekukotzak baliatu-
ko ditu Diputazioak Espainiako 
Estatua auzitara eramateko. Ho-
rretan Martxoak 3ko gertakariak 
ere biltzen direla azpimarratu du 
Txaskok.

Martin Villa, 'persona non grata'
Epaitegietan lortu ez duten jus-
tizia beste ekimen batzuen bi-
tartez lortzen ari dira Martxoak 
3ko biktimak. Hala, Gasteizko 
Udalak Martin Villa persona non 
grata izendatu izana txalotu du 
elkarteak: "Martin Villa persona 
non grata izendatu duen lehen 
udala Gasteizkoa izan da, eta 
gure ustez, herriaren lorpen ga-
rrantzitsua da hori. Herria izan 
da hauspoa, 43 urte daramatza 
herriak justizia eskatzen, eta az-
kenean erakunde publikoak in-
plikatzea lortu du herriak".

Halaber, asteon bertan, Gas-
teizko Udalak martxoaren 3ko 
biktimen aitorpena eraman du 
Kongresuan egin den Justiziaren 
eta Oroimenaren aldeko Hirien 
Sarearen topaketara. 

"martiN villa 
'PErsoNa NoN Grata' 
iZENDatZEa 
HErriarEN lorPEN 
GarraNtZitsUa Da"

Martxoak 3ko gertakizunen 43. 
urteurrenaren harira hainbat 
deialdi egin dituzte eragile 
ezberdinek iganderako:
• 13:30 EH Bilduren ekitaldia, 

Martxoak 3 plazan.
• 17:00 Gazte Blokearen 

martxa Aiztogile kaletik.
• 17:30 Lore eskaintza, 

Martxoak 3 plazan.
• 18:00 Manifestazioa, 

Martxoak 3 plazan.

Deialdiak

ALEA
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Astekoak gizartea

JUaNma GallEGo gaSTeiz
Iaz hilabete eskasean Garoñako 
zentral nuklearrean jazotako hiru 
istripu eman ditu ezagutzera orain 
CSN Espainiako Segurtasun Nu-
klearrerako Kontseiluak. Iazko 
udan gertatutako istripuak dira, 
eta agiria iazko urrian sinatuta 
dagoen arren, joan den asteazke-
nera arte ez dute zabaldu. Azpie-
gitura nuklearretan egiten dituen 
ikuskaritza agiriak argitaratu behar 
ditu CSNk, legeak hala zehazten 
duelako. 

Uztailaren 20an izan zen lehen 
istripua, eraikin batetik bestera 
bi iturri erradioaktibo mugitzen 
ari zirenean. Beharginek gurdi 
baten gainean jarri zituzten itu-
rri horiek, bata bestearen gainean, 

lotu gabe, eta lurrean zegoen 
konkor baten erruz, goian zegoen 
iturria lurrera erori zitzaien. Be-
runezko ontzitik atera zen barruan 
zegoen zesio-137ko kapsula, eta 
hori babesten zuen beira ere 
apurtu zen. Laguntza iritsi bitar-
tean, berunezko tapaki bat jarri 
zuten kapsularen gainean. Zun-
da baten bitartez 100 µSv/h-ko 
aktibitatea neurtu zuten. Kutsa-
dura bi ordutan garbitu zuten.

Abuztuaren 2an izan zen bi-
garren istripua. Egun horretan, 
dekantatzaile batean jasotako 
lokatzak biltzeko bidoi batek 
gainezka egin zuen. "Beharginei 
ahaztu egin zitzaien betetako 
bidoia kentzea eta horren ordez 
bidoi berria jartzea. Horrela, 
fardel berri baterako lokatza 
botatzean, 50 litro isuri ziren 
lurrean", deskribatu dute agirian. 
493 µSv/h izan zen neurtutako 
erradiazioa. Zuzendaritzak ez 
zuen ikusi gertakaria jakinaraz-
tearen beharra. 

Handik hamabost bat egunera, 
abuztuaren 17an, beste istripu 
bat izan zuten. Kasu horretan 
beharginak konturatu ziren lo-
katza jasotzeko ontzi bati aparra 
zeriola. Agiriak jaso du 150 µSv/
h-ko erradiazioa neurtu zutela 
eremuan, eta 52 Bq/cm2-koa 
azalean. Ia hamabi orduz egon 
ziren ingurua garbitzen, 8,5 Bq/
cm2 baloreetara iritsi arte.

EH Bilduk zentral nuklearraren 
eraiste lanen jarraipena egiteko 
instituzio arteko batzordearen 
agerraldia eskatu du Legebiltza-
rrean. Alderdiaren aburuz, "larria" 
da euskal erakundeek osatutako 
batzordeak horretaz ezer ez ja-
kitea. "Eta baldin bazekien, are 
okerrago, informazio garrantzitsua 
ezkutatzeagatik. Kasu batean zein 
bestean, organo horren utzikeria 
bistakoa da, eta bere funtzioa 
zalantzan dago".

CSNk jasotako ikuskaritza-akta batean azaldu da informazioa. ALEA

2018ko udan garoñako zentral nuklearrean gertatutako hiru istripu 
ezaguratarazi dira orain. Besteak beste, 50 litro lokatz erradioaktibo 
isuri ziren, CSnk argitaratu dituen ikuskaritza-akta baten arabera.

Garoñan jazotako 
istripuak, azalera

Gaiari BUrUZKo 
aZalPENaK EsKatU 
DitU EH BilDUK 
lEGEBiltZarrEaN
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astekoak laburrean

eSanak zenBakiTan

"Correosen 
funtzionamendu txarra 
arazo larriak sortzen 
ari da" 

JosEBa fErNaNDEZ
a. errioxako kuadrillako leHendakaria

"Egun, aliantza 
kriminala dago 
patriarkatuaren eta 
kapitalaren artean"

Eli EtxEBErria
laB-eko idazkariTza FeminiSTa

"Mercedes aditua da 
langileak estutzen 
etekin ekonomikoak 
optimizatzeko" 

aDolfo mUñoZ 'txiKi'
ela-ko idazkari naguSia

Gaixoak
aste honetan beste bi 
legionelosi kasu baieztatu ditu 
gasteizen eusko Jaurlaritzako 
osasun Sailak. Hala, dagoeneko 
bederatzi dira urtarriletik hona 
atzemandako kasuak. pertsona 
horietako bat baino ez dago 
ospitale batean ingresatuta, baina 
bere osasun egoera ona da.
Joan den astean, hiriko hozte-
dorre guztiak desinfektatu 
zituzten. osasun Sailak baieztatu 
duenez, hiru hozte-dorretan 
aurkitu dute bakterioa, eta 
dagoeneko garbitu dituzte.

9

tonak
arabako Errioxako zazpi 
udalerritan 117 tona hondakin 
organiko konpostatu dituzte azken 
hilabeteetan. guztira, hondakin 
mota horren %10 birziklatu egin 
dute modu horretan bizilagunek. 
oion izan da ekimenera batu den 
azkena; eskola gunearen eta 
adineko pertsonen erresidentziaren artean dagoen kale batean konposta 
egiteko hainbat edukiontzi jarri dituzte. Hasiera batean, San Bizente 
ikastolako umeek erabiliko dituzte edukiontziak, astean bi aldiz 
hamarretakoaren hondakinak bertan botako baitituzte. ikastolako 
jantokiaren hondarrak ere bertara eramango dituzte. 

117

milioiak
Bide azpiegituren sailak 19,1 
milioi euro inbertituko ditu a-625 
errepidearen amurrio eta urduña 
arteko tartea hobetzeko. proiektu 
horrek nabarmen hobetuko ditu 
gaur egun istripu ugari izaten 
dituen bide horren segurtasuna 
eta erosotasuna. diputazioak 
adierazi duenez, lanak aurtengo 
udaberrian hasiko dira, kontratua 
izenpetu ondoren, eta ziur aski 
2021. urtearen amaieran 
bukatuko dira. legegintzaldi 
honetan bigarren obrarik 
garestiena da amurriokoa.

19,1
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Intxaurrak ekoizteko plana dute Añanan.

Martxoaren 16an zabalduko dute 
Oionen Arabako Errioxaren Oliba 
Olioaren VIII. Jaialdia. Dastake-
tarekin, pintxoen lehiaketarekin 
eta musikarekin joango da eguna. 
Igandean, hilaren 17an, berriz, 
Moreda Arabara eramango dute 
ospakizuna. Bertan egingo dute 
produktuen azoka, eta gainera La 
Equidad olio-errotara bisitak an-
tolatu dituzte. 2018ko olio uzta 
ere aurkeztuko dute. 

Oliba Olioaren VIII. 
Jaia, Oionen eta 
Moreda Araban

Añanako Landa Garapenerako 
elkartea intxaurrondoak landatu 
nahi dituzten nekazarien bila ari 
da. Martxoaren 15era bitartean 
izena emateko epea zabaldu du 
elkarteak. Fruitu lehorrak ekoiz-
teko plan bat martxan jarri nahi 
dute eskualdean, nekazaritzako 
produkzioak dibertsifikatzeko eta 
ordezko laboreak bultzatzeko 
asmoarekin.

Intxaurrondoak landatu 
nahi dituztenen bila 
dabiltza Añanan

Martxoaren 1etik aurrera, TAO 
zerbitzua telefono mugikorraren 
bidez ordaindu ahal izango da 
Gasteizen. Modu horretan, era-
biltzaileek ez dute parkimetrorai-
no joan beharrik izango aparka-
tzeko txartela eskuratzeko, eta, 
gainera, aukera izango dute euren 
ibilgailua aparkatuta egon den 
denbora bakarrik ordaintzeko, 
eta ez gehiago.

TAOa mugikorrarekin 
ordaintzeko sistema 
martxan da Gasteizen

Aldundiko ordezkariekin bildu da 
asteon Artea etnografia elkartea, 
eta Artziniega Museoaren irekie-
ra bermatzeko akordioa erdietsi 
dute. Aldundiak 35.000 euroko 
laguntza emango dio elkarteari 
museoa kudeatzeko. Beste ho-
rrenbeste jarriko du Jaurlaritzak. 
Udala, bere aldetik, faltako litza-
tekeen dirua jartzera konprome-
titu da, egoerak hala eskatuz gero.

Berriz irekiko dute 
Artziniegako Museo 
etnografikoa
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miriaN BitEri

Aurtengo herri inauteriei 
Kuartangon hasiera eman 
bazieten ere, otsailaren 9an, eta 
Ilarduian, Egino eta Andoin 
herrietan pasa den aste 
bukaeran egin dituzten arren, 
toki gehienetan datozen 
egunotarako antolatu dituzte 
ekintza gehienak. 

Zalduondon, igandean, 
martxoaren 3an, erreko dute 
Markitos. Urtero bezala, kolorez 
apaindutako gurdi baten 
gainean agertuko da, 11:30ean, 
traje beltzez jantzita. Herriko 
kaleetatik eraman ostean, 
zutoin batetik zintzilikatuko 
dute eta herri bazkaria egingo 
dute; hori amaitzean, berriz ere, 
kalera joango dira, predikadore, 
errauts-banatzaile, kale-
garbitzaile, musikari, agure, 

atso, hartz, ardi eta porreroek 
lagunduta. Kalejira bukatzean, 
epaiketa egin eta panpina 
erreko dute. 

toribio, errekara
Santikurutze Kanpezun, ostera, 
inauterietako asteartean botako 
dute Toribio Ega errekara, han 
ito dadin. Katxiruloek makila 
batetik zintzilik eramango dute 
lastozko panpina eta, epaitu 
ostean, ibaira botako dute. 
19:00etan izango dute han 
urteroko hitzordua.

Beti bezala, Salcedo izango da 
inauteriak ospatzen dituen 
azkenengo herria; martxoaren 
9an egingo dute, 19:30ean. 
Oiloak lapurtu eta bestelako 
gaiztokeriak egiten dituen 
porreteroa epaitu egingo dute 
egun horretan; eta jipoitu 

ostean, herriko garbitokiko 
teilatura botako dute putreek 
jan dezaten. 

Gasteizen, 26 konpartsa
Betiko moduan, herri inauteriez 
gain, bestelako mozorro jaiak 
antolatuko dituzte herrialde 
osoan, eta baita Gasteizen ere. 
Bertan, pasa den asteartean 
eman zioten hasiera 
egitarauari, konpartsen 
aurkezpenarekin. Aurten, 26 
konpartsek parte hartuko dute 
larunbata arratsaldean eta 
igande goizean egingo diren 
desfileetan; hain justu ere, 
hiriko ikastetxeetako guraso, 
auzo, kultura edo bestelako 
elkarteetako 6.989 lagun irtengo 
dira mozorrotuta.  

Ohi bezala, askotarikoak 
izango dira konpartsa horiek 

Magiaz beteriko egunak
kuartango, ilarduia, andoin eta eginoko herri inauterien ostean, zalduondo, kanpezu eta Salcedokoak 
izango dira egunotan; gasteizen, bitartean, urteroko ikuskizuna eskainiko du indarra kultur elkarteak.

Urtero moduan, Kuartangon eman zioten hasiera Arabako herri inauteriei.  JuLEn ortiz dE zArAtE AmiroLA
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guztiek jorratuko dituzten 
gaiak: Abetxukuko 
inauterietako konpartsa, 
esaterako, zingartxuko-z joango 
dira eta Egibide-Nieves Cano 
ikastetxeko gurasoen 
elkartekoak, berriz, Kirolbide 
Rugby Cup-ez; Sansomendi-Ali 
Lagun Taldekoak erromatarrez 
jantziko dira eta Virgen de 
Guadalupe Extremadurako 
elkartekoek Erdi Arora 
bidaiatuko dute. 

Desfileez gain, bestelako 
ekitaldiak ere izango dira 
hiriburuan. Ostegunean bertan, 
hilaren 28an, Ostegun 
Gizenarekin, kalejira egingo 
dute haur abesbatzek; eta 
iluntzean, Plaza Berrian bildu 
eta Jose Uruñuelako 
dantzariekin, Udaleko Folklore 
Akademiako musikariekin eta 
bestelako abesbatzekin batera 
arituko dira. 

Ostiralean, Kimuak; iñausi eta 
berriak hazi ikuskizuna 
eskainiko du Indarra kultur 
elkarteak 20:30ean, toki berean;  
inauteriak ospatzen 40 urte 
daramatzala ospatuko du 
taldeak horrekin. Neguaren 
amaierak eta loratzeak 
herrialdean alaitasuna eta 
koloreari bide ematen dion 

modua erakutsiko dute 
emanaldi horretan. 

Larunbat goizean, beste alde 
batetik, Gasteizko margolarien 
kalejira izango da, eta Ibiltariari 
mozorroa jantziko diote. 
Sardina erretzearekin amaituko 
dira inauterietako asteartean 
ospakizunak; 18:00etan izango 
da, Plaza Berrian.

'Kimuak, Iñausi eta berriak hazi' ikuskizuna eskainiko dute ostiralean, Gasteizen. ALEA

ALEA 23
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Pintxoak, jaun eta jabe

ErrEDaKZioa gaSTeiz

Bueltan da berriro ere 
Miniature pintxo jaialdia. 
Berrikuntzekin dator seigarren 
edizioa: esanguratsuena Best 
Pintxos & Gastro izeneko gida 
da; horren bidez, Hego Euskal 
Herriko establezimendurik 
onenak sailkatuko dituzte 
eskaintzen dituzten pintxoen 
arabera, eta bat, bi edo hiru 
eguzkilore jasoko dituzte. 

Aurtengo jaialdia martxoaren 
4tik 6ra egingo dute, Europa 
jauregian. Baina egun horietako 
ekintzez gain, bestelakoak ere 
antolatu dituzte biltzar horren 
bueltan. Ostegunean, hilak 28, 
esaterako, Miniature Iron Chef 
afaria izango da; taldekako 
pintxoen lehiaketa bat da hori, 
eta jankideak epaimahai 

bihurtuko dira, martxoaren 6an 
egingo den finalean taldea 
ordezkatuko duen pintxoa 
aukeratzeko.

Umeentzako jardunaldiak
Igandean, martxoak 3, berriz, 
pintxoak eskainiko dituzte 
Iradier Arenan jarriko duten 
barra batean, 12:00etatik 
15:00etara. Bertan izango dira 
ere Miniature Kids saioak, 
etxeko txikienek sukaldaritzan 
murgiltzeko jardunaldietan 
parte har dezaten. Egun berean, 
Txapeldunen afariak Arabako, 
Bizkaiko, Gipuzkoako eta 
Nafarroako pintxo 
lehiaketetako irabazleak 
bilduko ditu, 21:00etan, 
Jardines de Uleta hotelean.

Arabako sukaldaritzaren 
ordezkapen handia izango da. 

Besteak beste, Edorta Lamok (A 
Fuego Negro, Arrea!), Senen 
Gonzalezek (Sagartoki) eta 
Josean Merinok (PerretxiCo) 
miniatura-sukaldaritza, 
pintxoak eta kaleko janaria 
gerturatuko dituzte Gasteizera, 
beste chef askorekin batera. 

Era berean, Mario Sandoval 
sukaldaria ere egongo da. 
Europa jauregiko hitzaldi 
nagusian izateaz gain, 
jaialdiaren ixte-afarian 
omenduko dute, sukaldaritzan 
adierazitako kezkarengatik, 
ikerketarako eta sormenerako 
ardura biziarengatik eta 
pintxoen eta tapen 
munduarekiko 
hurbiltasunarengatik. Denera, 
80 sukaldari baino gehiagok 
hartuko dute parte aurtengo 
edizioan. 

Askotariko pintxoak aurkeztuko dituzte egunotan Miniature jaialdian parte hartuko duten sukaldariek. miniAturE

miniature pintxo jaialdiaren seigarren edizioa hartuko du gasteizek martxoaren 4tik 6ra bitartean; guztira, 
80 sukaldaritik gora elkartuko dira gastronomia ekitaldi horren bueltan antolatzen diren ekintzetan.





Hamaika saltsa

26 ALEA

G izakion baitan gozatzeko 
grina dago eta 
horretarako bide anitzak 

jorra ditzakegu, harreman 
erotikoak besteak beste.

Maitale ona izateko 
gomendioak ematen dituzten 
idatziak aspaldikoak dira, horien 
artean ezagunena Kamasutra. 
Bai jaun andereak, Kamasutra 
koitoaz aritzeaz gain, gozamen 
erotikorako garrantzitsuak izan 
daitezkeen beste jokoez aritzen 
da: masajeak, koskak eta 
musuak adibidez. Liburu honi 
beste batean ekingo diogu eta 
musuetan jarriko dugu arreta 
orain.

Zenbat urte pasa dira desioz 
jositako lehen musua eman 
zenuenetik? Zenbat musu eman 
dituzu geroztik? Elkarri 
emandako musu horiek gozatu 
dituzu? Noiz da musu bat 
arrakastatsua?

Ez dakit honi noizbait 
erreparatu diozuen, baina antza 
denez ondo musukatzen 
ikasteko beharra dugu. Hala 
dirudi behintzat youtuben 
kuxkuxean ibiliz gero, musuak 
modu egokian emateko tutorial 
anitz aurkitu baitaitezke. Uler 
genezake pubertaroan sartu 
berri dagoen gazte batek 
jakin-min hori izatea, baina 30 
eta 45 urteko pertsonek behar 
hori izatea ez al da harritzekoa? 
Hau da zenbait kanaletara 
jotzen duen jendearen profila. 

Adin horren inguruan 
luzaroko bikote asko apurtu ohi 
dira eta pertsona batekin 

ohituta egonda, berriren 
batekin ligatzerakoan ondo 
egingo dugun urduritasunak 
bultzaturik jo dezakegu 
gomendio bila. Baliteke gure 
bizitzan zehar izandako ligeak 
egun bakarrekoak izatea eta 
pertsona berdinarekin 
errepikatzeko aukerarik ez 
izateagatik kezkaturik jotzea. 
Bakoitzak arrazoi batzuei 
jarraikiz ekingo dio laguntza 

bilari, baina gure beldur, 
ezinegon edo arrakasta faltaren 
konponbidea kanpoan 
bilatzeak ez du gure barnera 
begiratzeko zailtasuna 
adierazten?

Pertsona horrek ez badu 
gurekin errepikatu nahi gure 
musuengatik izango da? 
Norbait gurekin gustura badago 

musuak elkarri hobetuko 
ditugu, ez da horregatik 
aldenduko. Bikote harreman 
luzea eta gero, berriak izango 
bagina bezala aritzeak ez du 
gure ziurtasun falta azaltzen? 
Batekin emandako musuak ez 
dira berdinak izango 
bestearekin, baina 
esperientziak badu balioa. 

Gure zailtasunak, beldurrak, 
ezinegonak… ezagutzen 
ditugunean, hobetzeko eta 
ziurtasuna lortzeko bidean 
gaude. Eta barrura begiratzeaz 
gain, gure instintuan fidatzea 
egokia litzateke. Inork ez du 
master bat behar musu goxoak 
emateko eta tutorialek dioten 
pausuak eta moduak jorratzeak 
ez digu modu askean aritzeko 
aukerarik emango. 

Erotikak desioan du oinarria 
eta desioak ez du arauekin 
funtzionatzen. Desioak 
askatasuna behar du, bai 
pizteko eta baita bestearekin 
gozamena bilatu eta 
disfrutatzeko ere. Elkar ukitu 
ezpainak, mihiak, miazkatu 
bestearen zaporea nahieran, 
horiek baitira musurik 
hoberenak.   

Musua, tutorialik gabe

EmaiZE

SexualiTaTea

asKatasUNa BEHar 
DU DEsioaK; miaZKatU 
BEstEarEN ZaPorEa 
NaHiEraN, HoriEK 
Dira mUsUriK oNENaK 
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M odari buruz ari 
garenean, ideia ezkor 
asko datozkigu 

burura. Sexismoa, kutsadura, 
kontsumismoa, gehiegikeria eta 
esplotazioa, besteak beste. 
Baina modak baditu alderdi 
positibo ugari ere, batzuetan 
ikuserrezak ez diren arren. 
Kultura, sormena eta ezagutza 
askoren emaitza baita moda. 

Urteetako kapitalismoak 
estali egin ditu alderdi 
interesgarri horiek guztiak. 
Gure ezagutzen balioa gutxitu 
eta ekoizpena herrialde 
txirotuetara eraman du, haien 
lana ere gutxietsiz. Munduko 
sektorerik feminizatuetako bat 
izanik, hegoalde globaleko 
emakumeak esplotatzen dituen 
bitartean, iparralde globalekoak 

kontsumitzaile huts bihurtu 
ditu, zer nolakoak gainera. 
Enpresariek haien poltsikoak 
gizentzen dituzte, gu hangoen 
lepotik janzten garen bitartean.

Testuinguru honetan, nola 
azalerazi modaren alde ona? 
"Agian, aurrerantzean, modaz 
hitz egin beharrean, arropaz 
hitz egin beharko genuke". Hori 
dio Li Edelkoort moda 
tendentzia iragartzaile 
nabarmenak, egungo moda 
eredua atzean utzi eta arropari 
duen garrantzia itzultzeko deia 
eginez. Zeren, moda eta arropa 
ez dira gauza bera. Moda 
aldakorra eta arrakastatsua den 
arropa multzoa da, industriak 
sortutako produktua. Arropari 
so eginez ordea, prozesu sakon 
eta aberatsa topatu dezakegu.

Arropagintza antzinako 
ezagutza bat da, bere baitan 
askotariko teknikak biltzen 
dituena. Arropa identitate 
modu bat da, gure burua 
bereizteko ez ezik, taldearen 
parte egiten gaituena. Arropa 
diseinua, originaltasuna eta 
ausardia da. Arropa artisautza 
da, folklorea, gure sustraien 
erakusle. Gure arbaso 
emakumezkoen jakintzaren 
lekuko. 

Moda eta bere kontuak alde 
batera utzi eta jar dezagun 
arropa erdigunean. Arropak 
balioa baitu, eta handia gainera. 
Ikus dezagun arroparen atzean 
dagoen lana eta edukia. Aska 
dezagun modaren mataza eta 
eman diezaiogun merezi duen 
lekua arropari!   

Moda versus arropa

m.AGirrE

maDDalEN aGirrE loiNaZ
diSeinaTzailea

diSeinua

Hamaika saltsa
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arGaZKia: pHoT.ok
tEstUa: eSTiTxu ugarTe lz. de arkauTe

Larrazkueta eta Bitoriano lotzeko 
ibilbide bat dago, Zuiako eta Ur-
kabustaizko udalerrien arteko 
lotura oinez edo bizikletaz egite-
ko egokia. Gilierna bide horren 
erdian dago. Landa izaera nabar-
mentzen da herrian, etxe dotoreak 
eta giro adeitsua. 659 metroko 
altitudean egoteagatik, behatoki 
pribilegiatua da Gilierna Zuiako 
haraneko gainerako herriei be-
giratzeko: Murgia, Oroko 
santutegia... Bista ederrak 
gozatzeko Santiago Apos-
toluaren elizaren ondoan 
dagoen Maxi Camara-
ren plazara hurbildu 
behar da. Plazaren 
behealdean duela urte 
gutxi egindako bola-
tokia dago, zaletasun 
handia baitago herrian 
kirol honekin, eta Ara-
bako bolo txapelketan 
parte hartzen dute herri-
tarrek.

San Fausto zaindariaren jaiak 
Pilarreko egunean egiten dira. 
Aspaldi, jaietan, antxume bat he-

rriko kanpandorretik jaisten zuten 
kable batekin musikarien ager-
tokiraino. Egun, ohitura hori de-
sagertuta dago.

Aldiz, El Pilarren alboradak egi-
teko tradizioari eutsi diote, nahiz 
eta, egun, bazkaldu ostean egiten 
dituzten.Trikitiekin lagunduta, 
etxez etxe joaten dira parranda-
zaleak eta etxe guztietan jateko 

eta edateko zerbait ateratzen 
diete.

Giliernatik gertu, lehen aipatu 
dugun Larrazkueta herrira bidean, 
Urkabustaizko Irla-Hariztia dago. 
Historian zehar eraso asko jasan 
dituen ekosistema baten honda-
rra da. Bertako eremu potentzia-
la nekazaritza eta abelazkuntza-
rako erabili izan da. Gainera,  AP68 
autobideak basoa zeharkatu eta 
erdibitzen du, eta parajearen 
edertasuna kaltetzen du. Nahiz 

eta harizti gehienak gaur egun 
desagerturik egon, esparru 

barruan dauden multzo 
txiki batzuk gorde egin 

dira. Horietako nabar-
menetako bat, duen 
hedadura eta egitura-
keta naturalaren alde-
tik, Godamo mendian 
dagoena da. Azterlan 
zientifiko berrienen 
arabera, irla-basoak 

garrantzitsuak dira in-
gurune deforestatuetan 

arboladi sistemei loturiko 
animalia espezieak kontser-

batzeko. Hala, Urkabustaizko 
hariztiak eskualdeko babesleku 

bilakatu dira.

Gilierna

Kuadrilla: Gorbeialdea.
Udalerria: Zuia.  
Biztanleak: 55 (2018ko Eustaten datuen arabera).
Bitxikeria: Brontze Aroko Aislarra izeneko herrixkaren aztarnak 
topatu dituzte Gilierna inguruan.

Zuiako balkoia

   EmaN ZUEN araBaKo txoKo KUtUNarEN BErri. erredakzioa@alea.eus

gure BazTerrak
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zozkeTak PARTE HARTU  www.alea.eus/zozketak

Irabazleak: 
Berri Txarrakerako sarrerak: Miren Fernandez de Betoño Saenz de Lacuesta. 
Artepanen gosaria: Mari Lo Trigo Sabando.
Mafalda eta Ezetaerre taldeen kontzerturako sarrera solteak:
    Begoña Amondarain Samaniego.
    Miren Aizpurua Cendoya.

The Limboos + Nevadah
Bi sarrera solte
The Limboos eta Nevadah musika 
taldeek kontzertua eskainiko dute 
martxoaren 15ean, Gasteizko Jimmy 
Jazz aretoan. ALEAk bi sarrera solte 
ditu izena ematen dutenen artean 
zozkatzeko. Parte hartu martxoaren 5a 
baino lehen.

Irakurleen txokoa

Hala Bedin afaria
Bi lagunentzat
ALEAk Gasteizko alde zaharreko Hala 
Bedi tabernan bi lagunentzako afaria 
zozkatuko du, ostiralean edo 
larunbatean afaltzeko. Zozketan parte 
hartzeko, eman izena martxoak 12a 
baino lehen; martxoaren 15eko 
aldizkarian jakinaraziko dugu 
irabazlearen izena. 

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak ARABAKO ALEAren fi txategi 
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

Babestu Arabako euskarazko 
kazetaritza, eta jaso ALEA astero zure 
etxean (55 euro urtean).

alea.eus/harpidetzak 

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak ARABAKO ALEAren fi txategi 
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Euskararen agenda

musikA

AMurrIO Joseba irazoki eta 
lagunak 
Eskean Kristo taldearekin batera.  
Larunbata 2, 22:30ean, Burubio 
aretoan.

lAudIO Yogurina Borova
Gora emakumeak izeneko lana 
aurkeztuko du.  
Larunbata 2, 23:00etan, herriko 
plazan.

bErtsolAritzA

lAudIO 'Erradikalak gara' 
ikuskizuna
Ane Labaka bertsolariak eta Beatriz 
Egizabal kontalariak eskainiko dute 
bertso saioa.
Igandea 3, 18:00etan, Kasinoan.

GAsTeIz Bertsokatu sariketa
oier Arbina, Elixabet Etxandi, xabi 
igoa, Eder iturralde eta Peio 
ormazabal bertsolariekin. 
Asteazkena 6, 20:00etan, Hala Bedi 
tabernan.

hAurrAk

dulAnTzI 'Pantxikaren 
abenturak'
zirko, musika eta dantza ikuskizuna.
Ostirala 1, 18:00etan, auditorioan.

GAsTeIz tor magoa
'Amarru' magia ikuskizuna.
Ostirala 1, 19:00etan, Arana gizarte 
etxean.

GAsTeIz 'sentitu, ukitu eta ekin'
Ameli eta xirrikituen jostunak 
taldearen eskutik. 2-3 urte bitarteko 
haurrentzat.
Asteazkena 6, 18:15etan, Zabalgana 
gizarte etxean.

dAntzA

GAsTeIz 'Kimuak' ikuskizuna
ikuskizun berria aurkeztuko du 
indarra dantza taldeak. 40. urteurrena 
ospatuko dute.
Ostirala 1, 20:30ean, Plaza Berrian. 

ikus Entzun

GAsTeIz 'oreina' pelikula
Euskal zinemaren Astearen barruan 
eskainiko dute Koldo Almandozek 
zuzendutako pelikula. Aurretik, 'Ane' 
izeneko film laburra aurkeztuko dute. 
Publikoak filme onena aukeratzeko 
parada izango du.
Ostirala 1, 20:00etan, Dendarabako 
aretoan.

AGendA  Martxoaren 1etik 7ra

'JaniS'

GAsTeIz 'Janis: little Girl Blue' 
Filmazpit zikloaren barruan eskainiko 
dute dokumentala; jatorrizko 
bertsioan, euskarazko azpitituluekin. 
Janis Joplin 60ko hamarkadako rock 
eta blues abeslari ikonikoari buruzko 
film musikala, Cat Power artistaren 
eskutik kontatutakoa. 
Asteartea 5, 19:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxean.






