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Sakonean

4 ALEA

E
rresonantzia magnetikoan tigrearen aurpegia ageri da. 
Garunean gehiegizko burdina metatzeko joera duen gaixota-
sun neurodegeneratiboak halako forma hartzen du, eta irudi 
hori bera hartu dute ENACH elkartean, maiztasun gutxiko 
eritasun hauek ikertu eta ikusaraztea helburu duen elkar-
tean. Estatu mailako egitasmo honi esker, Braincure proiek-
tua martxan jarri dute, eta "piztiaren" irudiaren ezaugarriak 

dituzten 11 gaixotasun desberdin ikertzen ari da Sevillan lanean ari 
den zientzialari talde bat; haurrei eragiten dieten eritasunak izan ohi 
dira Pablo de Olabide unibertsitateko aditu talde honek aztergai 
dituenak, gehienetan umearen lehendabiziko hamar urteetan 
sintomak agertu eta gaixotasun suntsitzaileak bilakatzen direnak.

Sevillan egiten ari diren lanari adi jarraitzen dioten 70 familietako 
bat da Imanol Pradells eta Esther Retegi arabarrena. Gaixotasun-
familia horietako bat du Angela euren alabak, ingeleseko akronimo 
soil batez identifikatu dutena: FAHN (Fatty acid hydroxylase-asso-
ciated neurodegeneration). Gaixotasunari ezohiko izen hori jarri 
arte, baina, 17 urte igaro zituzten analisi, mediku eta ospitale artean. 
Angelak lau urte zituela igarri zituzten gurasoek lehendabiziko 
mugikortasun arazoak, ondoren etorriko zena imajinatu ezinik. Eta 
diagnostikorik gabe pronostikorik ez, eta, ondorioz, tratamendurik 
ere ez. "Mamu baten kontra" borrokan aritu diren sentsazioa dute 
biek. "Urte asko ibili gara ospitalez ospitale diagnostikoaren bila, 
froga asko egin ditugu, gaixotasunari izena jarri ezinik, degenerati-

ezohiko gaixotasun neurodegeneratiboak ikertu eta ikusarazteko asmoz, kontzertu solidarioa antolatu du 
leocadia zabalate elkarteak. besteak beste, angela Pradells retegi gazte gasteiztarrak bizi duen maiztasun 
gutxiko eritasunari aurre egiteko ikerketa proiektuetara bideratuko dute jasotakoa. 
testua: anakoz amenabar. 

Mamuaren 
kontra, piztia 
talde indartsua

Angela Pradells Retegi, Imanol aita  
–erdian– eta bi elkartekiderekin batera. 
LEocAdiA zAbALAtE ELkArtEA
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Sakonean

boa zela agerikoa zen arren", azaldu du Retegik. Hasiera batean 
mugikortasun arazoa zirudiena, okertzen joan zen. Endekatze-pro-
zesua azaleratzen joan zen gutxinaka; korrika egiteari utzi, bizikle-
tan eta oinez ibiltzeari utzi, hanketan paralisia, desoreka kogniti-
boak... Eta bitartean Angelaren gaixotasunari izena jarri ezinik, 21 
urte zituenean identifikatu zuten arte, orain dela lau urte. Argi bat 
piztu zen. "Medikuek amore eman zutenean –haiek, ez guk– deitu 
ziguten esateko aspaldi egindako froga genetiko batean azkenean 
topatu zutela zer zen", gogoratu du amak. Genetikoak dira mota 
honetako gaixotasunak, mutazioa duen genearen eraginez momen-
tu jakin batean sortzen direnak, umetan gehienetan. Izenaz gainera, 
ordea, gaixotasunari aurre egiteko "esku hutsik" daudela azaldu du 
aitak, aurrekari eskasak eta momentu honetan eritasun hori duten 
lagunak atzamarrekin zenbatu daitezkeelako: "Zer den badakite eta 
izen bat ipini diote, baina horren inguruko informaziorik apenas 
dute". Munduko hogei bat kasu ikergai dituzte Ottawako (Kanada) 
Cheo ospitalean, tartean Angelarena, eta hara ere begira daude: 
"Beharbada hogei urte barru jakingo da zeozer". Kanadan gaixota-
sunaren mekanismo guztiak ezagutzeko helburua duten bitartean, 
tratamendu bila ari dira Sevillan, nondik sortu eta zergatik den jakin 
gabe. Hiesaren kontrako tratamendurik ez zegoenean bezala, farma-
koak nahastuta "medikamentu koktel bat" prestatzeko lanetan ari 
dira, besteak beste Angelaren zelulekin egindako frogei esker. 
"Gaixotasuna kronifikatzea litzateke helburua, nahiz eta gurean 
eritasuna oso aurreratuta egon". 

Doluei, aurre
Gaixotasunaren prozesu osoan, bata bestearen atzetik "hainbat 
doluri" aurre egin behar izan diotela gogoratu du Retegik. Duela 
hiru urte bizi izan zuten momentu zailenetako bat, Angelak ahotik 
jan eta edan ezin zuela ikusi zutenean. "Hori ere existitzen zenik ere 
ez genekien. Jan gabe bizi? Oso zaila da imajinatzea nola bizi 
zaitezkeen horrela". Elikadura zunda batetik elikatzen da gaur egun 
Angela, bestelako hainbat zailtasun tarteko. Etengabeko 

'izan zaitez neu' 
kontzertu 
solidarioa antolatu 
dute, hilaren 28an, 
jimmy jazzen

gaixotasuna eta 
Berak dakarrena 
onartzeko Bide 
"gogorra" gogoratu 
dute gurasoek

6 ALEA
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zaintzapean, oztopoak oztopo, ez dute alabarekin batera kalera 
irteteko aukera galtzen. "Mamua batzuetan desagertzen da, eta 
bizitza normal bat egiten saiatu behar zara, horrek ematen dizulako 
adorea aurrera jarraitzeko: lanean jarraitu, atera, ahal denean 
oporretan joan... Orain dela hiru urte Gasteizen mugitzen gara, asko 
jota Araiara buelta eginez".

Gaixotasuna "onartu" arteko bidea da zailena, amak azaldu duen 
moduan. "Hasieran izualdi ederra hartu genuen, baina zer zetorren 
imajinatzen ez genuenez... Bakarrik sentitu gara etapa batean, 
batetik bestera joan eta inork ezer esaten ez zigulako, eta momentu 
gogorrak izaten dira. Dolu askori egin behar zaie aurre prozesuan; 
une batean gaixotasuna egonkortu dela ematen du, baina laster 
dator beste zeinu bat kontrakoa adierazten duena...". Gaixotasuna 
eta berak dakarrena onartzeko bidea konplexua dela esan dute, 
baina horri ere "onena" ateratzen saiatu dira: "Gertatzen den hau 
gure bizitzaren erdigunean dago, geure egiten dugu, gurekin doa eta 
bizitza honek eskaintzen diguna hartuko dugu onena bihurtzen 
saiatuz".

Gaixotasuna "lurrikara" baten antzera izan dela gogoratu du aitak. 
Angela epizentroan, inguruko denak astindu dituela nabarmendu 
du, eta hainbat "bidesari" ordaindu behar izan dituztela. Dena 
baldintzatu du gaixotasunak. Ohiko lanaldia egitea ere ezinezkoa 
izan dute, eta lan murrizketak izan dituzte urte hauetan guztietan. 
Gaixotasunak jarritako zamari, gainera, egokitzeko prozesuan 
hainbatean "ikusezin" sentitu direla gogoratu du, eta Administra-
zioak bide hori "maldan gora" jarri diela: "Benetako beharra izan 
dugunean, bizi izan ditugun momentu kritikoetan batez ere, oso 
bakarrik sentitu gara. Eta egia da langile pribilegiatuak garela, udal 
langileak; enpresa pribatuan izan bagina, kale gorrian geundeke 
honezkero".   

Imanol Pradells, Idoia Agirre eta Esther 
Retegi, Gasteizko Alde Zaharrean. Estitxu 

ugArtE



8 ALEA

Retegi eta Pradellsen lagun 
eta lankide artera ere heldu da 
"lurrikara", gertutik bizi izan 
baitituzte Angelaren gaixotasu-
na eta gurasoen borroka 
nekaezina. "Lan murrizketa 
horietako batean ezagutu nuen 
Imanol, eta prozesuaren krisi 
eta distira momentuak gertuko 
sentitu ditut", azaldu du Idoia 
Agirre gurasoen lankide eta 
lagunak. Antolatu berri duten 
Leocadia Zabalate elkarteko 
lehendakaria ere bada Agirre; 
ENACH elkarteari jarraiki, 
Araban maiztasun gutxiko 
gaixotasunen alde lan egin eta 
ikusarazteko elkartea da. 

Momentu gazi eta gozoen 
artean, urte hauetan guztietan Angelak "emandako guztia" nabar-
mendu nahi izan du Agirrek. "Adibide bat jartzearen, igogailu bat 
jarri zuten eskolan beste haurrek ere erabiliko dutena, edo bere datu 
genetiko eta emaitza guztiak; hori altxor bat da. Bere bizitza gogo-
rraren beste alde hori ederra da".

Esker ona emateko hitzordua jarri dute. Angelak eta berak bezala 
ezohiko gaixotasunak dituztenen lekuan jarri eta ikerketa bultzatze-
ko asmoarekin, jaialdia antolatu du Leocadia Zabalate elkarteak. 
Anarik, Jon Basagurenek, Libek eta Garik jarriko diote musika, 
hilaren 28an, 20:30ean, Gasteizen antolatu duten elkartasun festari. 
"Piztiaren" irudiarekin Jimmy Jazz aretoa betetzeko deia egin dute 
gurasoek: "Ezinbestean, asko galtzen amaitzen dugu borroka 
honetan. Baina, aldi berean, ikasi dugu bereizten zer den garrantzi-
tsua eta zer ez, eta baita hori baloratzen eta zaintzen ere. Ruperrek 
dioen bezala, 'Zaindu maite duzun hori'".  

Aurtengo Gasteizko jaietan Zintzarri 
blusa eta neska kuadrillak antolatutako 
ekitaldi solidarioa. LEocAdiA zAbALAtE 
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Protagonistak

E
UCOCO Saharar Herriarekiko Laguntza 
eta Elkartasuna Adierazteko Europako 
Konferentziaren 44. edizioa ospatzen ari 
da Gasteizen. Marko horretan, emakume 
sahararren topaketa antolatu dute, eta 
kontzentrazioa larunbatean, 
Emakumeen Aurkako Indarkeria 

Desagerrarazteko Nazioarteko Egunaren harira. 
Raabub Mohamed (Smara, 1974) eta Uahba 
Abdelmaati (Aaiun, 1974) izango dira 
konferentzian. Kuban, diasporan, unibertsitate 
ikasketak egin ondoren, Gasteizen bizi eta lan 
egiten dute biek, eta Beituha Emarek Maichan 
elkartea sortu dute Saharako emakumeak 
laguntzeko. Lurralde okupatuetan bizi diren 
emakumezkoen egoera bereziki larria dela azaldu 
dute biek: "Lurralde okupatuetan emakumeak 
torturatuak izaten dira, bortxatuak, eta osasun 
zentroetara joateko beldur dira". 
Zer mezu eraman nahi dute Saharako emakumeek 
EUCOCOra?
Uahba Abdelmaati: Saharako emakumeak auzi 
honetan duen papera nabarmendu nahi dugu; 
batez ere, emakumeak borrokaren funtsezko 
zutabe gisa duen eginkizuna eta urteetan zehar 

nola garatu duen azpimarratu. Hasieran, 
gizonezkoak borroka armatura joan zirenean, 
emakumeak bakarrik geratu ziren kanpalekuetan, 
eta guztia haiekin hasi zen; haiek izan ziren dena 
antolatu zutenak, udalekuak, eskolak eta 
haurtzaindegiak, udalak. Dena. Horrek egiten du 
garrantzitsu emakumearen rola gure kausan.
Raabub Mohamed: Herriaren nekearekin 
jokatzen dute, eta emakume sahararrak 40 urte 
hauetan erakutsi duena bere erresistentzia da. 
Garaiezina da, sinesten duen kausa baten alde 
borrokatzen ari da. Gu borroka hasi zuten 
emakumeen belaunaldikoak gara, eta erbestean 
jaiotako gure seme-alabak ere borroka horretan 
hezten ditugu, nazioarteko justiziaren eta 
legezkotasunaren aldeko erresistentzia horretan. 
Ez gara geldituko, eta ez gara nekatuko.
44 urteren ondoren ez duzue amore eman.
R.M.: Hain sinetsita gaude borroka honekin, ezen 
berdin baitio zenbat denbora pasatzen den. 
Okupatzaile batek esaten zuen: "Pasatuko zaie, 
borroka hau hasi duten belaunaldiak hilko dira, 
eta geldituko da". Bistan denez, ustel atera zaie, 
belaunaldi berriek ere borrokarekin jarraitzen 
dutelako. Gezurrak mila urte egin ditzake korrika, 

"Emakume sahararra 
garaiezina da; ez gara 
inoiz nekatuko" 
raabUb mOhamED Eta Uahba abDElmaati Saharako aktibiStak

emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko egunarekin batera ospatzen ari da Sahararekiko 
elkartasuna adierazteko europako konferentzia, Gasteizen. han parte hartuko dute raabub mohamedek eta 
uahba abdelmaatik; saharar herriaren borrokan emakumeak "funtsezko zutabea" direla azaldu dute.
testua: estitxu ugarte lopez de arkaute. 
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baina egunen batean egiak harrapatuko du, eta 
egunen batean Saharak independentea izan 
beharko du. Sahararrok ez dugu erraza, Marokoko 
okupatzailearen aurka borrokatzeaz gainera, 
okupatzaile marokoarraren atzean dauden interes 
geopolitikoak, geoestrategikoak eta ekonomikoak 
daudelako benetan. Europak, Mendebaldeak, 
herrialde garatuek interesatzen zaienean 
nazioarteko legezkotasuna eskatzen dute; eta 
interesatzen ez zaienean, Sahararen auzian 
bezala, alde batera uzten dituzte.
Diasporan ikasteko aukera izan duzue. Nolako 
esperientzia izan zen?
U.A.: Guk aukera izan genuen kanpamenduetatik 
ateratzeko, ikasteko, mundua ikusteko, 
unibertsitate-karrera bat egiteko eta lan egiteko. 
Nik, adibidez, Filologia Hispanikoa ikasi nuen 
Kuban. Hamalau urte eman genituen bertan. 
Raabubek Medikuntza egin zuen, eta orain, 
Gasteizen, Santiago ospitalean egiten du lan; 
beste askok farmazia egin zuten, ingeniaritzak, 
erizaintza, laborategiko teknikariak. Beste gatazka 
batzuk ikusi ditugu, beste kultura batzuk ezagutu 
ditugu, munduan zehar dauden emakumeen 
beste bizipen batzuk; horrek gure kausari 

laguntzen dio, eta gizartean dugun papera 
indartzen du.
R.M.:1979az geroztik hitzarmen bat sinatu zen 
Kubarekin, eta haurrak bidaltzen hasi ziren. Guk 
11 eta 12 urte genituen, hurrenez hurren, eta 
hamahiru urtez egon ginen familiak ikusi gabe, 
familia errefuxiatuek ez zutelako nola ordaindu 
Kubako txartela Saharara. Gure familiak 
sakrifikatu egiten ziren ikasi eta geure bizitza egin 
genezan; Saharako gizartearentzat eta guraso 
sahararrentzat, emakumeentzat bereziki, 
garrantzitsuena euren seme-alaben heziketa 
baita. Kubara ikastera joan ginen emakume 
bakanetakoak ginen, bakarrak ez esatearren. 
ikasketak bukatu ondoren, zer aukera zenituzten?
R.M: Orduan zeure buruari galdera egiten diozu: 
Kanpamenduetara noa, lanera, edo nire 
prestakuntzarekin jarraitzen dut eta kanpotik 
laguntzen dut? Nire kasuan, Portugalera joatea 
erabaki nuen, hizkuntza bat gehiago ikasteko, nire 
espezialitatea amaitzeko, ekonomikoki finkatzeko 
eta nire familia errefuxiatuari eta nire herriari 
laguntzeko. Kanpamenduetan, okupatutako 
eremuetan eta diasporan elkarren osagarri gara 
sahararrak.

Uahba Abdelmaati eta Raabub Mohamed, Gasteizen bizi eta lan egiten duten saharar aktibistak. miriAn bitEri



Protagonistak

beituha Embarek maichan elkartea sortu duzue. Zer 
lan egiten duzue?
R.M.: Kuban ikasi dugun emakume sahararrek 
osatzen dugu, mundu osokoak, eta elkarte 
humanitario, kultural eta sanitarioa da. Proiektu 
humanitarioak eta osasun-sentsibilizaziokoak 
garatzen ditugu kanpamentuetan, gehienbat 
emakumeari zuzendutakoak; emakumeenak 
diren patologiak artatzen ditugu. 
Zeintzuk dira kanpamentuetan emakumeek pairatzen 
dituzten gaitz nagusiak?
R.M.: Oso sakon ukitzen gaituen gaia da bularreko 
minbizia. Kanpamentuetan diagnostiko eta 
tratamendua ez dagoenez, diagnostiko batera 
iristen direnean, Saharako emakumeak oso fase 
aurreratuan daude. Gure elkartea asko zentratu 
da emakumeari bularreko minbiziaren zantzuak 
zeintzuk diren erakusten, bularreko auto-
azterketa bat nola egiten den irakasten. 
Diagnostikorako eta tratamendurako aukera ere 
eman nahi diegu, baina horrek oraindik baliabide 
asko eta azterketa asko eskatzen ditu.
Nolakoa da emakumeen osasun egoera Sahara 
okupatuan?
U. A.: Osasun arreta oso eskasa da. Aaiunen ez 
dago ospitalerik, okupatutako Saharako hiri 
nagusietan ez dago ospitalerik. Eta ospitaleren bat 
badago, sarritan, ez dute ezta botikarik ere, eta 
Marokora joan behar dira, hiri handietara. 
Berebiziko gabezia dago.
R.M.: Nire lagun batek dio Sahara okupatua 
munduko aire zabaleko presondegirik handiena 
dela, eta benetan hala da. Eta, noski, Saharako 
emakumeak dira egoera hori gehien pairatzen 
dutenak. Okupaziopean bizitzea izugarria da, 
emakumeak torturatuak izaten direlako, 
bortxatuak; emakumeak beldur dira osasun 
zentroetara joateko. Nire eginbeharra, medikua 
naizen aldetik, gaixoa artatzea da; nire gaixoek ez 
dute ez nazionalitaterik, ez sexurik, ez adinik. Hori 
ez da errespetatzen okupatutako guneetan, 
osasun zentroa polizia-estatu bat delako. Beraz, 
emakume bat manifestazio batean egon delako 

eta zauria duelako joaten bada, zauria are 
handiagoa egiten ibiltzen dira, sendatu 
beharrean. Erresistentzian, modu baketsuan parte 
hartu badu, etengabe mehatxatua da; aktibista 
bazara, bortxatu, suntsitu eta lana kentzen dizute.
U.A.: Errefuxiatu guneetan behintzat segurtasun 
bat dute, baina okupatutako guneetan ez, eta, 
noski, okupatzaileari ez zaio interesatzen inolako 
mediku arretarik eskaintzea.
isiltasun handia dago Sahara okupatuaren inguruan?
R.M: Okupatutako eremuak setio-egoeran daude, 
eta zulo beltza dira kazetarientzat, ez dago 
informaziorik, errealitatea jakitea saihesten 

delako. Gainera, nazioarteko komunitatearen 
konplizitatea dago, eta errealitate hori estaltzen 
saiatzen dira.
U.A: Ezikusiarena egiten dute, ez zaielako 
interesatzen gaiaz hitz egitea. Ez zaio interesatzen 
Espainiako Estatuari, ez Frantziari ez Amerikako 
Estatu Batuei, interes ekonomikoek dena 
estaltzen dutelako. Eta interes ekonomikoak 
gauza guztien gainetik jartzen direnean, bada, 
oinarrizko giza eskubideak albo batera geratzen 
dira.

"esPainian Putzu Bat dago eta 
esku Beltz Bat sakonean, eta ez 
du uzten gatazka konPontzen"

"okuPatzaileari ez zaio 
interesatzen inolako mediku 
arretarik eskaintzea"

"hemen ere jendearen 
mesPretxua ikusten duzu, 
'melfa' eramateagatik soilik"
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indarkeria desberdinak jasaten dituzue, emakumeak 
izateagatik, sahararrak izateagatik…
U.A. Hemen ere jendearen aurreiritziak eta 
estigmatizazioa sufritzen ditugu. Jendearen 
mespretxua ikusten dugu gure jantziak (melfa) 
eramateagatik bakarrik. Berdin dio medikua 
zaren, literatoa zaren edo farmazialaria zaren. 
Hori guztia bigarren lekuan geratzen da. Nola 
janzten zaren edo nola hitz egiten duzun, hori da 
kontuan hartzen dutena. 
R. M.: Baina estigma horiei aurre egiteko ere 
prestatu gara. Gu gerran jaio ginen. Maroko sartu 
eta Espainia joan zenean, Marokoko 
okupatzaileek sahararren bonbardaketa eta 
sarraskia egin zituztenean jaioberriak ginen. Gure 
ibilbideak emakume gogorrak egin gaitu, eta ezerk 
eta inork ez digu minik egiten. Nik Uahba ikusten 
dut, eta bera emakume sahararra da, melfaz 
jantzita, eta dugun literatorik onenetakoa da, 
hainbat hizkuntza hitz egiten ditu… Nola 
mespretxatu dezake inork? Borroka bat bizi izan 
duen emakumea da, hainbat hizkuntza hitz egiten 
duen emakumea, unibertsitateko ikasketak dituen 
emakumea eta mundua beste begi batzuekin 
ikusten duen emakumea.
Emakumeek duten papera aitortzen da saharar 
komunitatean?
R.M.: Emakumeok asko lortu dugu, baina adi, 
asko falta zaigu oraindik lortzeko. Inguratzen 
gaituen munduarekin alderatuta, arabiar 
munduko beste emakumeen egoerarekin 
alderatuta, oso urrun sentitzen gara.
U.A.: Urtez urte askeago sentitzen gara, gizartean 
ikuspegi irekiagoa dagoelako emakumearen 
paperaren inguruan, ez hain murriztailea. Gu, 
behintzat, saharar emakumeok ez gara zapalduta 
sentitzen. 
Zer espero duzue EUCOCO konferentziatik?
R.M. Gu ez gara nekatzen, eta Saharako herriaren 
lagun guztiei eskatzen diegu ez daitezela neka. 
EUCOCO gure errealitatearen berri emateko 
geldialdi bat da. Une honetan, gehiago elikatu 
behar dugu Saharako herriarekiko elkartasun 

mugimendu horren papera, une garrantzitsua da, 
eta elkartasun mugimendu horretara gero eta 
jende gehiago batzea nahi dugu. Herri nekaezina 
gara, gure eskubideak errespetatzea nahi dugu, ez 
dugu beste munduko ezer eskatzen, gure 
lurraldearen gainean bizi nahi dugu eta mundu 
ero honetako beste herrialde bat izan nahi dugu. 
Horregatik da garrantzitsua Saharako herriarekiko 
elkartasun mugimendua ere ez nekatzea.
Saharako herriak duen gizarte zibilaren babesari 
zerbait falta zaio?
R.M. : Gizarte zibil hori bere gobernuetan 
eragiteko gai izatea. Ez dit balio esateak gizarte 
zibilaren gehiengoaren babesa dugula, erabaki 
politikoetan islatzen ez bada. Gure kasuan, behar 
dena babes politikoa da. Gatazkari irtenbide 
politikoa ematen badiogu, laguntza ekonomikoa, 
humanitarioa eta babes morala aurreztu ahal 
ditugu. Gizarte zibilaren babesa erabaki 
politikoekin eta instituzionalekin artikulatzea 
nahi dut; niri ez dit balio herri gisa laguntzeak, 
gero, eragin dezakedan tokietan, isildu egiten 
banaiz. Hori onartzea, neurri handi batean, 
gobernuekiko eta egungo sistemarekiko 
konplizitatea da.
PSOEk eta Unidas Podemosek osatuko duten balizko 
gobernu berriarekin zer itxaropen duzue?
R.M: Ez da ezinezkoa baina gobernura igotzen 
denak zerbait aldatzea oso zaila da. Badago 
monarkia espainiar bat eta badago estatu 
espainiar bat, eta norbait Sahararen alde zerbait 
egiteko ideiarekin edo asmoarekin etortzen bada, 
saihestuko dute. Espainian putzu bat dago, eta 
Espainiako politikari asko boterera iritsi eta 
putzura begiratzen dutenean, esku beltz batek 
ezetz esaten die. Nire ustez, putzu horren 
sakonean dagoen esku beltz horrek ez du uzten 
Saharako auzia konpontzen, gatazka guztien 
atzean interes ekonomikoa dagoelako eta gurea ez 
delako salbuespena. Saharako herriaren aldeko 
lagunik onenak etorri dira, eta gora iristen 
direnean, esku beltza ikusten dute behean, 
putzuan, ezetz esanez. 
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Iritzia

K azetaritzaren urrezko aroa", esan dit lagun batek ironiaz 
beteta. Egia da, azken urte hauetan komunikabideak, 
salbuespenak salbuespen, gero eta kazetaritza kaxkarrago 

bat egiten ari direla. Pixkanaka, jendeak hedabideetan duen 
konfiantza txikitzen doa. Arrazoi ugari daude gaurko kazetaritzak 
dituen arazoak azaltzeko: fake news deitutakoak, mezuen 
polarizazioa, lan baldintza prekarioak… liburu oso bat idatzi daiteke 
gai honen inguruan. Eta, kazetaritzak hil ala biziko ebakuntza baten 
zain jarraitzen duen bitatean, komunikazioak gero eta indar gehiago 
dauka gure pentsamoldean. Zehazki, komunikazioaren adar teoriko 
batek: framing-ak. 

Pasa den mendearen 60. hamarkadan sortutako teoria soziologiko 
bat da, gerora, hedabideei aplikatu zitzaiena. Berez, framing deitzen 
diogu berri bat kontatzeko aukeratzen den ikuspuntuari. 
Gertatutako zerbait, errealitate bat, nola kontatzen den, hain zuzen 
ere. Horrela azaldu daiteke zergatik albisteak ezin dirrn inoiz %100 
objektiboak izan. Hala ere, framing honen urrezko garaian bizi 
garela uste dut ez kazetaritzan duen pisuagatik, politikariek egiten 
duten erabileragatik baizik. 

Aurreko egunean telebistan ikusi nuen Bolivian gertatutakoa 
estatu kolpe bat ote zen eztabaidatzen ari zirela. Kontuan edukita 
egon diren hildakoak eta militarrek jokatu duten papera, nahiko argi 
esan daiteke estatu kolpe bat dela. Hala ere, politikari batzuek, 
tartean Jose Manuel Garcia Margallo Espainiako Kanpo 
Harremanetarako ministro ohiak, sutsuki defendatzen zuten ez dela 
horrelakorik izan. Hori bai, modu suhar berean esango dute 
Katalunian 2017an gertatutakoa estatu kolpe bat izan zela. Ildo 
berean, Altsasuko gazteek kartzelan jarraitzen dute, baina eurena 
baino okerragoa diren hamaika kasutan ibilitakoak libre daude. 

Ez da soilik manipulazioa, framing-a baizik. Errealitatea 
kontatzeko, ulertzeko eta partekatzeko modu bat. Batez ere, herritar 
askok sinistuko duten ikuspuntu bat. Nola ihes egin emandako 
marko hauetatik eta norberarena eraiki? Erraz: irakurri, entzun eta 
ikusi ahal bezain beste komunikabide, eta gero zure framing 
propioa sortu. Hona hemen hedabideak erabiltzeko funtsezko 
araua: ez jarraitu bakarrik bat. Azken finean, kazetaritza hilzorian 
egon daiteke, baina oraindik beharrezkoa da.  

nola ihes egin 
eraikitako marko 
hauetatik eta 
norBerarena 
eraiki?

'Framing'-a

oier llinas 
kazetaria





iritzia

16 ALEA

#ZaldiUrdina

P rincipal Antzokia lepo 
bete zuten asteartean 
Zaldi Urdina antzezlana 

ikustera joan ziren ehunka 
lagunek. Unai Iturriaga eta Igor 
Elortza bertsolariek idatzitako 
antzezlana Artedrama, Axut! eta 
Dejabu konpainiek prestatu 
dute, eta zuzendaritzaz Ximun 
Fuchs arduratu da. Antzezleak 
Ander Lipus, Manex Fuchs, 
Urko Redondo, Miren Alcala, 
Oier Zuñiga, Edurne Azkarate 
eta Olatz Beobide dira.  
Heroinaren fenomenoa eta 
euskal gatazkaren auzi 
desberdinak lantzen ditu 
antzezlanak, eta urriaren 11n 
estreinatu zutenetik arrakasta 
handia izaten ari da.

@estitxuugarte

Sarean Zaldi urdina Gasteizen ikusi berri. Guztiz 
gomendagarria. 
@ielortza @uiturriaga @HutsTeatroa 
@ArteDrama izugarrria zuen lana. #ZaldiUrdinaane 

larrinaga 
@ane_larrinaga

Oholtza gaineko magia geure azalean sentitu 
dugu. Mila esker herri honen kontakizunaren 
argi-ilunak plazaratzeagatik. Eta zorionak 
euskarazko antzerkiak aretoak bete 
ditzakeenaren adibide bizi izateagatik. 

itziar 
ostolaza

@itziar_ostolaza

Principal Antzokian ikusi ondoren, erabat 
gomendagarria Zaldi Urdina lana:  "...gazteria 
eta rock musika...hiesa eta heriotza... gatazka 
politikoa eta botereen esku beltza... Auzia da 
droga kalean dela, hemen eta...

errikarta 
riki

@errikartariki

#Zaldiurdina ikusi berri Gasteizen. Zorionak 
talde osoari lan bikainagatik!👏
Birak jarraitzen du, ez galdu ikusteko aukera! mertxe 

guillen
@mervitoria1

"Eta nik infinitoa izan nahi nuen". 
Zauriak partekatuz ere egiten da herri bat. Ze 
ona eta ze beharrezkoa #ZaldiUrdina. Minetik 
sortutako kronika txundigarri bat. Zorionak lan 
talde osoari! 

julen aPella
@apellaJ
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Astekoak politika

mikel Buruaga GaSteiz
Aldundiak prest ditu aurrekontuak. 
Ramiro Gonzalez Arabako dipu-
tatu nagusiak eta Itziar Gonzalo 
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu 
Saileko foru diputatuak joan den 
astean aurkeztu dituzte 2020. ur-
terako aurrekontuaren nondik 
norakoak. Gonzalezen arabera, 
foru gobernuak aurkeztu dituen 

kontuek "lurraldearen etorkizuna" 
ziurtatuko dute, datozen urteo-
tako  egoera  ekonomikoa "edozein  
izanda  ere".

Partida garrantzitsuenei dago-
kienez, besteak beste, 4,8 milioi 
euro inbertituko dira tranbia hi-
riburutik hedatzeko, 9 milioi au-
tobus elektriko adimentsuan eta 
haren gordelekuetan, 18,6 milioi 

Saratxoko errepidean, 8,2 milioi 
Gasteizko auditorioan eta beste 
7 milioi Mendizorrotza eraberri-
tzeko. Bost egitasmo horiek le-
gealdi honetako "etorkizuneko 
Arabarako proiektu izarretako 
batzuk" direla adierazi du Gon-
zalezek.

Aurrekontu proiektuak 231,5 
milioi euroko erreserba egiten du 
inbertsioetarako. Zehazki, 103 
milioi eurora iritsiko dira 2020rako 
inbertsioak. Zenbateko horri bes-
te 128,5 milioi gehitu behar zaiz-
kio, legealdi guztirako konpromi-
so-kredituen bidez jasota geratu-
ko direnak.

Kohesio sozialerako apustuari 
dagokionez, gizarte politikan 250 
milioi euro baino gehiago erabil-
tzeko asmoa dutela azaldu du 
Gonzalezek: "Batez beste 765 euro 
zuzenduko ditugu Arabako biz-
tanle bakoitzeko".

"Etorkizuneko Arabarako" bost proiektu izar nabarmendu ditu Aldundiak, tartean tranbia, autobus elektrikoa eta Saratxoko errepidea. AfA

518,3 milioi 
euroko kontuak
2020. urterako aurrekontu "sozial eta inbertitzailea" aurkeztu du 
aldundiak, diputatu nagusiaren hitzetan. eh bilduk, berriz, kezka 
agertu du "ia inbertsio guztiak" Gasteizen egingo direlako.



Gizarte Ongizaterako Foru Era-
kundeak 216 milioiko aurrekontua 
izango du, besteak beste, men-
dekotasuna duten adinekoengan 
arreta hobetzeko (84 milioi euro), 
desgaituei arreta eskaintzeko (35,8 
milioi euro) edota zaintzaileen-
tzako (561.000 euro) zein adinga-
been eta familiarako (25,5 milioi) 
partiden erreserba egiteko.

Kultura, gazteria, euskara edo 
berdintasunari buruzko kontzien-
tziazio politikak ere kohesio so-
zialari begirako elementuak dire-
la azpimarratu du diputatu na-
gusiak.

Bestalde, 2020rako %2,76 hazi-
ko da toki finantziazioa eta, guz-
tira, 275,6 milioi gorde dira Ara-
bako kuadrillentzat, udalentzat 
eta kontzejuentzat. "Arabako toki 
erakundeentzat inoizko finan-
tziaziorik handiena" dela ziurta-
tu du Gonzalezek, pertsonak 

"nonahi bizi direla ere" zaindu 
nahi dituztela erantsita. 

Azkenik, diputatu nagusiak na-
barmendu du inbertsioak eta 
politika publikoak "zorrak egin 
gabe" burutuko direla eta "mu-
rriztu ere" egingo dituztela. "Za-
lantzarik gabe, premiazko ahale-
gina izan da lurralde eragile izan 
nahi badugu etorkizunean", bu-
katu du Gonzalezek.

"ia guztia Gasteizen"
EH Bilduk ez ditu begi onez har-
tu foru gobernuak mahai gainean 

jarritako zenbakiak. Alderdi aber-
tzaleko batzarkide Kike Fernandez 
de Pinedo kezkatuta agertu da "ia 
inbertsio guztiak Gasteizen" egi-
ten direlako, "lurraldeen arteko 
desoreka areagotuz". Fernandez 
de Pinedoren arabera, herrien 
despopulazioari aurre egiteko, 
"aurrekontuaren %0,2" baino ez 
da erabili.

Inbertsioetan "zazpi proiektu 
baino ez" dituela aipatu nabar-
mendu du Fernandez de Pinedok, 
eta "horietako sei Gasteizen" di-
rela leporatu dio Ramiro Gonza-
lezi. Gizarte politikei buruz egin-
dako azalpenean, proiekturik ez 
duela zehaztu kritikatu dio. Gai-
nera, deitoratu du Foru Gobernuak 
EH Bilduko batzarkide taldea 
kontuan hartu ez izana. "Proiek-
tua mahai gainean dugunean, 
iritzia zehaztuko dugu", aurrera-
tu du.

egoera ekonomikoa 
"edozein izanda ere"  
kontuek etorkizuna 
ziurtatzen dutela 
dio foru aldundiak
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astekoak laburrean

eSanak zenbakitan

"Eskualdean oso 
emakume elkarte 
indartsuak ditugu, 
ibilbide luzekoak"

miren urresti azPiri
aiaraldeko berdintaSun teknikaria
Iturria: Aiaraldea.eus

hondakinak
arabako errioxako biztanle 
bakoitzak 597 kilo hondakin sortu 
zituen 2018. urtean, eta soilik 
%23,9 birziklatu zuen. hala, 
hondakinen %76,09 (454 kilo) 
eskualdeko edukiontzi grisetan 
jaso dute, eta horrenbestez ezingo 
dira birziklatu. Gainera, arabako 
errioxa da herrialdean ontzi 
gutxien birziklatzen duen 
eskualdea (%18,8). aldiz, beira 
gehien birziklatzen duen kuadrilla 
da (%8,21). europako birziklatze 
helburuetatik oso urrun dago 
oraindik eskualdea.

597

Basurdeak
arabako basurdeen errolda jaso 
du aldundiak 2018-2019 
basurdeen kudeaketa Planaren 
barruan. horren arabera, lurraldean, 
7.200 eta 8.100 basurde artean 
dago; badaia mendilerroa, aramaio 
eta lautada-iparraldea dira 
dentsitate handiena dituzten 
zonaldeak. txosten horretan jaso dutenez, 2017-2018 kanpainan, 
guztira, 1.626 ehizaldi antolatu dituzte araban, eta 3.353 basurde hil 
dituzte horietan, hortaz ehizaldien eraginkortasun maila %34koa dela 
ondorioztatu dute. errepideetan eragiten dituzten trafiko istripuak 
nabarmen igo dira; izan ere, 2018an, istripuen %41,67 eragin zituzten.

8.100

egunak
gasteizko michelinen obra 
publikoetako, ingeniaritza lan 
handietako eta meatzaritzako 
ibilgailuetarako gurpil erraldoiak 
dira lantegiaren ekoizpenik 
garrantzitsuena. zuzendaritzaren 
arabera, horien eskaria murriztu 
da aurten, eta datorren urtean ere 
apalduko da. horregatik, erabaki 
du eguberrietako jaiegunei bost 
eguneko etenaldia batzea, gurpil 
erraldoien ekoizpen lineetan. 
langileen batzordeak susmoa du 
neurriak zerikusia duela hitzarmen 
berriaren negoziazioarekin.

11
"Ur biltegi berria 
eraikitzeko obrari esker, 
orain dugun bolumena 
bikoiztuko da"

itziar de alava
lantzieGoko alkatea
Iturria: Radio Rioja Alavesa

"Batzuetan uste dugu 
leku neutral batetik ari 
garela idazten, eta hori ez 
da horrela"

karmele jaio
idazlea
Iturria: Berria
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Angel Aldak egindako lanari esker,  
iragan astean, azkenik, Antoña-
natik igarotzen den ibaiak bere 
jatorrizko izena berreskuratu du. 
Hala, Berron deitura jasotzen zuen 
kartela kendu eta Ega ibaiaren 
seinalea jarri berri dute. Hainbat 
ikerketa egin ditu Aldak azken 
urteetan gaiaren inguruan, eta 
berretsi ahal izan du Berron izena 
okerreko erabilera dela.

Jatorrizko izena 
berreskuratu du Ega 
ibaiak Antoñanan

Antoñanan, Berron ibaiaren kartela kendu eta Ega ibaiarena jarri dute. AngEL ALdA

130.000 euroan lizitatu du Argan-
tzongo Udalak Zadorra ibaia gu-
rutzatzeko zubi berriaren erai-
kuntza proiektua. Modu horretan, 
XIII. mendeko zubiarekin batera, 
edozein motako ibilgailuen joan-
etorria ahalbidetuko duen azpie-
gitura berria izango dute Argan-
tzon eta Tuyo lotzeko. Ikusteko 
dago, obra egiteko finantzazioa 
nondik etorriko den.

Zubi berri bat 
eraikitzeko lehen 
urratsa, Argantzonen

Aguraingo Udalak Elkarbizitza eta 
Aniztasunaren I. Plana aurkeztu 
du, jatorri desberdineko bizilagu-
nen arteko elkarbizitza sustatzeko 
asmoz. Inmigrazioaren Euskal 
Behatokiak udalerriko errealitatea 
jasoaz egindako txostena oinarri 
hartu dute plana martxan jartze-
ko. Txostenaren arabera, Agurain-
go biztanleriaren %13,4 migranteak 
dira. 2022. urtera arte hainbat 
neurri jaso ditu Udalak.

Elkarbizitza eta 
Aniztasunaren I. Plana 
aurkeztu du Agurainek
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Hamaika saltsa

Populismoa ez elikatzea xede
kulturarteko 72 bazkari egin dituzte igandean, bizilagunak ekimenaren barruan. kultura-aniztasunari ateak 
ireki eta etorkinekiko mespretxua eragiten duten mezu populistei ateak itxi nahi izan dizkiete horren bidez.

juanma gallego araba

Mila lagun baino gehiago 
elkartu dira joan den igandean 
Euskal Herri osoan egindako 
kulturarteko bazkarietan. 
Arabaren kasuan, 1.082 
pertsona elkartu dira, 72 
bazkaritan. Modu horretan, 
etxe eta txoko asko zubiak 
eraikitzeko gune bilakatu ziren. 
Aurten Lautadako, Aiaraldeko, 
Mendialdeko eta Añanako 
kuadrilletako hainbat herritan 
izan dira hitzorduak, eta baita 
Gasteizen ere. Parte-hartzaileen 
jatorriari dagokionez, mundu 
zabala ondo ordezkatuta egon 
zen: 48 herrialdetatik etorritako 
lagunak bertaratu ziren 
otorduetara. 

Zurrumurruen aurkako 
estrategiaren barruan 
antolatutako ekimena da 
Bizilagunak, Arabako Foru 
Aldundiak eta CEAR-Euskadik 
antolatuta. Errefuxiatuen 
aldeko erakundeak azpimarratu 
duenez, "ekimena oso intimoa 
den zerbaiten ateak irekitzeko 
modu bat da; alegia, gure 
etxeak irekitzeko modu bat". 
Horregatik, bazkari hauek 
"herritarren keinu kolektibo" 
gisa definitu dituzte. 

Atearen metafora baliatu dute 
ekimenaren filosofia 
zabaltzeko. Hala, kultura-
aniztasunari atea ireki eta, 
modu beran, "migratzaileekiko 
eta errefuxiatuekiko 
mespretxua eragiten duten 
mezu populistei" atea itxi nahi 

izan dietela azaldu dute. Araban 
jarraian egiten duten laugarren 
urtea izanik ere, testuingurua 
kontuan hartuta, aurtengo 
hitzordua bereziki garrantzitsua 
izan dela iradoki du Virginia Cid 
CEAR-Euskadiko kideak: 
"Gezurrezko zurrumurru 
arrazistak, diskurtso politiko 
populistak eta xenofobiaz 
betetako iritzi publikoa ari gara 
bizitzen une hauetan", 

nabarmendu du. Honen 
aurrean,"kultura-
aniztasunerako espazioak" 
sortzeko beharra azpimarratu 
du.

Bazkarietan parte hartu duten 
familia guztiei eskerrak 
emateko, ekimenaren 
arduradunek elkarretaratze bat 
antolatu dute azaroaren 30ean, 
EHUko Gasteizko Letren 
Fakultatean. 

Kultura-aniztasunerako espazioak sortzea da ekimenaren helburuetako bat. cEAr

Araba osoko etxe eta txokoetan egin dituzte bazkariak. cEAr
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Añana, bertako zaporeez blai
añanako kuadrillak X. Jardunaldi Gastronomikoak egingo ditu azaroaren 23an eta 24an, bertako 
produktuak nabarmentzeko eta eskualdeko ekoizleek egiten duten lana ezagutarazteko helburuarekin.

erredakzioa aÑana

Añanako produktuak eta 
bertako jatetxeetako 
proposamenak ezagutzeko, 
eskualdeko produktuekin 
egindako menu eta pintxo 
bereziak, tailerrak, bisitaldiak 
eta jarduera herrikoiak antolatu 
dituzte asteburu honetarako 
Zaporeez blaitu lelopeko X. 
Jardunaldi Gastronomikoak 
egitasmoaren barruan.

Aurtengo edizioan, menu 
bereziak eskainiko dituzten 
jatetxeak honako hauek izango 
dira: Arasur (Ribabellosa), 
Badaia Taberna (Mandaita), El 
Viso (Estavillo), La Kabaña 

(Espejo), Margara (Langraiz 
Oka), Merendero Rosa 
(Langraiz Oka) eta Palacio de 
Añana (Gesaltza Añana). 
Horrez gain, pintxo bereziak 
eskainiko dituztenak ere 
badira: Angostoko kanpina 
(Villanañe), Txoriarte Coto el 
Castillo (Santa Cruz del Fierro), 
Kuartango Sagardotegia 
(Kuartango), Meson Valderejo 
(Lalastra) eta Bovedako gizarte 
etxea.

bertako produktuak, erdigunera
Egitarau oparoa ere prestatu 
dute: azaroaren 23an, 
larunbata, Sobrongo Uraren 
Museoan, Nagore Lazaro 

nutrizionistak eskualdeko 
produktuetan oinarritutako 
elikadura osasuntsua ardatz 
izango duen lantegi familiarra 
gidatuko du. Egun berean, 
bisita gidatua egingo dute 
Ekotarrikora (Kuartango). 
Tokiko lehengaiak, produktu 
ekologikoak eta gehigarririk eta 
glutenik gabekoak erabiliz 
artisau moduan platerak 
prestatzen dituen kontserba-
kooperatiba da Ekotarriko. 
Euskaber Oraa (Espejo) 
arrautzak ekoizten dituen 
baserria ezagutzeko aukera ere 
egongo da, ipuin kontalari 
baten eskutik.

Igandean, irteera mikologiko 
gidatua egingo dute Langraiz 
Okatik, perretxikoak eta 
onddoak ezagutzen ikasteko, 
espezie jangarriak bereizteko 
eta nola aurkitu eta nola bildu 
ikasteko. Horrekin batera, 
zenbait errezeta ere prestatuko 
dituzte. Azkenik, jardunaldiak 
ixteko, bisita gidatua egingo 
dute Gatz Haranera eta 
Añanako gatz mota 
desberdinak dastatuko dira.

Aste bukaerako hitzordua 
aukera aparta izango da 
eskualdera hurbildu eta, 
bertako produktu eta jatetxeez 
ez ezik, ondare eta naturaz 
gozatzeko; tartean, Santa 
Katalinako lorategi botanikoa, 
Iruña Veleia herri erromatarra, 
Gatz Harana, Varonatarren 
Dorretxea edo Valderejoko 
parke naturala. edo Caicedo 
Yusoko aintzira. Bertako produktuak dira Añanako X. Jardunaldi Gastronomikoen protagonista. AfA
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90. hamarkadan soul eta, 
oro har, erritmo beltzekin 
zerikusia zuen musikaren 

erreferente izan ziren Gasteizen 
antolatzen ziren jaialdiak. Gerri 
herdoilduak edukitzeagatik 
ezagun, fenomeno 
"paranormaltzat" har genezake 
AEBetan sortutako musika 
afroamerikar hark lortutakoa: 
euskaldunak pub-barraren 
babesetik aldendu eta pistako 
dantzari amorratu bilakatzea. 
Erru handia izan zuen The 
Allnighters banda gasteiztarrak 
eta bere inguruan sortutako 
giroak, euren gitarren rhythm 
and blues (R&B) deskargek gau 
osoz dantzan irautera 
gonbidatzen baitzuten.

Garai hartan hartu zuen 
indarra soul kulturak Euskal 
Herrian, eta egun ugariak dira 
musika beltzaren inguruko 
jaialdiak: Soul 4 Real (Bilbo), 
Mojo Workin' (Donostia), 
Beltza Weekend (Iruñea)... 
Gasteizek ere badu musika 
beltzean oinarritutako jaialdia, 
izan ere, 3. edizioa beteko du 
Midnight Boogie Weekendek, 
Helldorado elkarteak Vital 
Fundazioarekin elkarlanean 
antolatutako jaialdiak. 
Aurtengo edizioa gainean dugu 
eta azaroaren 21etik 23ra, 
kontzertuak egoteaz gain, soul  
kulturaren inguruan 
antolatutako hainbat ekitaldiz 
gozatzeko aukera izango da.

Gozagarri gisa, hilaren 21ean, 
20:00etan, 2014an James 
Brownen bizitzaren inguruan 

Tate Taylorrek zuzendutako 
Get on up  filma eskainiko dute 
Dendarabako Luis de Ajuria 
aretoan. 

Ostiralean, hilaren 22an, 
gasteiztarron artean ikusmin 
handiena sortu duen 
kontzertua dago Helldoradon. 
Izan ere, Eli Paperboy Reed-en 
agerraldia 21:30erako dago 
iragarrita. Bostongo azal-zuriko 
artista gazteak 2009ko ARFn 
Gasteiz osoa dantzan erotuta 
jartzeko gai izan zen. Orduan 
Roll with you  bigarren disko 
ederra defendatzen lortutakoa, 
aurten 99 Cent Dreams 
berriarekin errepikatzen 

saiatuko da. 22ko jaiak luze 
iraungo du, Reed amaitu 
bezain laster hasiko baitira 
gonbidatutako lau dj-en saioak; 
horien artean, Alfie Linney 
ingelesa da ospetsuena. Laurek, 
garaiko binilo originalez 
armaturik, guztia emango dute 
zapaten zolak higatu arte.

Azaroaren 23ko jardunaldiari 
Jaime Bajoren El Hechizo del 
Groove liburuaren 
aurkezpenarekin, Jaume Mira 
margolariaren artelanen 
erakusketarekin eta Creative 
Soul kolektiboaren haurrei 
zuzendutako tailerrekin 
emango zaio hasiera, ondoren 
Helldoradora itzultzeko.

Aurreko eguneko lau dj-ekin 
biribildutako emanaldi bikoitza 
izango da azken gauekoa. 
Hasteko, Elxeko Pasapogas 
Hammond Quartet 
protagonista, aurkezpen 
gutuna era instrumentalean 
jotako modern jazza, 
boogaloo-a eta soula.

Amaitzeko, antolatzaileen 
apusturik sendoena, Zoot 
Mooney teklista beteranoa. 
Bornemouthko mitoa jazz 
prestakuntza duen musikaria 
da; 60ko hamarkadaren 
hasieran jada R&B egiten ari 
zen Eric Burdon, Steve 
Winwood edota Eric Claptonen 
aldamenean. Behin bakarrik jo 
du estatuan orain dela 15 urte.

Begirada eman egitarauari eta 
soulez beteriko asteburu ezin 
hobea igaro Midnight Boogie 
Weekenden.    

MBW

gasteizek ere Badu 
musika Beltzean 
oinarritutako 
jaialdia: midnight 
Boogie weekend

ELi 'pApErboy' rEEd

igor muñoz 
muSikazalea

muSika





Lanpostu bat lortzeko 
prozesuan lan-elkarrizketa 
etaparik garrantzitsuena da. 

Lanpostu baten bila egon den 
edonork daki elkarrizketa horren 
arabera dena aldatu daitekeela, 
lanpostutik gertuago egon 
zaitezke edo betirako galdu zure 
aukera guztiak. Enpresak, are 
gehiago tamaina handikoak eta 
multinazionalak, etengabe daude 
langile berriak bilatzen, 
hautagaiekin behin eta berriro 
antzeko lan-elkarrizketak egiten. 
Horregatik, zeregin hau 
optimizatzea beste negozio-
prozesuak optimizatzea bezain 
garrantzitsua eta interesgarria da. 
Nola egin daiteke? Adimen-
artifizialean dago erantzuna. 

Merkaturatzen hasi dira langile 
berrien aukeraketa prozesuetan 
aplikatu daitezkeen adimen-
artifizialean oinarritutako 
erremintak. Prozesua hurrengoa 
izango litzateke: langile berriak 
aukeratzeko arduradunak (gaur 
egun oraindik ere gizaki bat izan 
ohi dena) galdera sorta bat 
diseinatzen du, erremintari 
ematen dio, eta hautagaiak heldu 
ahala galderak bidaltzen zaizkie. 
Hauek grabazio bat egiten dute 
erantzunekin, eta algoritmoak 

aldagai ezberdinak hartuko ditu 
kontutan aukeraketa egiteko. 
Aldagai hauen artean keinuak, 
ahoskera eta erantzunen 
"zuzentasuna" daude, beste 
askoren artean. Zuzentasun 
bezala hautagaiaren ezaugarriek 
eta lanpostuaren 
errekerimenduek bat egiten 
dutela ulertu behar dugu.

Metodologia honek abantaila 
asko ditu, baita kritikagarriak izan 
daitezkeen beste aspektu asko 
ere. Argi dago denbora asko 
aurrezten dela hautatzailea eta 
hautagaia fisikoki elkartu behar ez 
direnean, bakoitzak erabakitzen 
duen momentuan egin dezake 
eta. Baina bat-batekotasuna eta 
urduritasunari aurre egiteko 
gaitasuna baloratzeko aukera 
galtzen da? Segur aski baietz. 
Faktore askok baldintzatu 
dezakete hautatzailearen lana. 
Jarrera edo aurreiritziak adibidez. 
Hautagaien artean parekotasun 
handiagoa lortzeko aukera dago, 
algoritmoa ez baita nekatuta edo 
kopetaraino egongo. Baina egia 
da elkarrizketa batek duen 
gizatasuna edo ulermen gaitasuna 
galtzen dela, eta ez beti hoberako. 

Beraz, eboluzioa edo 
inboluzioa? Ez bata, ez bestea. 
Hautagai kantitate galanta duten 
prozesuetan, adibidez, egokia 
izan daiteke horrelako soluzioak 
aplikatzea lehenengo behaketa 
egiteko orduan, baina hautagaia 
egoki ezagutzeko (etorkizunean 
langilea izango dena), 
beharrezkoa da, edo behitzat 
gomendagarria, aurrez aurreko 
giza-topaketa bat izatea.  

Algoritmoak aukeratuak?

unspLAsH

arrate sanchez
oreka it

teknoloGia

adimen-artifiziala 
oinarri duten 
tresnak eraBiltzen 
hasi dira hautaketa 
Prozesuetan
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Denbora-pasa

Araban da, baina... zer herritan dago horma-irudi hau?
ika euskaltegia

Lehiaketan parte hartu nahi baduzu, eman erantzuna gure webgunean:
alea.eus/bereziak/ika31

ALEAren irakurle guztioi aukera eman nahi dizuegu urtero euskaltegian 
antolatzen dugun 'Araban da, bai, baina...' lehiaketan parte hartzeko. 
Datozen asteotan argazki zein galdera bana izango duzue astero ikusgai 
ALEA aldizkarian. Animatu eta parte hartu, ea erantzun zuzena ematea 
lortzen duzuen!  

Hiru astean behin opari bat zozketatuko dugu asmatzen duzuenon 
artean, eta, horretaz gain, irabazleok Alea taldea osatuko duzue 
abenduaren 19an egingo dugun euskaltegien arteko finalean. 
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ALEA 29

Irakurleen txokoa

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

alea.eus/harpidetzak/

Irabazleak: 
Gorbeia zinemarako sarrera: Iurgi Mtz. de Aramaiona.
'Izan zaitez neu' kontzerturako sarrerak: Rakel Jausoro Saez de Camara 
eta Ane Aristi. 

Artepanen gosaria
Bi lagunentzat

ALEAk bi lagunentzako gosaria zozkatuko 
du, Gasteizko Artepan okindegietako 
batean ahogozatzeko. Eman izena 
azaroaren 27a baino lehen. Zuzenean 
jakinaraziko diogu irabazleari. 

parte hartU  www.alea.eus/zozketakzozketak

Askabide Klinikan
6D ekografia

Arabako ALEAk, Gasteizko Askabide 
Klinikaren eskutik, 6D ekografia-saio bat 
zozkatuko du; ekaina aurretik egiteko. Parte 
hartu nahi duenak abenduaren 4a baino 
lehen eman behar du izena; abenduaren 
13ko ALEAn publikatuko dugu irabazlearen 
izena.
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musika

gAstEIZ Physis versus nomos
folk esperimentala. gEu elkarteak 
antolatuta.
Asteartea 26, 20:30ean, Parral 
tabernan.

gAstEIZ gari, libe, anari eta jon 
Basaguren
'izan zaitez neu' jaialdia, Leocadia 
zabalate elkartearen eskutik.
Osteguna 28, 20:00etan, Jimmy 
Jazz aretoan.

bErtsolaritza

gAstEIZ Bertso afaria
Euskararen Asteko ekitaldien 
barruan. manu bendala eta Aroa 
Arrizubieta bertsolariekin.
Larunbata 23, 21:00etan, Foronda 
tabernan.

hitzaldia

gAstEIZ 'hizkuntza gutxituak: 
iraun ala bizi'
garabide elkarteak hizkuntza 
gutxituen inguruan antolatutako 
hirugarren mahai-ingurua. gartzen 
garaio, isabel Arias eta Aitor 
Aldasororekin.
Asteartea 26, 19:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxean.

haurrak

lAudIo 'diskotxantxa'
dantza ikuskizunaren ostean, askaria 

eta eskulan saioa ere izango dira. 
kokoriko hezkuntza faktoriaren 
eskutik.
Larunbata 23, 17:30ean, Lamuzako 
Frontoi Etxean. 

ikus Entzun

mAEZtu 'muga deitzen da 
pausoa' filma
Elbiria zipitria andereñoari buruzko 
dokumentala. Emanaldiaren ostean, 
solasaldia izango da maider oleaga 
zuzendariarekin.
Asteartea 26, 18:00etan, 
udaletxean.

bEstElakoak

gAstEIZ irakurle kluba
slavenka drakuli idazlearen 'Han ez 
banengo bezala' izango dute solasgai 
gasteizko irakurle klubean. iban 
zalduak gidatuko du saioa.
Osteguna 28, 19:00etan, Ignacio 
Aldekoa kultur etxean.

AgEnDA  Azaroaren 22tik 28ra

marGolaria

gAstEIZ 'margolaria'
mikel urdangarin musikariaren bizitza 
ardatz hartuta, oier Aranzabal 
zuzendariak ondutako filma da 
'margolaria'. dokumentalaren 
emanaldiaren ostean, solasaldia 
izango da mikel urdangarin eta oier 
Aranzabalekin.
Igandea 24, 19:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxean. 

Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak diruz lagundua.






