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Komunitatea, 
izatez eta 
izenez
aranbizkarra ikastetxeak izena aldatu du berriki, 2008an hartutako norabidearekin bat eginez. ikas 
komunitate bihurtu zen orduan. izen aldaketak bide horretan are gehiago sakontzen lagunduko duela 
hausnartu dute komunitateko kideek. testua: Jon rejado.
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A
ranbizkarra ikastetxearen izanak eta izenak bat egin 
dute. Ikastola deitzetik Ikas Komunitatea deitzera 
pasa da. Hilabete bat da aldaketa egin zutenetik. 
Hilabete bat elkartu zirenetik duela hamabi urte 
aldendutako bideak. Izan ere, 2008an hasi zuten 
ikastetxe horretan ikas komunitate izateko prozesua. 
Ordutik proiektu pedagogiko eta eraldatzaile hori 

izan da ikastetxearen mamia. Bada, urtarrilaren 14tik azalak bat egin 
du mamiarekin. 

Ez da ohikoa ikastetxe batek izena aldatzea. Aranbizkarra Ikas 
Komunitatearen kasuan aldaketa ez da izan azaleko zerbait. Hala 
hausnartu du Irantzu Gallastegik, bertako zuzendariak. "Proiektuan 
sakondu nahi izan genuen, eta orduan ikusi genuen izena aldatzeko 
beharra". Ikastetxeari proiektu pedagogikoaren izena jarrita 
ikastetxearen filosofia "argiago" ikusiko zela hausnartu zuten 
ikastetxeko kideek. Besteak beste, Ikastola izenak gaizki ulertzeak 
eragin zitzakeela azaldu du. "Urtero irakasle taldearen ehuneko handi 
bat aldatzen da, eta, batzuetan, Aranbizkarrera zetozen irakasle 
batzuk aurkituko zutenaren ideia okerrarekin heltzen ziren". 

Aranbizkarra Ikas Komunitatearen nortasunaren ardatz nagusiak 
zerrendatu ditu Gallastegik. Batetik, ikasle guztien arrakasta lortzea 
du xede, haien egoera dena dela: sozioekonomikoa, jatorria... Horren 
harira, proiektua kultur anitza dela gaineratu du Gallastegik. Bestetik, 
ikastetxearen komunitate izaeraz nabarmendu du komunitateko kide 
guztiek parte har eta berma dezaten ikasleen arrakasta: irakasleak, 
ikasleak, horien familiak, langile ez hezitzaileak, boluntarioak…  

Aranbizkantuz saioa 2019ko Euskararen 
Egunean. jon rEjAdo

ikas komUnitateko 
kideek XXi. mendeko 
Gizartera eGokitzeko 
eskola eraldatzea 
dUte Xede
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Nortasun hori Ikas Komunitate sareko ikastetxeek partekatzen dute. 
Eskola eraldatzea dute xede komunitate horiek, XXI. mendeko 
gizartera egokitzeko. Aniztasunak ikasteko prozesua aberasten duela 
baliatuta, bizikidetza sustatzen dute, hezkuntza eragileen artean 
sareak sortzea, baita kulturarteko harremanak ere.

Eskola demokratikorantz
"Hezkuntza ulertzeko modu hori bada erronka bat", azaldu du Gallastegik. 
Izan ere, Ikas Komunitateen proiektuak hori garatzeko jarduera 
arrakastatsu batzuk barnebiltzen ditu, nazioarteko komunitate 
zientifikoak eraginkorrak direla frogatutakoak. Horiek familiei eta beste 
eragileei ateak zabaltzearen alde egiten dute, eskola demokratikorantz. 
Halaber, umeekin eskola magistralak izan beharrean elkarrekin lan 
egitea proposatzen dute, talde txikietan, komunitateko boluntarioekin. 

Boluntario horietako asko ikasleen familiak dira, baina familien 
parte-hartzea ikasgeletan sartzea baino harago doa. Zuriñe 
Fernandez da Aranbizkarreko Ikasleen Gurasoen Elkarteko 
presidentea, eta alaba nagusia bertan matrikulatu zuenean 
sentitutakoa gogora ekarri du. "Ikasle nintzen garaiko zerbait espero 
nuen, eskolarekin harreman eskasarekin, baina oso ezberdina izan 
zen: ikasgeletan sartzeko aukeraz gain, edozertarako eskatzen dizute 
iritzia…". Paco Viecok, Aranbizkarreko irakasleak, zehaztu du 
familiek ordezkaritza organo gorenean duten parte hartzeaz gain, 
ikastetxeko batzordeetan ere parte har dezaketela.    

Are, AMPA bera familien parte-hartzerako giltza ere bada. Ikas 
Komunitateen jarduera arrakastatsuetako batzuk sustatzen ditu, 
ikastetxeko zuzendaritza taldearekin elkarlan estuan. Familientzat 
prestakuntza eskaintzen du: familia migratzaile atzerritarrei 
espainiera eskolak, euskarakoak familia guztientzat... Halaber, 
eskola ordutegia handitzeko ekintzak ere baditu: familian ikasteko 
txokoa, eskolaz kanpokoak… Horietako asko administrazioen 

Paco Vieco, Yolanda Fernandez, Irantzu 
Gallastegi eta Zuriñe Fernandez. jon 

rEjAdo
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laguntzen bitartez mantentzen 
dituzte. "Kudeaketa ekonomiko 
hori da zailena; horiekin 
lotutako izapideak betetzeko 
ikasketa bereziak izan behar 
dituzu, ia".   

Zuriñe Fernandezek familien 
parte-hartzearen garrantzia 
nabarmendu du. Batetik, argitu 
du edonor dela gai ekarpenen 
bat egiteko. "Ikasleek gustuko 
dute ikustea haien gurasoak 
ikastetxean sartuta daudela". 
Bestetik, ikas komunitateko 
erabakietan parte hartzen duten 
heinean, erabakiak "serioago" 
hartzen dutela azaldu du: 
jolastokia antolatzeko prozesua, 
elkarbizitza hobetzeko 
ekinbideak… 

Hamabi urteko bidean aurrera
"Nahiago dut honela lan egitea, aurretik egiten genuen moduan 
baino", azaldu du Yolanda Fernandezek. Lehen Hezkuntzako 
irakaslea da egun, eta ikasketa burua zen 2008an, Aranbizkarra ikas 
komunitate bihurtzen hasi zenean. "Metodologia oso ondo dago, 
baina boluntarioen beharrak baldintza dezake, uneren batean". Paco 
Viecok ere bizi izan zuen eraldaketa, eta azaldu du proiektuaren 
eragina antzeman daitekeela, batez ere ikasturtez ikasturte barneratu 
dutenengan. "Proiektuan hasieratik dauden ikasleei nabaritzen zaie, 
badakitelako zer egin behar duten; ikasgela batzuetan sartzea 
gozamena da, denek parte hartzen dutelako".

Biek hausnartu dute azken urteetan egindako lanaren fruitua dela 
hori. Behetik gora egindako bidea. "Izugarrizko lana egin genuen 
garai horretan", gogorarazi du Yolanda Fernandezek. Hasierako 
urteetan boluntarioak lortzeko lanak gogorarazi ditu. "Irakasle 
eskolara jo genuen, inguruko institutuetara. Gaur egun lana eskatzen 
du, eta hobetu daiteke, baina hasieran baino askoz egituratuagoa 
dago". 

Izen aldaketa dagoeneko ikus daiteke ikastetxe barruko agirietan, 
baita webgunean ere. Ikastetxearen kanpoaldean oraindik Ikastola 
dago idatzita, baina aurrerago aldatuko dute hori; irudia berritzeko 
aukera baliatu nahi dute. Erabaki horiekin guztiekin orain arte 
lortutakoan are gehiago sakontzeko apustua egin dutela gogora ekarri 
du Irantzu Gallastegik. "Aukeratu genuen proiektuaren atzean 
dagoen zientziaren bermean sinesten badugu, bide horri heldu behar 
diogu".

Yolanda Fernandez eta Paco Viecoren hausnarketak berrestu ditu; 
bizikidetzan eta ikaskuntzan "gauza asko" ikusten ari direla 
nabarmendu du. "Gure umeek arrakasta izatea nahi badugu, 
askotariko testuinguruetan, eta eskolak horretan pisu handia duela 
sinesten badugu, bideari jarraitu behar diogu".  

2008an abiarazi zuten ikastetxearen 
eraldaketa prozesua. ArAnbizkArrA ikAstoLA
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Protagonista

D
uela bederatzi urte hartu zuen 
erretiroa Luis Padura (Beotegi, 
1945) errementariak, baina, 
noizean behin, plazer 
hutsagatik lanak egiten 
jarraitzen du. 22 urte 
zituenetik sutegian ibili 

ondoren, orain, tximiniaren beroa lagun eta 
liburuez inguratuta, patxadaz hitz egiteko aukera 
dauka. Hein handi batean, galtzeko bidean den 
ogibide baten azken zaindarietako bat da Padura.  
Ogibidea familiatik datorkizu. Zer dakizu haren 
historiari buruz?
Padura familia XVI. mendetik dokumentatuta 
agertzen da, eta agiri horietan zehazten da 
errementariak bazeudela familian. Tradizio hori 
gaurdaino iritsi da, belaunaldiz belaunaldi 
mantenduta. Nire aita, nire aitona, nire 
birraitona... guztiak errementariak izan ziren. 
Familiako kide batzuk Sevillara joan ziren notario 
gisa aritzera, eta horiek beti hitz egiten dute haien 
jatorriez. Hara joan zirenean beste armarri bat 
egin zuten, seguruenera asmatutakoa, baina 
hemen mantentzen da jatorrizkoa. 

Seme-alabarik izan ez arren, zure ezagutzak ikasle 
ugariri helarazi dizkiezu...
Ikasle asko izan ditut, eta horietako batzuk modu 
bikainean aurrera egin dute forjaketan. Adibidez, 
Oier Elordui Katalunian lanean egon da, Sagrada 
Familian. Iñaki Canterla, berriz, Galiziako 
errementari batekin dago, Santiago de 
Compostelako Obradoiro plazako burdin sareak 
zaharberritzen. Urduñan beste erremintari bat 
dago, esaterako, eta beste pare bat Legazpiko 
Mirandaolan egon dira. Jauzi nabarmenak dira, 
baina forjaketaren teknika oso ondo menperatzen 
dute. 
Lehen belaunaldiz belaunaldi ematen zen transmisio 
hori ez al dago galduta gaur egun?
Egia da. Orain normalean seme-alabak ez dira 
geratzen baserriko ogibidea mantentzeko. 
Sutegien munduan, berriz, hobeto mantendu izan 
da. Arrazoia izan daiteke agian lanbide oso 
errentagarria izan zela, garai batzuetan bederen. 
Gainera, familiako sutegitik atera arren, oso 
baliabide gutxirekin posible zen lanean hastea: 
ingudea, mailua eta suhatzak besterik ez ziren 
behar tresna gehiago fabrikatzen hasteko. 

"Forjaketari buruzko 
sekretuak kondairen 
bitartez ezkutatu dira"
LuiS padura erretiroan daGoen errementaria

Bizitza osoa suaren eta burdinaren inguruan eman du luis Padura errementariak, eta, erretiroan dagoen 
arren, grinaz mintzatzen da oraindik gaiari buruz. Haren familiak belaunaldiz belaunaldi mantendu du 
lanbidea. idatzita egon arren, ogibideari buruzko ezagutza asko galduko diren beldur da erremintari ohia.
testua eta argazkiak: Juanma Gallego. 
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Eta horrela ezagutza hori mantentzen zen?
Forjaketaren sekretuak klanaren barruan geratzen 
ziren. Iparraldeko Europan, adibidez, sutegi 
bateko laguntzaile bat joaten bazen, debekatua 
zuen beste sutegi batera joatea. Are gehiago, 
zenbait hiritan errementariek hiritik ateratzea 
galarazita zuten. 
Egun, "azpiegitura kritiko" deituko genioke horri...
Hala da. Eta seguruenera horregatik horren 
bueltan kondaira mordoa sortu ziren; atzean 
oinarri historiko bat zeukatenak. Altzairuzko 
tenplaketa berezi horiek, adibidez. Horren 
inguruan maisuari galdetzen ziotenean, 
erantzuten zuen tenplaketa egiten zutela ume 
ilehori baten gernuarekin, edo iratzeak jaten 
zituen ahuntz birjin baten gernuarekin... inguruan 
ezinezkoak ziren elementuekin, alegia. Istorio 
hauen azken helburua sekretu horiek mantentzea 
zen. Izan ere, garrantzi handiko jarduera zen. 
Buztinaren lanbidea kenduta, egon diren beste 
ogibide guztiak forjaketaren menpekoak izan dira. 
Bada une historiko bat, erromanikoaren ostean, 
harrizko eskulturan beherakada izugarria izan 
zena. Baina ikertzaileek ondorioztatu dute atzean 

benetan forjaketaren beherakada bat egon zela. 
Zegoen altzairua ez zen ona, eta bultoko eskultura 
on bat egiteko modurik ez zegoen, tresna egokirik 
ez zeukatelako.  
Eta zergatik galdu zen ezagutza hori, bada?
Gerra edo inbasio bat gertatzen zenean, 
errementariak hiltzen zirenean, sekretu asko 
galdu egiten ziren; hortik etorri zen beherakada. 
Hemendik gutxira ere gertatuko zaigu, ezagutza 
asko galduko direla praktikan erabiltzen ez 
direlako. Gai bati buruzko tratatu bat egin ahal 
duzu, idatzita, baina badira gauza asko inoiz 
idazten ez direnak. Irakasle gisa gertatu zait: ikasle 
bat datorkizu esanez ea zergatik hau edo 
bestearen inguruan ez zaren mintzatu, eta orduan 
konturatzen zara badirela gauza asko 
suposatutzat ematen dituzunak, baina inon jasota 
geratzen ez direnak.
Baina gauza asko idatzita jasota egongo dira, ezta?
Bai, asko dago idatzita. Baina normalean idazten 
zutenak ez ziren errementariak, prozesua 
behatzen zuten beste lagun batzuk baizik. Eta 
gauzak ikusi arren, zaila da horiek idatzita jartzea. 
Teorian ezagutza mantentzen bada ere, zaila da 



Protagonista

praktikara eramatea. Baina garai 
batean burdina barra-barra 
ateratzen zen hemendik, eta, 
gaur egun, teknika hori guztiz 
galduta ez badago ere, ia-ia 
galduta dagoela esan dezakegu. 
Nik neuk denbora bat eman dut, 
labe txikiekin eta, minerala 
erreduzitzeko esperimentuak 
egiten, eta lehen eskutik ikusi 
dut zailtasun hori. 
Erabiltzen den mineral motak ere 
izango al du eraginik?
Bai, baliteke. Kontuan izan behar 
dugu aspaldiko meatzaritza-
ustiaketa horretako hondarrekin 
ari garela lanean, eta 
erreduzitzeko orduan mineralik 
hoberena lurraren azaletik 

gertuago dagoena dela. Baina hori desagertu bada, 
gainerako materiala ez da hain ona, eta agian 
horregatik itsuan ari gara. 
Funtsean arkeologia esperimentala egin duzue, beraz...
Bai, eta horrela deitu diogu, gainera. El Pobalen 
[Bizkaia], Taramundin [Asturias], Gallartan 
[Bizkaia] eta beste hainbat lekutan horrelako 
esperimentuak egin ditugu, labe txikiak eraikita. 
Burdin asko duten zepak lortu ditugu. Behin zortzi 
kiloko pieza bat lortu genuen, baina gero hori 
landu beharra dago, eta horretan jarraitu behar 
dugu, hori nola forjatu asmatu nahian. Burdina 
lortzeko, tenperatuta egokia lortu behar dugu, 
den-dena bertan behera amildu ez dadin.
Nolakoa izan da zure esperientzia hezkuntzaren 
alorrean?
Toki askotan ibilitakoa naiz. Urduñan tailer-eskola 
batean lau urte eman nituen. Legazpin beste hiru 
errementarirekin batera forjaketa eskolan egon 
ginen. Balmasedan ere bederatzi urtez irakasten 
egon nintzen, eta, tira, aitortuko dizut herria 
burdinez bete genuela! Barandak kilometroka jarri 
genituen, eskulturak, erromatarren garaiko 
armadurak... Eta gero dago Lantenoko arte eskola. 

Lantenoko Pikereza baserrian bizi da Padura, burdin eta liburu artean. 

"lantenoko arte eskola Berez 
elkarte Bat da, Herriko Jendea 
Bertan Biltzeko aitzakia Bat"

"Hemendik GUtXira GertatUko 
zaiGU: GaUza asko GaldUko dira, 
idatzita ez daUdelako"

"errePlika JUan PaBlo ii.ari 
oParitUko ziotela esan zidaten, 
eta ezin ezetz esan, noski"
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Berez, herriko elkarte bat da, duela 32 urte jaio 
zena, herriko jendea biltzeko aitzakia baten 
modura. Bertan ere 28-29 bat urte eman ditut, egur 
lanketa irakasten.  
Zer motako lanak eskatzen zizkizuten?
Hori garaiaren araberakoa da. Nire aitaren 
garaian, adibidez, nekazaritza lanabesak 
konpondu beharra zegoen. Leihoetako eta 
balkoietako burdin-sareak ere asko eskatzen 
ziren. Ni hasi nintzenerako, batez ere etxeko 
apaingarriak eskatzen hasi ziren, lanparak, 
mahaiak edota bestelako altzariak... eta baita 
eskulturak ere.
Batak bestera eramaten du, artearen mundura, alegia. 
Mugan horretan nola mugitu zara?
Behin mahai bat egiten ari zarela, oinetan 
eskultura txikiak egiten hasten zara, edo lanpara 
batean dragoiak... eskultura aplikatua da, nolabait 
izateko. Behin gaiari buruzko hitzaldi bat eman 
nuen, eta Erabilgarritasunetik edertasunera izena 
eman nion. Aizto bat egin dezaket, eta erabilgarri 
behar du, baina apaindurak ere izan ditzake. 
Burdin-sareetan, berdin. Errenazimentuaren 
garaian egiten zen moduan. Nik burdinazko 
hainbat piezen bilduma egin dut, eta ikusi dut 
sarritan sarraila baten atzeko aldean, ikusten ez 
den toki batean, marrazkiak agertzen direla... 
logotipo edo sinadura baten moduan.
Ea, urbanita baten galdera doakizu orain. askotan erre 
al zara suarekin?
Ikasleei beti eskularruak erabiltzeko eskatu diet, 
baina aitortuko dizut ere nik bizitza osoan esku 
hutsez egin dudala lan; eta, beitu, hona hemen nire 
bi eskuak, onik. Behin batek txantxan zera esan 
zuen: sutegi batean Kristo bat ikusten baduzu, egin 
behar duzun lehen gauza da horri txu egitea, bero 
ote dagoen jakin ahal izateko. Lehen segurtasun 
neurria da lurrean botata dagoen edozein kontu ez 
ukitzea, eta dagoen aldea beti lurrera begira 
jartzea. Burdinoletan, berriz, arrisku handiagoa 
zegoen erretzeko, kilo asko pisatzen zuten piezak 
labetik atera behar zituztelako, eta horregatik 
arropa berezia jantzi behar zuten. 

Seguruenera gustuak ere aldatu dira urte hauetan 
guztietan, ezta?
Bai, lan egiteko modua aldatzen joan da. Lehen 
burdina txukun uzten saiatzen ginen, lisoa, 
kalibre zehatzekoa eta inolako irregulartasunik 
gabekoa. Baina gero kontrakoa gertatu zen: 
burdina hain txukun zetorren ezen mailuka 
eraldatu behar genuen, benetako forja baten 
itxura emateko, kontuari gatz pixka bat edo 
emateko. Denborarekin, estilo hori indartu zen: 
landa itxurako moda, errustikoa, eta kolpez bete 
behar genuen guztia, benetan baserrikoa 
emateko. 
Beste metal batzuekin lan egiten saiatu al zara?
Bai. Kexaako Adatseko Andre Mariaren bi 
erreplika egin ditut. Jatorrizkoa, XIV. mendekoa, 
urrezkoa eta zilarrezkoa da, eta erreplikak, berriz, 
zilar eta letoizkoak, urrezko bainu batekin. 
Bederatzi hilabete eman nituen komentuan 
erreplika bat egiten, Kexaan bertan erreplika hori 
erakusteko aukera izan zezaten, jatorrizkoa ondo 
gordeta. Eta lan gogorra izan zen. Hain izan zen 
astuna, ezen ezkondu nintzen egunean, Kexaan 
bertan, esan bainuen inoiz ez nukeela horrelako 
beste erreplika bat egingo. Bada, ezkontza bidaian 
nengoela, Diputaziotik deia jaso nuen. Juan Pablo 
II.a Loiolara bisitan etorri behar zela esan zidaten, 
eta galdetu zidaten ea beste erreplika bat egiteko 
prest ote nengoen, lehenengoa Aita Santuari 
oparitzeko. Noski, nire hitzak jan eta bigarren 
erreplika hori egin behar izan nuen.   
Vatikanora joan behar izan gabe, zure beste lan batzuk  
ikusgai daude hainbat herritan...
Kuriosoa da, baina, mapa batean nire lanak jarriz 
gero, konturatuko zara badagoela 30 kilometroko 
ibilbide bat non 30 bat eskultura azaltzen diren. 
Amurrioko San Pedro mendian dago lehena, 
duela 50 urte inguru egindakoa. Hortik hasita, 
ibilbideak Arespalditza, Lanteno, Artziniega eta 
Balmaseda zeharkatzen ditu, Sopuertan bukatu 
arte. Ez da nahita egindako ibilbide bat, txiripaz 
atera den marra bat baizik, baina horrela geratu 
da kontua. 

ALEA 11
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Iritzia

I ragan idealizatuan proiektatutako utopiak dira retrotopiak, 
Baumanen hitzetan. Modernitatearen aurretiko zera (ulertu 
hemen: garaia, gizartea, euskara, tresneria…) horrekiko liluraz 

inguratuta gaudela sentitzen dut, baina benetan iragan hori ezagutu 
nahi dugu ala gure gaurko utopiak proiektatzen dizkiogu, gaurkoaz 
gogaituta gaudelako?

Historian lizentziatua naiz eta badut historiarekiko zaletasuna eta 
baita de-formazioa ere. Ondorioz, gaurko galderei erantzuteko 
argumentu historikoetara –modu akritiko eta absolutuetan– jotzen 
duten manifestu, kontakizun edo errelatoek, mesfidantza sortzen 
didate.

Halakoetan iraganera jotzen dugu dagoeneko dakigun hori 
berresteko eta nolabaiteko label autentikoagoa emateko, ez 
hainbeste jakiteko, argitzeko, deskubritzeko edo egiaztatzeko, hitz 
batean esateko, sinisteko joko dugu; eta ai lagunok, hor krak egiten 
dit gogoak, hau ez baita fede kontua.

Gaurko gizarte honekin desenkantatuta, nazkatuta eta etorkizunaz 
beldurtuta gaudelako joko dugu iraganera. Dena amaitzera doan 
planeta finito honetan, Marina Garcesek dioen moduan, garai 
postumoak bizi ditugula ematen baitu.

Iragana esploratzen, auskultatzen, disekzionatzen jarraitu behar 
dugula esango dizuet ere, baina beti ere kontziente izanda gaurtik 
galdetzen gabiltzala eta atzera begirako irakurketa kritikoa eginez. 
Bestela, momentuan nahi duguna bakarrik sinistu eta momentuko 
soluzio konkretuak bakarrik ematen dizkiguten sasi-ezagutzetan 
biziko gara, gure retrotopian bertan goxo.  

iraGanera Jotzen 
dUGU daGoeneko 
dakiGUn Hori 
Berresteko, ez 
eGiaztatzeko

Retrotopiak

irati iciar
ueu-ko lanGilea
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iritzia

G ure aitak esaten zuen Einstein-ek baino lehenago asmatu 
zutela erlatibitatearen legea euskaldunek. Fisikari handiak 
erakutsitakoaren arabera, denbora eta espazioa ez ziren 

balio finkoak, erlatiboak baizik, hau da, erabiltzen dugun 
erreferentzia esparruaren araberakoak omen.

Eta naturaren lege hori kultura guztiek beren ondare propioan 
ondo gordeta izan arren, antza, euskaldunok ginen jakituria horren 
oinordeko eta zaindari gure aitaren aburuz. Gure hizkuntzaren 
muinean, DNAn islatzen ei zen, eta oraindik sumatzen omen da, 
izadiaren erregela nagusienetakoa: denbora eta espazioa ez direla 
balore absolutuak, erlatiboak direla, so egiteko lekuaren edo 
baldintzen araberakoak, alegia.

Mendia nondik begiratu, horrek esango digu nolakoa den.
Hori egia izaki, eta erlatibotasuna legetzat hartu arren, bada garaia 

euskaldunok geure zilborrari begiratzeari uzteko eta geure 
nolakotasuna normalizatzeko: ez gara Tubal eta Tarsis-en 
ondorengo zuzenak, ezta Babel dorretik erauzitako hizkuntzetako 
bat, are gutxiago Homo sapiens sapiens gizakien oinordeko zuzen 
berbakideak.

Gaur egungo euskaldunok hori baino ez gara, XXI. mendeko 
hiztun estresatuak eta kezkatuak, framing berrien eta zaharren 
arteko hiztun egoskor samarrak, hori baino ez. Eta hori dena.

Eta ez dugu ostraka harrigarrien beharrik gure historia osatzeko. 
Badakigu nondik gatozen, baina are garrantzitsuagoa dena, lantzen 
ari gara nora joan nahi dugun, zer hiztun komunitate osatu nahi 
dugun eta nolako baliabideak behar ditugun.

Zilegi da erlatibotasuna, bidezko mendiari leku ezberdinetatik 
begiratzea, baina iruzurrik ez, mesedez.

"Gu gauden lekuan da mundua" entzun nion aurreko baten Mixel 
Etxekopar handiari, eta ederra iruditu zitzaidan, baina gure mundua 
eta ondokoena, ez Jaungoikoak aukeratutako herriarena, edo 
unibertsoko esentziak bere hizkuntzaren baitan gordetzen 
dituenarena.

Herri duina izaten segitzen dugu, bere hizkuntza maite eta 
zaintzen duen herria; aurrerapauso ugari eman ditugu –itzelak 
Araban!–, ez dezagun iruzurrekin zikindu; ez dugu behar, eta ez da 
beharrezko.

Nondik ala nora?  

ez dUGU ostraka 
HarriGarrien 
BeHarrik               
GUre Historia 
osatzeko

Nondik 

iñaki lazkano
euskara teknikaria
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iritzia gutunak

Arabako otsoari eta 
otsoaren auziari buruz

araBako Basozain Profesionalen 
elkartea

Asko esaten eta idazten ari dira 
egunotan otsoari buruz 
Araban, eta Arabako 
Basozainen Elkarte 
Profesionaletik uste dugu ez 
dela erraza azterketa objektibo 
bat egitea, eta aurkitzea egoera 
horretan inplikatuta dauden 
alde guztien interesak edo 
ikuspuntuak bilduko dituena. 
Hori kontuan hartuta, egokia 
deritzogu dugu gure 
ikuspuntua ere ematea.

Lehenik eta behin, esan 
behar da basozainen lanaren 
helburu nagusia mendiak 
kontserbatzea eta hobetzea 
dela, eta, zentzu horretan, esan 

behar dugu zorionez Arabako 
ingurune naturala oro har 
egoera bikainean dagoela.

Ingurunearekin estuki lotuta 
dagoen gure lanbidean, 
mendiaren hainbat 
erabiltzailerekin eta araudiek 
gure ingurune naturalerako 
aurreikusten dituzten erabilera 
anitzekin lan egiten dugu 
egunero. Diziplinartekotasun 
horren ondorioz, gure mendiek 
erabiltzaile desberdinak 
hartzen dituzte, batzuetan 
antagonistak ere izaten 
direnak.

Hala, egiten dugun beste 
eginkizun garrantzitsu bat 
erabiltzaile mota horiek 
guztiek mendiak erabili eta 
gozatu ahal dutela bermatzea 
da, haien arteko talka edo 
gatazkak saihestuz, eta, 
gainera, legearen barruan 
egoten direla kontrolatuz, 
betiere gure balio naturalak 
babesteko premisarekin.

Azken alde hori funtsezkoa 
da. Izan ere, mendiaren 
erabiltzaileak diren 
inplikatutako sektoreekin 
eskuz esku gauzak errazten 
ditugu, medioa bateragarri 
egiten dugu eta hobetzen 
dugu, eta guztiek araudiak 
ematen dizkien eskubideak 
izan ditzaten saiatzen gara.

Gure ingurune naturalari eta 
zorioneko erabiltzaileei hain 

otsoak, espezie natural 
gisa, bere espazioa 
okupatzeko  
eskubidea du

Administrazioek bitartekari lana egin behar dutela adierazi du Arabako Basozain Profesionalen elkarteak. unspLAsh



iritzia gutunak

lotuta dagoen posizio 
horretatik abiatuta, 
komenigarria eta egokia ere 
iruditzen zaigu otsoaren gaiari 
buruz gure iritzi apala ematea, 
gure helburu nagusia mendiak 
kontserbatzea baita, orain eta 
etorkizunean erabiltzeko eta 
gozatzeko.

Otsoaren inguruan, oro har, 
bi alde kontrajarri daude, 
herrialdean egotearen aurka 
batzuk eta alde beste batzuk. 
Alde batetik, abeltzaintzaren 
sektoreak uste du abeltzaintza 
estentsiboa eta otsoaren 
presentzia bateraezinak direla. 
Eta, beste alde batetik, 
gizarteko beste sektore 
batzuek abeltzainei leporatzen 
diete otsoaren egoera 
prekarioaren ardura.

Gaur egungo egoeraren 
argazki bat egiteagatik, une 
honetan abeltzainak bizirauten 
ari dira. Diru-laguntzei esker 
bizi direla ere esaten dute 
batzuek, eta bai, egia da, 
bestela negozio defizitarioa eta 
bideragarritasun gutxikoa 
izango litzatekeelako.

Diru-laguntza horiek 
jasotzeko arrazoia da, ordea, 
abeltzaintza estentsiboa 
interes orokorreko ondasuna 
dela, haiei lotutako larreak eta 
komunitate biziak mantentzen 
dituela, biodibertsitatea 
aberasten duela, eta iraganeko 
garaietan belarjale basatien 
populazioak egiten zuen 
funtzioa betetzen duela. Baina, 
horrez gain, kalitatezko 
elikagai jasangarriak ematen 
dizkiete herritarrei.

Abeltzaintza estentsiboa hil 
egiten ari da, ez dago 

erreleborik, eta geratzen diren 
abeltzainak desanimatuta eta 
nekatuta daude. 

Desagertzen den egunean, 
abeltzaintza intentsiboa 
geratuko zaigu, kalitate 
apalagoko produktuekin, 
antzinako produktuak 
nostalgiarekin gogoratuz 

kontsumituko ditugunak; eta 
gainera, ingurumenarentzat 
askoz ere oldarkorragoak 
izango direnak.

Ganadua ardurarik gabe 
dutela dioen argudioa ere 
erabiltzen da. Baina noski, 
zenbakiak egitea tokatzen 
zaionari esplotazioa otsoen 
erasoengandik defendatzeko 
inbertitu behar badu, eta 
gainera, dagoeneko dituen 
arazo guztiei aurre egin behar 
badie, ez zaizkio kontuak 
ateratzen.

Bestalde, otsoaren presentzia 
Araban ez da berria, beti egon 
da hor. Baina, noski, duela urte 
batzuk ekoizpen sistemak eta 
merkatuak beste batzuk ziren. 
Otsoak, espezie natural gisa, 
bere espazioa okupatzeko 
eskubidea du, ungulatuen 
populazioen arautzaile gisa 

naturak eman diona, oso paper 
garrantzitsua betez.

Eta hor sortzen da gatazka. 
Ezin da on eta txarrez hitz 
egin; abeltzaintza sektoreak 
berea defendatzen du, bere 
bizimodua. Baina onargarria 
da, halaber, duela gutxi Euskal 
Herriko espezie mehatxatuen 
katalogoan sartzea erabaki den 
basaespezie baten existentzia 
eta iraunkortasuna 
defendatzen duenaren iritzia.

Gatazka honetan bitartekari 
izan behar dute erakundeek. 
Naturaren ondarea babestuz 
eta mantenduz, hori ere 
interes orokorrekoa baita, 
baina, aldi berean, ziurtatuz 
abeltzaintza estentsiboko 
ustiategiak harrapari handi 
baten presentziarekin bat 
datozela. Laguntzen, 
aholkularitzaren eta 
prebentzioaren bidez egin 
beharko da, beste leku 
batzuetan neurri eraginkorrak 
direla frogatu baita.

Dagoeneko ez dute balio epe 
laburreko irtenbideek. 
Premiazkoa da kudeaketa 
erreala eta arduratsua egitea, 
beharrezkoak diren 
baliabideez hornituta, 
etorkizunean, otsoa, 
kalitatezko abeltzaintzaren 
produktuak, bizirik dauden 
herriak eta biodibertsitatea 
duen lurraldea bermatzeko.

Jada ez du balio beste alde 
batera begiratu eta arazoa 
bakarrik konpondu arte 
itxaroteak. Lanean jarri behar 
da, arduraz eta etorkizunari 
begira.

(Erredakzioan euskaratutako 
iritzi artikulua). 

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. 

premiazkoa da 
kudeaketa erreala eta 
arduratsua egitea, 
baliabideez hornituta

abeltzaintza 
estentsiboa ondasuna 
da, biodibertsitatea 
aberasten du
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#Zaldibar

K ezka eta haserrea 
nagusitu dira  Zaldibarko 
zabortegian hilaren 6an 

jazotako luiziaren ostean, Iñigo 
Urkullu lehendakariak eta 
Eusko Jaurlaritzako sailburuek 
erakutsi duten jarrerarekin. 
Istripuan harrapatutako bi 
langileen familiarekiko 
errespetu falta leporatu diote, 
besteak beste, gobernuari, sare 
sozialetan zein gertatutakoa 
salatzeko antolatutako 
manifestazioetan. Langileak 
topatzeko lanekin jarraitzea, 
zabortegian gertatzen ari denaz 
informazio zehatz eta gardena 
ematea, airearen, uraren eta 
lursailen kontrolez gain 
herritarrei ere azterketa 
medikuak egitea, zabortegia 
ixtea, material toxiko guztia 
ateratzea, eremua zigilatzea, eta 
dagokionak "erantzukizunak" 
bere gain hartzea eskatu dute 
auzokideek. Hauteskunde 
autonomikoen 
aurrerapenarekin erantzun du 
Urkulluk, eta egunotan 
Zaldibarrera joateko beharrik ez 
ote duen sentitu galdetu 
diotenean erantzun du: 
"Twitterren antolatzen diren 
kanpainengatik? Ez".

@estitXUUGarte

sarean Besarkada bana senitartekoei. Eta hondakin 
arriskutsuekin lanean dabiltzala ez dakiten langileei. 
Eta hondakin toxikoak arnasten bizitzera kondenatu 
gaituztenoi, galdetu gabe. Diruak eta botereak 
ustelduta bizi gara. Bizitzak eta natura erdigunera.

izaro andres 
@izaroandres

Jokaldia: Hauteskundeak deitu. Legebiltzarra 
deseginda, azalpenik ez. Hauteskundeak irabazi. 
Erantzukizun politikoak hautetsontzietan argitu 
direla esan. Ez dago azalpenik eman behar.
Ufa

koldotXU
@koldotxu

4. eguna eta BERDIN jarraitzen dugu. Ez dugu 
interesik ikusten gure osaba hortik ateratzeko. 
Miña AMORRU bihurtu duzue. Gure senideak 
nahi ditugu.Helene

@helene_alberdi

Zaldibarko zabortegian desagertutako bi pertsonen 
senideak jasaten ari diren utzikeria, enpatia, ardura, 
sentiberatasun... falta ikusita, beste bi adibide etorri 
zaizkit gogora. Jose Atanesen senideak. Eta Iñigo 
Cabacasenak. Gehiago ere badira, jakina.

Jakes 
GoikoetXea

@ijitoa

Arnasten dugun airea, botatzen dugun 
hondakina eta garbitzen gaituen ura.
Politika da.
#ZaldibarArgituaintzane 

mUGUrUza 
@aintzanemug

Ezer ez esan, inork zure kontra erabil ez dezan. 
Ondoren, bestelako gertakari handi batekin dena 
estali eta dena hotz zerbitzatu. Hau da errezeta.
Gestio hitza bera ere handi geratzen zaie! Nazka! 
#ZaldibarArgitu

leire
@koloretan
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Ilara handiak ikusi ahal izan dira aste honetan Gasteizko Jesusen 
Zerbitzarien kalean, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak dituen 
bulegoen aurrean, haur-txekea eskatzeko. 2019ko urtarrilaren 1etik 
abenduaren 31ra bitartean jaiotako seme-alabak dituztenek dute 
diru-laguntza eskatzeko aukera. Arabako Batzar Nagusiek 
onartutako foru arauaren arabera, jaiotza bakoitzeko 1.000 
eurorainoko laguntza zuzenak emango zaizkie, familiaren sarrera 
gordinen arabera. 2020an jaiotakoentzat ez da diru-laguntzarik 
izango, EAJren eta PSEren gobernuak ezabatu baitu laguntza 
jasotzen zuen foru araua. argazkia: a. amenabar 

Azken txiki-txekea eskatzeko ilara luzeak

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

iruditan
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Astekoak gizartea

erredakzioa izarra 
Urte honen hasieratik, Kutxaban-
kek Izarran duen sukurtsala as-
telehen goizetan besterik ez dago 
irekita, eta horrek udalerriko la-
gunen kezka eta haserrea piztu 
ditu. Horregatik, biztanle talde 
batek sinadura bilketa bati ekin 
dio. 

Horrekin batera, astelehenetan 
–bulegoa irekita dagoen egunetan, 

alegia– elkarretaratzeak hasi di-
tuzte bulegoaren parean. Bizila-
gunek azaldutakoaren arabera, 
bulego hori hasiera batean aste-
lehenetik ostiralera irekita zegoen, 
baina, denborarekin, zerbitzua 
murriztuz joan dira. Horrela, as-
tean hirutan irekitzera igaro zen, 
eta bitara gero. Azkenean, aurten, 
astelehen goizetan baino ez dute 
irekitzen sukurtsala. 

Bizilagunen esanetan, arazoak 
bereziki adineko jendeari eragiten 
dio, normalean horiek ez daude-
lako trebatuta internet bidezko 
banku-operazioak egiten. Baina 
merkatariek ere nozitu dute kon-
tua. Izan ere, euren negozioetan 
bildutako dirua astean behin bai-
no ezin dute sartu, eta diru hori 
etxean gorde edo Amurriora edo 
Gasteizera joan behar dute dirua 
bankuan sartu nahi badute. 

Vital Kutxaren pribatizazioa 
jarri dute arazoaren abiapuntuan.   
Ordudanik, Kutxabankek "komi-
sioak igo eta zerbitzuak gutxitu" 
dituela salatu dute. 

Gaiaren harira galdetuta, Rami-
ro Gonzalez ahaldun nagusiak 
esan du banku-sukurtsalen eta 
kutxazainen desagerpena "arazo 
bat" dela, eta lanean ari dela ikus-
teko "zer aukera dauden" udale-
rriei laguntzeko, "beharrezkoa 
duten" zerbitzu bat mantendu 
ahal izan dezaten.

Kutxabanken bulegoaren parean protesta egiten ari dira Urkabustaizko herritarrak, zerbitzua hobetzeko eskatuz. ArAbAko kontzEjuAk

sukurtsala, soilik 
astelehenetan
astelehenetan baino ez dute irekitzen kutxabankek izarran duen 
bulegoa, eta horrek ezinegona sortu du udalerrian. Bizilagun talde 
batek elkarretaratzeak hasi ditu, eta baita sinadura bilketa ere.



astekoak ekonomia

erredakzioa Gasteiz
Enpresako zuzendaritzak planti-
lla murrizteko kaleratzeei alter-
natibak bilatzeko negoziazioak 
eten dituela salatzeko, lanuzteak 
egiten ari dira Celsa Atlantic-La-
minaciones Arregui enpresako 
langileak, joan den asteko oste-
gunetik.

Eusko Jaurlaritzaren Lan Ha-
rremanetarako Zuzendaritzaren 

eta Arabako Lan Ordezkaritzaren 
bitartekaritza izan arren, enpre-
sako zuzendaritzak negoziazioak 
"bukatutzat" eman dituela azaldu 
du LAB sindikatuak. Plantillak 
lanuzteei eta mobilizazioei ekin 
die "enpleguaren defentsan", 
Gasteizko eta Urbinako lantegien 
etorkizuna bermatu dezaten exi-
jitzeko. Negoziazioaren hasieran, 
enpresak kaleratzeen aurreko 
neurri alternatiboak bultzatzeko 
konpromisoa hartu zuen, baina 
"benetako borondatea" zalantzan 
jarri du enpresa batzordeak.Elkarretaratzeak hasi dituzte. LAb

Lanuzteak hasi dituzte Laminaciones Arregui 
enpresan, "enpleguaren defentsan"

erredakzioa Gasteiz
Urtarrilaren 30eko greba oroko-
rrean Tuvisak kudeatzen duen 
Santa Barbara aparkalekuko lan-
gile baten greba eskubidea urra-
tu zuela salatu du ESK sindikatuak, 
Lan Arloko Epaitegian.

Udal enpresak arratsaldeko 
txandan langile hau ordezkatu 
zuela jakin du sindikatuak, "gre-

ba egiteko oinarrizko eskubidea 
errespetatu gabe".

Azaldu dutenez, langileren ba-
tek greba egitekotan aparkaleku-
ko hesia igota utziko zuela ados-
tu zuen Tuvisak aldez aurretik. 
Hala ere, arratsaldeko txandako 
langileak greba egin zuen, eta 
adostutakoa bete beharrean, or-
dezkatu zuten. Urtarrilaren 30eko Greba Orokorra. ALEA

Tuvisak langile baten greba eskubidea urratu 
duela salatu dute Lan Arloko Epaitegian

Jundizko hilotza 
edukiontzi grisak 
biltzeko kamioi 
batean iritsi zen

erredakzioa Gasteiz
37 urteko gizonezko baten gorpua 
agertu da astearte goizean Jun-
dizko biokonpostaje plantan. 
Gorpuak egin zezakeen ibilbidea 
aurkitzen saiatzen ari dira orain. 
Momentuz, baieztatu dute hilotza 
edukiontzi grisak biltzeko kamioi 
batean iritsi dela lantegira.

ALEA 19



20 ALEA

 

estitXU UGarte loPez de arkaUte
Kantauri isurialdean Arabak duen 
eremurik handiena osatzen dute 
Aiara, Amurrio, Artziniega, Laudio 
eta Okondo udalerriek, eta he-
rrialdeko ekonomian bigarren 
eskualde garrantzitsuena da. Alta, 
Aiaraldeak 2008. urteko indar 

ekonomikoa berreskuratzeko 
zailtasun handiak ditu, eta Deba-
goienaren tamainako uzkurdura 
pairatu du.

Gaindegiak Euskal Herriko es-
kualdeen egoera soziokonomi-
koari buruz landu duen azterke-
tan jaso denez, "80eko hamarka-

dako krisi ekonomikoaren ajeak 
erabat gainditu gabe ere, indus-
triaren krisi berria etorri zaio gai-
nera lurraldeari; eta hamar urte 
beranduago egoera gainditzeko 
zailtasunak dituen euskal lurral-
deetako bat da". 

Bilbo Handiari begirako indus-
tria-ehun handia zuen Aiaraldeak 
–2008. urtean manufaktura-in-
dustriak balio erantsiaren %53,3 
sortzen zuen–, baina hamar ur-
teko epean (2008-2018) enpresa 
garrantzitsuak desagertu dira 
lurraldetik, horien artean bostehun 
langile baino gehiagorentzat lana 
sortzen zuten bi lantegi. "Desa-
gertutakoen artean baziren lu-
rraldean trakzioa eragiten zuten 
batzuk".

Datu ekonomikoak egoera ho-
rren erakusle dira. Hala, eskual-

krisien kalteak 
gainditu ezinean
1980. hamarkadako krisitik ateratzen ari zenean, industriaren krisi 
berri batek aiaraldeko ehun ekonomikoa larriki kaltetu zuen. Horren 
eraginez, biztanleen galera garrantzitsua ere bizi izan du.

Berrikuntza ez da inoiz tokiko industria jardueraren tradizioan indargune izan, eta hala jarraitzen du. AFA

eskualdeen arGazki sozioekonomikoa: aiaraldea

astekoak ekonomia
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deko herritarren jarduera-tasa 
(%76,1) ez da Euskal Herrikoaren 
mailara iristen (-0,7), eta langa-
bezia-tasak (%15,7) Euskal Herri-
koa gainditzen du (+1,1). Are 
gehiago, Aiaraldeko herritarren 
batezbesteko errenta pertsonala 
15.900 eurokoa da, Araba osokoa 
baino apalagoa (-750 euro) eta  
biztanleko Barne Produktu Gor-
dina (33.125) ere Araba osokoa 
baino apalagoa da.

Genero desoreka handia
Jarduera-tasa apalarekin lotuta, 
errentaren gaineko genero deso-
reka handia antzematen da Aia-
raldeko datu ekonomikoetan. Bi 
faktore azpimarratu ditu Gainde-
giak arlo horretan. Batetik, ma-
nufaktura-industriako enplegua-
ren maskulinizazioa; bestetik, 
ez-aktibotasunaren feminizazioa: 
"15 eta 64 urte bitartekoen arteko 
ez-aktibotasunaren feminizazio-
maila garrantzitsua da (%59,2), 
baita antzerako lan merkatua 
duten lurraldeekin alderatuta ere".

Gainera, goi-formazioa duten 
herritarren presentzia ez da be-
reziki handia eskualdean(%18,5) 
"seguruenik, hiriburuetara jotze-
ko joeraren eraginez".

Belaunaldi gazteen beharrean

Belaunaldi ordezkapenerako zailtasunak agerikoak dira, 
nortasun industrial handiko Euskal Herriko beste eremu askotan 
bezala, Aiaraldean ere. Egun 34.451 biztanle ditu, 
gehientsuenak Laudion (18.205) eta Amurrion (10.286) kokatzen 
dira. XX. mendearen bigarren erditik 80eko hamarkada 
hasierako industria krisia hasi arte, hazkunde demografiko 
bizkorra izan zuen, eta Laudio bilakaera demografiko 
bizkorraren muina izan zen. Haatik, 80eko hamarkadan 
herritarren bolumenari eutsi arren, 90eko hamarkadan 
herritarren galera nabarmena jasan zuen. Bestalde, Aiaraldean, 
baby boomeko belaunaldiaren aztarna esanguratsua da eta 
herritarren zahartze-tasak (%22,4) Euskal Herrikoa gainditzen 
du (+0,8). Praktikan, Aiaraldeko zahartze demografikoa Laudiok 
eragiten du, non herritarren laurden bat 65 urtetik gorako adina 
duen (%25,0). Nolanahi ere, lurralde osoan 15-29 urte bitarteko 
gazteen presentzia ahula da (herritarren %12,2). Halaber, 
enplegu eza medio, Espainiako estatutik kanpo jaiotako 
etorkinen presentzia oso apala da eskualdean.

iturriA: gAindEgiA

zaHartzea laUdiok 
eraGiten dU: 65 
Urtetik Gorakoa da 
Herritarren 
laUrden Bat

BiGarren eskUalde 
PoPUlatUena izan 
arren, Biztanleria 
dentsitatea naHiko 
aPala dU

astekoak ekonomia
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astekoak laburrean

esanak zenBakitan

"Beste arloetan lez, 
emakumeak ia 
ikusezinak gara 
wikipedian ere"

marisa Barrena
wikiemakumeok Proiektua 
Iturria: Hala Bedi

familiak
indarkeria jasaten duten 
emakumeentzat egonaldi 
ertaineko lehen zentroa zabaldu 
du arabako Foru aldundiak, 
Gasteizen. Gehienez ere lau 
familiari ostatua emango die 
zentro berriak. el Carme izeneko 
etxeak joan den urtarriletik 
dauzka lehenengo erabiltzaileak: 
lau emakume eta bost neska-
mutil. Gainera, aurten Berehalako 
Harrera zentro bat (BHz) ere 
irekiko du ongizaterako 
zerbitzuak, urgentziazko egoerei 
erantzuteko.

4

Jaiotzak
araban 700 haur jaio ziren 2019. 
urtearen hirugarren hiruhilekoan; 
hau da, %1,5 jaitsi da aurreko 
urteko denbora tarte berarekin 
alderatuta, jaiotzen tasa. jaiotzen 
banaketari dagokionez, amaren 
adinaren arabera, 30-34 urteko 
taldea da nagusi berriz ere, 
erditzeen %36,9 adin tarte horretan gertatzen baita. talde horren 
ondotik, hurrengo taldea 35-39 urte artekoa da (%32,7). 25-29 urte 
arteko taldea %13,1 da; eta 25 urtez azpikoa %7,6. eustatek emandako 
azken datuen arabera, "amen batezbesteko adina 33,2 urtekoa da, 
aurreko urteko hiruhilekoaren antzekoa".

700

Gidariak
diru-laguntzak onartu ditu 
beste urte batez arabako 
diputazioak aP-68 eta aP1 
ordainpeko autobideak erabili ohi 
dituzten arabarrentzat, bidesarien 
kostua arintzeko helburuarekin. 
850.000 eta 1.400.000 euro 
arteko aurrekontua zuzenduko 
dute aP-68 errepidearen 
erabiltzaileentzat; eta 400.000 
eta 675.000 euro artean aP-1a 
erabiltzen duten arabarrentzat. 
iaz, 1,6 milioi euro gastatu ziren 
programan, eta 2.500 lagun 
inguruk jaso zuen diru-laguntza.

2.500
"Barruan dagoen guztia 
ateratzea da 'Atera'; 
mugimendua egotea, 
aurrera jarraitzeko" 

aiora renteria
zea mays 
Iturria: alea.eus

"Bira honek oroitzapen 
onak utziko dizkigu 
alzheimerrera arte, eta 
uste dut ixilduko garela"

evaristo Paramos
la Polla
Iturria: Clarin
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Judimendiko Gazte Asanbladak 
Gora Judimendi! dinamikari ekin-
go dio hurrengo hilabeteetan. 
"Auzoko gazteon arteko saretzea, 
auzo boteretik jaiotako eta auzo 
bizitza indartzea helburu dituzten 
planteamenduak eta ekintzak bu-
rutzea helburu duen dinamika 
da", azaldu dute. Hortaz, Sumen-
di bezalako proiektuak indartzera 
eta babestera ekingo diote.

Gora Judimendi! 
dinamika abian jarri du  
gazte asanbladak

Barrongo urtegiaren proiektua 
bertan behera geratu zenetik hiru 
aste igaro direnean, Arabako Ha-
ranak ureztatzeko beharra berre-
tsi dute UAGAk eta Tumecillo 
Ureztatzaileen Elkarteak.  ACUAES 
sozietateak bertan behera utzita-
ko proiektua nekazaritza sekto-
rearen eta inguruko herrien etor-
kizuna bermatzeko "beharrezkoa" 
dela azpimarratu dute.

Arabako Haranak 
ureztatzeko beharra 
berretsi dute nekazariek

Urtegia kokatu behar zuten tokia. ALEA

Arabako Errioxako Kuadrillak 
aurrerantzean autobusa eskaini-
ko die herritarrei Fuenmayorreko 
igerileku estalira joan ahal izate-
ko. Martxotik aurrera izango dute 
aukera herritarrek behar dutenean 
autobusa eskatzeko. Zonaldean 
igerilekuak mantendu ahal izatea 
"ekonomikoki bideraezina" dela 
esan dute Kuadrillatik, eta alter-
natiba moduan aurkeztu dute.

Igerilekura joateko 
autobusa eskainiko du 
Arabako Errioxak

Miguel Angel Montes da Iruña 
Okako PSEko alkate berria, Javier 
Martinezen ordez. Iragan urtarri-
laren 17an dimisioa eman zuen 
Martinezek hirigintza-operazio 
bat medio, auzitegiak Udala 
820.000 euro ordaintzera behartu 
ondoren. Soilik PSEko zinegotzien 
aldeko botoak jaso ditu Montesek. 
EAJ, EH Bildu, PP eta Elkarrekin 
Podemos abstenitu egin dira. 

Gutxieneko babesarekin 
izendatu dute Iruña 
Okako alkate berria

Ezkerrean, Miguel Angel Montes, Iruña Okako alkate berria. udALA

Aste honetan aurkeztu dute Gora Judimendi! ekimena. gAztE AsAnbLAdA
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Hamaika saltsa

Jolasa, elkarbizitzarako gakoa   
euskal Herriko gatazka abiapuntu, "hausnarketa eta autokritikarako" lana izan nahi du Pez limboren  
'Harri, orri, ar' obrak; Gasteizko Principal antzokian aurkeztuko dute hilaren 19an eta 20an.

erredakzioa

2010eko irailaren 5ean ETAk su 
etena iragarri zuen, BBC kateari 
helarazitako komunikatu baten 
bitartez. Euskaldunek gogoan 
dute non zeuden, zer sentitu 
zuten, momentu hartan zer 
pentsatu zuten. Aldiz, hitz 
egiten al da hortaz lagun talde 
eta familietan? Hori abiapuntu, 
taula gainera eramango du Pez 
Limbo taldeak "jarrera eta 
pentsamendu politikotik 
harago" doan elkarbizitza 
ariketa Harri, orri, ar obrarekin.    
Gasteizko Principal antzokian 
izango da estreinaldia hilaren 
19an, Victoria Eugenia eta 
Arriaga antzokiekin elkarlanean 
ondutako lana. 

Testigantza formatua duen 
antzerki proposamen honek 
ikusleari arakatu gabeko gunea 
ireki nahi dio. "Gizarte moduan 
garenaren inguruko argia 
egingo duen espazio bat, 
elkarbizitzaz gogoeta egingo 
duena; guztiok aintzat hartuko 
gaituen gune bat", azaldu du 
Maria Goirizelaia zuzendariak. 
Gertakizun historikoen 
erreferentzia galdu gabe, 
proposamena errealitatea eta 
fikzioaren artean igarotzen da, 
belaunaldi ezberdinen arteko 
gune irekia moldatzeko, eta 
herrialdearen historia eta 
norberarenaren arteko 
gurutzaketa proposatuz. Hala, 
edozein patio izan daitekeen 
horren barruan, Euskal Herriko 
egungo gertuko istorio 

gordinenak ezagutzeko aukera 
ematen du jolasak, lantaldetik 
nabarmendu dutenez. 
"Elkarbizitzarako aukera bat da, 
gure herria hobeto ezagutzeko 
eta politikak utzi dizkigun 
estereotipoak zalantzan 
jartzeko".

Gasteizen estreinaldia
Maria Goirizelaiak idatzi eta 
zuzenduta, euskal aktore talde 
zabala izango da oholtza 
gainean; Iñake Irastorza, 
Nagore Gonzalez, Martxelo 
Rubio, Josune Velez de 

Mendizabal, Haizea Baiges, 
Jontxu Martinez eta Egoitz 
Sanchez arduratuko dira eskola 
jolastokian bilduko diren 
pertsonaiak taulara eramateaz. 

Otsailaren 19an euskaraz 
aurkeztuko dute Harri, orri, ar 
Gasteizko Principal antzokian, 
20:30ean, eta egun bat 
beranduago ikusi ahal izango 
da gaztelaniaz El patio de mi 
casa. Bilbo, Donostia, Basauri, 
Durango Ermua, Ordizia, 
Zornotza, Sestao eta beste 
hainbat antzokitara helduko 
dira hurrengo asteetan. 

'Harri, orri, ar' antzezlaneko lantaldea, Gasteizko entseguetako batean. pEz Limbo
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Gaizki-ulertuen leihoa zabalik
Hilaren 23ra bitartean, ikusgai da oihanederren edu zelaieta anta idazleak eta eneko ugarte artistak 
Berrian gaizki ulertutako albisteekin osatutako lana. irakurritakoak zuzentzeko asmorik ez dute.

esti lanao

Berria egunkarian irakurritako 
pasarteak abiapuntu hartuta, 
gaizki-ulertuen leiho bat ireki 
dute Oihaneder Euskararen 
Etxean. Hilaren 7an, Basque 
misreadings. Berrian gaizki 
irakurriak erakusketa aurkeztu 
dute Euskararen Etxeko 
erakusketa aretoan, eta 
otsailaren 23ra arte izango da 
ikusgai. 

Hitzekin jolastu dute Edu 
Zelaieta idazleak eta Eneko 
Ugarte artistak elkarlanean, eta 
Berria egunkarian gaizki 
irakurritako albisteekin osatu 
dute erakusketa. "Urteak dira 
Berria egunkaria etxean 
jasotzen dugula, paperean nola 
pantailan. Eta urteak dira, segur 
aski, zenbait lerro gaizki 
begietaratzen ditugula. 
Badirudi gure gogoak jostatzeko 
asmoa duela hitzekin, eta gaizki 
irakurritako horiei, akatsei, 
etekina atera nahi diela", azaldu 
dute Zelaietak eta Ugartek.

Bi urte eta erdiko denbora 
tartean argitaratutako testuez 
baliatuta, gai ezberdinak, ahots 
ezagunak eta ez hain ezagunak 
hartu eta literatura 

komunikazioa eta arte 
plastikoak uztartzen dituen 
diziplinarteko proiektu bat 
osatu dute. Bi sortzaile 
gasteiztarren helburua ez da, 
ordea, irakurritakoak 
zuzentzea, baizik eta horiek 
ikustean gogoak nora eramaten 
gaituen erakustea. "Elkar 
elikatu dute artistek, eta Berria 
egunkaritik jan eta edan 
oturuntza ederra erditu arte".

Literaturaren eta 
plastikotasunaren ikuspegian 
oinarrituta, hiru atalek osatzen 

dute proiektua: ilustrazioa, 
kromatismoa eta hiru 
dimentsioko sorkuntzak. 
Elementu horien bidez, 
misreading kontzeptuaren 
prozesua islatu nahi izan dute, 
forma ezberdinak sortzeko eta 
baita ikuspegi kritikoa, 
erreflexiboa eta umorezkoa 
agerrarazteko ere.

Erakusketara gerturatzen 
direnek aukera dute sortutako 
piezak ikusi, ukitu eta 
proposatutako jolasean 
murgiltzeko. 

Zelaieta eta Ugarte, joan den osteguneko aurkezpenean. E.LAnAo
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Gure bazterrak

testUa eta arGazkiak: estitxu 
uGarte lz. de arkaute

 
Arabako artearen historiaren 
zati inportante bat Pagoeta 
herri txiki eta ezkutuan dago, 
Valdivielso eskultoreen familia 
ospetsuaren habia izan baitzen 
Urizaharretik kilometro 
eskasera dagoen etxe multzoa. 
Herriko kale nagusi batean 
dago Pagoetako santu-egileen 
etxea eta tailerra izan zen 
eraikina, eta hain zuzen 
karrikak valdivielsotarren izena 
darama.

Arabako hainbat elizatan 
dauden santuen eskulturen 
egileak dira valdivielsotarrak. 
Gasteizko eskultura lantegiaren 
ardura izan zuten ere, XVII. 
mendearen hasieran, eta 
haiekin berreskuratu zuen 
eskolak galdutako ospea. 

Herrialdeko eskultura-
jarduera monopolizatu zuen 
familiak XVIII. mendearen 60. 
hamarkadan, eta hain zuzen 
Pagoetako tailerretik atera 
ziren Apilaiz, Urturi, San 
Martin Galbarin, Bernedo, 
Durruma Kanpezu, Urizaharra, 
Kanpezu, Aretxabaleta, 
Argandoña eta Zurbituko 
elizetan dauden erliebeak eta 
eskulturak. 

Pagoetako santu-egileen 
artean ezagunena da Mauricio 
Damian Valdivielso (1760-
1822). Euskal Herriko eskultore 
erlijioso neoklasikoen artean 
emankorrenetakoa.  Ezagutzen 
den bere lehen obra (1781) 

Argoteko elizako erretaularako 
lau aingeru eta irudi 
ezberdinen tailua da. Hurrengo 
urtean, San Pedroren irudia 
egin zuen Gobeoko elizarako, 
eta Arrosarioko Ama Birjina 
Uribarri Ganboakoarentzat. 
1787an Ecce Homo bat eta 
Urizaharreko prozesio-
pasabidea zizelkatu zituen; 
1788an, San Mateo bat eta San 
Marko bat Durrumako 

parrokiarentzat. Valdivielsoren 
obrako pieza aipagarriena 
Araiako elizako kristoa da, 
1790ekoa.

Garai bateko erreferentea 
izan zen Pagoetako eskultoreen 
lantegiaren arrastorik ez da 
gorde; XX. mendearte etxeko 
pareta batean gorde ziren 
bozetoak eta marrazkiak ere 
desagertu baitira. 

Egun, santu-egile ospetsuen 
tailerra jaso zuen herriaren 
etxeak San Joan 
Bataiatzailearen elizaren 
inguruan bilduta daude. Eliza 
hori XVI. mendean eraiki zuten, 
baina gerora berritu egin zuten. 
Herriko hego-ekialdean, muino 
txiki batean, San Roke ermita 
ere badago. Egitura xumea du 
eta barruan santuaren irudi 
handi bat gordetzen du. 

Herriaren inguruak ezagutu 
nahi izanez gero, aukera dago, 
adibidez, Los Payos ingurutik 
Moraza mendira ibilbide labur 
bat egiteko. 1054 metrotara 
dago Morazako gailurra, eta 
bertatik ikuspegi ederra dago: 
iparralderantz Trebiñuko 
Konderria, hegoalderantz 
Urizaharreko bailara eta 
urrunean Toloñoko 
mendilerroa ageri da. Los 
Payosko ibilbidea ere Karlisten 
ibilbidea bezala ezagutzen da 
inguruan, eta hain zuzen 
Pagoeta garrantzi handiko 
kokagunea izan baitzen I. 
Karlistaldian, herriko muino 
batean gaztelu edo monasterio 
bat egon zen. 

Santuen lantegia, Mendialdean 
mauricio Valdivielso eskultore neoklasiko ospetsuaren lantegia Pagoetan egon zen, xVii. eta xViii. 
mendeen artean. arabako elizako figura erlijioso ugari 'Pagoetako santu-egilearen' obra dira.

Valdivielsoren obra, Gasteizen. AFA

Garai Bateko 
erreferentea izan 
zen PaGoetako 
lanteGia
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Pagoeta

Kuadrilla: Mendialdea.
Udalerria: Urizaharra.
Biztanleak: 69 (2019ko Eustaten datuen arabera).
Bitxikeriak:  Herriko Reta errotak 1891n du jatorria eta 2015ean 
zaharberritu zuten. Kontzejukoa izatetik pribatura izatera pasa zen.
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Denbora-pasak

Hizki zopa
artzinieGako arteko GUre ama - lH 6

Aurkitu zazpi objektu geletan aurki 
ditzakegunak. 

Ezberdintasunak
artzinieGako arteko GUre ama - lH 6

Lagundu ahal diguzu 7 desberdintasun aurkitzen?



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

alea.eus/harpidetzak/

Irabazleak: 
"Harri, orri, ar" ikusteko sarrerak: Marian Perianes Teomiro.
"Kaskarot" antzezlanerako sarrerak: Edurne Gorospe Albizu.

Inoren Ero Ni + Pelax 
kontzertuan
Bi sarrera solte

Inoren Ero Ni eta Pelax musika taldeek 
kontzertua eskainiko dute Gasteizko Jimmy 
Jazz aretoan otsailaren 28ean, larunbata, 
20:30ean. ALEAk bi sarrera solte zozkatuko 
ditu. Parte hartu otsailaren 19a baino lehen; 
otsailaren 21eko ALEAn publikatuko ditugu 
irabazleen izenak.

parte hartU  www.alea.eus/zozketakzozketak

Egunean Behin ALEAn
Errigora saski bat irabazlearentzat

Tribial estiloko galdera-erantzunen joko 
arrakastatsuan ALEAkideak taldea sortu 
du ALEAk. Parte hartzeko ez da 
beharrezkoa ALEAren bazkide izatea; 
edonork parte hartu dezake. Apirilera arte, 
astero sari bat eramango du irabazleak; 
otsailaren 10etik 16ra bitartean, lehenengo 
postuan geratzen denak Errigoraren saski 
ederra irabaziko du. Animatu zaitez!
Taldera sartzeko giltza: 0E8214
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AGenDA  Otsailaren 14tik 20ra

Euskararen agenda

musikA

lAudIO Physis versus nomos
'Arraro nioenean' lana aurkeztuko 
dute. Arrastiak Faktorian zikloaren 
barruan.
Larunbata 15, 20:00etan, Faktorian.

GAstEIz zea mays
sega sound killers taldearekin 
batera. 
Larunbata 15, 21:00etan, Jimmy 
Jazz aretoan.

bErTsoLAriTzA

AGurAIn Bertso kuadrilla 
artekoa
bertsolarriak (mendiola) eta Lpr 
Lautadako phoemian rhapsody 
(Agurain) taldeak. 
Ostirala 14, 21:30ean, Katarri 
elkartean.

ArAmAIO Bertso kuadrilla 
artekoa
bazaar Xanmapelezuin (gasteiz) eta 
izenbakuek (Aramaio) taldeak arituko 
dira lehian.
Larunbata 15, 14:00etan, Izarra 
elkartean.

AnTzErkiA

GAstEIz 'kaskarot'
Florentino badiolak zuzenduta. 
maryse urruti, jon koldo Vazquez eta 
javier Fernandez aktoreekin. 
Familiarentzako antzerkia. 
Igandea 16, 18:00etan, Principal 
antzokian.

hAurrAk

lAudIO 'Panpinak aitorrentzat'
maite Franko ipuin kontalariaren 
eskutik. jarraian askaria izango da. 
Larunbata 15, 17:30ean, Lamuza 
parkeko frontoi etxean. 

GAstEIz 'altxorraren bila'
pisten jolasa. 4-8 urte bitartean. 
Larunbata 15, 18:00etan, 
Abetxukuko gizarte etxean.

lAudIO 'mr. link, jatorri galdua'
Animazio pelikula. 
Igandea 16, 17:30ean, Laudioalde 
eskolako zine aretoan.

ArtzInIEGA 'ipuin txikiak: 
lehoiak'
'handia izan nahi dut' ipuina 
kontatuko dute. 4 urtetik gorako 
umeentzat. 
Asteartea 18, 17:30ean, 
liburutegian.

ikus EnTzun

kAnpEzu 'dantza'
telmo Esnalek zuzendutako filma. 
Igandea 16, 18:00etan, kultur 
etxean.

bEsTELAkoAk

GAstEIz 'sorginak. diziplinatu 
beharreko emakumeak'
Amaia nausia, Amelia barquin eta 
maider garcia de bikuñaren hitzaldia. 
ikA euskaltegia eta sorginenearen 
eskutik. 
Osteguna 20, 19:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxean.

zAlduOndO zalduondoko museoa
bisitaldi gidatua. Familia irteera. gEu 
elkartearen eskutik; aurretik izena 
eman behar da elkartean.  
Larunbata 15, 11:30ean, Arriagako 
parketik abiatuta. 

'Harri, orri, ar'

GAstEIz 'Harri, orri, ar' antzerkia 
pez Limbo taldearen ekoizpena. maria goirizelaiak zuzenduta. 
Asteazkena 19, 20:30ean, Principal antzokian.

Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak diruz lagundua.



GAstEIzkO GeUrekin mendira
Aralarreko san migelera egingo dute 
irteera.
Igandea 16, 08:30ean, 
Mendizorrotzeko aparkalekutik.

lAudIO irakurketa kluba
txani rodriguez idazleak gidatutako 
saioa. parte hartzeko, aldez aurretik 
izena eman behar da udal 
liburutegian.
Astelehena 17, 19:30ean, udal 
liburutegian.

beste batzuk

musikA

GAstEIz Pedro el granaíno
Antonio patrocinio gitarra-
jotzailearekin batera. XXi. mendeko 
flamenko zikloaren barruan.  
Larunbata 15, 20:30ean, Jesus 
Ibañez de Matauko gizarte etxean. 

AnTzErkiA

GAstEIz 'cosas que sé que son 
verdad' 
Veronica Forque, julio Velez eta pilar 
gomez aktoreekin.  
Ostirala 14, 20:30ean, Principalen. 

AmurrIO 'la zanja'
titzina teatro taldearen eskutik. 
diego Lorca eta paco merino 
aktoreekin.  
Larunbata 15, 20:00etan, Amurrio 
antzokian.

bEsTELAkoAk

muruA oroimen historikoa
Abadelaueta taldearen eskutik.  
Larunbata 15, 09:30ean, Bengolarra 
igerilekutik abiatuta.

GAstEIz 'zeru bat, hamaika bide'
Artium museoko bildumaren funtsak 
ditu ardatz erakusketa honek; 
praktika artistiko eta kulturalei 
buruzko gogoeta zabala egiten du.  
2021eko urtarrila arte.  

alea

IlArduIA-EGInO-AndOIn Herri inauteriak
porrero eta beste hainbat pertsonaiaren kalejira.
Larunbata 15, 16:00etatik aurrera.

Euskararen Agendako hitzordu 
guztiak ikusteko:

alea.eus/agenda




