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Ezagutza xede, 
beste garaietara 
egindako jauzia
iraganera hurbiltzeko modua ahalbidetzen dute berregite historikoek, bai horietan parte hartzen dutenentzat 
zein ikusle direnentzat. erromatar inperioaren azken urteak edota garai napoleonikoa lantzen dituzten 
elkarteak daude, eta baita, beste ikuspegi batetik, Historia garaikideko gudak lantzen dituztenak ere.  
testua: Juanma Gallego. 
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I
raganera hurbiltzeko modu asko daude. Liburuak, filmak, 
dokumentalak, museoak edota aldizkariak dira horietako batzuk. 
Baina azken urteotan gero eta pisu gehiago hartu dute berregite 
historikoek. Garai urrunetako batailen antzezpenez harago, gero 
eta gehiago, horretan ari diren elkarteak ezagutza historikoa 
zabaltzeko bide berriak aurkitzen ari dira. 

Erromatar garaira salto eginda, gurean Cohors Prima Gallica 
elkartea da erreferentzia nagusia. 2002an jaio zen, Iruña Veleiako 
aztarnategiaren inguruan, baina, 2009an, grafito faltsuen haritik 
sortutako polemikaren ondoren, elkartearen barruko berrantolaketa 
egin zuten, helburuak berrikusita.

"Ahal dugun heinean, Erromako mundu berantiarra berreraikitzen 
saiatzen gara", dio elkarteko kide Luis Ortizek."Askotan  
erromatarren irudi finko bat ohi datorkigu burura, baina kontuan 
izan behar dugu Inperioaren amaieran gauza asko aldatzen direla, 
hala nola janzkera, apaingarriak edota hirietako giroa". 

 Garai horretan, Iruña-Veleia babesten zuen kohortea dago 
elkartearen izenaren oinarrian. Inperioa erori baino lehenagoko 
garai horiek ez ziren batere samurrak izan, roman way of life 
horretan parte hartu nahi zuten herriak Inperioaren mugetan 
pilatzen zirelako. Garai horretan, legioak bi multzotan banatuta 
zeuden: enperadorearen esku comitatenses zeritzenak zeuden, 
bataila handietan parte hartzen zutenak, eta, beharren arabera, leku 
batetik bestera mugitzen zirenak. Bigarren maila batean, limitanei 
izeneko tropak zeuden, batez ere Inperioaren mugetan ezarrita. 

Iruña-Veleian egon zen kohorte baten 
izena hartu dute Cohors Prima Gallica 
elkarteko kideek. cohors primA gALLicA 
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"Penintsula nahiko 
erromanizatuta zegoenez, 
hemen ez zegoen tropa askorik. 
Cohors Prima Gallica, hain 
justu, limitanei motakoa zen", 
azaldu du Ortizek. "Horregatik, 
godoek Pirinioak gurutzatu 
zituztenean, comitatenses 
motako tropak ekarri behar izan 
zituzten, horiei aurre egiteko". 
Une horretara arte mugak 
mantendu ziren arren, herri 
germanikoen presentzia 
aspaldikoa zen, eta, garai 
horretan, Erromako legioen 
goiko postuetan ere jatorri 
godoko buruzagiak bazirela 
gogorarazi du Ortizek. 

Kohorte horren inguruko informazio printza batzuk kontserbatu 
dira gaurdaino. Adibidez, hainbat hilarri eta izen, baino horiek ez 
dira, noski, baliatu dituzten informazio bakarrak. Batez ere adituen 
ikerketetan oinarritzen dira elkartean garai horiek berregiten 
saiatzeko. Historialariek, arkeologoek, numismatikariek edota 
epigrafistek egindako ekarpena dute oinarri. Are gehiago, elkartean 
bertan badira arlo zehatzetan espezialista diren adituak. "Gure 
taldean gehienak historialariak gara, baina irakasleak ere badira, eta 
horiek batez ere alde pedagogikoa lantzen dute. Garaiko armetan 
trebatuta dagoen ingeniari bat dugu, eta ehungintzan aditua den 
beste lagun bat. Tira, esango nizuke Espainia mailan Erromatar 
Inperio berantiarreko ehunetan aditurik handiena bihurtu dela".

Arkeologia esperimentala 
Hortaz, dibulgazioa bai, baino harago doa kontua. Izan ere, 
praktikan arkeologia esperimentala lantzen dute; hau da, iraganeko 
arazoei nola aurre egiten zitzaien argitzea helburu duen diziplina 
praktikoa baliatzen dute. "Adibidez ur-berogailu bat berreraiki 
behar izan dugu. Zaragozako artisau baten kolaboraziori esker egin 
dugu, eta asmatu behar izan dugu nola funtzionatzen zuen". 

Askotarikoak dira erabilitako iturriak. "Zuzenean garaiko 
elementuetara joan beharra dago: jantziak, armak, eguneroko 
tresnak, apaingarriak, mosaikoak, margoak, eskulturak, erliebeak 
eta garaiko dokumentuak...". Horiek guztiak argituta, hurrena 
ezagutza hori publikoari zabaltzeko unea da. "Normalean ordu 
erdiko berregiteak egiten ditugu, off-eko ahots batekin lagunduta 
edo guk geuk kontatuta. Gure ardura da ahalik eta didaktikoena 
izatea, azalpenekin. Funtsean, hitzaldi bizi bat da, baina, kontatu 
beharrean, antzeztuta". Pasarte zehatzak aukeratzen dituzte, horiek 
nola gertatu zitezkeen erakusteko: ehiza, ezkontza, hileta, epaiketa, 
edo ezagunagoak diren maniobra militarrak. Arlo didaktikoa 
azpimarratu du Ortizek. "Guk objektuak ahalik eta doitasun 
handienarekin berreraikitzen saiatzen gara. Baina ez du balio 
ezkutu txukun bat egiteak, gero horren ezaugarriak eta zergatiak 

Batailaren punturik gorenean mota 
guztietako sentimenduak azalerazten 
direla azaldu du Asier Merinok. gAstEizko 

bAtAiLA 1813

"koNtUa Ez Da 
aNtzEzPENa oso 
DEiGarria izatEa, 
JENDEak Hori 
UlErtzEa baizik"
luis ortiz

"Ur-bEroGailU bat 
Eraiki DUGU, Eta 
asmatU bEHar izaN 
DUGU Nola 
fUNtzioNatzEN zUEN"
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jendeari ondo azaltzen ez badizkiozu". Askotan jendeak lehen 
eskutik ikusitako objektu horiek gero museoetan ikusten dituela 
azaldu du Ortizek, eta horrek gauzak hobeto ulertzeko bidea ematen 
du. "Kontua ez da antzezpen hori oso deigarria izatea, jendeak hori 
ulertzea baizik. Zertan desberdintzen diren zerbitzari baten jantzia 
edo domine baten jantzia, esate baterako". Halakoak ikusi ahal izan 
dira, adibidez, Zientzia Astearen baitan Bibat museoan egindako 
berregiteetan.  

Gertuagoko garaiak
Erromatarrenetara ez baizik eta hurbilagoko garaietara doa 
normalean Gasteizko Bataila 1813 elkarteko kide Asier Merino. 
Duela bost urte hasi zen horretan, emaztearekin batera Waterlooko 
batailaren bigarren mendeurrenaren antzezpenera joan zenean. 
"Hain harrigarria eta ikusgarria izan zen, ezen pentsatu bainuen nik 
neuk hori ere bizi behar nuela". Gasteizen elkarte bat zegoela esan 
zioten, eta bat egitea erabaki zuen. 

50 bat lagun inguru batzen ditu 2014an sortutako elkarteak; 
horietatik, hogei batek parte hartzen du berregiteetan. "Batez ere 
neguan elkartzen gara entseguak egiteko, garai horretan berregiteen 
egutegia ez baitago hain beteta", azaldu du Merinok. Taktika 
militarren antzezpen publikoak egiten dituzte sarri, baina ez dira 
horretara mugatzen. Garaiko zibilen janzkera eta bizimoduak ere 
dibulgatzen saiatzen dira, beti ere, historialarien lana eta garaiko 
irudiak oinarri. "Horietan abiatuta, jostunengana jotzen dugu, 
ahalik eta modurik zehatzenean jantziak egin ditzaten, garai 
horretan erabiltzen diren ehun motak erabilita, hala nola artilezko 
oihala, zeta eta lihoa. 

Frantses soldaduen papera egiten dute –"Tira, norbaitek egin 
behar du hori"–, baina pixkanaka elkartean fokua irekitzen ari dira, 
eta karlistadak edota Ameriketako Estatu Batuetako gerra zibila ere 
antzeztu dituzte. Erraz dute: "Gure ekipamenduan garestiena 
armamentua da, eta hori XIX. mendean ia-ia berdin mantendu zen". 

Ez zirEN Garai 
samUrrak izaN, 
iNPErioarEN 
mUGEtaN HErriak 
PilatzEN zirElako

iDazkiEtara Ez Ezik, 
itUrri askotara 
JotzEN DUtE 
bErrEGitEak EGiN 
aHal izatEko 

Erromatar ezkontza. cohors primA gALLicA Tropen mugimendua, Lautadan berreginda. gAstEizko bAtAiLA 1813



8 ALEA8 ALEA

Sakonean

Argi dago askoz gehiago ezagutzen dela duela bi mendeko 
gertakizunez Erromako garaiez baino. Hortaz, gauza berri askorik ez 
dute aurkituko, ezta? "Ez pentsa. Egia da asko ezagutzen dela baina 
noizean behin gauza berriak ateratzen dira. Orain arte ezagutzen ez 
ziren unitateen uniformeak, esaterako". 

Momentuz, XIX. mendean geratu da Merino, baina beste hainbat 
kide garai berrietara hurbiltzen ari dira. "Orain, adibidez, modan 
jartzen ari dira tertzioak edo bikingoak". 

Kanpotik ikusita, zaila da irudikatzea halakoetan parte hartzen 
dutenek zer sentitzen duten igartzea, batez ere bataila handiak 
izaten direnean. Benetan paperean sartzea lortzen dute, ala oraindik 
erantzuteko duten whatsapp hori datorkie burura? "Ea, bataila 
iristen denean ezin duzu imajinatu ere zelan murgiltzen zaren 
horretan. Adrenalina, beldurra... antzezpena dela jakinda ere, 
sentimendu asko ateratzen dira hor sartuta zaudenean. Zinez, garai 
horretara joatearen parekoa da". Are gehiago, mundu horretan 
sartuz gero, "atzera bueltarik ez dagoela" onartu du Merinok. "Oso 
ondo dago historiari buruz irakurtzea, edota pelikulak ikustea, baina 
hau ere primerakoa da, aizu!". Hemendik gutxira izango duten 
erronka berria buruan du orain Merinok. "Aurten, aurrenekoz, 
Waterloora joango gara, ekainean. Nazioarteko erreferentzia da, eta 
aukera eman digute bataila horren 205. urteurrenean egoteko". 

Ekainera bitartean, entseguetan jarraituko dute, eta seguruenera 
Inperioa erori aurretiko erromatarrek godoei aurre egiteko bideak 
asmatzen jarraituko dute. Zorte ona izan. ALEA IACTA EST. 

Erromatar garaiko hileta, Bibat museoan antzeztuta. cohors primA gALLicA

"aNtzEzPENa DEla 
JakiNDa ErE, EziN 
DUzU imaJiNatU 
zElaN mUrGiltzEN 
zarEN batailaN "
asier merino

"JostUNENGaNa 
JotzEN DUGU, 
JaNtziak aHalik Eta 
zEHatzENak izatEa 
lortU alDEra"
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Egiten diren berregite guztiak 
ez dira publikoak, edo, 
gutxienez, ez daude horretara 
bideratuta. Bide hori da 
Sancho de Beurko elkarteak 
jorratzen duena. Espainiako 
Gerra Zibilari buruzko ikerketak 
bultzatzeaz gain, buru-belarri 
dabiltza euskal herritarrek 
Bigarren Mundu Gerran izan 
zuten parte-hartzea ikertzen, 
Fighting Basques izeneko 
proiektuaren baitan. "Oraintxe 
bertan AEBetan Bigarren 
Mundu Gerran lehen eta 
bigarren belaunaldiko mila 
euskal herritar baino gehiago 
ikertzen ari gara", azaldu du 
elkarteko kide Guillermo 
Tabernillak. Gerra horietan 
egon zirenen oroimena 
berreskuratzeko modua da 
elkarte honek jorratzen duena. 
Horregatik, gainerako 
elkarteekin alderatuta, oso 
modu desberdinean hurbiltzen 
dira berregiteetara. 

"Jende askok modu ludiko 
batean parte hartzen du 
berregiteetan, baina horrek ez 
du transmititzen gerra bat 
nolakoa den. Guztiz 
errespetagarria da egiten 
dutena, noski, baina ez da gure 
aukera", azaldu du Tabernillak. 
Sancho de Beurko elkartearen 
kasuan, modu pribatuan egiten 
dute, oso modu zainduan, eta 
argazkilari profesionalekin lan 
egiten saiatzen dira, berregite 
hori publiko zabalari 
helarazteko. 

Gutxi dira elkartean. Dozena 
erdi bat ikertzaile eta beste 
dozena erdi berregile. Horien 
garrantzia azpimarratu du 
Tabernillak. "Berregilea ez da 

aktore bat, ez du fikzioa 
eskaintzen. Historiaren pasarte 
bat modu autentikoan 
eskaintzen du. Proposamen 
eszeniko bat ematen 
diozunean, berregileak 
benetako materialak eskainiko 
dizkizu", dio Tabernillak. 
Dokumentazioa ez ezik, 
xehetasun guztiak kontuan 
hartu behar direlakoan dago. 
Horregatik, oso jende 
gutxirekin lan egiten dute. 
"Gure berregiteetan daudenak, 
adibidez, dagokien adina dute. 
Ez da diskriminazioa, gauzak 

ondo egitea baizik, 
doitasunez".

2009an Legutioko batailari 
buruz egin zuten berregitean 
ikusten da hurbilpen hori 
nolakoa den. Horren pasarte 
bat ikus daiteke Interneten. 
"Kasu horretan dokumental 
baterako abiapuntua izan zen, 
baina, beste batzuetan, liburu 
baterako materiala izan 
daiteke", azaldu du Tabernillak.

Living history gisa ezagutzen 
den joera dago filosofia horren 
baitan. Historia Garaikideari 
dagokienez, horretan talde 
batzuk besterik ez daude 
Europan. "Modu lasai eta serio 
batean lan egiten saiatzen 
gara, deialdi publikoen arabera 
lan egin behar izan gabe. 
Behin material horiek landuta, 
publikoari helarazten diogu".

Polikarpov I-16 hegazkinaren berregitea. WAis svErus / sAncho dE bEurko

ikerketa eta 
berregite pribatuak 
baliatzen dituzte 
oroimena lantzeko

Belaunaldi baten memoria berreskuratuz
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Z
ortzi urteko espetxe zigorra 
beteta, joan den urtarrilaren 5ean 
geratu zen aske Ekaitz Samaniego 
(Gasteiz, 1990). Berriz familia eta 
lagunekin gozatzeko garaia, 
Gaztetxeari bisita egin eta atzean 
utzitako bertsozale kuadrillan 

murgiltzeko parada. Bidean aurrera egiteko, 
baina, espetxealdiko urte hauetan guztietan izan 
duen babes harreman sarea gogoratu nahi izan 
du. "Ederra izan da halako maitasunarekin bidali 
diguten indarra jasotzea; zortea dugu preso 
politikook. Gogo biziz nago jende horrekin bidea 
egiteko".
Nolakoa izan da espetxealdia? 
Kalean bezala, bolada on eta txarrekin. Baina han 
bizi daitezkeen egoera zail guztietatik aparte, oso 
momentu onak eta harreman politak ere lapurtu 
dizkiogu kartzelari, asko ikasi dugu hango kideekin, 
eskutan izan ditugun liburutxoekin. Egon da 
gozatzeko tartea ere.
2012ko urtarrilaren 14an atxilotu zintuzten, atxiloketa 
politikoak salatzeko bi aste ezkutuan eman ostean. 
Nola gogoratzen duzu momentu hura?
Ilusio handiz. Sekulakoa izan zen. Ederra izan zen 
ikustea gure ingurua halako egoera baten aurrean 
antolatzen eta hainbeste lagunengana iristen. 
Nire egoeraz harago, gauza hauek pertsonatik 
harago doazelako, injustizia horietako bat 
ikusaraztea lortu genuen. Ikaragarria izan zen 
sortu zen elkartasun dinamika. Bi aste horietan 

gordeta egoten lagundu zidaten pertsonak ere 
gogoratu behar ditut, zelako kariñoa eta zelako 
borondate onarekin lagundu zidaten. Eta mani-
festazioaren bukaera ere itzela. Beharbada itsusia 
da esatea, baina ez zen kartzelara sartzeko modu 
txarrena izan. Indartsu sartu nintzen, ilusioz 
beteta eta zerbait indartsua egin genuela erabat 
sinetsita. Gero hainbat gaztek esan zidaten 
arrastotxoa utzi zuela, eta eurei ere ilusioa eta 
indarra eman ziela; beraz, are konbentzituago 
gauza polita egin genuela.
Politikoki eta sozialki nolako balioa izan zuen ekimen 
horrek? 
Halako injustizia eta erasoen aurrean, botereari 
arrakalatxoak irekitzea beti izango da ona. Kontra 
egitea eta egiten diren barrabaskeriak normalta-
sunez eman ez daitezen erakustea, eta goitik lortu 
nahi dituzten argazki horiek pixkat hondatzea. 
Egunerokoan bezala, lanean hamaika gaitan 
dabilen jendeak egin bezala, espazioak irabazi eta  
arrakalak sortzea beti izango da ederra. Uste dut 
garai hartako dinamikak ere lortu zuela guk nahi 
genuen argazkia sortzea eta salaketa egitea.
Ondoren etorriko ziren, besteak beste, Ondarroa, 
Donostia, Iruñea eta Gasteizko herri harresiak. 
Indargarria izan zen halakoak egunkariaren 
bitartez jarraitzea. Erasoen aurrean, berriz ere  
herria antolatzen eta halako dinamika politak 
sortzen ikustea. Halako dinamiken putada izan 
zen gero lagun horiek eramaten ikustea, baina 
bide horrek eta dinamika horrek segur aski 

"Desobedientzia bide 
izugarri baliotsua    
izan daiteke"
ekAItz sAmANIeGO Preso oHia

2012an espetxeratu zuten samaniego, segi gazte erakundeko kide izatea leporatuta. Haren atxiloketa, 
ordea, ez zen oharkabean pasa. atzera begira, "eskubide zibil eta politikoen erasoa" agerian utzi eta 
dozenaka lagunek elkartasuna adierazteko abiatutako lan dinamikaz harro hitz egin du gazteak.
testua: anakoz amenabar argazkiak: mikel buruaga/ Erlantz anda.
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indarra eman zion jende horri, eta denon artean 
argazkia oharkabean pasa ez zedin lortu zen; 
seguru balio izan duela ere loturak sortzeko 
dinamiketan parte hartu zuen jendearen artean.    
Desobedientzia zibilaren beharra ere mahai gainean 
jarri zenuten.
Bai, noski. Uste dut bizi garen gizarte honetan 
desobedientzia bide izugarri baliotsua izan 
daitekeela. Normaltasuna hausten da desobe-
dientziarekin, injustiziari aurre egiten zaio, eta, 
momentuko egoeraz gainera, nolabaiteko gatza 
sortzen du jendearengan. Momentu jakin batetik 
harago, bide oso emankorra dela uste dut.  
zortzi urte hauetan euskal Herriko egoera politikoa 
aldatu da. Nola ikusten duzu?
Kartzelan puzzlearen pieza asko galtzen dituzu, 
nahiz eta ondo jarraitu dugun barruan. Gasteizera 
bueltatu naizenean ikusi dut jende pila batek 
jarraitzen duela hamaika gairekin lanean, eta 
polita izan da ikustea panorama zail baten 
aurrean jende asko dagoela animo askorekin 
gauzak egiten. Gero, nola planteatu duen batek 
eta besteak lana eta borroka... gehiehi hitz egin 
aurretik lehen pertsonan ezagutu nahi dut.
espetxe sakabanaketa politika nola bizi izan duzu? 
zaballa, salamanca, murtzia eta zaragozan. 
Bizitzea tokatu zait, beste askok ni baino ibilbide 
askoz ere luzeagoak egin dituzten arren. Kartzela 
guztiek dituzte beren berezitasunak, eta akaso gu 
moldatzen gara batera edo bestera, baina senide 
eta lagunei sortzen zaien egoera da zailena. 
Desgaste handiko egoera da, animikoki, ekonomi-
koki... Eta, zorionez, aspalditik dago jendea arazo 
hau mahai gainean jartzen.
espainiako Gobernu berriarekin espetxe politikan 
aldaketarik aurreikus daiteke? 
Hobera izan daitekeen edozein aldaketa sorpresaz  
harrapatuko ninduke, estatu honek euskal preso 
politikoekin eta gure mugimenduarekin daukan 
jarrera min egin eta desgastatzekoa delako; zaila 
egiten zait imajinatzea... Euskaldunon aldetik 
erreakzio bat eta askatasun nahi bat dagoen 
bitartean, beti egingo dute horren kontra. Gober-
nu berriarekin aldaketak badatoz, primeran, 
nahiago nuke hala balitz, baina ez dut txalotuko 
estatuak hori egiten duenean; 30 urte daramate 
politika hori aplikatzen euskal askapen mugimen-
dua desgastatzeko. Beraien legea betetzen hasten 
badira ez naiz txaloka hasiko.
ziklo politiko berriarekin ez zara baikorra, beraz. 
Giroa desberdina da, eta zikloa aldatu dela nabari 
da, baina gatazkaren fase armatua itxi zen 

moduan, uste dut nahiko zail geratu zela adibidez 
presoena moduko korapiloa askatzeko. Egunen 
batean etorriko dira, akaso, baldintzak gauza 
handiak aldatzeko, baina lanean harrapatu 
beharko gaitu. Ez dut uste fase honek aukera 
izugarri berriak ekarriko dituenik; beti lez unean 
abiatu daitezkeen borroken esku egongo da. 
Begirada apurtzaile batetik oso arriskutsuak 
ikusten ditut ematen ari diren gauza batzuk, oso 
zaila delako oreka mantentzea balizko efektibota-
suna eta kritikatzen ari zarena zilegitzearen 
artean. Beharbada nazio askatasunaren borrokak 
ez dauka lehen zuen tamaina, eta uste dut pultsu 
hori normalizazioaren bidetik elikatzea zaila dela. 
Edozein gaitan apurketa handiago bat desio 
dugunon artean, normalizazioa ez da bidea. 
Normalizazioa hausteko zerbait da, ez elikatzeko. 
Bake prozesua zertan da?  
Niretzat ez dago bake prozesurik. Egon da abian 
jartzeko saiakera bat, baina ez da atera, estatu 
espainolaren xedea bere identitate oso itxiaren 
bidetik doalako. Espainiar izateko oso eredu itxi 
batekin lan egiten dute, eta hori auzian jartzen 
duenari eraso egingo diote, behin eta berriz. 
Horregatik ematen die halako amorrua preso poli-
tikoek babesa jasotzea ongietorrietan. Akaso 
irainduta sentituko da norbait, baina ez da inoren 
helburua jendea minduta sentitzea, eta gai 
horrekin egiten den erabilera politikoa ikaragarria 
da... Gauza bat da zubiak eraikitzea, konplizitate 
berriak sortzea, eta beste bat herri honek ezin 
adieraztea harrotasuna edo poza kalean, nahi 
duenean eta nahi duen moduan. Niretzat ere 
iraingarria da Egunsetiko Errosarioaren prozesioa, 
baina ez dut kalera atera ez daitezen eskatuko. 
Kiribil arriskutsu batean sartzen ari gara.
Aurrera begira, zer pauso eman behar dira?  
Geratzen zaigun bakarra bakoitza bere esparrutik 
lanean jarraitzea da, eta horretan hamaika lagun 
ari dira. Eta, besteak beste, preso politikoen 

"GaUza bat Da zUbiak EraikitzEa, 
Eta bEstE bat HErri HoNEk Poza 
kalEaN EziN ErakUstEa"

"botErEari EsPazioak HartU Eta 
arrakalatxoak irEkitzEa bEti 
izaNGo Da EDErra"



ALEA 13

Protagonista

inguruko gogoeta bat ere nahiko nuke. Egia da 
asko aipatu dela gaia penatik edo giza eskubide 
hutsetatik, eta ez dut esango hori horrela izan 
behar ez denik egoera penagarria delako, baina 
nahiko nuke preso politikoen auziak, tamalez urte 
luzez iraungo duenak, behintzat hainbat galdera 
eragitea zentzu politikoan. Zergatik daude 
pertsona horiek hor? Zergatik hartu zuten konpro-
miso hori? Zergatik mendekatzen da estatua?
Hausnarketa horiek albo batera geratu dira?  
Apur bat bai. Ulertzen dut konplizitateak sortu eta 
gai batzuetan gehiengoak eraikitzeko ezin direla 
gauzak termino batzuetara eraman gatazkaren 
adierazpide horien aurka zegoen jendearekin, 
baina faltan botatzen dut galdera politiko sakonak 
egiteko balio ez izana honek guztiak. 
kartzela beraren inguruko gogoeta egin duzu?   
Kartzela eraitsi behar den eraikin eta pentsamolde 
bat da, eta uste dut alternatibak badaudela. 
Kartzela beraren existentziaren inguruan galderak 
egitera gonbidatuko nuke irakurlea. Kalearen 
maketa bat baino ez da askotan kartzela; kalean 
ematen diren problematika asko kartzelan 
ematen dira are nabarmenago, eta hasten bagara 
benetan kartzela zalantzan jartzen urrats ona izan 
daiteke gizarte honen dinamikak zalantzan 
jartzeko. Han ezagutzen den jende asko ez dugu 
kalean ikusten, eurekin gurutzatzen garen arren; 
ditugun pribilegioez konturatu naiz, lehendik ere 
jakin bagenekien arren. Argi ikusi dut nola 
suntsitu dezakeen pertsona bat kartzelak.    
Azken urtean auzian jarri da zaballa, han izan diren 
istilu eta heriotzengatik. 
Heriotza kartzelan eguneroko gauza bat da, 
edozein kartzelatan. Sarri ikusten duzu bat hil 
dela ez dakit zein modulotan, beste bat erizain-
tzan... Oso egoera latzean dago jendea kartzelan; 
gaixotasun larri batek harrapatzen bazaitu edo 
menpekotasun handi bat pairatzen baduzu, 
zaintzak oso eskasak dira eta itxaronaldiak 
amaigabeak. Hotza dirudi nik horrela esatea, 
baina hala da; egoera zailean dagoen jendea ez du 
osatzen kartzelak, gehienetan txartu egiten du.    
kartzelako bizimoduaren inguruko hainbat pasarte 
jaso ditu Ruben sanchezek 'Hondarrak' liburuan...
Oso gustora irakurri nuen, eta nabari da ondo 
dokumentatu zela. Presoen une eta hausnarketa 
batzuk jaso ditu nik neuk ere eduki ditudanak, eta 
oso irakurketa interesgarria iruditu zitzaidan; oso 
modu arinean asko eskaintzen duen liburua da 
Hondarrak, preso politiko batek bizi ditzakeenen 
inguruan. 
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1 875ean, Basamortuaren konkista hasi baino lehen, hau da, 
bere herriaren hondamena hasi baino lehen, Namunkura lider 
maputxeak buruzagi militar argentinar bati gutun bat idatzi 

zion: "Kristauek lursail bat kentzen zidatela amets egin dut. Kasu 
honetan, nik defendatzen ditudan lursail hauek kentzen 
badizkidate, orduan, kristauen artera joan eta kalte handiak egingo 
ditut eta hala jakingo dugu nork dezakeen gehiago".

88 urte geroago baino ez, belaunaldi bat baino askoz gehiago ez, 
buruzagi afroamerikar batek, Martin Luther Kingek, Washintongen, 
jendetza baten aurrean diskurtso historiko bat egin zuen: 
"Adiskideok, gaur diotsuet, gaurko eta biharko zailtasunak eta 
frustrazioak gorabehera, oraindik amets bat dudala. Amerikar 
ametsean sakon errotutako ametsa da. Egunen batean, nazio hau 
altxatu eta bere kredoaren benetako zentzuaren arabera biziko dela 
amesten dut: gizon guztiak berdin sortu zirela berresten dugu 
ziurtasun osoz".

Sei urte geroago hil zuten, tiroz.  
Batzuetan ematen du amesgaiztoen eta betegabeko ametsen 

zerrenda luzeegia dela, ezta? Eta, hala ere, gizakiok amets egiten 
dugu, etengabe.  

batzUEtaN EmatEN 
DU amEsGaiztoEN Eta 
bEtEGabEko amEtsEN 
zErrENDa lUzEEGia 
DEla, Ezta? 

Ametsak

cira crEsPo
Historialaria

Iritzia



Ate irekiak

maribEl loPEz DE lUzUriaGa aloNso
ama eta irakaslea

Autobus geltokietako iragarkiak 
aldatu dituztela ikusi dut gaur, 
Netflixeko azken estreinukoak 
kendu eta ikastetxe batekoak 
jarri dituzte. Autobusetan, 
egunkarietan, irratietan ere... 
iragarkiak. Pentsa, gure alaben 
eskola publikoko horma ere 
erabili dute hainbat ikastetxeren 
kartelak jartzeko... eta haur 
eskoletan eskuorriak banatzen  
ari dira. Denak ere, sekulako 
eslogan deigarriekin, denak ere 
itunpeko eskolak: 
Desberdintasunaren balioa edo 
Emaitza kontrastatuak edo 
Segurua eta atsegina… Eta nik  
neure buruari: Hezkuntza zer da 
gaur egun? Salgai dagoen 
produktua? Ez al zen ba 
eskubidea?

Nafarroako gobernuak ere 
atera du bere iragarkia 
matrikula-kanpainarako: Eskola 
publikoa zure lehen aukera 
lelopean. Eta EAEn, zer? Ba, 
iazko kartel berbera: Zatoz 
gurera dioena. Data aldatu 
besterik ez dute egin. Aurtengo 
kanpainarako ez dute ezer 
berririk ateratzeko beharra 
ikusi, ez dute lelorik pentsatu. 
Esanguratsua iruditzen zait, 
kariño falta, eta ardura falta ere 
bai. EAEko ikastetxe publikoek 
ez al dute ikusgarria den 
kanpainarik merezi?

Publikoaren zaintzan eta 
kudeaketan ardura nagusia 
dutenek eskola publikoa 
bigarren lerroan kokatu nahi 
dutela iruditzen zaigu askori. 
Aspaldi piztu zen alarma kontu 

honen inguruan. Baina sareen 
arteko ezberdintasunak gutxitu 
ezik, areagotuz doazela ematen 
du, hezkuntza politikak lagun. 
Eskerrak hezkuntza publikoaren 
komunitatea (irakasleak, 
familiak…) ez dagoela hori 
onartzeko prest, eta benetan 
ikustekoak dira haien 
borondatez argitara ateratzen 
ari diren bideoak, kartelak eta 
eskola ezberdinetan egiten 
dena. Euskal Eskola Publikoaz 
Harro egoteko arrazoi 
garrantzitsu bat da hori.

Eta haurra matrikulatzeko 
adinean duten familiek zer? 
Batzuk merkatuan zehar 
bueltaka ibiliko dira, ustezko 
produkturik onena erosi nahian. 
Beste asko egokitzen zaienera 
joko dute (hauek hausnarketarik 
ezin egin, beste lehentasunezko 
kezka asko baitituzte), eta 
egongo dira ikastetxe batzuk 
planteatu arren, ezingo 
dutenak, ordaindu beharreko 
hileko kuotengatik edota 
ematen duten derrigorrezko 
erlijio-irakaskuntzagatik. Beste 
batzuk eskola publikoaren 

aldeko apustua egingo dute, 
denona eta denontzat delako 
ustearekin, eta, kontziliazioak 
uzten dien heinean, haien 
eskola hobeagoa izan dadin lan 
egingo dute, guraso elkartetik 
eta parte-hartze bide ugariak 
erabiliz. Eskola Publikoaz Harro 
egoteko beste puntu bat hori 
baita: jendea, komunitatea, 
elkarlana. Guztiona dena 
elkarrekin zaintzeko apustua 
egiten duen jendea.

Hezkuntzaren funtzioa 
pertsonei jendarte honek dituen 
erronkei aurre egiteko tresnak 
ematea da, eta, 
desberdintasunak kontuan 
hartuta (sozialak, ekonomikoak, 
jatorrizkoak, kulturalak, 
linguistikoak…), inklusiboki 
guztiontzako kalitatezko 
hezkuntza duina bermatzea.

Zer balio ematen zaio helburu 
horri lehentasuna ikastetxe 
jakin bateko kide izatea denean 
("desberdintasunaren balioa") 
edo "kontrastatu beharreko 
emaitzak" daudenean?

Ba horixe, ate irekiak.

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. 

Otsailaren 7an amaituko da aurrematrikula kanpaina. Eusko jAurLAritzA
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iritzia gutunak



#KobeBryant

H ogei urteko kirol 
ibilbidea eta arrasto 
sakona utzi du Kobe 

Bryantek saskibaloian. Los 
Angeles Lakersen hamar urte 
egin eta bost aldiz irabazi zuen 
NBA liga. Beste hainbat 
markaren artean, Olinpiar 
Jokoetako bi urrezko domina 
ere irabazi zituen 2008an eta 
2012an. Haren heriotzarekin, 
saskibaloiaz harago izan duen 
itzal luzea nabarmena da sare 
sozialetan.  

@aNamENabar

sarean Saskibaloi kantxa batetik netorrela irakurri dut 
bere heriotzaren albistea. Gaur egungo 
kantxetan ikusten diren hainbat keinu izango 
dira Koberen ondarea. Goian bego #KobeBryantibai rUiz DE 

arEtxabalEta 
@txabeto

Ikaragarria. Saskibaloizale amorratua ez naiz inoiz 
izan, baina haurtzaroko idoloetako bat joan berri 
da. Saskibaloiaren historiak eman duen jokalaririk 
onenetariko bat. 41 urte besterik ez. Betierekoa.

laNDEr irUiN
@iruintxo

Egun tristea saskibaloia maite dugunontzat.   
#RIPMAMBA #RIPKobeBryantmaitE Goñi 

EizmENDi
@euskaljakintza

Ezinezkoa da. Mila partida ikusiko nizkion, baita 
zuzenean ere. Historiara pasako den jokalari bat. 
NBAko historiako bigarren eskolta onena, 
animali lehiakor bat. #guganbego

imaNol maGro
@lmagreto

Koberekin gozatu genuen. Koberekin ikasi 
genuen. Koberekin saskibaloia maitatu genuen.
Koberekin gogoratuko gara beti. Historiako hiru 
onenetakoa izango delako. Etortzen dena 
etorrita ere.

aNDoNi 
UrbistoNDo

@urbixxx
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20 megapixel, modu automatikoa, aurpegi-ezagutza, edertasun-
iragazkia, HDR eta one click hobespena. Argazkiak di-da batean 
egiten diren honetan, badira ere bestelako proposamenak. Alejo 
Moreno diseinatzaileak argazkilaritza estenopeikoa baliatzen du, 
kamera ilunen sinpletasuna berreskuratuz. Freskagarri-lata baten 
barruan argazki-papera sartu, zulo ñimiñoa egin eta sei hilabete 
itxaron. Eguzkiak zeruan egin duen bidea jasota geratzen da, eta, 
harekin batera, denboraren iragatearen edertasuna. Gasteizko Arte 
eta Lanbide eskolan ikus daiteke erakusketa, otsailaren 28ra arte.
argazkia: alejo moreno sainz. 

Denboraren berezko erritmoaren lekuko

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

iruditan
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astekoak kultura

ErrEDakzioa gasteiz
Bide zientifikoaren ordez, judi-
ziala jarraitzea. Hori da azken 
urteetan behin eta berriz salatu 
duena Iruña-Veleia Argitu plata-
formak. Datorren otsailaren 3an 
Gasteizko Probintzia Auzitegian 
zabalduko den epaiketaren atarian, 
orain arte esandakoa berretsi du 
taldeak agerraldi batean. Alegia, 
Eliseo Gil Lurmeneko zuzenda-
riaren, Oscar Escribano langilea-
ren eta Ruben Cerdan kolabora-
tzailearen aurka hasiko dena 
"sekula egin behar ez zen epai-
keta" dela, auzitegia ez delako 
"eztabaida zientifiko bat eraba-
kitzeko lekurik onena".

Astelehenean, beraz, Iruña-Ve-
leia aferaren kapitulu berri bat 
irekiko da. Epaileen aurrean azal-
du beharko ditu Arabako Foru 
Aldundiak Iruña-Veleiako aztar-
nategian aritu ziren hiru lagunen 
aurka jotzeko arrazoiak, eta gra-
fitoak faltsutzeagatik 2009an ja-
rritako kereilaren oinarria.

Epaiketa hamar saiotan egingo 
dute, zehazki, astelehenetik os-
tegunera, otsailaren 18ra arte; eta 
Gasteizko Zigor arloko 1. epaite-
gian izango da. Astelehenean 
bertan, hiru akusatuak epailearen 
aurrean agertuko dira. Ondoren, 
ikerketako eta Arabako Foru Al-
dundiko kideak.

Martin Elexpuru eta Gontzal Fontaneda Iruña Veleia Argitu taldeko kideak. mikEL buruAgA

Grafitoen auzia, 
epaitegien esku
otsailaren 3an hasiko da gasteizko Probintzia auzitegian, 
iruña-Veleiako ostrakak faltsutzea egotzita, hiru lagunen aurka 
irekitako zigor-prozesua; 2009an aurkeztu zuen diputazioak kereila. 

Zigor eskaerak

Ia 300.000 euro arteko 
isun ekonomikoaz gain, 
espetxe zigorra ere 
eskatu dute akusazioek.

Eliseo Gil

• Fiskaltzak bost urte eta 
erdiko kartzela zigorra 
eskatu du Gilentzat, 
ondare historikoaren 
gaineko delitua 
leporatuta, eta agiri 
pribatuan faltsutze 
delitua egotzita.

• Arabako Foru 
Aldundiak, berriz, zazpi 
urte eta erdiko kartzela-
zigorra ezarri nahi dio 
Gili, kalte eta iruzur 
delituak egotzita. 

Oscar Escribano

• Fiskaltzak bost urte eta 
erdiko kartzela zigorra 
eskatu du 
Escribanorentzat.

• Arabako Foru 
Aldundiak, berriz, hiru 
urte eta bederatzi 
hilabeteko espetxe 
zigorra eskatu du, kalte 
delitu jarraitua egotzita.

Ruben Cerdan

• Fiskaltzak bi urte eta 
sei hilabeteko kartzela 
zigorra eskatu du, 
iruzur delitua eta agiri 
pribatuak faltsutzea 
egotzita. 

• Aldundiak hiru urte eta 
bederatzi hilabeteko 
kartzela zigorra eskatu 
du, iruzur delitua 
egotzita.
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Landa eremuaren 
"prekarizazioa" 
salatu dute nekazari 
eta abeltzainek

ErrEDakzioa gasteiz
Asaja, COAG eta UPA elkarteek 
estatu mailan bultzatutako mo-
bilizazioen testuinguruan, ehun 
bat nekazari eta abeltzainek pro-
testa egin dute Espainiako Go-
bernuak Gasteizen duen ordez-
karitzaren aurrean.  Bertan, landa 
eremuko "prekarizazioa" salatu 
dute, eta UAGAk azaldu duenez, 
bidezko prezioen falta, ustiategien 
errentagarritasunaren krisi larria 
eta merkataritza oztopoak dira 
protestaren arrazoi nagusiak.

2019ko datuak aztertu ostean, 
"nekazaritza eta abeltzaintzako 
milaka ustiategiren biziraupena 
arrisku larrian jartzen duten egi-
turazko arazoak" daudela ondo-
rioztatu dute.

sektorearen krisialdia
Nekazaritzako produktuen "pre-
zioen beherakada orokorra" ko-
katu dute krisialdiaren jatorrian. 
Horrekin batera, "ekoizpen kos-
tuen areagotzea, merkatuen de-
sarautzea eta nekazaritzaren 
eredu sozial eta profesionalaren 
uberizazio progresiboa" salatu 
dituzte mobilizazioan. Gainera, 
UAGAk adierazi du ez dagoela 
ados Nekazaritza Ministerioaren 
Landa Garapeneko politikaren 
kudeaketa Trantsizio Ekologiko-
rako eta Erronka Demografikora-
ko Ministeriora eramateko gober-
nuak hartutako erabakiarekin.

 Araban, sektorearen etorkizuna 
arriskuan jartzen duten hainbat 
"mehatxu" ere jarri dituzte mahai 
gainean. Erremolatxaren prezio 
"jasanezina" aipatu dute, besteak 
beste.

ErrEDakzioa arabako errioxa
Espainiako Estatuko Aldizkari 
Ofizialak (BOE) Arabako Mahas-
tiak-Viñedos de Alava jatorrizko 
izendapen babestuaren eskaera 
argitaratu du asteon; Arabako 
Errioxako Upategien Elkarteak 
(Abra) sor-marka berria bultza-
tzeko ekimena martxan jarri zuen 
2016. urtean; eta Eusko Jaurlaritzak 
espedientea izapidetu du. BOEn 
jasotzen denez, Arabako Mahas-
tiak jatorrizko izendapen babes-
tua izateko eskaerak Europako 
Batasunaren arautegian ezarrita-
ko baldintzak betetzen ditu, eta 
gaurtik aurrera bi hilabeteko epea 
ematen du dagozkion alegazioak 
egiteko.

Rioja Alavesa blogari egindako 
adierazpenetan, Ines Baigorri 
Abrako zuzendariak esan du BOEn 
argitaratzeak eman diola Arabako 
Mahastiak egitasmoari "ikuspegi 

zabaleko proiektua izateko beha-
rrezko duen legezkotasuna".  
Abrako zuzendariak gaineratu du 
urrats honekin "formalizatu" egin 
dela "ulertu ez den eskaera bat". 

Arabako Mahastiak sor-marka 
alternatiba bideragarria dela na-
barmendu du Baigorrik, eta Ara-
bako Errioxa osora zabalik dagoe-
la. "Gure enpresa-proiektuak, 
proiektu pertsonalak eta bizitza-
ko egitasmoak aurrera ateratzeko 
irtenbiderik egokienak bilatu behar 
ditugu. Arabako Mahastiak jato-
rrizko izendapen bat gehiago da. 
Aukera guztiak ditugu. Ez diegu 
arazoei irtenbide bakarra eman 
behar". Arabako Errioxako 40 
upategik baino gehiagok babestu 
dute Abraren eskaera, eta trami-
terako dokumentazioa aurkeztua 
zuten Eusko Jaurlaritzan 2016ko 
ekainean. Helburua "ustiapenen 
etorkizuna bermatzea" da.

Arabako Errioxako Abra taldeko 40 upategik bultzatu dute ekimena. phot.ok

aurrera doa arabako 
mahastiak sor-marka 
Jatorrizko izendapen babestua estatuko aldizkari ofizialean 
argitaratzearekin, formalizatu egin da 40 upategik egin zuten eskaera.
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 EstitxU UGartE loPEz DE arkaUtE
Kokapen geografiko pribilegiatua 
baliatu du Gorbeialdeak herrial-
dean posizio ekonomiko estrate-
gikoa finkatzeko. Gorbeia ingu-
ruetako biztanleko Barne Produk-
tu Gordina (BPG) altua da Araba-
ko gainerako eskualdeekin alde-

ratuta –42.894 euro–, eta hain 
zuzen garraio ardatz garrantzitsuen 
inguruetan kokaturiko industria 
jarduerei esker lortu du. 

Kasu honetan, Gasteizekiko 
gertutasunak lurraldeari mesede 
egin dio, Gasteiz-Bilbo eta Gasteiz-
Debagoiena ardatz estrategikoe-

tan kokatuta dagoelako, eta ber-
tan sortu direlako hainbat indus-
trialde.

Horien artean, nabarmentzekoa 
da eskualdearen hego-ekialdean, 
Gasteiztik hamabi kilometrora, 
dagoen Goiain industrialdea, 
Urrunaga eta Uribarriko urtegien 
ondoan. Inguru honetan, ehun 
enpresatik gora ezarri dira azken 
urteotan, horietako asko estatuko 
nahiz nazioarteko enpresa handiak 
etamultinazionalak izan dira.  

Izaera industriala
Hartara, ekonomia egituraren 
izaera industriala oso handia da 
Gorbeialdean, balio erantsiaren 
%49 manufaktura-industrian bai-
tu iturburu; eta sektorean dihar-
duten tamaina handiko enpresak 
ugariak dira. 

kokaleku 
pribilegiatuan
gasteiz-bilbo eta gasteiz-debagoiena lotzen dituzten errepideen 
inguruan sortu diren industria jarduerek eragin dute gorbeialdean 
izatea arabako batez besteko errenta pertsonal handiena.

Garraio ardatzen inguruetan kokatu diren industria jarduerei esker aberastasun tasa altuak ditu Gorbeialdeak. phot.ok

eskualdeen argazki sozioekonomikoa: gorbeia inguruak
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Lehen sektorea, ordea, gero eta 
indar apalagoa erakusten ari da, 
eta Araban nekazaritzarako lurren 
proportzio txikiena duen eskual-
dea da –soilik %21,9–.

Jarduera-tasa altua
Gaindegiak Euskal Herriko es-
kualdeen inguruan argitaratu 
berri duen argazki sozioekono-
mikoan jasotzen da azken urteo-
tan eskualdeko ekonomia gora-
bidean dagoela, baina ez duela 
2008 urteko "sasoia" berreskura-
tu. Halere, Gorbeia inguruetako 
herritarren jarduera-tasa (%78,5) 
Euskal Herriko batez bestekoaren 
gainetik dago (+1,7), eta langabe-
zia-tasa (%10,1), nabarmen azpi-
tik (-4,4). Eskualdeko herritarren 
gehiengoak Gasteizen dute lan-
tokia, eta maila apalago batean 
Debagoienean; eta, era berean, 
asko dira Gorbeialdean lan egiten 
duten gasteiztarrak ere. 

Goi-formazioa dutenen presen-
tzia handia da (%27,5), eta enple-
gu kualifikatua duen biztanleria, 
ugaria. Ingurumari horretan ko-
katu behar da Arabako batez bes-
teko errenta pertsonal handiena 
bertan izatea (urtean, 19.190 eu-
rokoa).

Hiriburuko biztanleak xurgatu dituzte

XX. mendearen bigarren erdialdean jazo zen despopulazio joera 
garrantzitsuari egokien eutsio dion udalerria Legutio izan da, 
hiriburuaren iparraldean garatzen den industria ehunetik gertu 
kokatzen baita. Gerora, azken hiru hamarkadetan, Gorbeialdeko 
egitura demografikoa Gasteizko eta beste eremu batzuetako 
herritarrak bereganatzearekin indartu da. 45 eta 64 urte 
bitarteko (eta formazio eta errenta maila ertain-altuko) biztanleria 
xurgatzeko gaitasuna izan du. Ildo horretan, haurren presentzia 
indartsua da (%16,0); 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 
presentzia, ordea, ahulagoa da (%13,0); 30-44 urte bitarteko 
herritarren presentzia ere mugatua da; eta azkenik, 65 urtetik 
gorako herritarren presentzia (%21,6) Araban edo Euskal 
Herrian baino murritzagoa da. Gaindegiak egindako ikerketan 
nabarmendu dutenez, "belaunaldi ordezkapena indartzeko 
etxebizitza politikak aktibatu ezean, epe ertainera egoera 
bestelakoa izan daiteke". Izan ere, gailentzen den eraikuntza 
motaren eraginez, etxebizitza hiriburuan eskuragarriagoa 
gertatzen da, eta bertara jotzen dute herritar askok. 

iturriA: gAindEgiA

HErrialDEaN, 
NEkazaritzarako 
lUrrEN ProPortzio 
txikiENa DUEN 
EskUalDEa Da

arabako batEz 
bEstEko ErrENta 
PErtsoNal HaNDiENa 
DaGo GorbEia 
iNGUrUEtaN
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esanak zenbakitan

"Izugarri matxista den 
gizarte batean bizi gara; 
diagnosiek matxistak 
izaten jarraitzen dute"

loUrDEs rElloso
bidane institutuko zuzendaria 
Iturria: Aiaraldea.eus

Euroak
trebiñuko Udalak 1,7 milioi 
euroko aurrekontua izango du 
aurten. eaJren, eH bilduren eta 
trebiñuko konderriko elkarte 
independentearen (aiCt) bi 
ordezkariren aldeko botoekin 
atera dira aurrera zenbakiak. eH 
bilduren ildo estrategikoak 
jasotzen dituzte aurrekontuek: 
7.000 euro bideratuko dira 
konpostatze proiektuak 
bultzatzeko, euskara ikasteko 
laguntzak handituko dituzte, eta 
4.000 euro bideratuko dira 
berdintasuna sustatzeko.

1,7

familiak
Ekian eguzki parkeak urtean 
15.000 familiaren elektrizitate 
premiak asetzeko beste energia 
sortuko du. eaeko eguzki instalazio 
handiena inauguratu dute aste 
honetan, arasur industrialdean, 
erriberabeitian. Parkeak 67.000 
eguzki panel ditu, eta horietako 
bakoitzak 355 watt-eko potentzia du. guztira, instalatutako potentzia 24 
mW-ekoa da, eta urtean 40.000 mWh inguru ekoizteko gai izango da. 
mondragon korporazioko krean taldea eta eusko Jaurlaritzaren 
energiaren euskal erakundea dira ekian sustatu duten erakundeak, eta 
beste 26 enpresek ere bat egin dute asmoarekin.

15.000

bidaiariak
tuvisa garraio enpresak errekor 
guztiak gainditu ditu 2019an, 16 
milioi bidaiaritik gora garraiatu 
baititu. zehazki, 16.208.128 
lagunek erabili zituzten hiri 
autobusak iaz. aurreko urtearen 
aldean, %2,84ko hazkundea da. 
tranbiaren erabilerak gehituz 
gero, iaz 24,5 milioi pertsona 
mugitu ziren garraio publikoan 
gasteizen. lineen banaketari 
dagokionez, l2 da erabiliena. 
Hain zuzen ere, ibilbide horretan 
ezarriko da autobus elektriko 
adimentsua (bea). 

16,2

astekoak laburrean

"Forondako 
aireportuaren terminala 
berritzeko obrak uda 
partean hasiko dira" 

bEGoña llarENa
forondako zuzendaria
Iturria: Radio Vitoria

"Baikorra naiz orain; 
ziur nago Gasteizek 
auditorio aparta izango 
duela; beharra du"

mariaNo bayoN
arkitektoa
Iturria: Radio Vitoria



astekoak laburrean

EH Bilduko batzarkide taldeak iaz 
egindako salaketaren ostean, eta 
Arabako Diputazioaren eta Go-
tzaindegiaren hitzarmenari esker, 
hondamenditik salbatu da XIII. 
mendeko Riberako San Esteban 
eliza erromanikoa. Besteak beste, 
elizaren fatxadak harrobiarekin 
sendotu dituzte, eta egurrezko 
leihoak jarri dituzte. Valderejoko 
parke naturalean dago tenplua.

Valderejoko Riberako 
San Esteban eliza 
birgaitu dute

"Arabako ondare arkeologikoaren 
ikerketa, azterketa eta dibulgazio 
lan goraipagarria" egiteagatik, 
Armando Llanos ikertzaileak eta 
Arkeologiaren Arabako Institutuak 
jasoko dute Arabako Domina api-
rilaren 28an. Modu horretan, 
Aldundiak "ikerketa eta hedapen 
lanarengatik, eta euskal kultura-
rekiko konpromisoarengatik" 
saritu nahi ditu. 

Armando Llanosi eta 
Arkeologiaren Arabako 
Institutuari, domina

XIII. mendeko Riberako eliza erortzeko arriskuan zegoen. hispAniAnostrA

Egun osoko egitarau oparoa pres-
tatu dute otsailaren 8rako, Lapue-
bla de Labarcan izango den Uz-
taberri Egunarekin lotuta. Herri-
ko upategiek ateak irekiko dituz-
te bisitariei urteko lehen muztioak 
eskaintzeko; Maribel Salas aktoreak 
egingo ditu pregoilari lanak. Das-
taketak eta upategien bisitak an-
tolatuko dituzte egun guztirako, 
eta ez da musika faltako.

Uztaberri Eguna hartuko 
du Lapuebla de 
Labarcak otsailaren 8an

ALEA 23
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Hamaika saltsa

Boilur beltzari gorazarre

EstitxU UGartE loPEz DE arkaUtE

Onddoaren bilketa kanpaina 
bide onetik doa. Abenduan hasi 
eta martxora arte luzatuko da 
Tuber melanosporum ospetsua 
biltzeko denboraldia, eta 
seiehun kilo inguru jasotzea 
aurreikusi du Arabako boilur 
beltzaren kooperatibak. 
Produktua nabarmentzeko 
asmoz, Boilur Beltzaren V. 
Nazioarteko Azoka egingo dute, 
igande honetan, Ribabellosan.

Kooperatibako arduradunek 
azaldu dutenez, zortzi eta 
hamar urte lehenago ereindako 
onddoak biltzen hasi ziren 
lehen kanpaina 2017-2018koa 
izan zen, eta horretan bildutako 
boilur kantitatea bikoiztea 
espero dute aurten. 
Onddoarekin landatutako 180 
hektarea kudeatzen ditu 
kooperatibak, batik bat 
Mendialdean, Añanan eta 
Aiaraldean, eta 45 ekoizle 
biltzen dira. 

Kooperatibak azpimarratu du 
boilur beltza "testura orekatuak 
eta egitura lodiak dituzten 
kareharrizko lurzoruetan" 
garatzen dela, eta azpimarratu 
du Arabak badituela boilur 
beltza ekoizteko ezaugarri 
aproposak, lurzoruari eta 
klimari dagokienez.

Bilketa kanpainarekin batera, 
eta "boilur beltzarekiko grina 
mundura zabaltzeko", igande 
honetan, otsailaren 2an, Boilur 
Beltzaren V. Nazioarteko Azoka 
antolatu dute Ribabellosan. Iaz, 

8.000 lagunek baino gehiagok 
parte hartu zuten 
ospakizunean.

Polonia, gonbidatua
Miren Santamaria 
Erriberabeitiko alkateak 
jakinarazi duenez, aurten, 
herrialde gonbidatua Polonia 
da, eta azokan Aleksandra Rosa 
Gruszecka adituak parte 
hartuko du, basogintzan 
ikertzaile eta doktorea da eta 
bere herrialdeko Baso 
Ikerketarako Institutuko Baso 
Ekologia sailean egiten du lan.
"Gruszeckaren hitzaldiaz gain, 
dastatze saioak izango ditugu, 
40 postu baino gehiago boilur 
beltzarekin eta eratorritako 
produktuekin, zuzeneko 
sukaldaritza tailerra, 
txakurrekin boilurra bilatzeko 
erakustaldia eta haurrentzako 

jarduerak", nabarmendu du 
Santamariak.

Azoka 10:30ean inauguratuko 
dute, Ribabellosako gizarte 
etxeko areto nagusian; eta 
ordutik azokan parte hartuko 
duten berrogeitik gora 
erakuslek bisitariei ongietorria 
egingo diete. Bakoitzak bere 
herrialdean boilur beltzaren 
inguruan egiten duen lana 
azalduko du; halaber, postuen 
artean aurkitu ahalko da 
boilurra landatzeko lehengaia 
duten mintegiak, elikadurarekin 
eta gastronomiarekin lotutako 
enpresak eta industriak, eta 
hainbat nekazaritza jarduera.
Txakurrekin boilurrak bilatzeko 
erakustaldia 12:00etan izango 
da, eta 13:30ean boilur 
beltzarekin platerak nola egiten 
diren erakutsiko duen show 
cookinga egingo dute. 

Boilur beltza erosteko aukera egongo da igandean, Ribabellosan. phot.ok

boilur beltza biltzeko 2019-2020 kanpainaren erdian daude nekazariak, eta aurreko urteetan baino ale 
gehiago biltzea aurreikusi dute. igandean, ribabellosan, onddoaren V. nazionarteko azoka ospatuko dute.
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Naturaz inguratzeko parada
arabako lurraldeari buruzko informazio orokorra eta 39 gailurretara doazen 30 mendi igoera biltzen 
dituen webgunea sortu dute; datu guztiak euskaraz eta oso modu errazean daude azalduta.

Esti laNao

Arabako txoko ederrak 
gordetzen dituela ez da kontu 
ezezaguna. Naturak oparitutako 
paisaia eta bazter ezberdinez 
osatua dago lurraldea, eta 
horietan murgiltzera 
gonbidatzen duten ibilbideak 
asko dira. Hori abiapuntutzat 
hartuta, eta Arabako mendiei 
eta lurraldeari buruzko 
informazioa emateko asmoz, 
web orri bat prestatu du Xabier 
Beristain mendizale 
gipuzkoarrak: arabakomendiak.
eus. Euskara hutsean.

Duela zazpi urte Azkoitia utzi 
eta Arabara iritsi zen lan egitera 
eta bizitzera Beristain, eta 
ordutik hemengo bazterrak 
ezagutzen ibili da, mendiz 
mendi. Lehenengo txangoa 
Toloño aldera egin zuela 
gogoratu du Alea FM saioan; 
euripean, eta, eguraldia aurka 
izan arren, Arabako lurrek 
eragindako "magnetismo" 
batek erakarri zuela aitortu du.

Inguruetako informazioa 
bilatzen hasi zenean, ordea, 
gehiena gaztelaniaz zela ohartu 
zen. Horregatik, euskarazko 
webgune bat martxan jartzea 
erabaki zuen. Hasierako asmoa 
zerbait sinplea eta argia egitea 
zen, eta halaxe izan da. 
Webgunean sartzean, bi botoi 
eta Euskal Herriko mapa bat 
besterik ez daude. Lehenengo 
botoiak informazio orokorrera 
bideratzen du irakurlea; bertan 
Geologia, Hidrografia, 

Topografia, Landaretza eta 
Zuhaitz Gida izeneko atalak 
ikusiko ditu. Euskal Herriko 
mapan, bestetik, 39 gailurretara 
amatzaten 30 mendi ibilbide 
agertzen dira, ikono batez 
irudikatuta.

Ikono edo proposamen 
bakoitzaren barruan, bost atal 
daude: ibilbidea, mendian ez 
galtzeko moduko argibideekin; 
Wikiloc tokira bideratzen duen 
lotura, modu profesionalagoan 
doazenentzat; eremua 
ezagutzen laguntzen duen 3D 
edo animazioz egindako 
ibilbidea; mendi horren 
inguruan egon daitezkeen 
bisitatzeko puntu interesgarrien 
gomendioak eta, azkenik, 
argazki galeria.

Araba ezagutu nahi eta 
mendia gustatzen zaion 
edonorentzat zuzenduta dago 

webgunea. Ibilbide guztiak 
nahiko errazak dira, eta 
teknikoki ez oso zorrotzak. 
Orokorrean, ordu eta erdian 
egiteko modukoak dira. 
Gainera, webguneko 
arduradunarekin harremanetan 
jartzeko aukera ematen du, 
gomendioren bat luzatu nahi 
izanez gero, edo akats baten 
berri emateko.

Orain arte 30 ibilbide osatu 
baditu ere, zerrenda ez dago 
itxita. Hurrengo irteeretan 
ezagutuko dituen bideak eta 
bazterrak ere ezagutzera 
emateko asmoa du Beristainek.

Momentuz, mendizale 
arabarrek badute aitzakia eroso 
jantzi eta Toloño, San Tirso, 
Aratz edo Zaldiaran bezalako 
mendietara igo eta Arabako 
lurraldeak eskaintzen duen 
paisaiaz gozatzeko. 

Tartean, San Tirso, Toloño eta Aratz mendietara igotzeko bideak daude zerrendan. E.LAnAo

Hamaika saltsa
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Gure bazterrak

arGazkiak: PHot.ok
tEstUa: estitxu ugarte lz. de arkaute

Iberiar Penintsula osoko 
ur-jauzirik luzeena –
Nerbioikoa– bertan dagoelako 
nabarmentzen da Gorobel 
mendilerroaren ingurua, eta 
horregatik da hain zuzen 
ezaguna. Hutsean zintzilik 
dagoen balkoi bati esker, 
bisitariek amildegira begiratu 
dezakete, eta Bilbo aldera doan 
errekak irekitako kanoi 
bikainarekin liluratu. Alta, 
mendizerraren beste muturrean 
dauden eta ezezagunagoak 
diren ur-jauzia eta haitzuloa 
ezagutzeko proposamena 
dakargu.

San Migel Zaharraren 
kobazuloak ur-goraldian 
isurtzen dituen urek osatzen 
dute San Migel ur-jauzia. 
Haitzulo osoa Araban dago,  
nahiz eta bertara iristeko 
biderik ohikoena Anguloko 
mendatetik abiatu, Burgostik.

 Egun euritsuen ostean edo 
urtze-aldian bakarrik goza 
daiteke Urieta mendiaren 
hegalean sortzen den 60 
metroko ur-jauzia, eta adi ibili 
behar da San Migel Zaharreko 
kobara bisita egiteko, ezin baita 
egin leizearen akuiferoak urez 
beteta daudenean eta 
eguraldiaren iragarpenak 
txarrak direnean. Kasu 
horretan, sagu-zulo bihur 
daiteke koba, eta bertara 
sartzea oso arriskutsua da. 
Beraz, egun horietan komeni da 

ur-jauzia urrunetik ikustea, 
kobara sartu gabe. 

Anguloko portuan dagoen 
aparkalekuan utzi daiteke 
autoa. Metalezko hesi gorri bat 
zeharkatu behar dugu, eta 
bidearen bi aldeetan usoen 
ehiza-postu ugari aurkituko 
ditugu. Ibilbidea goranzko pista 
batean hasten da, eta beti gure 
ezkerretara izango dugun 
amildegiaren paretik eramango 
gaitu. Pinuen, pagoen eta 
lizarren artean igotzen da 
bidea, paraje ederrek 
lagunduta.

Aurrera jarraitu eta 
pixkanaka-pixkanaka ibaiaren 

ibilgu harritsura hurbilduko 
gara. Txirrista natural erraldoia 
da, eta bertatik jaisten dira 
haitzuloan jaio diren urak. Bide 
estuago batetik haitzuloaren 
aho handiraino iritsiko gara, eta 
bertara erraz sar daiteke, baina 
kontu handiz, harri hezeak oso 
irristakorrak baitira. 

Leize-zuloa galeria handi 
batez osatuta dago, eta 
alboetan koba txikiak ditu. 
Barrunbearen oztoporik 
handiena urpean dauden zonak 
eta hamabi metroko ur-jauzi 

bat dira; horretara baliabide 
artifizialekin igo behar da 
(neoprenoa, txalupa 
pneumatikoa...).

Esan bezala, ez da komeni 
euri-garaian edo eguraldi txarra 
dagoenean kobazuloa 
bisitatzea. 1999ko urtarrilean, 
mendizale batek bizia galdu 
zuen, barrunbearen 
barnealdeko ur-goraldi handi 
batek harrapatu eta ezin izan 
baitzen garaiz irten.

Otso-zuloa
San Migeleko otso-zuloa da 
inguruan aurkituko dugun 
beste ustekabe eder bat. 
Zoritxarrez, zonaldeko otso-
zulorik garrantzitsuenetako bat 
den arren, oso hondatuta dago 
eta hondarrak bakarrik 
gordetzen dira. Otso-zuloak bi 
metro baino gehiagoko altuera 
duten bi pareta ditu, otsoa 
hiltzen zuten hobi batean 
elkartzen direnak.

Bertara iristeko, kobatik atera 
eta 150 metro atzera egin 
beharko dugu, hesi batera iritsi 
arte. Hesia igaro eta gero, 
ezkerretara joko dugu bidexka 
batetik, eta hamabost minutu 
gora egin ostean, pagadien 
artean, gainalde batera iritsiko 
gara. Eskuinaldean ikusiko 
ditugu otso-zuloaren aztarnak 
barreiatuta.

Bertatik, maldan behera, 
Angulo bailara gure eskuinera 
utziz, ordu erdi eskasean berriz 
egongo gara mendateko 
aparkalekuan. 

Ur-jauziaren jatorria, leizean
san migel zaharraren leize-zuloan jaio da izen bereko ur-jauzi ederra; kilometro batzuk aurrerago, 
burgos zeharkatu eta gero, Peñaladros ur-jauzian amiltzen dira kobaren urak, añesen.

HaitzUloa arabaN 
DaGo, NaHiz Eta 
bErtara iristEko 
biDEa bUrGosEN Hasi
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San Migel Zaharrera bidea

Kuadrilla: Aiaraldea.
Udalerria: Amurrio.
Luzera: 4,5 kilometro Anguloko mendateko aparkalekutik.
Oharra: Ehiza-denboraldian edo behelainoa dagoenean ez da 
komeni ibilbidea egitea.
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Denbora-pasak

Animalien zopa
UrkiDE ikastEtxEa - lH 6b

Bilatu irudietan agertzen diren animalien izenak.



Irakurleen txokoa

ALEA 29

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

alea.eus/harpidetzak/

parte hartU  www.alea.eus/zozketakzozketak

GoPro motako kamera
[ZOZKETA IREKIA]
Laboral Kutxari esker

GoPro motako kamera urperagarria. Kirol 
eta aisialdi jardueretarako diseinatuta 
(mendia, bizikleta, korrika...) eta wifi 
konexioduna. Urtarrilaren 24tik, otsailaren 
5era bitartean harpidetzen edo 
harpidetza berri bat lortzen 
duzuenen artean zozkatuko dugu.
Irabazlearen izena otsailaren 7ko 
aldizkarian argitaratuko dugu.
***OHARRA***: Oraindik bazkide-zenbakirik 
ez baduzu, 000 idatzi.

Irabazleak: 
Hala Bedi tabernan afaria: Aritz Ichisoa Lata

ZEA MAYS eta Sega Sound 
Killers zuzenean

ZEA MAYS eta Sega Sound Killers taldeek 
kontzertua eskainiko dute Gasteizko Jimmy 
Jazz aretoan, otsailaren 15ean, 
larunbatean, 21:00etan. ALEAk bi sarrera 
solte zozkatuko ditu.
Parte hartu otsailaren 5a baino lehen.
Otsailaren 7ko ALEAn argitaratuko ditugu 
irabazleen izenak.
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Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak diruz lagundua.

Euskararen agenda

musika

gAStEIz lisabö eta lepora
muinoko hotsak zikloaren barruan. 
gaztetxeak eta hala bedik antolatuta.
Ostirala 31, 21:00etan, gaztetxean.

LEgUtIo Errime
kontzertu akustikoa.
Larunbata 1, 16:30ean, Desjabetuen 
hotelean. 

bErtsoLaritza

mAtURA bertso saioa
Alaia martin eta ruben sanchezekin.
Ostirala 31, 21:00etan, elkartean.

zALdUondo arabako bertso 
kuadrilla artekoa
gorbeialdeko Azkenak eta Lautadako 
Ahuntzak taldeak.
Larunbata 1, 14:00etan, Zeledon 
Toki elkartean. 

gAStEIz arabako bertso 
kuadrilla artekoa
Errexala eta sumendiola bete poto 
taldeak. 
Larunbata 1, 21:00etan, Errexala 
elkartean.

ikus Entzun

ARAIA 'munduan barrena 
bizikletaz' 
Lorentzo rojok egindako bidaien 
inguruko solasaldia; hamabost urte 
egin ditu bizikletaz bidaiatzen.
Larunbata 1, 18:00etan, Andra Mari 
aretoan. 

gAStEIz 'sounds of resilience' 
maite Arroitajauregi mursegok 
sarajevora eta gorazdera egin duen 
bidaia du abiapuntu. jatorrizko 
bertsioan, euskarazko azpidatziekin.
Asteartea 4, 19:00etan, Oihaneder 
Euskararen Etxera.        

haurrak

LEgUtIo ipuin kontalaria
san blas jaien barruan.
Larunbata 1, 11:30ean, kultur 
etxean.

gAStEIz sukaldaritza
hostorezko gozoak egiteko tailerra. 
4-8 urte bitartean.
Larunbata 1, 12:00etan, Lakuako 
gizarte etxean.

dULAntzI 'kolore anitzak'
Antzerki musikala, animazio 
digitalarekin. 3-9 urte bitarteko 
haurrentzat.
Igandea 2, 18:00etan, Txema Blasco 
auditorioan.

aGenDa  Urtarrilaren 31tik otsailaren 6ra

'nik sinisten dizut'

gAStEIz 'Nik sinisten dizut'
'nik sinesten dizut: bortxaketaren 
kultura eta sanferminetako kasua’ 
liburua aurkeztuko du samara velte 
kazetari eta idazleak. Egileak 
indarkeriaren izaera poliedrikoa 
aztertzeko zenbait gako emango ditu 
hitzaldian.
Asteartea 4, 19:00etan, Sorginenea 
etxe feministan. 






