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H
amazazpi talde eta 150 lagun aritu dira hilabete hauetan 
lan eta lan Araba Euskaraz jaia aurrera ateratzeko. 
Armentia ikastolako lagunek parte hartu dute hirian egin 
diren bileretan, ikuskizunetan eta ekintza 
desberdinetan, eta dagoeneko prest dute igande 
honetako askotariko egitaraua. Ezohiko helburuarekin 
sustatu du Ikastolen Federazioak aurtengo Araba 

Euskaraz: egunean zehar bilduko den dirua Armentia ikastolan beka 
sistema bat sortzeko erabiliko du, besteak beste. Laguntza sistema 
horri esker, ikastolako ateak zabalik egotea nahi dute Gasteizko 
familia guztientzat, "euren egoera ekonomikoa ez baita muga edo 
oztopo izango seme-alabak bertan matrikulatzeko". Ikastolak 
irakaskuntza eredu inklusiboago batera jo nahi du horrela arlo 
guztietan, azaldu dutenez. 

Leloak eta aurtengo logoak adierazten duten bezala, Gertu! egon 
nahi dute, gasteiztarrengandik gertu: "Hori da gure helburua Araba 
Euskarazi begira, gertu egotea, eta hori izango da gure ikastolaren 
helburua etorkizunera begira ere. Hori adierazten du gure logoak".

Gasteizen zein Araban presente dauden munduko beste kulturak 
ere irudikatu nahi izan dituzte antolatzaileek, eta modu horretan 
aurtengo Araba Euskaraz erritmo berriaz hornitu dute, "Gasteizko 
zein Arabako gizarte eragileak eta biztanle guztiak gertu sentitu nahi 
ditugulako". Hala, New Orleanseko doinuak, jazza edota swinga  
nahasten ditu Gertu! abestiak. Abestiaren hitzak Antton Aranburu 
Gasteizko bakarlariarenak dira, eta musika Luko Royo taldearenak. 

Ikastolaren 
ateak zabaltzeko 
erronka
igandeko festa gasteiztarrengana gerturatzeko baliatu nahi du armentia ikastolak eta irakaskuntza eredu 
inklusiboagoa sustatzeko erronkari eusteko. zirkuitua, kilometro gutxikoa, lau zonaldetan banatuko da: 
Prado parkean, mineral inguruetan, armentia ikastolan eta armentiako zelaietan.

testua: estitxu ugarte lopez 
de arkaute. argazkiak: 
armentia ikastola.
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Swing doinuak ere izango dira nagusi Armentiako zelaietan zein 
Prado parkean igandean.

Auzolana oinarri izan duen Araba Euskaraz edizio berrian festa 
"parte-hartzailea eta dibertigarria" iragarri dute Armentia ikastolako 
lagunek. Izan ere, publikoaren inplikazioa eta parte-hartzea sustatu 
nahi izan dituzte egitarauan. "Festaren parte aktiboa izan daitezen 
nahi dugu, dantzatu eta abestu dezaten, eta horretarako oso 
eskaintza zabala prestatu dugu: swinga, dantza plaza, zumba, 
batukada… Aurten Gertu! da Araba Euskarazen leloa, eta horixe 
gorpuztu nahi dugu, guztiok elkarrengandik gertu egon gaitezen, 
hiriko zenbait talde eta kolektiboren parte-hartzearekin. Adibidez, 
Gasteiz Kantuz eta Afanis-Ras izango dira gure alboan, betiere 
euskara egunerokotasunera hurbiltzeko eta haren erabilera ohikoa 
izan dadin sustatzeko".

Kilometro gutxi, lau gune
Kilometro gutxiko ibilbidea izango dela azaldu dute, denentzat 
egingarria, eta aurreko edizioetan ez bezala, guneak ez dira adinaren 
arabera banatuta egongo. Bakoitzean publiko mota (haurrak, 
gazteak, nagusiak) kontuan hartuko den arren, programazioa 
askotarikoa izango da eta adin guztientzako jarduerak eskainiko 
dituzte. "Mugimendua egon dadin nahi dugu, jendeak zirkuitu osoa 
egin dezan eta ez dadin area zehatz batean geratu pentsatuz 
gainerakoetan ez duela bere gustuko ezer aurkituko", azaldu dute 
Armentiako lagunek.

Azken hilabetean hainbat ekitaldi egin dituzte Araba Euskaraz jaiaren aurrekari moduan.  
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Esaterako, Armentia ikastolan Haurren Hiria egongo da, eta bertan 
txikientzako tailer asko antolatuko dituzte. Ikastolan bertan Imanol 
Ituiño magoak truko harrigarriak egingo ditu, bertsolariek hitzekin 
jolastuko dute eta herri bazkaria ospatuko dute. Dena den, Ikastola 
ez da umeentzako leku bakarra izango; jolas eta jarduera gehiago 
aurkituko dituzte Prado parkean, Mineralen eta Armentiako 
zelaietan. Hala, Prado parkean Potx eta Lotx pailazoak izango dira 
protagonistak, baina ez dira bakarrik egongo, Kittu txarangako 
kideak ere bertan arituko direlako. Eta lehen aldiz Arabako ikastolen 
jaian, Osakidetzak lehen sorospenei buruzko bi lantegi antolatuko 
ditu zortzi urteko umeentzat.

Musika 
Musikari dagokionez, Joselu Anaiak, Skabidean eta Ze esatek! 
taldeak ariko dira, besteak beste, eta nazioarteko doinuez gozatzeko 
aukera ere izango da: Kolonbia, Bolivia eta Sahara, zehazki, 
Armentiako zelaietan. Jaiaren amaiera ere musikarekin ospatuko 
dute, Prado parkean, eta Oxabi erromeria taldeak lagundurik.

Halaber, egun osoan zehar bestelako ekintzak prestatu dituzte. 
Hala, Gauekoak udal programak lau jarduera ezberdin antolatuko 
ditu Mineral inguruan –beste sei egingo ditu gainerako 
zonaldeetan– eta Arabako artisauek euren produktuak aurkeztuko 
dituzte. Berrikuntzen artean, "gastrotonbola" egingo dute, eta Arzak 
eta Matxete jatetxeetan bazkariak zozkatuko dituzte, baita 
asteburuko egonaldiak eta Eusko Label produktuak ere. 
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Kostata bada ere, 25 
urte bete dituen haziak 
ernetzea lortu du
1992/93 ikasturtean hasi ziren armentian ikastolan eskolak ematen, Jaurlaritzaren baimenik gabe eta 
hezkuntza ereduen inguruan Gasteizen zegoen eztabaidaren erdian. baina, oztopo guztien gainetik, 
proiektuak aurrera egin zuen, eta gaur egun, 1.200 ikasle baino gehiagok ikasten dute bertan.
testua: mirian Biteri. argazkiak: armentia ikastola.

H
ainbat hilabetez Arabako zein Euskal Herri osoko 
zenbait gizarte eragile elkarlanean aritu ostean, Oblaten 
komentuan izandakoan eman zion hasiera 1992/93 
ikasturtean guraso eta irakasle talde txiki batek Armentia 
ikastolari. Bestelako ikastoletan gertatu zen bezala, 
hasierako urteak ez ziren errazak izan, Jaurlaritzaren 
Hezkuntza sailak jarduera garatzeko administrazio 

baimenik eman ez zuelako, eta, garai hartan, hirian hezkuntza 
ereduari buruzko eztabaida sakona zegoelako. Baina horri aurre 
eginez hasi ziren komentu zaharrean eskolak ematen. 

Egitasmoak Arabako Ikastolen Elkartearen oniritzia jaso zuen 
hasieratik, eta lehen urte horietan Euskal Herriko ikastolen taldeak 
hartu zuen Gasteizko ikastola berriaren proiektuaren zama 
handiena. 
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Baina, denbora aurrera joan ahala, aurrerapausoak ematen hasi 
zen taldea. Hala, 1993ko ekainean, Armentia Ikastola kooperatiba 
integrala sortu zuten bertako ikasleen familiek eta lanean zeuden 
irakasleek eta langileek; horrek esan nahi du esandako kideek 
partekatzen dutela ikastolaren jabetasuna. Dena dela, aldaketa 
juridiko honekin ezin izan zen legez aurrera egin 1995 urtean 
Hezkuntza sail berriak ikastolaren titulartasunaren aldaketa guztiz 
onartu zuen arte. Orduan, kooperatibaren eskuetan geratu zen 
ikastola.

Lehen baimenak
Aurretik, 1994 urte hasieran, nolabaiteko irtenbidea izan zuen 
Hezkuntza sailak emandako baimen mugatuarekin: hain justu ere, 
Haur Hezkuntzako bigarren zikloan hiru talde aurreikusi zituen 
administrazioak. Horri esker hasi zen ikastola legearen barruan lan 
egiten, baina ez osotasunean; ordurako, baziren eta bertan bi eta 
hiru urteko haurren taldeak, eta baita Gasteizko beste ikastetxe 
batzuetatik iritsitako garai hartako Batxilergo Bateratu 
Balioaniztuneko (BBB) ikasleak ere. Gauzak horrela, 1994ko udan 
jarduerarako baimena zabaldu egin zuen Hezkuntza sailak: Haur 
Hezkuntzako bigarren zikloan sei talde eta behin behinekoz BBB-n 
lau ikasgela sortzeko baimena eman zuen.

Hasierarekin gertatu zen moduan, proiektua garatzea ere ez zen 
samurra izan. Izan ere, Batxilerretarako ibilbidearen aurrean ez zen 

Oblaten komentua izandakoan jarri zuten 
martxan Armentia ikastola, orain dela 25 
urte.
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eta irtenbide argirik aurkitu eta beheko 
mailako ikasleria sendotzen zihoan bitartean, 
goi mailakoen jarraipena ezinezkoa izan zen. 
LOGSE sistema hedatuz joan zen neurrian, 
goiko mailak desagertzen joan ziren; eta 
behean, berriz, bi urtetatik hasita zetozen 
txikiekin Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza 
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
indartzen joan ziren. Guzti horrek ikastolaren 
barne egitura eta langileen jarduna egokitu 
behar izatea ekarri zuen. 

Oinarriak sendo
Bestalde, hasieratik ikastolen taldean finkatuz 
joan ziren oinarri pedagogiko eta 
metodologikoak ezarri ziren Armentia 
ikastolan ere, eta gaur egun guztiz garatuta 
dituzte proiektuen oinarriak, hala nola, 
hezkuntzaren ikuspegi eraikitzailea, 
eleaniztasuna, Euskaraz Bizi, orientazioa 

edota elkarbizitza. Oztopo guztien gainetik, 2005/06 ikasturtetik 
hasita, kalean dira Armentia ikastolan goitik behera eskolaturiko 
ikasleen promozioak. Gaur egun, 1.200 ikasletik gora ditu ikastolak.

Euskara da ikastolaren oinarri nagusienetarikoa, eta hortaz, baita 
Araba Euskaraz ere. 1981 urtean ospatu zuen, lehendabiziko aldiz 
Araba Euskaraz, Gasteizen. Dagoeneko 13 urte igaro dira 2006. 
urtean Arabako ikastolen aldeko jaia egin zela azkenekoz 
Armentian, Barruan daramagu lelopean. Gogotsu daude, eta hori 
dela eta, jaialdia igandean, ekainaren 16an, izango bada ere, horren 
gaineko kultura egitaraua ikasturte osora zabaldu dute; hain zuzen 
ere, azarotik ekainera bitartean. 

Halaber, zilarrezko ezteiak bete dituzten ikasturte honetan, 
jaialdiarekin "proiektua sendotzera, zabaltzera, ikastola 
gerturatzera" datozela iragarri dute antolatzaileek. 

Gaur egun, ikastolak duen itxura; orain 
dela 25 urte eskolak ematen hasi ziren 
toki berean jarraitzen du proiektuak.
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A
zkeneko urteetan Armentia ikastola  
"barrura begira" izan dela aitortu du 
Liher Larrea ikastolako lehendakariak, 
eta norabide berria hasteko mugarria 
izan daiteke 2019ko Araba Euskaraz. 
Gasteiz eta Arabatik "gertuago" 
izateko helburuarekin hasiko dute 

ibilaldi berria, ALEA FM saioan gogoratu duen 
moduan. Horri bultzada emateko, prest dituzte 
igandean Arabako ikastolen jai handia hartuko 
dituzten lau guneak. 
'Gertu' izango da aurtengo leloa. Zergatik?  
Hainbat arrazoigatik. Alde batetik, hurbiltasuna 
adierazten du "gertu" hitzak, eta ikastola 
gasteiztarrengandik eta arabarrengandik gertu 
ikusi nahi dugu, edo behintzat hori da helburua 
datozen urteetarako. Aurtengo Araba Euskaraz 
hau bide horri ekiteko lehen pausoa izatea nahi 
dugu. Azkeneko urteetan Armentia bere hazte 
horretan murgilduta egon da, eta askotan ez dugu 
indarrik edo baliabiderik izan Gasteizera 
zabaltzeko, eta uste dugu beharrezkoa dela. 
Bestetik, "gertu" hitzak ere prest gaudela 
irudikatzen du. Gertu gaude pauso horretarako; 
gure proiektua sendotu da, eta orain beste 

norabide batzuk hartu behar ditugu hori 
indartzeko. Hazia erein zen, eta 25 urte eta gero 
fruitua jasotzen ari gara orain; zabaltzea da 
erronka aurrerantzean.  
Aurten jasotako dirua beka sistema bat eskaintzeko 
izango da, ezta?  
Hori izango da lehentasuna. Beka sistema bat 
sortu nahi dugu ordaintzeko arazoak dituzten 
lagunei Armentiara etortzeko aukera emateko; 
batik bat, jatorri atzerritarreko familiekin sortzen 
den muga hori erraztea da helburua. Bestetik, 
biltzen den diruaren arabera, proiektu 
pedagogikoa indartzeko eta kirol azpiegiturak 
hobetzeko ere erabiliko da.  
Eskolen arteko "polarizazioa" areagotu dela 
nabarmendu du aste honetan Euskal Eskola 
Publikoaren Aldeko Plataformak. Guraso atzerritar bat 
duten ikasle gehienak sare publikoan daude.
Bai, aspalditik datorren arazo bat da. Guk geuk eta 
eta Ikastolen Elkarteak ere argi utzi dugu ez dela 
zuzenean gure arazoa, atzetik datorren kudeaketa 
baten araberakoa baizik. Baina bai, gurera jatorri 
atzerritarreko lagun gutxi iristen dira; aipatu dugun 
arrazoi ekonomikoa izan daiteke arrazoi nagusia, 
eta hizkuntza bera ere arrazoia izan daiteke, D 

"Bide berri bati ekiteko 
lehen pausoa izango da 
aurtengo jaialdia"
LihEr LArrEA armentia ikastolako lehendakaria

Gasteiztarrengandik "gertuago" egoteko helburuarekin, etapa berri bat hasi nahi du armentia ikastolak; 
proiektua egonkortuta, beste bide batzuk jorratu nahi dituztela azaldu du liher larreak; bide horretan, 
mugarri izan daiteke igandean ospatuko den araba euskaraz.
testua: e. lanao/ a. amenabar. argazkia: e. lanao.
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eredura beharrean beste eredu batzuetara errazago 
jotzen dute normalean gazteleraz dakiten 
etorkinek, euskara oztopo moduan ikusten dute.  
Egoera hori aldatzeko, zer pauso eman daiteke?  
Erakundeak eta hezkuntza arloan lan egiten 
dugun denok elkartu eta hausnarketa sakon bat 
egin behar genuke hori bideratu ahal izateko. 
Arrazoi ekonomikoa da nagusi, eta beharbada 
laguntzak eman behar dira hori bideratzeko. 
Armentia ikastolan bertan argi daukagu gure 
eskoletan dagoena ez dela errealitatearen isla.
Euskara ere erronken artean aipatu dituzue. Euskara 
"zabaltzeko" deia.
Euskaraz kanpoko inguru horretan murgiltzeko 
eta euskara bultzatzeko zer estrategia bultzatu 
daitekeen aztertu behar dugu, eta hori beste 
erakundeekin landu nahiko genuke. Hezkuntza 
ez da bakarrik eskola, hortik kanpora ere 
euskalduntzen garelako; Gasteizen ez da erraza, 
eta lan handia dago.
Zein da euskararen osasuna Armentian?
Ahaleginak egin arren, gure zailtasunak ditugu. 
Familia euskaldunetan nahiko erraza da, baina 
bikotekide bat erdalduna bada nabaritu egiten 
da, eta gurasoetako asko biak dira erdaldunak, 

eta hauetan kostatzen da. Euren artean erdaraz 
hitz egiteko ohitura hartzen dutenean, kosta 
egiten da euskararako pausoa ematea. Ikastola 
bera ere handitu da, 1.200 ikasle daude egun, ez 
du zerikusirik hasietako talde txikiarekin, eta hori 
ere igartzen da eguneroko dinamiketan.
Jolastokietan entzuten da euskara?
Egia esaten badizut, gutxi. Horretarako hainbat 
proiekturekin gabiltza ikastolan bertan. 
Euskaralagun proiektuarekin, esaterako; adin 
desberdinetako ikasgelak elkartzen dira, euren 
artean euskaraz egiteko ohitura sortu dadin. 
Atsedenaldietan ere euskaraz egin dezaten da 
helburua. Ikasgelan bertan lantzen dute, eta 
nahiko finkatuta dute euskara dela erabili 
beharreko hizkuntza, baina gero kanpotik 
dakarten erdaraz egiteko joera aldatzea kosta 
egiten da. 
igandean hitzordu nagusia duzue: Araba Euskaraz. 
ikastolak badu esperientzia halako jaiak antolatzen, 
ezta?
Bai. Hamahiru urte pasa dira azkeneko jaia 
antolatu genuenetik, baina duela bi urte Oionek 
antolatutakoan ere parte hartu genuen eta 
besteetan laguntzaile izan gara.
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inplikazio handia behar da ikastolako kide guztien 
aldetik halako jai bat antolatzeko?
Inplikazioa behar da, eta alde guztietakoa gainera. 
Urte osoan zehar hainbat ekitaldi antolatu ditugu, 
gainera, ekainaren 16an izango den jaira bidean; 
zuhaitz landaketak izan dira, antzerki eta 
ikuskizunak, dastaketak, lehiaketak...  Igandeari 
begira, azken astea izanik, dena ondo atera dadin 
azkeneko esfortzua egiten ari gara.
Arabako Bertsozale Elkartea omendu nahi duzue 
aurten. 
Armentia ikastolak beti izan du Arabako 
Bertsozale Elkartearekin harreman estua, eta 
erabaki genuen omenaldia egin behar geniela. 
Ikasle ohien artean bertsolariak daude; aspaldian 
ezaguna egin den Aroa Arrizubieta, adibidez, 
Eskolartekoa irabazi zuen Arrizubietak eta gaur 
egun bera da Bertxilika Armentia ikastolako 
bertso eskolako irakaslea. ABErekin beti landu 
izan du harremana Ikastolen Elkarteak eta 
Armentiak ere bereziki, eta horregatik omenaldia 
egingo diegu igande honetan, Araban bertan ere 

oso lotuta egon direlako bertsolaritza eta 
euskalzaletasuna. Egin duten lanagatik gure 
keinua eurei, eta lan horretan jarraitzeko "gertu" 
gaudela adierazteko.     
Lau gune prestatu dituzue iganderako.
Hasieratik argi ikusi genuen ikastolari berari 
garrantzia eman behar geniola, eta hori izango da 
guneetako bat. Prado parkea, Mineral ingurua eta 
Armentiako zelaiak izango dira beste txoko 
nagusiak. 10:00etan emango diogu hasiera jaiari, 
ekitaldi batekin, han irekiko dizkiogu ateak 
ibilbideari. 
Zein da galdu behar ez dugun ekitaldia?
Gustu guztierako ekitaldiak daude. Goizean zehar 
ikasleei begirako Erronkak izango dira hainbat 
gunetan, eta hortik aurrera norberaren intereseko 
gauzak bilatu daitezke; elektrotxaranga ibiliko da  
ibilbidean zehar, herri bazkaria egingo da 
ikastolan bertan, haurrentzako txoko bat izango 
da... Guneetan hainbat jarduera nahasten saiatu 
gara perfil bakarreko lagunentzat ez izateko, eta 
adin desberdineko lagunentzako ekitaldiak 
izateko gune guztietan. Besteak beste, Big Band 
Berri jazz taldea, Potx eta Lotx pailazoak, Joselu 
Anaiak, dantza plaza, Ze Esatek!, Imaño Ituño 
magoa, Olatz Pagaldairen bakarrizketa, munduko 
musiken saioa edota eskulangileen azoka 
deskubritu ahal izango dira ibilbidean zehar.
iganderako dena prestatzeko, azken esfortzurako 
laguntzarik beharko duzue?
Laguntza ez da sekula sobera egoten, eta, noski, 
inork lagundu nahi badu ateak zabalik ditu 
horretarako. Denen parte-hartzea ezinbestekoa 
izango da. 

"armentian argi Daukagu gure 
eskoletan Dagoena ez Dela 
errealitatearen isla"

"Hazia erein zen, fruitua eman 
Du eta zaBaltzea Da orain 
erronka nagusia"
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E uskararen aldeko ekimenak ugariak dira gure herrian. 
Gasteizen bertan, hiru ekimen erraldoiren partaide izateko 
aukera izan dugu amaitzen ari den ikasturte honetan: 

Euskaraldia burutu genuen milaka euskaldunok iazko azaro abendu 
bitarte, Korrikaren amaiera gurean egokitu zitzaigun apirilean, eta 
orain Araban Euskaraz jaia dugu gure kaleetan barrena.

Errealitate ezberdinei erantzuten die ekimen hauetako bakoitzak, 
baina denak norabide komunean egiten dute ekarpena: Gasteiz, 
Araba eta Euskal Herri euskaldun bat dute helburu, eta, bide 
horretan, euskal komunitatearen babesa behar dute guztiek.

Ekimen hauek herri bizi baten adierazle dira, ehunka pertsona, 
elkarrekin, euskararen herria eraikitzen ari garen adierazle, hain 
zuzen ere. Ez da lan makala ehunka boluntariok egiten dutena, eta 
lan horren balioa nabarmentzea ezinbestekoa da. Hilabeteetako 
lana da halako ekimen bat aurrera eramatea, emaitzak ikusiko 
baditugu.

Euskaraldiari dagokionez, 2018ko amaieran ikusi genituen aurreko 
hilabeteetan ehunka kidek antolatutako auzolan erraldoiak eman 
zituen emaitzak, gure kaleak Ahobizi eta Belarriprest-ez bete ziren, 
eta euskaraz bizitzeko genituen zailtasunak —zailtasun batzuk 
gutxienez—, borondate irmoarekin gainditu daitezkeela erakutsi.

Herritarron borondate hutsa, ordea, ez da nahikoa. Aurrera urrats 
garrantzitsuak emateko baliogarria da, baina gure erakundeen, herri 
eragileen edota enpresen bultzadarik gabe, Euskaraldia hankamotz 
gelditzen zaigu.

Horri erantzutera dator 2019-2020 bitarte burutu nahi dugun 
ekimen berria. Oraingoan, herritarren aktibazioaz eta ahalduntzeaz 
gain, entitateen babesa eta aurrera urratsak biderkatzeko hautua 
egina dugu.

Euskaraldia ekimena 2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra 
burutuko bada ere, aurrelanak luze joango dira, eta ordurako prest 
egoteko lan zabal, sakon, bezain inportante eta zirraragarria dugu 
aurretik. Horretarako, orain arte bezala, euskaldun antolatuen 
beharra dugu. Lehenengo hitzordua aste honetan bertan dugu: 
ekainaren 19an, asteazkenarekin, Oihaneder Euskararen Etxean 
elkartuko gara, auzoz auzo eta herriz herri Euskaraldiaren ariketa 
berri honi aurre egiteko. Gonbidatuta zaude!  

erakunDeen, Herri 
eragileen eDota 
enPresen BultzaDa 
gaBe, euskaralDia 
Hankamotz legoke

Euskararen herria

oier azkarraga
euskaraldia Gasteizko dinamizatzailea
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Araba Euskaraz

anakoz amenaBar 

Ohiko musika doinuetatik 
aldenduta, jazz eta swing 
erritmoekin dator Araba 
Euskaraz. Steamboat Jazz 
Banden eskutik, Antton 
Aranburu musikariak jarri dio 
hitza. Egunero egiten du  
Armentia ikastolarako bidea, 
alabarekin batera, eta halako 
batean otu zitzaion aurtengo 
ikastolen jairako ideia: "Bidai 
horietako batean ikastolan 
eskegita dagoen Gertu kartela 
ikusi eta hainbat ideia etorri 
zitzaizkidan burura; auzoa eta 
hiria koloreztatzen duen 
itsasargia...". Segituan idazten 
jarri eta laster izan zuen prest 
aurtengo jaia gidatuko duen 
abestia.  

Musika, ordea, Luko 
musikariak jarri dio. Beste estilo 
batzuk jorratzeko asmoarekin, 
harengana jo zuten 
antolatzaileek, Aranbururen 
hitzak dantzan jartzeko. 
"Jazzarekin ez dut hainbeste 
harreman, eta baneuzkan nire 
zalantzak proposamena egin 
zutenean, umeentzako 
kantagarria izango ote zen 
abestia; eta harrigarria izan da 

emaitza, umeek oso ondo hartu 
dute", azaldu du Aranburuk.

Araba Euskarazen abestirako 
tartea egin badu ere, 
Kaos#Kosmos hirugarren 
lanarekin buru-belarri izan da 
azken hilabeteetan, eta hori 
aurkezten ibiliko da 
udazkenetik aurrera. Bi 
diskotan banatu du lana; Zabal 
Dadila Kaosa! eta Sor Bedi 

Kosmosa!, hogei kantu eta 
abesti bakoitzaren osagarri gisa 
idatzi dituen hogei ipuinekin. 
Haren barnean sentitzen 
dituen "kaosa" eta "kosmosa" 
eraman ditu kanta berrietara, 
barne ezinegona agerian. 
"Bestalde, lasaitasunean, gauza 
txikietan topatzen ditudan 
erantzunak ere aurki daitezke 
letretan, nire kantetan ohikoak 

Etapa berriari, jazz erritmoz
antton aranburuk sortu du aurtengo ikastolen jairako kantaren hitza; bien bitartean, esku artean 
hirugarren lana du musikari gasteiztarrak, udazkenetik aurrera zuzenean aurkeztuko duena.

Hogei kanta eta ipuin dituen lana aurkeztu du Antton Aranburuk. kALEz kALE



diren paisaia eta argazki 
desberdinekin".  

 "Artisau eran" egindako 
prozesua geldoa izan da, zatika, 
puzzle baten antzera osatu 
duena. Patxadaz gozatzeko 
lana, Aranburuk berak 
gomendatu moduan: "Hau ez 
da egungo garaietako pildora 
azkar bat; patxadaz eseri, ipuina 
irakurri eta kanta lasai 
entzutekoa baizik". Egungo 
joeren kontrako bidea "nahita" 
hartu duela esan du, merkatuen 
norabidearen kontra. "Suizidio 
komertzial bat da, ez dauka 
inolako zentzurik merkatuaren 
ikuspegitik, baina pozik nago. 
Ez dut itzulkin ekonomikorik 
bilatzen, ezta ospea ere; 
bizi-bulkada baten ondorioz 
egin dut, azken aldian aldaketa 
ugari izan ditut bizitzan eta hori 
islatu nahi nuen lanean".  

Lan berri honek ez du CD edo 
binilo itxurarik izango. Bisita 
txartel itxurako pendrive bat 
izango da euskarri bakarra, bi 
diskoak eta ipuinen 
bildumarekin. Interneteko 
plataforma ezberdinetan 
entzun daiteke lana, eta 
anttonaranburu.eus 
webgunearen bitartez ere 
debalde deskargatu daiteke. CD 
euskarrian edota ipuinak 
paperean ateratzeko aukera 
hasieratik baztertu du 
Aranburuk: "Nire ikasleen 
artean prospekzio txikiak egin 
ditut, eta inork ez du CD bat 
erosi azken bost urteetan; 
musika inoiz baino gehiago 

kontsumitzen da, baina ez 
euskarri horretan, CDa hilik 
dago, nostalgiko batzuk 
geratzen garen arren".

Hirugarren lana du esku 
artean Aranburuk, ibilbide luze 
baten ondorio. "Erabatekoa da 
aldaketa, musika zein letren 
aldetik; ikasketa prozesu baten 
moduan hartzen dut lana, eta, 
zalantzarik gabe, lan honetan 
badago eboluzio bat". Sei urte 

igaro dira bere azken diskoa 
argitaratu zuenetik, nahiz eta 
musika lan oparoa egin duen 
bidean. Besteak beste, 
errealitate areagotuko Kolore 
Anitzak ikuskizunaren sorreran 
parte hartu du eta musika 
eskolak ere ematen ditu.

Hurrengo hilabeteetan 
atseden hartu eta udazkenean 
hasiko da azkeneko lanaren 
aurkezpenarekin. Araian izango 
du lehengo emanaldia, irailaren 
15ean. Maite Kareagarekin 
batera egingo ditu 
aurkezpenak, "kutsu literarioa" 
izango duten kontzertuekin. 
"Formatu intimoan egingo 
ditugu aurkezpenak, gitarra eta 
ahotsa bakarrik, espazio 
txikietan". 

uDazkenean Hasiko 
Du aranBuruk 
kaos#kosmos lan 
Berria aurkezteko 
kontzertu Bira

Armentia ikastolako ikasleekin grabatu dute 'Gertu' aurtengo kanta. ArAbA EuskArAz
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Araba Euskaraz

Inoiz baino jasangarriagoa

juanma gallego

 
Jasangarria, garbia eta 
ingurumenarekin arduratsua. 
Halakoa nahi dute aurtengo 
Araba Euskaraz eguna, eta 
horretarako lanean egon da 
ikastolako Ingurumen 
Batzordea azken hilabeteotan. 
Horrelako egun batek 
ingurumen-inpaktu handia 
duela kontuan hartuta, eragin 
kaltegarri hori ahalik eta gehien 
gutxitu nahi izan dute. "Egun 
horretan jende asko hurbiltzen 
da, eta agerikoa da CO2 asko 
isurtzen dela, ibilgailu ugari 
biltzen direlako", azaldu du 
batzordeko kide Usua Santxok. 
Ez da pilaketek sortzen duten 
arazo bakarra. "Zabor asko 
sortzen da egun horretan, eta, 
askotan kontuan hartzen ez 
badugu ere, zarata ere sortzen 
da, eta hori ere kutsadura mota 
bat da". 

Horri guztiari aurrea hartzeko 
lanean daude ikasleak, 
irakasleak eta gurasoak. Ez da 
lehen aldia ikastolen jaian 
halako proposamen bat egiten 
dena, baina agerikoa da aurten 
jasangarritasunaren aldeko 
konpromisoak indar berezia 
izango duela. "Duela urte 

batzuk hasi ginen pentsatzen 
jasangarritasuna arlo guztietan 
landu behar genuela", 
nabarmendu du Santxok. Hori 
dela eta, ez dira ingurumen 
batzordera mugatu: 
antolakuntza lanetan ari diren 
beste batzorde guztiak filosofia 
berdinarekin "busti" nahi izan 
dituzte. "Ez genuen nahi 
jasangarritasuna gure 
batzordeko erokeria hutsa 
izatea", azaldu du. Horregatik, 
diskurtsoetara mugatu ez eta 
praktikari begira ekimen ugari 

martxan jarri dituzte Araba 
Euskaraz inoiz baino berdeagoa 
izan dadin. Adibide asko jarri 
ditu Santxok: "Festa bultzatzeko 
materiala lantzen duen 
taldekoekin aritu gara, plastikoa 
edo gehigarri asko duten 
materialak eros ez ditzaten". 

Ur botila gutxiago
Aurrera joan den beste 
proposamena: txosnetan ur 
botilen kontsumoa mugatzea. 
"Botilatxoen salmenta sustatu 
beharrean, jendea ibilbidean 
dauden iturrietara bideratu 
nahi dugu". Kartelei eta 
paperezko bestelako materialei 
dagokienez, horien kopurua 
mugatu nahi izan dute ere; 
kartelak egiteko material 
zurrunagoa aukeratu dute, 
behin jaia bukatuta horiek 
gorde eta hurrengo jaietan 
berriro erabili ahal izateko. 
Norabide berdinean, web eta 
app bidezko formatuak bultzatu 
dituzte, papera beharrean. 
"Paperezko materialak ere 
prestatu ditugu, jakinda 
trantsizio prozesu batean ari 
garela, guztiok errotuta ditugun 
hainbat ohitura aldatu arte", 
ohartarazi du Santxok. 
Hezkuntza prozesuan ere 

araba euskarazen ere ingurumena zaintzeko konpromisoa hartu dute antolatzaileek, eta horretarako hainbat 
neurri zehatz martxan jarri dituzte. kontsumoa, hondakinen kudeaketa eta hezkuntza hartu dituzte ardatz.

Umeekin zuhaitzak landatzen. ArmEntiA i.
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eragin nahi izan dute: 
igandean bertan ingurumena 
lantzeko tailerra eskainiko 
diete haurrei, baina urtean 
zehar beste hainbat ekimen 
antolatu dituzte. Horietako 
bat Gasteizen egindako 
zuhaitz landaketa izan da. 
"Isuritako karbono dioxidoa 
konpentsatzeaz gain, familien 
artean naturarekiko lotura 
indartu nahi izan dugu". 

Festan zehar eta ondoren 
gaikako zabor bilketa egingo 
dute, eta horretarako, besteak 
beste, talde berezi baten 
laguntza izango dute: DBHko 
ekoikasleak, 
ingurumenarekiko ardura 
berezia duen ikasle taldea.

 Dena dela, gakoetako bat 
kontsumo ereduak aldatzea 
izango dela nabarmendu du 
Santxok, eta horri begira 
hausnarketa bat jarri du 
mahai gainean. "Araba 
Euskaraz bezalako 
ekimenetan jendeak 
normalean materiala erosten 
du diru-ekarpena egiteko, 
baina kontsumoan 
oinarritako eredu hori 
aldatzen asmatu behar dugu, 
bestelako bideak jorratuz". Ez 
da erronka makala.  

Ingurumenarekiko ardura berezia duten ikasleek haien burua 'ekoikasletzat' daukate. ArmEntiA

Jasangarritasuna helburu:

Egin arduratsua eta kalitatezkoa den kontsumoa. 
Inguruko pertsona nahiz eremuaren alde hobe beharrez  
izango da.  

Zaindu ingurunea. Ez ezazu zikindu, ezta kaltetu ere. 
Errespetatu ingurua, eta lagundu bertako natura
eta ondare kulturala babesten. 

Ibilbidean zehar dauden iturrietan edan. Baina egizu 
urik alferrik galdu gabe: kontuan izan ura ondasun urria 
dela.

Bota hondakin guztiak edukiontzietara. Ez bota ezer 
lurrera. Bota hondakin bakoitza dagokion edukiontzira, 
gaikako bilketa egin ahal izateko. 

Giro osasuntsu eta segurua nahi dugu. Erabil itzazu 
komun publikoak. Ez egin surik, eta ez bota zigarrokinik 
lurrera.

Leku lasaietan, ahal dela, ez egin zaratarik. Zarata ere 
kutsadura dela kontuan izan. Bai ingurukoek zein landa 
eremuak eskertuko dizute.

Garraio garbia erabili. Ahal baduzu, gerturatu  
Armentiara oinez, bizikletaz edo garraio publikoa 
erabilita, aukerak egongo dira eta. 

Edalontzi berrerabilgarria erabili. Etxetik ekarri edo 
bertan hartu eta itzuli. Modu horretan zabor gutxiago 
sortzen da. 



Araba Euskaraz

Egindako lana aitortzeko unea

juanma gallego

 
Eskola orduetan eta eskola 
orduetatik kanpo. Bi modu 
horietan lantzen dute 
bertsolaritza Armentia 
ikastolan. Gaiarekiko ardura 
berezia dute bertan, eta, batez 
ere, harreman estua ABE 
Arabako Bertsozale 
Elkartearekin. "Horregatik 
erabaki genuen elkarte horrek 
egindako lana omendu behar 
genuela", azaldu du ALEA FM 
irratsaioan Armentia Ikastolako 
presidente Liher Larreak. 

Bastidan eta Argantzonen 
izandako azkenengo jaietan 
ikastoletako ikasle ohiak 
omendu bazituzten ere, 
aurtengo hitzorduan 

herrialdeko bertsozaleak biltzen 
dituen elkarteari omenaldia 
egitea erabaki dute, beraz. 

Bertsolaritza Lehen 
Hezkuntzako ikasgaia da 
Armentian, Gu ere bertsotan 
programaren barruan, eta ABEk 
kudeatzen du. DBHn, berriz, 
Bertsoa Bizi Gazte programa 
gidatzen du elkarteak, bertso-
tailerra eta lehiaketa txiki 
batekin batera. Eskola 

orduetatik kanpo, berriz, 
Bertxilika izeneko bertso-eskola 
eskaintzen dute. Aroa 
Arrizubieta ikasle ohia da 
bertako irakaslea, 2017an 
Euskal Herriko Eskolartekoa 
irabazi zuen bertsolari ezaguna, 
hain zuzen. Armentiarekin ez 
ezik, ABEk Ikastolen 
Elkartearekin ere harreman 
estua duela dio ikastolako 
presidenteak. "Gainera, uste 
dut Araban bereziki lotura 
handia dagoela euskaldunen 
eta bertsolaritzaren artean", 
nabarmendu du. "Hau izan da, 
beraz, gure keinua orain arte 
egin duten lanagatik, eta lan 
horretan jarraitzeko gertu 
gaudela esateko modua ere 
bada". 

arabako bertsozale elkartea omenduko dute igandean, azken urteetan egindako jarduna eskertzeko. 
bertsozaleen eta ikastolaren artean dagoen "harreman berezia" nabarmendu du ikastolako presidenteak.

Arabako Bertsozale Elkarteak jasoko du omenaldia aurtengo Araba Euskarazen. ALEA.

armentiarekin ez 
ezik, ikastolen 
elkartearekin 
Harreman estua 
Dute Bertsozaleek
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Umeak ere sorosle igandean

erreDakzioa

 
Aurtengo Araba Euskarazeko 
egitarauan badaude hainbat 
berrikuntza; tartean, 
Osakidetzak etxeko txikientzako 
eskainiko duen lehen sorospen 
tailerra. Lehen aldia da 
horrelako jarduera bat ikastolen 
aldeko jai batean antolatzen 
dela.

Egunean zehar, ordu eta erdi 
inguruko iraupena izango duten 
bi hitzordu antolatu dituzte: 
11:30etik 13:00etara bitartean, 
lehena; eta 15:30etik 17:00etara, 
bigarren saioa. Prado parkeko 
gunean egingo dituzte tailer 
horiek. Denera, zortzi urteko 40 
neska-mutikok, 20 saio 
bakoitzean, larrialdi egoera 
baten aurrean eduki beharreko 
oinarrizko ezagutzak ikasteko 
aukera izango dute bertan.   

Erreakzio bizkorra
OSI Arabako erizain eta Ume 
sorosleak programaren 
arduradun Beatriz Noarben 
eskutik, haurrek anbulantzia 
bati dei egin behar izanez gero 
edo bakarrik daudela mediku 
baten beharra duen egoera 
baten aurrean aurkituz gero, 
nola jokatu behar duten ikasiko 
dute zehazki. Noarben ustetan, 
funtsezkoa delako haurrek, 
txikitatik, erreakzio bizkor bati 
esker larrialdi egoera errealei 
aurre egiten jakitea. 

Praktikoak izango dira saioak; 
etxeko txikiak parte aktibo 
izango dira, eta askotariko 
funtzioak ezagutzen joateko 

txandakako sistema erabiliko 
dute.  

Horrelako ikastaro bat jaialdi 
batean antolatzen lehen aldia 
bada ere, dagoeneko hainbat 
ikastetxeetan eskaini izan da, 
eta ikasleen artean oso harrera 
ona izaten ari direla 
nabarmendu nahi izan du 
antolatzaileak. 

Plaza kopurua mugatua 
denez, aurretiazko izen-ematea 
egin beharko da tailerrean parte 
hartu ahal izateko, 
arabaeuskaraz@
armentiaikastola.eus helbide 
elektronikoan.  

haurrei zuzendutako lehen sorospen tailerra eskainiko du lehen aldiz osakidetzak ikastolen aldeko jaialdi 
batean; larrialdi egoera baten aurrean zelan jokatu behar duten ikasteko aukera izango dute umeek.
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Ikastetxean emandako saio bat. Osi ArAbA
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Petalo hexagonoa Forma ezberdinekin jokatuta, hexagono itxurako 
petaloz osatutako lorea sortuko dugu. Ondoren 
azaldutako pausuak jarraitzea besterik ez duzu!egilea: san viator ikastetxea - 5.B maila

Nola egin

1. Paperean hexagono bat marraztuko dugu arkatza 
eta erregela erabilita.

2. Gure hexagonoaren alde bakoitzean petaloak 
marraztuko dizkiogu, bakoitzari dagokion forma 
borobila emanez.

3. Kanpoko marra jarraituta, gure lorea moztu egingo 
dugu.

4. Hexagonoak utzitako marrak baliatuko ditugu, 
gure lorearen petalo bakoitza barrura begira 
tolesteko. Guztiak tolestu ondoren, gure hexagono 
itxurako lorea izango dugu!

Materiala

• Papera
• Artaziak
• Arkatza 
• Erregela

1 2

43

Eskulanak
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Araba Euskaraz

testua: estitxu uGarte loPez de 
arkaute argazkia: Phot.ok

Gasteiztik hiru kilometrora dago 
Armentia, Donemiliaga Kukulla-
ko kartularioren arabera: Armen-
tei. Kartulario berean, 1050. 
urteko dokumentu batean 
Armenti aipatzen da. Mende 
bereko dokumentuetan, 
berriz, Armendehi eta Ar-
mentegui izenekin jaso-
tzen dute. Geroago, 
1135eko eskuizkribu 
batean, jada Armentia 
jasotzen da, eta XIII. 
mendetik aurrera izen 
horri eutsiko dio herriak. 

Astorga eta Bordele ar-
teko bide erromatarraren 
itzalpean herrixka bat sor-
tu zuten bertan, eta ingurune 
hori izango da ere Arabako 
apezpikutza boteretsuaren egoi-
tza, IX. mendetik XI. mendera 

arte. Mendez mende iraun zuen 
herriak, eta XX. mendearen 50. 
hamarkadaren hasieran aldaketa 

inportante bat jazo zen Armentian, 
garaiko hogei bizilagunen neka-
zaritza-herrian eraiki baitzuten 
auzo berri bat, hiriko lantegieta-
ra lanera joan zirenak jasotze-

ko."Etxe hotzak" deitu zieten 
gasteiztarrek langileak jaso-

tzeko Armentian eraiki 
zituzten etxe merkeei. 

Martin Ballestero go-
bernadore zibil falan-
gistak eta Eugenio 
Arraiza arkitekto kar-
listak sustatu zuten 
obra, eta frankismoak 
"bizitza eredu osa-
suntsua eta alaia" 
lortzeko proiektua 

bezala zabaldu zuen. 
Bigarren aldaketa ga-

rrantzitsua 1970. hamar-
kadan eman zen, txaletak 

eraikitzen hasi baitziren, eta 
80. hamarkadan  inguratu zuten 

antzinako herria Uleta gainetik.

Armentia

Kuadrilla: Gasteiz.
Udalerria: Gasteiz.
Biztanleak: 254 (2018ko Eustaten datuen arabera).
Bitxikeria: Hamazortzi kilometro inguruko distantzia dago 
Gasteizko Armentia eta Trebiñuko Armentia herrien artean.

Nekazari, langile, aberats
Gure bazterrak
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Izan zaitez ALEAkide
astero-astero araban gertatzen denaren berri ematen du alea aldizkariak, eta alea.eus webguneak sarean. 
komunikabide arabarra, hurbilekoa eta euskalduna. zuk ere aleakide izan nahi al duzu?

izan zaitez 
aleakide
ALEA aldizkaria ostiralero 
etxean jasotzeko, egin 
harpidedun urtean 55 
euroren truke. ALEA 
erabiltzen eta zabaltzen zure 
harri-koskorra jarri nahi al 
duzu? Eman harpidetzaren 
berri, parte hartu zozketetan, 
elkarbanatu edukiak sarean, 
eman inguruan gertatzen 
denaren berri... Araban 
euskarazko kazetaritzaren 
alde... jar ezazu zure alea!! 

KOIKILI ATERPETXEAN 
Familia egonaldia

Otxandion kokaturik dagoen Koikili Aterpetxean 
familia egonaldi bat zozkatzen du ALEAk, 4 
pertsonarentzako logela batean, gosaria, afaria eta 
ekintza bat barne. Parte hartu zozketan, ekainaren 
26a baino lehen! ( ***OHARRA***: Bazkide-
zenbakirik ez baduzu, 000 idatzi). Hilaren 28an 
jakinaraziko ditugu irabazleak bai webgunean eta 
baita papereko edizioan ere. 
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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.

Urte oso baterako 
harpidetza, 55 euro. 

facebook/arabakoalea

@arabakoALEA

@arabakoALEA

eta informazio gaurkotua 
izan nahi baduzu, sartu 
zaitez alea.eus 
webgunera edota jarraitu 
gaitzazu sarean:

Irabazleak:

ALEA 
aldizkariaren hiru 
harpidetzak: 

Arantza Hidalgo. 
Itziar Ortiz de Zarate.
Iurgi Mtz de Aramaiona. 

pArtE hArtU

 www.alea.eus/zozketak



30 ALEA

Euskararen agenda

musika

gasteiz 'mende Berria kantuz'
Euskaltzaindiaren mendeurrena 
ospatzeko, kontzertu berezia prestatu 
dute. Hainbat abesbatzekin. 
Ostirala 14, 20:30ean, Principalen.

anuntzeta olatz salvador
baserriko uzta ekimeneko bigarren 
edizioaren barruan. 
Larunbata 15, 12:00etan, Beltzitina 
baserrian.

dantza

gasteiz Dantza plazan
udal Folklore Akademiarekin. 
Ostirala 14, 20:00etan, Plaza 
Berrian.

bErtsolaritza

izarra Bertso poteoa
zigor Enbeita, Agin Laburu eta Alaia 
martinekin.
Ostirala 14, 20:00etan, frontoitik. 

oion 'altxa kopla hori' saioa
Paula Amilburu, unai bengoetxea, 
Xabi igoa eta Felipe zelaietarekin.
Ostirala 14, 20:30ean, plazan.

haurrak

gasteiz 'Cosimoren katiuskak'
Liburuaren aurkezpena, Dani 
martirena idazlearekin. 
Larunbata 15, 12:00etan, Astrolibros 
liburudendan.

ikus Entzun

gasteiz 'muga deitzen da 
pausoa' filma
Elbiria zipitria andereñoari buruzko 
dokumentala aurkeztuko du maider 
Oleaga zuzendariak. 
Asteazkena 19, 19:30ean, 
Oihaneder Euskararen Etxean.

bEstElakoak

murgia garagardo dastaketa
zuia Euskaraz ekimenen artean, 
garagardoa dastatzen ikasteko saioa 
egingo dute. 
Ostirala 14, 20:00etan, udaletxe 
plazan.

gasteiz 'Paperbizi' eta 
'euskaldun-berriak?' proiektuak
batera izeneko deialdian garaile izan 
diren bi proiektuak aurkeztuko dituzte 
egileek: Estibaliz Agirrek eta kauldi 
iriondok. 
Osteguna 20, 20:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxean. 

AgEndA  Ekainaren 14tik 20ra

mamia

gasteiz ogi dastaketa 
mamia okindegiaren eskutik, ogi eta 
goxo dastaketa, euskaraz; askotariko 
ogiak ezagutuko dituzte bisitaldian. 
Gainera, ogia nola egiten den 
ikusteko aukera izango dute 
parte-hartzaileek. Aurretik izena 
eman behar da mamiagasteiz.com 
webgunean.
Larunbata 15, 11:30ean, Mamian. 






