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laguntzaileak:

aleak ez du bere gain hartzen iritzia sailean, edo  bestelako 
orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik. 

azaleko argazkia: 
itsaso estarrona 4 ardoak bereizteko, berrikuntza ardatz arabako errioxan.

8 W. Wendelin: "internazionalismoa ezin izango dute gelditu".
10 iritzia: irati iciar, iñaki larrañaga, itsasegia.
 araBakO kuadrillak
12 Gasteiz: salburun, errekabarri eskola berriaren zain. 
14 aiaraldea: parke eguna, lamuza herrikoi bat aldarrikatzeko.
15 Gorbeialdea: egutegia osatzeko, argazki ikusgarrien bila.
16 lautada: araian, energia kudeaketa eraginkorraren bidean.
17 Mendialdea: lau proiektu, kanpezuarren mahai gainean.
18 añana: fusilatutakoei omenaldia, la tejera mendatean.
20 trebiñu: barrendegia euskalduntzeko eskolak prest.
21 arabako errioxa: euskara ikasteko laguntzak abian.

 Hamaika saltsa
22 sechu sende: "Galizierak gihar sendo bat ere badauka".
25 enpresa munduan euskara sustatzeko lanean.
26 sexu hezkuntza: irakasgai bat baino gehiago.
27 zozketak.
28 postontzia eta umeen denbora-pasa. 
29 Denbora-pasa. 
30 agenda.
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asteko kolaboratzaileak: irati iciar, iñaki larrañaga, iker etxaniz, 
estitxu ugarte. 

zuzenketa: 29. ALEAn argitaratutakoaren kontra, M. Montessori ez 
zen moja izan, baizik eta medikua, pedagogoa eta antropologoa.
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astekO gaia

t
xaro Alegrek ez zuen judu-
rik ezagutzen: "Ez diot ino-
ri bere erlijioaz galdetzen". 
Bazekien, ordea, "Ebroren 
bestaldean, Haron, juduen-

tzat ardo berezia egiten zutela". 
Berak ere halako zerbait egin nahi-
ko lukeela bururatu zitzaion, beti 
baitzebilen zer gauza berri egin 
asmatzeko burua hausten. "Bada-
kizu, gaur egun aparteko zerbait 
egin behar duzu; desberdindu, mer-
katuan zure tokia aurkitu nahi 
baldin baduzu", dio. Txaroren irri-
ka hori  antzeman –"zeinek daki 
kasualitatez ala patuaren indarrez"–, 
eta duela zazpi urte bere upategira 
jo zuen Bartzelonako errabino batek. 
Halaxe hasi zen 2009an Kosher ardoa-
ren istorioa Ruiz de Viñaspre upel-
tegian, Guardian.

Juduen errituen arabera pres-
tatutako elikagaiek eta edariek dute 
kosher deitura. Ardogintzaren 
kasuan, hainbat dira etiketa hori 
lortzeko bete behar dituzten baldin-
tzak: lehenik eta behin, ezin dituz-
te legamiak, entzimak edo bakteriak 
erabili –Ruiz de Viñaspren, ardo 
arrunterako ere, ez dituzte erabil-
tzen–; bigarrenik, ardoa arazteko 
orduan gelatina edo proteinen era-
bilera baztertu behar dute, eta 
arrautz-zuringoak edo, kasu honetan 
bezala, dekantazio-teknikak erabili; 
bestalde, barrikak, biltegiak eta 

gainontzeko tresna guztiak ardo 
judua egiteko baino ezin dituzte 
baliatu eta, horrez gain, arau zurrun 
batzuen arabera garbitu behar dute 
makineria –hiru aldiz, oro har–.

Badute beste baldintza zorrotz 
bat: "Mahats-bilketan salbu, juduek 
baino ezin dituzte produktua egite-

ko tresnak maneiatu, eta haiek 
baino ezin dute ardoa ikusi edo 
ukitu, bestela kutsatuko litzatekee-
lako", dio Txaro Alegrek. Hori dela 
eta, Israel, Argentina eta Brasil 
bezalako herrialdeetatik iritsi ohi 
dira juduak Ruiz de Viñaspre upa-
tegira lanera, Bartzelonako errabi-
noaren koordinaziopean: "Aginduak 
gure enologoak ematen ditu, baina 
eskuak haiek jartzen dituzte". Gizo-
nezkoak izan behar dira denak, eta 
prozesua egiaztatzeko Europako 
Errabino Handia dator, Londresetik.

Urtean 30.000 litro merkatura-
tzen dituzte. "Egia esan, ez da upa-
tegiko ardo arruntaren  oso ezber-
dina". "Bi-biak dira %100 Arabako 
Errioxa", Txaro Alegreren hitzetan. 
Hori bai, kosher etiketa edukitzea 
balio erantsia izan da Ruiz de Viñas-
pre etxearentzat: "Frantzian eta 
Ingalaterran saltzen dugu, eta, Bra-
silen, kosher ardoari esker sartu 
gara merkatuan; Estatu Batuetan 
laster egongo gara. Juduentzat ezin-
bestekoa da ardoa haien ospakizu-
netan eta, nolabait, hautu honek 
bereiztu egin gaitu, merkatuan gure 
produktuak saltzen lagundu".

Juduen urte berria, baldintza 
Aurten, ordea, zalantzan dago "ardo 
sakratua" egin ahal izango ote duten. 
Izan ere, kosher edaria egin behar 
dute aurrena, gainontzeko ardoekin 

berrikuntza botilak
Juduentzako ardoa, biolin zaporekoa edo, antzinakoa nobedade, ekologikoa: 
merkatuan nabarmentzeko bideak irekiz doaz arabako errioxan, desberdintzea 
ardatz. itsaso estarrona @itsasoestarrona gAstEiz

"Kosher ardo juduari esker 
hasi ginen Brasilera 
esportatzen; orain, Estatu 
Batuetan sartuko gara"
txarO alegre ruiz De Viñaspre upateGia

"Thyssen museoarekin 
egindako botilen bidez, 
milioika turistek ezagutzen 
dute Arabako ardoa"
CrisOBela CastrOmOnte eGuren uGarte

"Egingo dugun ardo 
ekologikoa Europara asko 
esportatzea espero dugu, 
han modan dagoelako"
itxasO COmPañOn coMpañon arrieta
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Txaro Alegre eta Jaione 
Ruiz de Viñaspre, kosher 
ardoa eskutan. 

itsaso estarrona

Itxaso Compañon 
Arrieta, Lantziego 
herria atzean.  

Crisobela 
Castromonte, 
Egurenen estatuan.

i. estarrona i. estarrona
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"ez kutsatzeko", baina mahats-bil-
keta aurreratu da eta, aldi berean, 
urte berri juduan murgilduta dago 
komunitate hebrearra. Oraindik ez 
dakite haien zain egon ahal izango 
diren, gainontzeko ardoa ere egin 
behar dutelako. 

Betiko ekologikoa, nobedade
Zaharra berri bilakatzeko norabi-
dean, ardo ekologikoa da gaur egun 
Compañon Arrietarren sekretua, 
Lantziegon. Upeltegiaren aztarna 
abizenean, Itxaso Compañon Arrie-
tak azaldu du duela bost urte ekin 
ziotela ekoizpena ekologiko bilaka-
tzeko prozesuari, inbertsio handi 
bati aurre eginez: "Gaur egun, ardoa 
beti egin izan den moduan egitea 
nobedadea da, paradoxikoki. Guk, 
aurten egingo dugu lehenengo aldiz 
ardo guztiz ekologikoa, denbora 

tarte hori behar delako mahastiak 
produktu kimikoz berriro guztiz 
garbi egoteko". 

Itxasok memorian iltzatuta du 
aitaren lan egiteko era ez ekologi-
koa, eskuarekin atomizagailuan 
bueltak emateko  modua, produktuen 
aurrean inolako babesik gabe. "Min-
biziaz hil zen, eta hori izan zen ere-
du ezberdin baten alde egiteko arra-
zoietako bat".  Hori, eta ez zutela 
upategi handien esanetara bizitzen 
jarraitu nahi: "Nahi zutena egiten 

zuten gurekin eta gu bezalako gai-
nontzekoekin; ez genuen haien men-
pe egoten jarraitu nahi".

diferentzia, mahastietan
Ardo ekologikoa eta ez ekologikoa-
ren arteko diferentzia mahastietan 
dago batez ere: ezin da herbizidarik 
erabili eta, beraz, prebentzio lan 
handia egin behar da mahastiak 
osasuntsu mantentzeko. Ardoa egi-
teko ere, legamiarik ez du erabiltzen 
Compañon familiak. "Produktuan 
zertan nabaritzen ote den? Ez da 
nabaritzen", dio Itxasok, biribil. 
"Batzuk, tamalez, uste dute ekolo-
gikoa izateagatik garestiagoa eta 
txarragoa izango dela". Hain da 
horrela, ezen etxeko mimatuari, 
'Malaspiedras' ardoari, ez baitiote 
ekologiko zigilua jarri, "baten bat 
ez uxatzeko". Europan, ostera, gero 

Judu bat, Arabako 
Ruiz de Viñaspre 

upategian, Guardian.  
ruiz De Viñaspre upateGia

Ardoa Arabakoa dela 
zehazteak balio erantsia 
ematen die botilei, 
upategien arabera
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eta magikoagoa da "ekologiko" hitza, 
eta bertara asko esportatzea espero 
dute Compañon Arrietarrek aurten. 
Kontinente zaharretik harago, dagoe-
neko Australiara eta Estatu Batue-
tara bidaltzen dute Lantziegoko 
edaria. 

euskara eta araba, etiketan
"Etengabe gauza berriak probatze-
ko" bidean barrena, bi ardo berri 
merkaturatu dituzte aurten: barri-
kan ondutako ardo txuria, eta zotzik 
gabeko beltza. Etiketak euskaraz 
jartzen dituzte; horra beste balio 
erantsi bat. Era berean, Arabakoa 
dela ondo zehazten dute, lurraldean 
gero eta upeltegi gehiagok egiten 
duten moduan, Errioxako kontsei-
lu arautzaileak zonalderako etiketa 
propio bat egiteari uko egiten jarrai-
tzen duen bitartean: "Hemen egiten 
den ardoak ez du gainontzeko Errio-
xa ardoekin zerikusirik. Pentsa, 
lehen, Arabako mahatsa hiru aldiz 
garestiago saltzen zen". 

araba, tysshenetik mundura
Arabaren izena nabarmentzen dute 
ere Eguren Ugarte upeltegietan, 
Guardian. Urtean 25.000 bisita dituz-
te bertan (baita euskaraz ere) eta, 
ardoa nola egiten den azaltzeaz gain, 
"balio erantsia eskaintzen" ahale-
gintzen dira, euren izena merkatuan 
aparteko egiteko, Crisobela Castro-
monte upeltegiko enoturismo zuzen-
dariak azpimarratu duenez. 

Artea da haien etxea berezi 
egiten duen ezaugarrietako bat. 
Barrika aretora sartzea besterik 
ez dago: bertan, Iñaki Garcia Ergüin  
margolari bilbotarraren margolan 
erraldoia dute, 50 metro luzeerakoa, 
Bizet musikariaren Karmen ope-

raren istorioa kontatzen duena. 
Belarriak erne, gertu, jatetxean, 

zuzeneko musikariekin lagundu-
tako afariak antolatzen dituzte, 
musika eta ardoa konplize bihur-
tuta zirrarak sortzeko. Ildo berean, 
artearekin estuki lotutako beste 
ekimen bat abiatu dute ikasturte 
honetan: Thyssen museoarekin 
batera, ardo botila bereziak atera 
dituzte merkatura. 

Madrilgo kongresu batean sortu 
zen ideia: "Thysseneko turismo 
arduradunetako batek kontatu zidan 
museoko dendan gutxien saltzen 
zen produktua ardoa zela, Madrilgo 
upategi batekoa. Jakina, botilan ez 
zegoen museoarekin zerikusia zeu-
kan ezer eta, gainera, ardo hori eta 
Eguren Ugartekoa dastatuta, aldea 
nabarmena zen", dio Crisobelak. 
"Upategietan artea bidelagun baldin 
badugu ardoa saltzeko, nola da posi-
ble Thyssenek saltzen zuen ardoan 
artelanik ez agertzea?". Egiaztapen 
hori abiapuntu, produktu berria 
sortu dute museoak eta upategiak 
batera: "Maila handiko erreserba 
ardo bat, etiketan artelan bat duena; 
zehazki, Biolinista alaia ardo baso 
batekin  kuadroa, Gerrit van 
Honthorst margolariarena". 

"Harrituta" daude Thyssen 
museoan, saltzen duten ardo botila 
mordoa ikusita. Orain, "urtean milioi 
bat bisitarik ikusten du bertako 
apaletan gure ardoa eta Arabako 
Errioxako izena; askok erosten dute, 
eta mundu osora zabaltzen da ospea". 
Bitxikeria bat, merkatuan bereiz-
teko berrikuntzaren alde gero eta 
upategi gehiagok egiten ari diren 
bidean.

interneten: Hirinet.net 

Mahats-bilketaren 
festa Eltziegon

irailaren 19an, larunBata

19.30 ardo lehiaketaren sari 
banaketa. ondoren, ardoa eta 
baserri txerriarekin senidetze 
ekitaldia, dastaketa barne. 

21:00 kepa Junkera trikitilari eta 
pregoilariaren kontzertua. 

irailaren 20an, igandea

11:00 'ardoaren dantza', arabako 
errioxako dantza taldeen eskutik. 

11:30 pregoia eta muztiatzea. 
arabako errioxako ardoen dastaketa 
(6 euro / kristalezko kopa + 6 ardo).

12:30 arabako errioxako dantza 
taldeen emanaldia.

13:00 aizkolarien mahats-biltze 
txapelketa handia.

14:00 Herri-bazkaria.

egunean zehar: umeentzako 
jolasak; musika eta kalejira; 
artisauak eta labeldun nekazaritza 
produktuak.

autobus zerbitzua: Gasteizko 
lovaina plazatik, 10:00etan abiatuta, 
13 euroan. itzulera, 18:00etan 
eltziegoko parkingetik. telefonoz 
izena eman behar da (945 200 100).
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astekO elkarrizketa

urriaren 19an hasiko da Aska-
penaren aurkako epaiketa 
Madrilen. ETAren eta 
nazioarteko erakundeen 

arteko elkarlana egitea egotzi diete 
bost auzipeturi. Besteak beste, Euro-
pako herrialdeetan "elkartasun 
batzordeak sortzea", nazioarteko 
foroetan aritzea eta brigadak anto-
latzea ere leporatu diete. Seina urte-
ko kartzela zigorra eskatu diete, 
tartean Walter Wendelin (Zurich, 
1957) militante historikoari.
zein testuingurutan kokatzen duzu epai-
keta hau?
Euskal Herriko beste epaiketa guz-
tien testuinguru berean, astakeria 
bat da hau ere. Inork ez, inolako 
aditurik ezta abokaturik ere ezin 
dizu esan nola amaitu daitekeen, 
ezta akusazio guztiak ikasita ere. 
Beraz gure ikuspegitik sententzia, 
emaitza, erabat ausazkoa izango 
da. Horrek ez du esan nahi eurek 
irizpidea ez dutenik, baina ez du 
zerikusirik zuzenbidearekin, are 
gutxiago justiziarekin eta legeare-
kin nork daki... Ministro bati entzun 
genionetik "ingeniaritza judirikoa" 
egin zitekeela legeak zerikusi gutxi 
dauka zuzenbidearekin eta justi-
ziarekin. Hori da abiapuntua: Auzi-
tegi Nazional barruan, marko judi-
zialaren barruan, ez badugu zere-

ginik hortik kanpo lan egitea beste 
aukerarik ez daukagu.
Babesgabe sentitzen zarete?
Dudarik gabe babesgabetasuna era-
batekoa da, egiten duten salaketa 
azken 30 urteetan egin dugun lana-
ren kontrakoa delako.
Besteak beste, brigadak antolatzearen 
kontrako akusazioa.
Askapena talde internazionalista 
da, elkartasun erakundea, 30 urte 
baino gehiago lanean daramana. 
Bost auzipetuok hainbat urte dara-
matzagu bertan eta hori da egiten 
diguten salaketa; fiskalaren eskae-
raren arabera ez da legezkoa briga-

dak antolatzea, alegia, jendeak ize-
na ematea, trebatzea, herrialde 
batekin lan egitea –Argentina, Boli-
via, Palestina, Kurdistan...– eta 
herrialde horietako beste aldea 
ezagutzea, turistak ezagutzen ez 
duen alde hori hain zuzen. Bertako 
errealitatea, herri mugimenduen 
errealitatea, borrokak, berri eko-
nomikoak, politiko eta kulturalak 
izatea, hori da egiten duten lana. 
Eta lan hau guztia kriminalizatzeko 
duten modu bakarra da ETA era-
kunde armatuaren agindua izan 
dela, beraz, hor gure babesgabeta-
suna; ia ezinezkoa da frogatzea baten 

Walter Wendelin
askaPenakO kidea
euskal Herriko eragile eta mugimendu ezberdinetako kideek askapenaren kontrako epaiketa salatuko dute, asteburutik 
aurrera, beste hainbat herri epaiketa abian jarrita; zapata eta palestino laranja ikur, "eskubide zibil eta politikoen urraketa" 
lau haizetara zabaldu nahi dute ekinaldiokin, Walter Wendelin Gasteizko auzipetuak aipatu moduan. anakoz amenabar gAstEiz

"politikoki traba egiteak ez du 
esan nahi delitua egin denik"

Herri epaiketa iragartzeko prentsaurrekoa egin zuten laudion, asteartean.  |  aiaralDea ataria



 alea 9

batek agindua eman ez duela, edo 
zuk hori zure erabakiz egin duzula. 
Bost urte igaro dira askapenaren kon-
trako sarekada izan zenetik.
Bai, 60.000 euro ordaindu behar izan 
genituen, hasieran egunero sinatu 
behar genuen eta gero astero, onda-
sun eta kontuak bahituta izan ditu-
gu, eta pasaportea ere kendu zigu-
ten, beraz, gure jarduera ezin izan 
dugu normaltasunez egin; nik azken 
urteetan ia sei hilabete egiten nituen 
kanpoan. Babesgabe gaude, bai, 
baina, bestetik, ez dugu biktima 
izan nahi, ezagutzen dugulako esta-
tu espainoleko prozedura, botere 
faktikoen jokaera hemengo proze-
suaren kontra.
espero zenuten, beraz?
Bai, arriskua da Euskal Herriko 
herri muginenduan lan egitea, betie-
re ezarritako ereduari alternatibak 
planteatzen badizkio, hori da gus-
toko ez dutena. Elkartasuna sala-
keta moduan planteatzen dugunean, 
beste herrialdeetara eramaten dugu-
nean, noski, horrek molestatu egi-
ten du, jakin badakigu gure jardu-
nak haserretzen dituela; baina 
politikoki traba egiteak ez du esan 
nahi delitua egiten denik. Elkarta-
sunak informazioa eskatzen du hori, 
lehenik eta behin, eta hori noski ez 
da batzuen gustuko, "Marca España"
-koen gustuko. Askotan erakutsi 
dute traba egin eta delitua egitearen 
arteko desberdintasunik ez dutela 
bereizten, eta bagenekin arrisku 
hori bazela.
estatuaren kontrako herri epaiketa mugi-
mendua abiaraztea proposatu duzue.
Guk joan-etorriko elkartasunean 
sinisten dugu, hau da, ez dugu uste 
elkartasuna kolektibo batetik baka-
rrik egin daitekeenik, baizik eta 
proiektu nazional batetik, gizartetik. 
Eta kontuan hartuta bertako herri 
mugimenduaren egoera, defentsa 
mugimendu batzuk planteatu geni-
tuen, erresistentzia egoera batetik  
ofentsiba batera igarota. Estatu 
espainolari herri epaiketak egitea 
proposatzen dugu; beti egin duguna 
egitea proposatzen dugu, herri mugi-
menduko elkarteek haren delituak 
inputatzea nazioarte mailan, euren 
lan alorraren arabera. Ez da antzer-
ki bat izango; inputazioak, proba 
batzuk, sententzia eta kondena posi-
ble bat izango da, ez da paripea. 
Haiek egiten dutena benetan antzer-

kia dela erakutsi nahi badugu ezin 
dugu guk akats bera egin. Besteak 
beste, Laudion –irailaren 20an –, 
Agurainen –irailaren 26an–, eta 
Gasteizen –urriaren 3an– izango 
gara. Gizarteari eta baita Auzitegi 
Nazionalari esan nahi diogu ez gare-
la ezertaz damutzen, are gehiago, 
prebentiboki berriz egiten dugula 
akusaziogai izan dena, ez dugu ezer 
gordetzeko.
zapata aukeratu duzue ikur. zergatik?
Zapatak pauso hori irudikatu nahi 
du, defentsibatik ofentsibara; meha-
txu egiten diogu estatu espainolari 
epaiketa hauekin, estatua konde-

natuko dugulako sufritzera hurren-
go urteetan edo hamarkadetan inter-
nazionalismo solidario gehiago, 
jende gehiagorena, elkarte gehia-
gorena, eta toki gehiagotan. 
internazionalismoa geldiarazi daiteke?
Ez, hori ziur dakigu. Gu espetxera-
tu gaitzakete hainbat urtez, Aska-
penaren lana ezinezko egin dezake-
te, baina internazionalismoa ezin 
izango dute gelditu, eta ziur gaude 
ale bat baino ez dugula jarri inter-
nazionalismoaren gorakada horre-
tan, urtez urte areagotuko dena. 
Elkartasun internazionalista estatu 
espainolaren gillotina izango da.

Walter Wendelin askapenako kidea ALEA-ri eskainitako elkarrizketan.  |  aritz Martinez De luna



 10 alea

iritzia

B
ada Armentiako basoa azpitik zulatzen 
duen lau erreieko tunel bat. Pintaketez 
betea, fokurik gabea. Lurrezko horma 
batera darama errepide horrek. Inora 

ez, eta auto lasterketa ilegaletarako erabiltzen 
dute kilometro erdiko bide zuzena. Udalak orain 
tunela rokodromo bihurtu nahi du.

Jakina da azpiegi-
turak jaio eta hil egiten 
direla. Vasco-Navarro 
trenbidea txirrindula-
rientzako da gaur. 
Batzuek galdetzen dute 
ez ote litzatekeen hobe 
AHTrenak ere bizikle-
tei eskaintzea. Abiatu 

aurretik ere hilzorira heltzen dira orain proiektuak, 
Krea esaterako. Hori bai iraungitze abiadura!

Katedral Berria deitzen duguna ere handi-
nahiak gidatutako akatsen erakuslea da. 1904an 
hasi zituzten lanak eta 1969an amaitutzat jo zuten. 
Jatorrizko maketaren herena da eraikitakoa. 
Santuen estatuak erosteko ere ez zitzaien heldu.

Hiri Antolamendu Plan Orokorraren berri-
kuspena agindu du Urtaran alkateak. Araudi 
aldaketekin arindu nahi dituzte neurrigabeko 
hedapenak sortutako kalteak. Arkaiateko eta 
Larreingo irla urbanoak Salburuara josi, edo 
Aretxabaletako kale-izenei kaletarrak eman, 
adibidez. 8.000 etxe huts daudenean, amaitzeke 
beste mordo bat, bideragarria da lursail hutsei 
bizia ematea? Jasangarri eta trinko iraungo 
duen hiria. Barrura begira, kanpora baino. 
Berritzera, berrira baino. Ez daitezela oraingoan 
ere gelditu aparrak eta promesak, horrela, 
erdizk...

B
este pintxo lehiaketa aste bat daukagu 
oraingoan ere... Halako ekitaldi gastrono-
miko-folkloriko-propagandistiko-turisti-
koen zale naiz #daitort. Pintxoak ez 

direnean, kazolatxoak, ardoa edo txakolina; gehitu 
hilabete hasierako azoka edo bestelako azoka 
tematikoak ere. Denak aprobetxatzen ditut, nire 

hiriko "turista" gisa.
Hala ere, gehien 

disfrutatzen ditudanak 
azoka ekologikoak eta 
bertako nekazarienak 
dira. Luxua da tokiko 
produktorearekin 
aurrez aurre hitz 
egiteko aukera izatea, 

bere lanarekin konprometitua dagoena, berak egin 
duen hori ilusioz erakusten eta saltzen dizuna. A 
zelako aldea "Ertaroko" mozorroa daraman 
bizkotxo saltzaile horrekin... 

Behinola Zaramaga inguruan harategia duen 
lagun batekin feria hauen inguruan hitz egiten 
egon ginen. "Eta auzoetan zer? Zentroan halako 
ekimen bat dagoen bakoitzean, nire harategia 
hustu egiten da!'", zioen haserre. Arrazoi puntu 
bat ere baduela esango nuke. 

Auzoetako bizitza gasteiztarrona da, auzoki-
deok egiten dugu, baina hau ez da berez sortzen, 
sustatu eta zaindu egin behar da. Zentroko auzoki-
deak hainbeste feria eta jaialdiez kokoteraino 
dauden bitartean, beste auzo batzuk pintxopote-au-
zoak bihurtzen ari dira. Ea ba, eragin imajinazioa-
ri eta antolatu ditzagun bestelako negozioak 
sustatzeko auzoetako feriak ere: ''Gasteizko 
mertzerien gymkana'', ''Arrandegien lehiaketa: 
saritu arrandegi txukunena'...". 

ErdizkaBitartean nire denda hutsik

iñaki larrañaga
kazetaria @inakilarra

irati iCiar
ueu-ko lanGilea @iratiiciar

zerGatik izena eMan? itsaseGiaren zinta

"Antolatu ditzagun 
bestelako negozioak 
sustatzeko 
auzoetako feriak"

"Bideragarria da 
lursail hutsei bizia 
ematea, 8.000 etxe 
huts daudenean?"
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sarean

#krea
Hamazortzi milioi euro gastatu ondoren krea hutsik jarraitzen duela salatzeko, ekintza artistikoa egin zuen irantzu lekue 
gasteiztarrak abenduan; 'performance' horrengatik jarritako salaketa kendu berri dio kutxabankek. i.e. @itsasoestarrona gAstEiz

iritzia

eH Bildu gasteiz @ehbildugasteiz
Miren Larrion: "#KREA espazioa gasteiztarren 
behar kulturalak asetzera zuzendu behar da 
sorkuntza eta diziplina ezberdinak jorratzeko".

Hirinet @hirinet
Irantzu Lekue artistak artea eta 
kulturarentzako gune bat aldarrikatu du 
Gasteizen.

karmelelopezde @trintxertu 
Poztekoa @Ira_Lekue artistaren aurkako 
salaketa erretiratu izana, baina #Kutxabankek 
egindako kalteak hor dirau.

iñigo @txipirontxio
Zabalganan ondo dakigu kulturarekiko 
daukazun konpromisoa. Eskerrik asko 
Gasteizi ematen diozun denagatik!! 
#SOSKREA

aitor Biain @aitorbi
Salaketa kendu dioten arren, Krea eraikinak 
hutsik jarraitzen duela salatu eta leku fisiko 
baten beharraz ohartarazi du @Ira_Lekue-k

igor goikolea @goikoleaigor
Lekuek Araba eta Gasteizko artistei 
mobilizatzeko deia egiten die. “Artistek nik 
bezala pentsatzen dute. Nik bakarrik ezin dut”.

ikasturte
Berrian
gOra

Olarizuko erromeriak behin-betiko 
hasiera eman zion astelehenean 
ikasturte berriari Gasteizen. Goizean 
udal-ordezkariek mugarrien 
ibilbidea egin ondoren, arratsaldean 

milaka hiritar gerturatu ziren 
tontorrera eta zelaietara. Ausartenak 
kukañara igotzen saiatu ziren, 
eskolara itzulera saihestezinari 
indartsu ekiteko. i. estarrona

indarrez ekin zioten astelehenean gasteiztar askok ikasturte berriari, kukañaren goikalderaino igotzeko ahaleginak eginez.  |  Hirinet

zure gutunak eta argazkiak 
bidaltzeko: 
erredakzioa@alea.eus Gutunek gehienez 
1.500 karaktere izan behar dituzte. ALEAk 
laburtu ditzake eta hirinEtEn argitaratu. 

asteko arGazkia
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ArABAko kuAdrillAk
gasteiz

Hezkuntza

itsasO estarrOna @itsasoestarrona

Gasteiz

Salburuko Errekabarri 
eskolak Zaramagan ekin 
dio ikasturte berriari. Erai-
kin berria ezean, Candido 
Ruiz de Garibay ikastetxe 
zaharrean ikasten jarrai-
tuko dute, hirugarren 

urtez, haur hezkuntza eta 
lehen hezkuntzako ikas-
leek: aurten, dagoeneko, 
230 ume dira, bi eta bost 
urte bitartekoak, hamabi 
ikasgelatan banatuta. 

"Urtero maila bat 
gehiago eskaintzen du 
Errekabarri eskolak eta, 

martxa honetan, eraikin 
berria altxatu baino lehen 
Zaramagako ikastetxe 
zaharra txiki geratuko 
zaigun beldur gaude", dio 
guraso elkarteko presi-
denteak, Igor Lopez de 
Ondategik. 

Iliada pasealekuan 

hutsik jarraitzen duen 
partzelaren aurrean min-
tzo da: "Hasieran, datorren 
urteko abenduan zentro 
berria estreinatuko genue-
la  esan ziguten, baina epea 
atzeratu da". Lanak  dato-
rren urtarrila-apirila bitar-
tean hasiko direla hitz 

igor lopez de ondategi, errekabarri eskolako guraso elkarteko presidentea, eraikin berria egiteko partzelaren aurrean.  |  itsaso estarrona

salburua auzoko familiak, 
errekabarri eraikitzeko zain
berrehun haur zaramagako candido ruiz de Garibay ikastetxera joan behar dira egunero, behin-behineko eraikin zaharrera
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eman die Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza sailak. 
Hartara, 2017-2018 ikas-
turterako bukatuta egon-
go lirateke, lanak egiteko 
gehienezko epea urte t'er-
dikoa delako. 

Lopez de Ondategiren 
hitzetan, "okerrenean jarri-
ta, litekeena da makinak 
apirila arte lanean ez has-
tea; beraz, bizpahiru urte 
barru egingo genuke 
lekualdatzea, segur aski 
2017-2018 ikasturtean". 
Iraila horretan bertan 
nahiko lukete auzoan egon, 
eta horretan "tematuko" 
dira; hori posible ez izate-
kotan, mudantza ikastur-
tearen erdian egiteko prest 
daude.  Hori nahiago dute, 
2018ko irailera arte itxaron 
baino. 

Bi urtekoak, kotxez
"Eragozpen eta deseroso-
tasun ugari" eragiten diz-
kie familiei behin-behine-
ko egoera honek, honez-
kero hiru ikasturte beteko 
dituena. Zaramagatik bi 

eta  lau kilometro bitarte-
ko distantziara bizi dira 
gehienak, eta kotxea edo 
autobusa behar izaten dute 
haurrak eskolara eraman 
eta ondoren jasotzeko. Hiru 
urtetik gorakoentzat bada-
go autobus zerbitzua; ez, 
ordea, bi urtekoentzat: 
"Seme-alaba bat baino 
gehiago duten familientzat 
nekagarria da, nagusia 
autobus geltokian utzi eta, 
presaka, txikiena kotxez 

eraman  behar izaten dute-
lako askok". 

Garraio publikoa ez 
da euren beharretara mol-
datzen, guraso elkarteko 
presidenteak zehaztu due-
nez: "Gehienek 6. linea 
hartu behar dute,  ondoren 
2. lineara autobus-aldake-
ta egin eta, bukatzeko, 
hamar minutu ibili; hori, 
jakina, autobusean tokia 
lortzen baldin badute, bi 
haur-aulki baino ezin dire-
lako igo ibilgailu publiko 

bakoitzeko". 
Oraingoz, bi urteko 

haurrentzat autobusa jar-
tzeko eskakizunari ezezkoa 
eman dio Hezkuntza sailak. 
Eguerdian garraio zerbi-
tzua emateari ere uko egin 
dio, "haurrak jantokian 
geratu daitezkeela argu-
diatuta". Hori bai, Udale-
txeak Zaramagako ikaste-
txearen atean "bus geltoki 
duina" jartzea lortu dute 
gurasoek bi urteko borro-
karen ondoren, "iaz arte 
errepidean jaitsi behar 
izaten zirelako umeak". 

Bestelako aldarrika-
penak ere badituzte fami-
liek. Esaterako, kiroldegia 
ondo garbitzeko eskatu 
diote Udalari, asteburutan 
boteiloia egiten dutelako 
gazteek bertan; horretara-
ko, udal-gobernuaren kon-
promisoa lortu dute. Bitar-
tean, aldarrikapentsu, 
hutsik jarraitzen duen 
partzelan lanak noiz hasi-
ko zain jarraituko dute. 

interneten: Hirinet.net

 nafarroako ofs architects enpresak diseinatu du salburuko eraikin berria; iliada pasealekuan kokatuko da, trenbidearen ondoan.  |  alea

2017
urtea

Hasieran, 2016ko 
abendurako 
aurreikusten zen 
eraikin berria; 
epea atzeratuta, 
2017-2018 
ikasturtea behin 
hasita egin 
lezakete 
lekualdatzea.

"Hobe ikasturtearen 
erdian lekuz aldatu, 
Zaramagan 2018ra 
arte jarraitu baino"
igOr lOPez de Ondategi 
Guraso elkarteko presiDentea

"Bi urtekoentzat ez 
dago autobusik; 
kotxez eraman 
behar ditugu"
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aiaraldea

erredakziOa @aiaraldea 

lauDio

Arrakasta izugarria lortu 
zuen SOS Laudioko Lamu-
za Parkea plataformak joan 
den larunbatean deitutako 
Parke Egunak. Iragarpenek 
eguraldi txarra aurreiku-
si bazuten ere, ez zuen 
euririk egin eta horren 
eskutik ehunka pertsonek 
bete zuten parkea.

Eider Ugarriza plata-
formako kideak jakinara-
zi du esandako ekimenean 
40 elkarte, kirol eta nor-
banako inguruk parte har-
tu zutela. Hain justu ere, 
Laudioko ehun kultural 
gehiena: Kirikiño elkar-
teak umeentzako jokoak 
atera zituen kalera, udal 
liburutegiak errepikatu-
tako liburuak saldu zituen 
Bikarte elkartea laguntze-
ko, Uhinak Irratiak ema-
naldi berezia egin zuen, 
musika bandak kontzertua 

eskaini zuen... eta hamai-
ka elkarte ez ezik, hainbat 
herritar animatu ziren 
haien ganbaretan pilatu-
tako gauzak ateratzen tru-
katu edo saltzeko, Lamu-
za parkeko sarrera oku-
patuz.

Bazkari jendetsua
Laudioko Gazte Asanbla-
dako kideek, berriz, baz-
kari herrikoia prestatu 
zuten; paella erraldoien 
inguruan 300 bat pertsona 
elkartu ziren.

Arratsaldean kontzer-
tuak egin zituzten Gazte-
txean bertan eta hori gutxi 
balitz, Txakur Toki elkar-
teak txakurren erakustal-
dia antolatu zuen. Buka-
tzeko, Basalarrina elkar-
teak euskarazko filma 
eskaini zuen.

SOS Laudioko Lamuza 
Parkea plataformak oso 
modu positiboan baloratu 

du herritarren erantzuna 
eta partaidetza, jende asko 
murgildu baitzen ospaki-
zunean. 

Bizitza kulturala
Plataformaren helburu 
garrantzitsu bat bete dute 
Parke Egunari esker, izan 
ere Laudion bizitza kul-
tural anitza eta oparoa 
dagoela agerian utzi dute. 
Plataformak urrats garran-
tzitsuak eman ditu era-
kundeen konpromisoa 
lortuz eraikinak konpon-
du ditzaten. Baina orain-
dik ez du ziurtatu eraikin 
bakoitzeko erabilera zein 
izango den.

SOS Laudioko Lamuza 
parkeko iritzia da herriko 
elkarte eta kultur eragileen 
esku geratu behar dela 
erabaki hori. Eztabaida 
bideratzeko  Parke Eguna 
mugarri izatea espero dute 
plataformako kideak. 

Parke egunak herritarrez 
bete egin zuen lamuza
berrogei kultur eragile eta sortzaile baino gehiagok parte hartu zuten ekimenean

adin guztientzako eskaintza kulturala izan zuen parke egunak.  |  aiaralDea.coM

aldarrikaPena

irati mOrenO

aMurrio

Amurrioko Udalak 
9.875 euro bideratu ditu 
Berbalagun egitasmoa-
ren kostuei aurre egi-
teko. Programa 2006tik 
dago martxan eta egon-
kortasuna emate alde-
ra lau urtez luza dai-
tekeen kontratua sina-
tu du Udalak.  

Horretan parte har-
tu nahi duenak Amu-
rrioko AEK euskalte-
giak Etxegoienbidea 
kalean duen bulegora 
jo dezake;  945 89 23 34 
edo 607 67 37 44 telefo-
no zenbakietan edo 
aiaraldea@aek.org hel-
bide elektronikoan ere 
eman daiteke izena.

erredakziOa @aiaraldea 

lauDio

Europako Mugikorta-
sun Astea da hilaren 
22ra arte. Aurten ere 
deialdi horretara atxi-
kitu da Laudioko Uda-
la eta neurriak hartu 
ez ezik, sentsibilizazio 
jarduerak ere egiten 
ari da. 

Esaterako, astear-
tean, hilak 22, Autorik 
gabeko Eguna dela-eta, 
bizikleta herrian zehar 
nola erabili jakiteko 
ikastaroa egongo da. 
Kurtsoa adinez nagu-
siko txirrindulariei 
zuzendua dago, erre-
pideetan txirrindula 
modu seguruan erabil 
dezaten. Bi orduko 
iraupena izango du. 

Bizikletan seguru 
ibiltzen erakutsiko 
dute irailaren 22an 
laudion

Berbalagun 
egitasmoa diruz 
lagunduko du 
amurrioko udalak

euskara

mugikOrtasuna
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gOrBeialdea

Ama Birjinaren eguna 
aprobetxatuz, Ibabeko 
Andra Mari Kofradia 
izeneko liburua aurkeztu 
zuten domekan, 
Aramaion. Kofradiaren 
500 urteko historia 
jasotzen du, 111 orritan. 
Salgai dago herriko 
okindegian, liburutegian 
eta udaletxean, 10 
euroren truke. Josemari Velez de Mendizabal idazlea eta cristina etxenausia eta rafael bengoa kofradiakoak.  |  Goiena

iBaBekO 
kOfradia, 
PaPerean 

mirian Biteri 

MurGia

Zeinek ez du ezagutzen 
Gorbeialdeko kuadrillak 
urtero antolatzen duen 
argazki lehiaketa? Hurren-
go urteko egutegia noiz 

banatuko duten zain ego-
ten dira bertakoak Gabo-
netan, barruan azaltzen 
diren irudi ederrak ikus-
teko irrikaz. 

Lehiaketara aurkeztu-
tako argazki asko egute-

gian agertzen direnak dira; 
eta aurten dagoeneko zaba-
lik dago lanak aurkezteko 
epea. Urriaren 14a baino 
lehen utzi behar dira kua-
drillak Murgiako udale-
txean duen egoitzan; pos-

ta bidez bidaltzea ere 
badago. 

Gaia librea da, eskual-
dearekin lotuta dauden 
eta Gorbeialdeko herrietan 
hartuta dauden irudiak 
baino ez dituzte eskatzen; 
hain justu, Aramaion, 
Arratzua-Ubarrundian, 
Legution, Urkabustaizen, 
Zigoitian edo Zuian. 

Hiru argazki
Parte-hartzea ere irekia 
da; edozeinek har dezake 
parte. Gehienez, hiru argaz-
ki aurkeztu ahal izango 
ditu lehiakide bakoitzak, 
zuri-beltzean edo koloretan. 

Epaimahaiak lehiake-
taren gaia, kalitatea eta 
erabilitako teknika balo-
ratuko ditu sariak emate-
rakoan. Lan irabazleak 
200 euro jasoko ditu; biga-
rrenak, 150 euro; eta hiru-
garrenak, 100 euro. Sari 
horietaz gain, irudi bat 
aukeratuko da udalerri 
bakoitzeko eta 60 euroko 
saria emango zaio horie-
tako bakoitzari. Sarituta-
ko lanak jendaurrean 
ikusgai jarriko dira, Kua-
drillako egoitzan.

Informazioa nahi dute-
nek 945 43 01 67 telefono 
zenbakira deitu dezakete.  

eskualdearen irudi eder eta 
ikusgarrienen bila
Gorbeialdeko kuadrillak argazki lehiaketa deitu du; urriaren 14an itxiko da epea 

iazko argazki irabazlea; 'uraren soinua' lelopean, aramaion dago aterata.  |  alex MenDikute

argazkilaritza

HistOria



 16 alea

lautada

anakOz amenaBar @anamenabar 

araia

Zein da Asparreneko ener-
gia kudeatzeko modurik 
eraginkorrena? Azken hiru 
urteotan buru-belarri izan 
dira udalerriko efizientzia 
energetikoari buruzko 
ikerketa lan bat egiten eta 
aste honetan aurkeztu dute 
emaitza  herri tarren 
aurrean. Zonaldean gara-
tutako eredu birtual baten 
bitartez, kudeaketari "ete-
kin handiagoa" atera dakio-
keela erakutsi du lanak 
eta ondorioak dagozkien 
erakundeen mahai gainean 
jartzea izango dute hurren-
go pausoa. 

Hiru urtetako proiek-
tua izan da, 2012ko urrian 
hasi zutena eta hilabete 
honetan amaitu dena. 
Energia sareen kudeaketa 
izan dute ikergai. "Energia 
sare horiek nola kudeatu 
daitezkeen aztertu dugu, 
energiaren erabilera ego-
kiago bat egiteko asmoz", 
azaldu du Asparreneko 
Udaleko teknikari Arkaitz 
Gobantesek. Energia 
berriztagarriei errepara-
tuta, zenbait kasutan beha-
rrezkoa baino gehiago 
ekoizten dute eta beste 
zenbaitetan motz geratzen 
da, energia hori gorde ezi-
nik. Gaur egun energia 
hori Iberdrolari saltzen 
zaio, legeak hala aginduta, 
G o b a n t e s e k  a i p a t u 
moduan, eta ikerketaren 
bitartez energia hori uda-
lerriarentzat nola egokitu 
daitekeen aztertu dute. 
"Zentralak energia gehia-
go sortuko balu, udalerriak 
behar duena baino gehia-
go, sare orokorrera nola 
bideratu aztertu dugu, 

udalerrian energia faltarik 
ez izateko".

Europako Batasunaren 
eskutik, EEPOS izeneko 
proiektuaren bitartez, 
Asparreneko efizientzia 
energetikoarekin batera 
beste bi kasu ere aztertu 
dituzte; Finlandian hain-
bat etxetako energia kudea-
keta aztertu dute eta Ale-
manian hainbat bulegota-
ko kudeaketa izan dute 
aztergai. Beste bi kasuen 
aldean, Asparrenak "zail-
tasun bat" duela gogoratu 
du Gobantesek: "Espainian 
legez behartuta dago ener-
gia produzitzen duena 
Iberdrola edo dagokiona-
ri sartzea, beste herrial-
deetan ez bezala". Horre-
gatik, "eredu birtual" bat 
egitea pentsatu dute, ener-

gia modurik eraginkorre-
nean eta jasangarrienean 
erabiliz Asparrenen izan-
go lituzkeen emaitzak 
ikusteko. Azterketaren 
arabera, posible litzateke 
bestelako kudeaketa hori 
gaur egun dituen baliabi-
deekin; besteak beste, San 
Pedroko zentral hidroe-
lektrikoa abian jarri zuten 
Araian bere garaian tek-
nologia berriei esker, eta 
biomasa galdararen bitar-
tez ere energia sortzen 
dute udalerriko hainbat 
eraikin berotzeko.

"legeak aldatu"
Ikerketaren ondorioak eta 
datu zehatzak mahai gai-
nean dituztela, energiaren 
kudeaketa arautzen dituen 
legeak "berriz zehazteko" 

baliagarri izan daitekeela 
uste du Gobantesek. "Azter-
keta honen bitartez Euro-
patik ere ikusten dute 
energiaren kudeaketa ez 
dela oso egokia, eta emai-
tza hauekin lege-mugak, 
pixkat bat baldin bada ere, 
aldatzea gustatuko litzai-
guke". Hurrengo hilabe-
tean Bruselan aurkeztuko 
dute txostena, eta Euskal 
Herriko erakundeetan ere 
zabaldu nahi dute.

Energiaren inguruko 
azterketa zabala ez dute 
amaitu, ordea, izan ere, 
hurrengo hiru urteetan, 
energia sareen kudeaketa 
beharrean udalerriko jen-
dearen jokamoldeak izan-
go dituzte ardatz, energia 
erabilera egokia ote den 
jakiteko.

biomasa galdararen bitartez, udalerriko hainbat eraikin berotzen dituzte.  |  alea

efizientzia energetikoa neurtzeko 
egitasmo zabala prestatu dute araian
europako batasunak zuzendutako eepos izeneko proiektuan parte hartu du asparrenak eta eredu birtual bat aurkeztu du 

energia
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mendialdea

mirian Biteri  

santikurutze kanpezu

Batzarra izan zuten joan 
den astean kanpezuarrek 
udaletxeko osoko bilkuran. 
Udalak asteotan martxan 
jarri dituen proiektuak 
azaldu nahi zizkien herri-
tarrei, eta bilkura irekira 
deitu zituen ostegun ilun-
tzean.   

Lau proiektu dituzte 
mahai gainean. Gehienak 
joan den agintaldikoak 
dira, eta korporazio berria 
horien kudeaketaz ardu-
ratu da; tartean, kiroldegi 
ondoan egingo den Araba 
Camper autokarabanen-
tzako gunea dago. Lanak 
dagoeneko hasita daude;  
urbanizazio lanekin bate-
ra, ur-beltzak botatzeko 
eta ura eta elektrizitatea 
hartu ahal izateko tokiak 
egokitzen dabiltza. Hasie-
ra batean, 14 ibilgailuen 
tokia izango duen guneko 

obrak hil amaierarako 
amaituko dituzte. Aurre-
kontua 78.830 eurokoa da 
(BEZa gabe). Pasa den 
asteko batzarrean esanda-
ko gunea kudeatzeko arau-
dia egiteko lantaldea sor-
tzeaz hitz egin zuten. 

Bestalde, udaletxean 
eta kultura etxean energia 
berriztagarriak jartzeko 

proiektua ere azaldu zuten 
udal ordezkariek; horre-
tarako, 109.237 euro (BEZa 
gabe) bideratuko dira. 

aurreztea, helburu
Gai horren bueltan hona-
koa azaldu du Kanpezuko 
alkate Ibernalo Basterrak: 
"Pellets bidez eraikinak 
berotzeko galdarak jarri 

ditugu. Dagoeneko egin-
dako dago dena; probak 
egin ditugu eta ondo dabil 
dena. Hotz egiten duenean 
jarriko ditugu martxan. 
Asko aurreztuko dugu 
horien bidez". 

Udalerriko mapa turis-
tikoak ere egin dituzte; 
hain justu ere, 2.000 mapa. 
Bost herrietako bide ber-
deak edo ignaziotar bidea 
azaltzen dira, besteak bes-
te, horretan. 

Mapa horien banaketa 
kudeatzeko lantalde baten 
beharra ere azpimarratu 
zuten udal ordezkari eta 
herritarren arteko oste-
guneko batzarrean. 

Webgunea datorren astean 
Azkenik, udal webgune 
berria ere prest dute; dato-
rren asterako nahi dute 
martxan jartzea. Horren 
aurrekontua, 5.300 (BEZa 
gabe) eurokoa izan da.

Martxan dira araba camper gunea egokitzeko lanak.  |  kanpezuko uDala

martxan jarri dituzten proiektuen 
berri jaso dute kanpezuarrek
araba camper egokitzea, udal eraikinetan energia berriztagarriak erabiltzea edo webgune berria abian jartzea dira horietako batzuk

m.B. 

atauri

Ate joka dator Arratiandi 
kultur elkarteak eta Bapa-
tean Zirku konpainiak 
elkarlanean antolatutako 
Atauri Art umore jaial-
diaren bigarren zatia.  

Hiru emanaldi izango 
dira aste bukaeran. Larun-
batean, irailak 19, Kolek-
tibo Monstrenko taldeak 
Athra ziles izeneko antzez-
lana eskainiko du toki 

paregabean; hain justu 
ere, Atauriko zubian izan-
go da ikuskizuna iluntzean, 
20:45ean. Ikus-entzuleek 
linterna edo frontala era-
man beharko dute.

Igandean etxeko txi-
kiak izango dira protago-
nistak: 17:00etan, serigra-
fia tailerra egingo dute 
Atauriko pilotalekuan; eta 
19:00etan, Zurrunka antzer-
ki taldearen Iraungorriko 
Marimiri izeneko euska-

razko emanaldia hasiko 
da. Iraungorri herrian, 
lasai eta zoriontsu bizi 
ziren bertako biztanleen 
istorioa azalduko dute 

horretan, Tranpilius ize-
neko gizon berekoi eta 
handimandia azaldu arte, 
eta herri osoa hankaz gora 
jarri zuen arte.

azken txanpan sartuko da 
atauri art umore jaialdia
larunbat iluntzean, kolektibo Monstrenkoren 'athra ziles' 
izeneko antzezlana izango da atauriko zubian

kolektibo Monstrenkok Athra ziles eskainiko du.  | alea

kultura

udala
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añana

estitxu ugarte 

erriberaGoitia

Bost urte igaro dira Pri-
mitivo Fernandez de Labas-
tida, Florentino Garcia 
Valencia eta Monica Barron 
del Val nekazarien gorpuz-
kinak La Tejera mendate-
ko hobi komunetik atera 
zituztenetik, eta bosgarre-
nez bildu dira senideak, 
lagunak eta Ahaztuak 
elkarteko kideak fusilatu-
tako lagunak omentzeko. 
"Pertsona hauen zordunak 
gara eta gure konpromisoa 
urtero hemen egotea da, 
hemen egongo ez bagina 
sasitza egongo litzakete 
toki honetan eta batek bai-

no gehiagok gertatutakoa 
auzian jarriko luke", esan 
du Marcelo Alvarez Ahaz-
tuak taldeko kideak.

Joan den igandean, 
hilaren 13an bildu ziren 
La Tejeran berrogeita 

hamar lagun inguru Bur-
goseko hiru nekazariak 
ekitaldi xume batean gogo-

ratzeko. Aurreskua dan-
tzatu eta lore eskaintza 
egin zieten mendatean 
jarritako oroitarriaren 
ondoan. Primitivo Fernan-
dez de Labastidaren bilobak 
Gesaltzako eta Erribera-

goitiako lagunek hobia 
aurkitzeko eman zieten 
laguntza gogoratu eta esker-

tu zuen: "Duela bost urte 
hemendik genbiltzan zue-
kin, pikatxoa hartu genuen 
eta aitona bilatzen hasi 
ginen gure kabuz eta jakin 
gabe oso ondo zer egiten 
genuen ezta legez kontra 
ari ginen. Zuei esker gaur 
nire ama eta izeba, Primi-
tivoren alabak, hona itzu-
li dira" esan zuen. 

erreketeek hildakoak 
Gasteiz eta Gesaltza Aña-
na lotzen dituen errepidea-
ren bihurgune horretan 
1936. urteko irailaren 3an 
hiru lagun fusilatu eta 
hobiratu zituzten. Zuloa 

1936an fusilatu zituzten burgoseko hiru nekazariei omenaldia egin zieten joan den igandean añanako la tejera mendatean; errepublikaren aldeko 300-400 pertsona inguru hil zituzten araban altxamendu militarraren ostean.  | Gaubeatik ataria

Oroimena, sasien lekuan
erreketeek fusilatu eta la tejera mendatean hilobiratu zituzten hiru nekazariri omenaldia egin zieten joan den igandean; 
1936an fusilatu eta 2010ean aurkitu zituzten gorpuzkinak, ahaztuak elkartearen laguntzarekin. 

Omenaldia egin 
diete hildakoei, 
Ahaztuak taldeko 
kideen eskutik

Herritarren 
lekukotasunak jaso 
zituzten hildakoak 
aurkitu ahal izateko

memOria HistOrikOa
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1936an fusilatu zituzten burgoseko hiru nekazariei omenaldia egin zieten joan den igandean añanako la tejera mendatean; errepublikaren aldeko 300-400 pertsona inguru hil zituzten araban altxamendu militarraren ostean.  | Gaubeatik ataria

astebete lehenago egin zuen 
Tuestako errekete talde 
batek. 

Florentino Garcia eta 
Monica Barron del Val 
senar-emazteei buruz ezer 
gutxi jakin da, soilik 47 eta 
45 urte zituztela, baina 
argazkirik ere ez dute aur-
kitu; Villanueva de Sopor-
tillakoak (Burgos) ziren eta 
seme-alabarik ez zuten.

Santa Gadea del Cid 
(Burgos) herriko Primitivo 
Fernandez de Labastida 
Primi goizaldean eraman 
zuten bi erreketek etxetik, 
ustez galdeketa bat egiteko.  
Ez zen itzuli. Gau hartan 
etxean utzi zituen Ilumi-
nacion hamar urteko alaba 
eta Felisa emaztea, haur-
dun, ia erditzear. Primi 
nekazaria zen, 35 urte zituen 
eta basozain izateko ikasten 
ari zen. Gizon jantzia zen 
eta irakurtzea, gitarra jotzea 
eta kantatzea gustatzen 
zitzaion. II. Errepublikaren 

garaian udaletxeko idaz-
kariari laguntzen aritu zen; 
1936ko irailaren 3koa ez 
zen Primi galdeketa bat 
egitera eraman zuten lehen 
aldia. Abuztuaren amaieran 
bertan guardia zibilek era-
man zuten eta bi egun pasa 
zituen Pancorboko espe-

txean baina etxera itzuli 
zen, libre. Irailaren 3ko 
goizalde hartan ez.

Urte asko pasa zuten 
Primi-ren alabek pentsatzen 
aita faxistek fusilatu eta 
txakurrek jan zutela, eta 
ez zuten gorpurik berres-
kuratzeko itxaropenik. 

Denborarekin, familiak gau 
hartan gertatutakoari 
buruzko testigantzak jaso 
eta hiru lagunen gorpuz-
kinak La Tejeran egon 
zitezkeela irudikatu zuen. 

2010ean Ahaztuak elkar-
tearen laguntza eskatu 
zuten gorpuak hobitik ate-
ratzeko. Maiatzaren 29an 
hasi ziren lanean inguruan 
eta ekainaren 12an, etsitzear 
zeudela, garezur zati bat 
aurkitu zuten. Astebete 
beranduago hiru gorpu ate-
ra zituzten lurpetik; buruan 
tiro bana zuten. 

La Tejeran jarritako 
oroitarrian jasotzen da hiru 
pertsona hauek 1936ko uztai-
laren 18az geroztik Espai-
niako estatutan izandako 
olatu errepresiboaren ondo-
rioz hil zituztela, beste 
milaka lagunen artean. 
"Hemen egiten diegu ome-
naldia eta hemen euren 
memoria jaso eta aldarri-
katzen dugu".

memOria HistOrikOa

Primi-ren alabak, la tejerako oroitarrian.  | Gaubeatik ataria
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treBiñu

mirian Biteri  

trebiñu

Trebinuko barrendegiko 
Euskara zerbitzuak ere 
prest du ikasturte berri-
rako eskaintza. Euskal-
duntze arloan bi kanpaina 
antolatu ditu. Batetik, 
helduen euskalduntze kan-
paina dago. Arabako gai-
nerako kuadrilletan mar-
txan jarritako kanpaina 
bera da, baina, Trebiñura 
egokituta. 

Euskara ikasi nahi 
dutenek irailaren 26ra arte 
dute Trebiñuko Konderri-
ko eta Argantzungo uda-
letxeetan izena emateko 
aukera; Internetez ere egin 
daiteke, euskeratrebiño@
gmail.com helbide elek-
tronikoan. 

Barrendegiko Euskara 
zerbitzutik azaldu dute 
bakoitzaren beharretara 
egokitutako taldeak osa-
tzen saiatuko direla; eta 
eskoletan ikasitakoa prak-
tikan jarri ahal izateko 
bestelako ekintzak ere 
antolatuko direla, hala 
nola, mintzalagun taldeak, 
kultura emanaldiak edo 
irteerak.

Horrekin batera gogo-

rarazi dute Udalek diruz 
lagunduko dituztela ikas-
taroak, eta Habek ere, 
laguntzak eskaintzen 
dituela. Urrian emango 
diote hasiera ikasturteari.   

umeentzako eskolak
Bestetik, Trebiñuko esko-
la publikoan euskara kla-
seak eskaintzearena dago. 
Jakina denez, ikastetxe 
hori Gaztela eta Leongo 
sarean dago eta beraz, 

euskara ez dago ezta ikas-
gai bezala ere. Gauzak 
horrela, orain dela hainbat 
urte, eskolaz kanpoko ekin-
tza bezala, euskara esko-
lak eskaintzen hasi ziren 
eguerdi partean. 

Azken urteotan, Uda-
la izan da irakasleak zuze-
nean kontratatu dituena. 
Aurten, baina, Udaberria 
euskaltegiaren bidez eskai-
niko dira eskolak. Taldeen 
antolaketa ere aldatu egin-

go da. Iaz, astean hiru 
bider izaten zituzten hau-
rrek eskolak, haietako bi 
adinen araberako taldee-
tan banatuta eta hiruga-
rrena nahasirik. Aurten, 
astean bi ordu jasoko 
dituzte, beti ere taldeetan 
bereiztuta. 

Interesatuek hilaren 
25a baino lehen eman 
behar diote izen-emate 
orria Anari edo AMPAren 
ordezkari bati.

eskolez gain, bestelako ekintzak ere egiten dituzte; irudian, trebiñuko barrendegiko talde bat.  | alea

trebiñu euskalduntzeko heldu zein 
umeentzako eskolak prestatu dituzte
nagusien ikastaroei buruzko informazioa nahi dutenek barrendegiko bi udaletxetara jo dezakete, edo euskara zerbitzura idatzi

euskara

m.B. 

Markinez

Herriko historia eta toki 
esanguratsuenak gertutik 
ezagutzeko aukera izango 
dute larunbatean, irailak 
19, Markinezko herrita-
rrek; oso harrera ona izan 
du bisitak, 30 lagunetik 
gora eman dute-eta izena.

Gizarte etxean egin 
dute hitzordua, 17:30ean. 
San Juan baseliza, gazte-
luko eta Epona izeneko 
kobazuloak eta herriko 
eraikin ikusgarrienak bisi-
tatuko dituzte; hain zuzen, 
armarria duten etxeak eta 
eliza. Rikardo Garaik egin-
go ditu gida lanak. 

Baseliza, kobazuloak eta herriko eraikin 
esanguratsuenak bisitatuko dituzte markinezen

Markinez herria gertutik ezagutuko dute bertakoek.  |  alea

HistOria
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araBakO erriOxa

Arabako Errioxako herri 
askotan jaietan ibili dira 
azken egunotan; 
esaterako, Samaniegon, 
Kripanen, Lantziegon edo 
Eltziegon ospatu dituzte 
Ama Birjinaren 
omenezko festak. 
Eskumako irudia, azken 
herri honetan aterata 
dago, Plazako Ama 
Birjinaren jaien hasieran. txupinazoa bota ostean, barrihueloren jaitsiera egin zuten eltziegon.  |  eltzieGoko uDala

araBakO
erriOxa 
festaz Blai

Jaiak

mirian Biteri  

oion

Euskara ikasteko kanpai-
na betean murgilduta gau-
den honetan, Arabako 
Errioxan, dagoeneko, hiru 
dira euskara ikasteko beka 
arautuak dituzten udalak:
hain justu, Oiongoa, Eltzie-
gokoa eta Lantziegokoa. 

Oiongo Udalak urteak 
daramatza beka sistema 
horrekin eta beste biek 
iaz eman zioten hasiera 
laguntza lerro horri. Gai 
horren bueltan, Kuadri-
llako Euskara zerbitzutik 
iragarri dute berriak ere 
etorriko direla; izan ere, 
Leza eta Samaniego beka 
sistema arautuko duten 
oinarrien lanketa fasean 
daude eta.

Beste bi interesatuta
Horrez gain, gogorarazi 
dute korporazio berriak 
lanean hasi direla eta, jada, 
badirela bi udal interesa 
agertu dutenak beka sis-
tema abian jartzeko: Lapue-
bla de Labarcako eta Bas-
tidako Udalak. 

Oinarriak argitaratzear
Martxan dauden euskara 
ikasteko beken artean, 
laster argitaratuko dira 
dagokien webgunean Lan-
tziegoko Udaleko eta 
Eltziegoko Udaleko urte-
ko oinarri arautzaileak. 
Oro har, batean zein bes-
tean bizi diren herriki-
deek izango dute aukera 
eskaerak egiteko; beste 
baldintza batzuk ere bete 
beharko dituzte, guztiak 
oinarri arautzaileetan 
jasota daude. 

Lantziegoko eta Eltzie-
goko bekek helburu izan-
go dute hastear dagoen 
2015-2016 ikasturtean eus-
kara ikastera apuntatzen 
diren pertsonak bide horre-
tan laguntzea. 

Adi beraz Eltziegoko 
eta Lantziegoko beka deial-
diari; izan ere, gutxi barru 
irekiko da-eta deialdia. 

gero eta udal 
gehiago euskara 
ikastearen alde
oion, eltziego eta lantziegokoek beka arautuak dituzte; leza 
eta samaniegokoak, berriz, oinarrien lanketa fasean daude

kanpainaren eskuorria.  |  alea

euskara

m.B. 

saManieGo

Arabako Errioxa IKA 
euskaltegiek egiten 
diharduten matriku-
lazio kanpainaren buel-
tan, Hesianek kontzer-
tu akustikoa eskainiko 
du hilaren 24an Sama-
niegoko kultura are-
toan, 20:00etan. 

Eskolatik kanpo 
euskara lantzeko asmoz 
kultura ekimenak ger-
tatzen dituzte ikastur-
tean zehar, eta nafa-
rren kontzertua horren 
barruan dago.

Bestalde, matriku-
lazio kanpainarekin 
lotutako batzarrek 
jarraitu egingo dute 
datorren astean: 21ean, 
Guardiako euskalte-
gian, 19:30ean; eta 23an, 
Samaniegoko ikasto-
lan, 19:30ean; eta Villa-
buenako kultura are-
toan, 20:15ean. 

Hesian talde 
nafarra 
samaniegon 
izango da 
irailaren 24an

kultura
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HaMaika saltsa

galiziera irakaslea da Sechu 
Sende (Padron, 1972), idazlea, 
arkakuso hezitzailea eta neo-
falantea (galiziera hiztun 

berria), beste gauza askoren artean. 
Oraingoan, baina, Galiziako gatazka 
linguistikoaren inguruko zenbait 
gako ekarriko ditu Oihanederren 
antolatutako jardunaldietara.
zer aurkituko dute datorren asteazkenean, 
hilaren 23an, Oihaneder euskararen etxe-
ra gerturatzen direnek?
Jardunaldi hauen helburua gure 
hizkuntzak gerturatzea da, hizkun-
tza minorizatuak. Guk Galizian mun-
duan gehien hitz egiten den hizkun-

tzetako bat hitz egiten dugu, portu-
gesa-galiziera, baina gure lurraldean, 
portugesa jaio zen lurraldean, mino-
rizazio egoera batean dago eta horrek 
hainbat energia piztuarazten ditu. 
Hitzaldian saiatuko naiz galizieraren 
egoera azaltzen, ikuspegi desberdi-
netatik, betiere umorearen bitartez, 
Galiziako herrian belaunaldiz belau-
naldi iraun duen retranca-ren bitar-
tez noski; azken batean defentsa eta 
erresistentzia arma bikaina baita 
umorea. Hizkuntza gatazkaren arloa-
ri dagokionez, batetik, istorio triste 
edo dramatikoak izan daitezkeenak 
kontatuko ditut eta, bestetik, gizar-

te gihar sendo bat ere erakusten 
dutenak, herri erresistentziazkoak. 
zeintzuk dira indargune horiek?
Fruitua eman duten hainbat estra-
tegia izan dira azken urteetan Gali-
zian, hizkuntza galeraren kontra 
egin dutenak. Horietako indargune 
bat izan daiteke Neofalante mugi-
mendua, euren lehen hizkuntza gaz-
telania izanik nerabezarora heldu 
eta galizieraren aldeko apustua egin 
dutenena. Nik 43 urte ditut eta nire 
belaunaldian, esate baterako, %17 
inguruk hitz egiten dugu galiziera 
gaur egun, gaztelaniaz hasi ginene-
nen artean. Hainbat ikertzaile ari 

seCHu sende
idazlea, irakaslea eta Hizkuntzalaria. Galizian bizi den gatazka linguistikoaren inguruko hitzaldia eskainiko du 
sechu sende idazleak datorren asteazkenean oihanederren antolatu duten jardunaldietan; galiziera, nawata eta galeseraren 
inguruko adituek parte hartuko dute eta hizkuntza gutxituekin lotutako ekitaldi kulturalak izango dira. a.amenabar gAstEiz

"lekua galtzen ari da galiziera etengabe, 
batez ere prestigiodun alorretan"

kontakizunak, umorea eta soziolinguistika tartekatuta, Galiziako gatazka linguistikoaren inguruan arituko da sechu sende.  |  DaViD lanDroVe
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dira neofalanteen figura aztertzen, 
ez bakarrik Galizian, jakiteko zein-
tzuk izan daitezkeen osagai horiek 
gazte batek momentu batean halako 
erabaki bat hartu eta hizkuntza 
minorizatu batean hitz egiten has-
teko, gehiengo batek hitz egiten duen 
hizkuntzan eroso aritu eta gero.
zure kasuan, zein izan zen galiziera ikas-
ten hasteko arrazoi nagusia?
Hamasei urterekin hasi nintzen eta 
500 orri inguruko idazlan bat egin 
dezaket nire arrazoiak azalduz, bes-
te guztiei gertatzen zaien bezala, 
baina niri gustatzen zait pentsatzea 
ouija saio baten ondorio izan zela 
Castelaoren espirituarekin; Castelao 
ondo ezagutzeko harekin hitz egin 
behar genuela esan zigun irakasleak 
kar kar... baina benetan 16 urterekin 
izan zen kontzientzia hartu nuen 
momentua, Galiziako telebista saio 
ugari ikusi eta gero: nola zen posible 
Japoniako marrazki bizidun batek 
nik baino hobeto hitz egitea galizie-
raz? Hainbat faktore izan ziren.
etxean gaztelaniaz egiten zenuten?
Nire amak betidanik hitz egiten zuen 
galiziera, haren seme-alabekin eta 
gorbata eta trajedun gizonekin izan 
ezik. Orduan hasi nintzen diglosia 
moduko kontzeptuak ezagutzen eta 
benetako kontzientzia hartzen. Behar-

bada nahiko surrealistak dira eman-
dako arrazoiak, baina benetan horrek 
erakusten du faktore beste lagun 
daudela aztertzeko.
galiziera ikasteko eskola proiektu bat 
abian jarri zenuten duela hainbat urte. 
nolako bilakaera izan du?
Rede de Escolas Semente izeneko 
sarea daukagu. Santiagon jaio zen, 
duela lau urte, hiru ikaslerekin hasi 
zen eta ikastolen sorrera ere gogo-
ratzen du zenbait kasutan. Gure 
hezkuntza sistema publikoan, gali-
ziera hutsaren hurrengoa da, PP 
Galiziako gobernura iristearekin 
batera galizieraren galera prozesua 
hasi zen eta guraso belaunaldi gaz-
teek hizkuntza alienazio arazo honi 
aurre egiteko asmoz proiektu hau 
babesten hasi ginen, herri mugimen-
duen antzeko ereduari jarraituz, 
autogestioa, asanbladak eta elkarla-
naren bitartez. Gaur egun 40 ikasle 
inguru daude, Santiagon bigarren 
eskola ireki dugu eta Vigon eta Ferro-
len ere ireki dute aurten.

Beste helduleku batzuk ere landu dituzue 
azken urteetan.
Beste indargune nagusi bat galizie-
ra nazioarteko hizkuntza baten 
moduan hartzea izan da. Gero eta 
jende gehiago dago Galizian kon-
tziente dena gure seme-alabei Pipi 
Lastrumen kapitulu bat jarri ahal 
diegula Brasilgo portuges-galizieran, 
edo Japoniako marrazkiak Portugal-
go hizkeran, gure hizkuntza bera 
delako modu ezberdinean hitz egiten 
den arren: "Galego e portugués a 
mesma lingua es". Gehiengo baten  
hizkuntza hitz egiten dugulako balia-
bide horiek erabiltzea da ideia honen 
asmoa, nahiz eta gure lurraldean 
hiztunak galtzen ari garen modu 
katastrofiko batean.
Hizkuntza politiketan ez dago eragiteko 
aukerarik?
Ez. Feijoo boterera heldu zen Espai-
niako nazionalista fundamentalista 
linguistikoen babesarekin, eta kan-
paina egin zuen eskoletan galiziera-
ren ustezko inposizioaren kontra, 
galizierak bakarrik %50eko presen-
tzia lortu zuelako; hori gehiegizkoa 
zen botere ekonomiko eta politiko 
kontserbadoreenentzat, matematikek  
galizieraz ez zuten zentzurik euren-
tzat. Kalean erantzun handia izan 
zen, zorionez, eskoletan galizieraren 

"Nola zen posible 
Japoniako marrazki 
bizidunek nik baino hobeto 
galizieraz egitea?"

Hezkuntza galiziera orduak murrizteko gobernuak hartutako erabakiaren kontrako manifestazioa, 2010. urtean.  |  pilar ponte
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sechu sende , haren idazle ibildearen inguruko hitzaldi batean.  |  alea

aldekoa eta geroztik hainbat asanblea 
eta plataforma abian jarri dira eus-
ten jarraitzen dutenak eta bide berriak 
sortzen ari direnak.
azkeneko urteetan lekua galdu ala ira-
bazi du galizierak? Hedabideetan, sare 
sozialetan...
Lekua galtzen ari da etengabe, alor 
guztietan, batez ere prestigiodun 
alorretan, agerikoenetan, adminis-
trazioarekin zerikusia dutenetan... 
Ez dugu galizieraz idatzitako egun-
karirik, Galiziako telebista eta irra-
ti publikoko edukiak edadeko jen-
dearentzat bakarrik dira, galizieraz 

eskoletan prestigio gutxiena duten 
ikasgaietarako da. Noski, hizkuntza-
ren aldeko aktibistak badaude herri 
mugimendu ezberdinetan eta horre-
kin bai, baikor egon gaitezke, itxa-
ropena ematen digute 
euskara eta galizietaren alderaketarik 
egin daiteke? zer dute bata bestearen-
gandik ikasteko?
Uste dut asko dugula ikasteko elka-
rrengandik. Zuen herrialdeaz eta 
gizarte, politika eta soziolinguistikaz 
asko dugu ikasteko, baina baita zuek 
gugandik ere; hemen ere gauzak 
egiten ari gara desberdinak direnak, 

denak hizkuntza gatazka baten 
aurrean. Erresistentzia eta sormen 
prozesuak desberdinak badira ere, 
ahalmena dute garaietara eta espa-
zioetara egokitzeko uniformismo 
kulturalari aurre egiteko. 

'Hitz adina 
mintzo' zikloa

irailak 23, asteazkena

19:00. andoni barreña eta sechu 
sende irakasleen eskutik abiatuko 
da zikloa. Munduko errealitate 
linguistikoaren berri emango dute 
modu hurbil eta umoretsuan. 

urriak 21, asteazkena

19:00. isaac xubin irakasle eta 
idazlea eta txerra rodriguez 
soziolinguista eta hizkuntza 
aholkularia. (Galiziera)

urriak 22, Osteguna

19:00. ses (Maria xoxe silvar) 
kontzertuan. (Galiziera)

azarOa 18, asteazkena

19:00. alan king euskalari eta 
hizkuntzalaria eta solasaldia 
tzunhejekat kolektiboko paula lopez 
eta Werner Hernandezekin . 
(nawat-a).

azarOak 19, Osteguna

19:00. El Tigre y el Venado 
dokumentalaren proiekzioa eta 
solasaldia sergio sibrian 
zuzendariarekin (skype bidez). 
(nawat-a)

abenduan galeserari buruzko 
jardunaldiak izango dira.
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euskara

I
railaren 23an egingo da Araban 
Euskara Lanean izeneko world 
coffee-a, Arabako enpresekin  
euskarak lanean duen egoera-

ren azterketa partekatu eta euska-
raz lanean ari diren erakundeen 
praktikak, premiak eta balorazioak 
jasotzeko. Hortik abiatuta, propo-
samenak jaso eta hiru urteko epe-
rako Araban Euskara Lanean egi-
tasmoaren gutxieneko helburuak 
adostuko dira. Egitasmoaren talde 
eragilea osatzen dute lan munduan 
euskararen alde lanean ari diren 
zenbait erakunde, elkarte eta enpre-
sek.

zer da egitasmoa
Egitasmoaren helburu nagusia da 
epe motz eta ertainean Arabako 
enpresetan euskara susta dadin 
plangintza zedarritzea.

Araban gero eta enpresa gehia-
go ari da euskara euren eguneroko 

kudeaketan barneratzen, bezeroe-
kiko zein hornitzaileekiko harre-
manetan erabiltzen, hizkuntza pai-
saian, barrura eta kanpora begira. 
Hor daude, esate baterako Bai Eus-
karari Ziurtagiria edo Bikain agiria 
duten enpresak eta euskara plana 
dutenak. Aldaketak ari dira ematen 
eta, pixkanaka, euskara sustatzeak 
eta erabiltzeak ekar ditzakeen onu-
rez ari dira jabetzen alor sozioeko-
nomikoan.

Euskara Lanean proiektuaren 
bidez Arabako alor sozioekonomi-
koan zeresana duten enpresen eta 
entitateen sarea ehuntzen joatea da 
xedea.

izen-ematea
Irailaren 23an egingo den world 
coffee-an parte hartzeko, izena eman 
behar da, honako helbidean: www.
baieuksarari.eus.

Bertan Arabako enpresen pre-

sentzia egotea nahi dute antolatzai-
leek, etorkizuneko erronkez duten 
ikuspegiaren berri emateko.

Ondorioak aztertuta, epe motz 
eta ertainean Arabako enpresetan 
euskara susta dadin plangintza zeda-
rritzea da talde eragilearen egiteko 
nagusia, eta guztia parte-hartzai-
leekin partekatzea.

arabako enpresa munduan 
euskara sustatuko dute
Hainbat erakunde, elkarte eta enpresek 'world coffee' bat antolatu dute datorren asterako, arabako enpresa munduan 
euskararen presentzia nola areagotu aztertzeko; enpresa arabar gehiago erakarri nahi dituzte egitasmora. bai euskarari gAstEiz

talde eragilea osatzen duten erakunde, elkarte eta enpresa ezberdinetako kideak bileran.  |  bai euskarari

Talde eragilea 
arabako Foru aldundia

sea - arabako enpresariak

arabako Merkataritza Ganbera

arabako Merkataritza Federazioa

electra Vitoria

oreka it

laneki

bai euskarari ziurtagiriaren elkartea
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U
dako egun luzeak, hon-
dartza, Andra Mari Zuria-
ren jaiak, eta abar, atzean 
utzita, Arabako umeek 

eta gazteek ikasturtea hasi berri 
dute, eta honekin batera sexolo-
goontzako lan handia dago ere. 

Sexu-heziketa, hezkuntza afek-
tibo-sexuala… Izen askorekin aur-
kezten dira sexualitatea lantzeko 
programazioak. Emaizekook Sexuen 
Hezkuntza bultzatzen dugu, sexuei 
erreparatzen baitiegu, emakume 
eta gizonei dagozkien ezaugarri 
desberdinak kontuan harturik eta 
aniztasuna beti ardatz izanik. 

Ezinbestekoa da sexu-hezkuntza 
integrala jasotzea, eskubidea dela 
azpimarratzea; jakin badakigu, esko-
letan sexualitateak duen espazioa 
oso txikia dela, nahiz eta eskola 
curriculumean zeharkako gaia izan. 
Hau horrela izanik, sexualitatearen 
gaia lantzea irakasleen ardura bila-
katzen da. Baina non? Zer ikasgai-
tan? Matematikako klasean sexua-
litatea lantzea posiblea al da? Nos-

ki, eta berez horrela izan beharko 
litzateke. Baina egun, irakasleek 
sexualitatearen inguruan jasotzen 
duten formazioa eskasa izaten da 
eta, hortaz, arazoak suertatzen dire-
nean, askotan gurekin harremane-
tan jartzen dira ikastetxeak, esku-har-
tze puntualak eta gehienetan labu-
rrak eginez, helburua larritasunak 
asetzea izanik, eta ez eskubidea 
bermatzea. 

Ba al dakigu sexologo batek 
ikasgeletan egiten duen lana zehaz-
ki zein den? Genital bidezko infek-
zioak ekiditeko aholkuak ematen 
ditu? Kondoia nola ipini erakutsi? 
Maitasunaz hitz egin? Esku-hartzea, 
eduki aldetik, askoz zabalagoa dela 
esaterik ez dago, eta gure helburuak 
larrialdiak (haurdunaldiak, gaixo-
tasunak…) ekiditetik haratago doaz, 
helburu nagusia norberaren ongi-

zatea bermatzea izanik. Horreta-
rako, norberak bere burua ezagu-
tzea (gorputza, emozioak…), behin 
hori eginda norberak bere burua 
den bezalakoa onartzea, eta azkenik 
bakoitza bere nahiak eta desioak 
adierazteko gai izatea bilatzen dugu, 
betiere besteekiko errespetua bul-
tzatuz. 

Argi dago hezkuntza arloan 
sexualitateak behar duen espazioa 
aldarrikatzen jarraitu behar dela 
Oro har, beste herrialde batzuetako 
ereduetan erreparatzea ez litzateke 
gaizki egongo. Suedian, adibidez, 
1955etik derrigorrezko ikasgaia da 
11 urteetatik aurrera, eta Alemanian 
eskubide gisa hartzen da. Beraz, 
guztiok sexualitatea modu positiboz 
bizitzea lortu nahi baldin badugu, 
ez zaigu aurretik lan makala geldi-
tzen. Ikasturte ona izan dezagun! 

sexu hezkuntzarako ordua
ikasturte berria hasita, sexualitateak eskolan duen espazio txikiari buruzko hausnarketa dakar ALEAra Gasteizko emaize 
sexologia zentroak, sexu hezkuntzaren helburua norberaren ongizatea bermatzea dela gogora ekarriz. alea  gAstEiz

beste herrialde batzuetan, derrigorrezko ikasgaia da sexu hezkuntza; irudian, ordiziako Jakintza ikastolako gazte batzuk solasean.  |  Jakintza

emaize
sexoloGia zentroa
www.emaize.com

sexOlOgia
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zozketak
Harpidedunentzat eskaintzak

arabako ALEA aurrera ateratzeko zure alea 

jartzeko prest al zaude? zozketetan parte hartu 

ahal izateko, bidaliguzu ALEA etxean jasotzeko 

interesa izan dezakeen lagun baten 

kontaktua, eta berarekin harremanetan jarriko 

gara, konpromisorik gabe, harpidetza 

eskaintzeko. eta ez ahaztu! zehaztu zure 

izen-abizenak eta zer zozketatan parte hartu 

nahi duzun. 

Jar ezazu zure alea...

                        
          

jaso ezazu zure ALEA!

atxaspin zubi saltoa

inguru abenturaren eskutik, hamar urtetik 
gorako lau pertsonez osatutako talde 
batentzat zubi saltoa zozketatuko du ALEAk, 
ondarroako atxaspi zubitik. eman izena 
irailaren 22a baino lehen. Hilaren 25ean 
jakinaraziko dugu irabazlea.

azken zozketako irabazlea:

Parralen bazkaria:
asier ortiz de Guinea (Gasteiz).

trebiñu sagardotegia

ALEAk bi pertsonentzako bazkari bat 
zozketatuko du askartza herrian kokatutako 
trebiñu sagardotegian. eman izena irailaren 
22a baino lehen. Hilaren 25ean jakinaraziko 
dugu irabazlearen izena.

 695 63 28 62

erredakzioa@alea.eus

Hala Bedin afaria

Gasteizko alde zaharreko Hala bedi tabernan 
bi pertsonentzako afaria zozketatuko du 
ALEAk, ostiral edo larunbat batean afaltzeko. 
eman ezazu izena irailaren 29a baino lehen. 
urriaren 2an jakinaraziko dugu irabazlearen 
izena.
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gasteiz
aitziber ramirez de la Piscina
"zorionak wuapa! Mila esker zure irriagatik. pablo nerudaren gogoeta dakarkiguzu: “Debekatuta 
dago arazoei irri ez egitea, maite duzunagatik ez borrokatzea, beldurragatik dena alde batera 
uztea”. Maite zaitugu. arrate, aratz eta txema".

postontzia

umeen denBOra-Pasa

Hizki zOPa

Norbaiti zure mezua helarazi nahi diozu? Bidali argazkia eta testua argitaratu nahi duzun asteko astelehe-na baino lehen, email edo whatsapp bitartez: 
erredakzioa@alea.eus 
625 231 603

Bila itzazu ezker-eskuin ageri diren musika tresnen izenak! Norabide guztietan ageri dira hitzak. 

 L A M Z X O F S I P 

 I R A U E R N A S E 

 E O T N I A R X T K 

 G B I A I R T O R I 

 U P A H A L R F O N 

 F A G T E S O O P A 

 O N I M E L A I S P 

 A G Z U F R I A B O 

 E P A O N A I P I X 
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denBOra-Pasak

Nola jokatu? 9x9-ko lauki honetako gelaxka hutsak 
bete behar dituzu, 1etik 9ra bitarteko zenbakiekin; 
zenbaki bakar bat ere ez da bi aldiz azaltzen 
errenkada eta zutabe berean, eta ezta dagokion 
3x3-ko laukian ere.

Hitz GeziDuna

GoitibeHerasuDokua

sOluziOak

sudokuA

hitz gEzidunA

goitiBEhErA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nola jokatu? Goiti eta beheiti letra bat gutxiago 
edo gehiago du asmatu behar duzun hitzak. 
1. Zine aretoak. 2. Donemiliagako kontzejua. 3. 
Landetako hiriburua. 4. Nafarroako ibaia. 5. 
Gabezia. 6. Ez gazia. 7. Baleztaz jaurtikitzeko arma. 
8. Lodia, potoloa. 9. Noka, diogu.

* bertsolari arabarra.

t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

tSudurpeko
ile multzo

*
IZENA

Landare
xehe

Badu horren
berri, ba...

Sagar
prentsa

Automata

Iduneko

Berakoa

Korrokada

Hilobi

Errep., txori
mota

Aleak birrin-
tzeko tresna

Nafarroako
udalerria

Etorrarazi

*
DEITURA

Narras
bihurtu

t

ttErraz

Bizkaiko
herria

ttEz eta ez 
eta ez

Kontso-
nantea

t

tBokala

Behorra
arreske

t

Gabezia
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agenda

Musika

afu, ekin skapunk 
& trago Bakoitzean 
taldeak
gasteiz. ostirala 18, 
22:00etan, zaramagako 
jaietan.

Patx&run eta garilak 
26 taldeak
laudio. ostirala 18, 22:30ean, 
latiorroko jaietan.

eH sukarra
gasteiz. ostirala 18, 23:30ean, 
salburuko jaietan.

Joselu anaiak
dulantzi. ostirala 18, 
24:00etan, plazan.

guda dantza, ets eta 
disko dantza
laudio. larunbata 19, 
23:00etan, latiorroko jaietan.

lisker
dulantzi. larunbata 19, 
23:30ean, plazan.

kilkir
dulantzi. igandea 20, 
13:30ean, plazan.

eneritz furyak
gasteiz. osteguna 24, 
19:30ean, oihanederren.

Hesian
samaniego. osteguna 24, 
20:00etan, kultur aretoan.

Haurrak

artoartean labirintoa
Ozeta. euskal Herriko jolasteko 

labirintorik handiena. 
informazioa: Garaion.eus

Haurrentzako jolasak
dulantzi. larunbata 19, 
16:30ean, herriko plazan.

'iraungorriko marimiri' 
ikuskizuna
atauri. larunbata 19, 
19:00etan, pilotalekuan.

sukar taldearekin 
erromeria, haurrentzat
gasteiz. larunbata 19, 
20:00etan eta 23:00etan, 
salburuko jaietan.

umeentzako txangoa
asparrena. igandea 20, 

'Bizi baratzea' liburua aurkeztuko du Jakoba 
errekondok
Ozeta. ostirala 18, 19:00etan, udaletxeko areto nagusian.

aek

irailak

18
irailak

24

ze esatek, sukar gorri eta akabera taldeak  
gasteiz. larunbata 19, 22:00etan, zaramagako jaietan.

alea

euskararen 
agenda
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macarena recuerda
gasteiz. ostirala 18, 20:00etan, baratza 
aretoan. That's the story of mi life lana 

aurkeztuko du Macarena recuerda 
sheperd dantzari eta artista plastikoak. 
Harekin hasiko da baratza antzerki 

aretoko ikasturte berria eta larunbatean 
hilaren 19an, antzerki pieza laburren 
scratxe gaua izango dute.

10:00etan, araiako autobus 
geltokitik abiatuta. atxipi mendi 
taldearen eskutik.

HitzalDia

'Hitza adina mintzo' 
hitzaldi zikloa
gasteiz. asteazkena 23, 
19:00etan, oihaneder 
euskararen etxean. andoni 
barreña eta sechu sende 
irakasleen eskutik.

ikus entzun

gazte zinemaldia
Ozeta. ostiraletik igandera, 
otaza auzoko Garaionen. kepa 
errasti aktore eta zinemagileak 
gidatuko du. izena emateko: 
945-06 32 45.

bestelakoak

Bizikleta martxa
gasteiz. ostirala 18, 
18:00etan, zaramagako 
zuberoa plazatik abiatuta. 
Gasteizko aek euskaltegiaren 
eskutik.

geurekin mendira
gasteiz. igandea 20, 08:30ean, 
Mendizorrotzako aparkalekutik 
abiatuta. beratzara irteera. 

'gasteiztik arraun the 
world' udako argazki 
lehiaketa
gasteiz. udako argazkien 
lehiaketa. entregatzeko azken 
eguna: irailak 23. antolatzailea: 
oihaneder euskararen etxea.

'sortegia' ikastaro sorta
gasteiz. irailaren 21etik 
urriaren 7ra arte eman daiteke 
izena, oihanederren. ahozko 
kontalaritza, soinu ekipo 
muntaketa eta erabilera, komiki 
sorkuntza eta moda saioa.

Musika

Puy asurmendi
gasteiz. ostirala 18, 20:30ean, 
ataria gunean.

diamond dogs eta lady 
long legs
gasteiz. ostirala 18, 
22:00etan, Hell Dorado aretoan

morodo & Okoume 
lions
gasteiz. larunbata 19, 
20:30ean, Jimmy Jazz aretoan

remenber Queen
gasteiz. larunbata 19, 
21:30ean, kubik aretoan.

Professor Cunningham
gasteiz. larunbata 19, 
22:00etan, artiumen.

Parradust
langarika. igandea 20, 
20:00etan, elizan.

euskadiko Orkestra 
sinfonikoa
gasteiz. osteguna 24, 
20:00etan, principal antzokian.

erakusketak

'marrazki mikologikoak'
gasteiz. urriaren 18ra arte, 

ataria naturaren interpretazio 
zentroan.

bestelakoak

antzinako azoka
artziniega. larunbata 19, egun 
guztian zehar. Gastronomia 
txokoa, eskulangileen saltokiak 
eta beste hainbat ekitaldi.

artzain eguna
amurrio. igandea 27, egun 
guztian zehar. zonaldeko 
artzainei omenaldia, artzai 
txakurren erakustaldia eta 
beste hainbat ekitaldi.

mahats Bilketaren 
festa
eltziego. igandea 20, egun 
guztian zehar. kepa Junkera eta 
sorginak taldearen emanaldia, 
upategietan bisitaldiak eta 
beste hainbat jarduera.

'Burujabetza eraikitzen'
gasteiz. osteguna 24, 
19:00etan aldaben, Jaume 
casals (cup) eta oskar 
Matuterekin (alternatiba). 

alea

Beste HitzOrdu 
Batzuk




