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d
atorren igandetik aurre-
ra ezer ez da berdin izan-
go. Norabide batean edo 
bestean egin, hilaren 27ko 
Kataluniako hauteskun-

deak "mugarri" izango direla  uste 
dute alea-rekin hitz egin duten kata-
lan eta arabarrek. Egindako apustua 
handia da, indepentziaren aldeko 
eta kontrako indarrak zenbatuko 
dituztelako mundu guztiaren begi-
radapean.

Momentu "historikoa" da hau 
Cira Cresporentzat (Bartzelona, 
1980), igandetik aurrera zer gerta-
tuko den ez dakien arren. "Uste dut 
inork ez duela argi, bide berri bat 
delako, modu honetan inork egin 
ez duena, baina oso argi dut muga-
rria izango dela Espainia eta Kata-
luniaren arteko harremanetan". Sei 
urte daramatza Gasteizen Crespok, 
eta Kataluniako prozesua urrundik 
jarraitu duen arren, "gertutik" bizi 
duela dio: "Orain arte distantzia 
batekin jarraitu dut, baina egia da 
orain urduri nagoela, serio doalako 
hau". Haren gertukoak ere "momen-
tu historikoa" bizitzen ari direla 
kontziente direla aipatu du, sentsi-
bilitate poilitiko askotarikoak tar-
tean, eta euren artean ere "talkak" 
eta "urduritasunak" sortu direla. 
Egoera honek gizartean eragin duen 
ustezko "zatiketaren" aurrean, herri-
tarren eguneroko harremanetan 

halakorik ez dela uste du Crespok, 
baina bai, ordea, sektore batzuk 
beste batzuk baino "haserreago" eta 
"deserosoago" daudela. "Eta uler-
tzekoa da. Statu quo-arekin kritiko 
izan garenok hainbat urtez sentitu 
gara deseroso; badirudi deseroso-
tasuna aldez aldatu dela". Etxean 

bertan, amarekin ez du politikaz 
hitz egiten, hura ere "haserre" dagoe-
lako hauteskunde hauekin. 

Cresporen ustez, "aldaketarako  
motorea" izango dira hauteskunde 
hauek. "Mundu guztia oso kontzien-
te da Pandora kutxa bat ireki dela  
eta aukera bat dela, ez bakarrik 
katalanentzat baizik estatuko beste 
herri batzuentzat". Euskal Herriko 
prozesuarekin alderatuta, beste 
ezaugarri batzuk eta beste "zama" 
bat dauka bertakoak, baina balia-
garri izango da Kataluniak hartu-
tako bidea. "Hauteskunde hauek 
interesgarriak iruditzen zaizkit 
aukera emango dutelako bisibiliza-
tzeko zeintzuk diren desobedien-
tziaren aukera errealak, noraino 
hel gaitezkeen eta nola alda daitez-
keen gauzak". Identitate katalanaz 
haragoko afera dela uste du, esta-
tuaren herri antolaketari buruzkoa 
ere bada, eta beraz Katalunia eta 
Euskal Herriarentzako "aukerak" 
parez pare joango direla.

Igandean izan daitezkeen ezus-
tekoak ezusteko, ondoren ere "zuhur" 
jokatu behar dela uste du. "Dena 
den, sentsazioa dut estatuan ez dire-
la oraindik enteratu noraino irits 
daitekeen hau".

Francesc Riera Isernek (Balsa-
reny, 1955) ere Arabatik jarraituko 
ditu hauteskundeak, Maurgatik, 
"indarrez" eta "ikusmiraz". Haren 

'Punt i a part'
independentziari buruz erabakitzeko izan daitekeen bide bakarrenetakoari helduta, 
hauteskundeak dituzte igandean katalunian; araban bizi diren kataluniako hainbat 
lagunekin eta han diren arabarrekin hitz egin du alea-k. a amenabar gasteiz

"Sentsazioa dut Espainiako 
estatuan ez direla oraindik 
konturatu noraino irits 
daitekeen hau"
cirA cresPo bartzelona

"Zeinek esango digu 
ustelkeria dagoela? 
Politikari ustel kuadrilla 
batek?"
frAncesc rierA balsareny

"Independentziarekiko 
engaiatuta dagoen jendea 
hainbestekoa ez dela 
iruditzen zait"
oier AzKArrAgA zuia



 AleA 5

ustez, ezin daiteke esan gizartean 
"zatiketa" dagoenik. "Zatiketaz hitz 
egitea erasoen beste parte bat da, 
orain joango diren enpresen ingu-
ruan hitz egiten dute, edota erreti-
rorik gabe zeinen gaizki biziko garen 
errepikatzen dute, leku guztietatik 
botako gaituztela...". Haren arabera,  
ez dago liskarrik hauteskundeen 
inguruan eta "zatiketaz" ari direnek 
ez dute Katalunia ezagutzen edo 
"benetako zatiketa" egitearen alde-
koak dira: "Hain zuzen, prozesu 
honek duen ezaugarrietako bat eta 
gehien zaindu denetako bat inte-
gratzailea dela da".

Azken asteetan Convergenciaren 
kontra agertutako ustezko iruzur 
aferen inguruan, bestalde, hautes-
kundeetan pisurik izango ez dutela 
uste du: "Jakina badakigula %3are-
na egin dela eta iruzur kasuak izan 
direla, ez gara leloak, bertan bizi 
gara... baina zeinek esango digu 
ustelkeria dagoela? Politikari ustel 
kuadrilla batek? Euren hatzaparre-
tatik ihes egin nahi dugunean?". 

Deme Martin, 
ikurrinarekin, Diada 
egunean. 
alea

Marta Mediavilla, 
Bartzelonan. 

alea
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Rieraren ustez, euskal herritarrek 
badute zer ikasi Kataluniako pro-
zesuaz, "bata eta bestea alderatu 
ezin daitezkeen arren". "Batak eta 
besteak ikasi behar dute euren pro-
zesua izan dezaketela herritarrek 
hala nahi badute; uste baino herrial-
de gehiago independizatu dira Euro-
pan XX. mende hasieratik, bakoitza 
bere eredu eta momentuan".

Herritarrak protagonista
Azken urteetan Bartzelonan bizi 
izan den Deme Martinek (Gasteiz, 
1965) ere "herritarrak" protagonista 
izatearen garrantzia nabarmendu 
du. "Eta horretan alde nabaria dago 
Euskal Herriarekin, han prozesuak 
zama politiko gehiegizkoa duelako; 
Kataluniak hori gainditu duela uste 
dut, herritarren mugimendua bila-
katu da...ideologia politikoez hara-
goko mugimendua da". Haren ustez, 
ideologia askotariko lagunek egin 
dute bat prozesuan, klase sozial eta 
adin askotariko jendea. "Eta horren 
erakusle izan zen irailaren 11ko 
Diada, pankarta edo irudi politiko-
rik gabeko olatu erraldoia". Halaber, 
Euskal Herriaren aldetik prozesua-
rekiko "inplikazio gehiago" faltan 
bota duela nabarmendu du Martinek: 
"Uste dut babes gehiago, zarata gehia-
go faltan bota dutela katalanek eurek 
ere".

Oier Azkarragaren (Zuia, 1990) 
ustez ere "kalea" da Kataluniako 
prozesuaren protagonista nagusia 
eta herritarrek bultzatuta egin du 
aurrera. "Convergenciak pauso hori 
eman baldin badu ez da benetan 
horretan sinisten duelako, beste 
aukerarik ez duelako baizik, herri 
mugimenduak bultzatu duelako 
aukera hori hartzera". Ikasketek 
bultzatuta, Bartzelonatik bertatik 
jarraitzen ari da hauteskundeak 
Azkarraga, CUP babesten duten 
mugimenduetatik gertu eta aurreko 
batzuetan baino "apalago" nabaritu 
du giroa. "Konprometitutako jen-
dearen artean gaia inportantea da, 
baina kalean giroa inoiz baino apa-
lagoa ikusten dut, inoiz baino ban-
dera gutxiago...". Kanpainako hain-
bat ekitalditan izan da, eta proze-
suarekin bat egiten duten herritarrak 
uste baino "gutxiago" direla uste du: 
"Hiru milioi herritarreko hiri batean 
hiru mila lagun bildu ginen igan-
dean, eta hori Euskal Herrian ez 

litzateke jendetza; prozesuarekiko 
eta independentziarekiko engaiatu-
ta dagoen jendea ez dela hainbeste-
koa iruditzen zait". Une batzuetan 
jendetza biltzeko gaitasuna izan 
arren, kalean hainbesteko indarrik 
ez dela nabari dio.

Bestalde, Convergenciaren kon-
trako ustelkeria salaketek kanpainan 
izan duten "oihartzun eskasak" harri-
tu duela aitortu du Azkarragak: 
"Ezkutatu dutela iruditzen zait, bai-
ta ezkerreko mugimendutik ere; 
uste nuen erabil zezaketela, baina 
nahiago izan dute tapatu".

Iritzi berekoa da Marta Media-
villa ere (Gasteiz, 1986), ustelkeria 
kasuak hasieran eztabaidarako gai 
izan zituzten arren, "arin" igaro 
baitira: "Politikaren inguruko bes-
te iruzur askorekin gertatu den 
bezala, honetan ere gizarteak beste 
leku batera begiratu duela ematen 
du". Bartzelona du lantoki azken 
urtean Mediavillak eta bertatik 
bertara jarraitu du hauteskunde 
kanpaina ere, herritarren artean 
dagoen "nolabaiteko zatiketa" horren 
lekuko: "Hemen bizi naizenetik eta 
independentziaren aldarrikapen 
aktiboa hasi denetik somatzen dut 
halako zatiketa bat; badirudi alde 
batean edo bestean posizionatzeko 
beharra dagoela". Eguneroko ezta-
baidagai da harentzat lantokian, 
bai lankide eta lagunen artean, aurre-
koetan bizi izan zuen moduan. "Zalan-
tzaz beteriko giroa somatzen da egun 
hauetan, ikuspuntu politiko ezberdin 
ugaritako eztabaidekin". Ezinbes-
tean, "herritarrek" izan duten pro-
tagonismoa ere nabarmendu du: 
"Izugarria da herritarren mobiliza-
zioagatik eta egin den zabalkunde 
mediatikoagatik Kataluniak lortu 
duen ahotsa; edozein aldarrikapen 
sozialerako ere baliagarri da hori". 

Katalunia zein Arabatik, nora-
bidea argitzeko zain dira denak.

"Ideologia politikoez eta 
alderdiez haragoko 
mugimendua da Katalunian 
bizi duguna"
deme mArtin Gasteiz

"Zalantzaz beteriko giroa 
sumatzen da egun hauetan, 
ikuspuntu politiko 
askotariko eztabaidekin"
mArtA mediAvillA Gasteiz

oier azkarraga gazte zuiarra, bartzelonan.  |  alea
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zortzi aste baino ez zituen gura-
soek lehen aldiz Arabako 
Munaineko tontorrera igo 
zutenean, bertako etxolan 

ardiak jezteko. Ordutik bizitza 
transhumantea egin zuen Carmen 
Perez de Albeniz artzain arabarrak, 
semeak eskolara joan behar izan 
ziren arte. "Udaberriak Legaireko 
zelaietan edo Munaineko tontorrean  
pasatzen genituen, mendiko txabo-
letan, eta neguan, aldiz, Gipuzkoako 
larreetara joaten ginen; etxea Agu-
rainen genuen, baina zapaldu ere ez 
genuen egiten". Puerto de Munain 
izeneko bere gaztekin "lehiaketa 
guztiak" irabazi dituelako harro, 
igandean omenaldia egingo diote 
berari eta beste bi artzaini Amurrio-
ko Artzain egunean, ofizioari eskai-
nitako bizitza oso bat aitortzeko.   
duela bost urte erretiratu zinen. otsoa-
ren beldur zara oraindik?
Ez diot inoiz otsoari beldurrik izan, 
hemen inguruan ez delako otsorik 
egon. Tira, bat bota zuten Entziako 
mendatera duela hogeita bost urte...
nork bota zuen?
Hori da jakin beharko genukeena! 
Edonola ere, Entziako mendate ingu-
ruko artzainok ganadu guztia men-
ditik herrira jaitsi ohi genuen neguan 
eta, beraz, otsoa esku hutsik geratzen 
zen. Urbasara joan zen orduan, eta 
han eraso asko egin zituen. Bertako 
abeltzainek uxaldiak antolatzen 
zituztenean, laguntzera joan ohi 

ziren Agurain inguruko herritarrak. 
Bizpahiru urte ondoren akabatu 
zuten. Hala ere, gero berriro saiatu 
dira hona otsoa ekartzen...
ez dirudi otsoa berreskuratzeko ahale-
ginekin oso konforme zaudenik…
Ez dut ulertzen zergatik tematzen 
diren. Otsoa egon izan den tokietan, 
otsozuloak egon 
ohi dira, baina 
Entzian eta Urba-
san ez dago hala-
korik. Egon izan 
zen otso bat, nire 
aita gaztea zenean: 
zepo bat jarri zio-
ten eta tranpan 
erori zen, baina 
hiru hanketan ihes 
egitea lortu zuen. 
Hori da entzun 
dudan istorio baka-
rra.
zer beste ‘otsori’ egin 
diozu aurre artzain bezala?
Txakurrei. Ez txakur basatiei, bai-
zik eta ehiztari, mendizale eta igan-
dezaleen txakurrei.
zer dela eta?
Koska egiten diete ardiei, hiltzerai-
no batzutan. Dataren arabera, abor-
tatu egiten dute ere. Otsoak baino, 
txakurrak izan dira beldurgarri 
niretzat.
zaila da artzain batek  duen ardi kopurua 
aitortzea, baina zuk zenbat izan dituzu?
Laurehun eta hogei, gehienez...

Ardien artean kutunik izaten al zenuen?
Hori beti! Senarrak, semeak eta 
hirurok eskuz jezten genituenean, 
gutako bakoitzak gure gogokoenak 
erasten genituen. 
noiz jarri zinen lehen aldiz artalde baten 
buruan?
Hamar urte nituenean.

nola gogoratzen 
duzu?
Oso gaizki . 
Esperientzia 
txarra izan 
zen.
ez zenuen nahi, 
ala?
Ez, ez da hori. 
Agurainetik 
a t e r a t z e k o 
d e s i r a t z e n 
n e n g o e n ! 
Garai hartan, 
n e g u a n  e z 
g e n i t u e n 

ardiak hemengo zelaietara ateratzen, 
elurragatik bazkatzeko zelairik ez 
zegoelako. Hartara, Arabatik Gipuz-
koara joaten ginen neguro, baserri-
tarrek ehun pezeta eta bildots baten 
truke-edo alokatzen zizkiguten zelaie-
tara. Gipuzkoara joateko bezperatan, 
ardiak Zalduondoko mendian gora 
bota eta Agurainera itzultzen ginen 
lotara, abereek gauez Gipuzkoarako 
bidea har zezaten, bazekitelako bere 
kabuz San Adriango larreetaraino 
igotzen, Aizkorrin. Behin, nik hamar 

cArmen Perez de Albeniz
ArtzAin oHiA Hamar urte zituenetik artzain aritu da arabako lautadan Carmen Perez de albeniz (Gabiria –Gipuzkoa– 
1945); "Gauzak asko aldatu dira" negu gorrietan ardiak mendiko etxoletan eskuz jezten zituen garaitik. itsaso estarrona munain

"neguak pasatzera, arabatik 
Gipuzkoara joaten ginen lehen"

"Ehun pezeta eta bildots 
baten truke-edo alokatzen 
genituen Ezkio-Itsaso 
inguruko belardiak"

"Otsoei baino, ehiztari, 
mendizale eta igandezaleen 
txakurrei izan diet nik 
beldurra artzain bezala"
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AsteKo elKArrizKetA

urte nituela, aitak mutiko bat har-
tu zuen artzain zereginetan lagun-
tzeko, baina gaizki pasa zuen hark 
Agurainetik Zalduondora bidean, 
eta ez zuen jarraitu nahi izan.
eta zuri egokitu zitzaizun lana orduan?
Hala da. Aitak behor beltza hartu 
zuen eta nik kanela-kolorekoa. San 
Adrianera igo, eta sekulako elurtea 
bota zuen; ardiak ezin ziren bestal-
dera pasa. Han aritu ginen, egun 
osoan lan eta lan. Negar egiteko 
aukerarik ere ez nuen izan, ardiek 
ihes egiten zidatelako.
nola konpondu zenuten hura?
Lautadatik Gipuzkoara joaten gine-
nean, Zegamako baserri batean 
pasatzen genuen gaua. Artaldea 
handik ikustean, baserritarra herri-
tik mendira igo zen laguntzera. 
Ondoren, Zegama atzean utzi eta, 
Segura eta Zerain pasata, Ezkio-I-
tsasoraino iritsi ginen. Han egoten 
ginen neguan. Berrogeita zortzi 
urtez joan zen nire aita baserri 
berera. 
gipuzkoarrekin euskaraz aritzen zineten?
Nire ama euskalduna zen, eta txiki-
tan euskaraz egin zidan. Gauza da 
batzutan, neguan, Itsaso-Alegiko 
eskolara joaten nintzela, eta bertan, 
mila aldiz behartu ninduten idazte-

Ahari batekin, 
Lautadako 

Munain herrian.
itsaso estarrona

Artzain eguna 
Amurrion

igAndeA 27

10:00-14:30 ardi latxa eta gazta 
lehiaketa; arabako artalde eta ardi 
onenen erakusketa; baserriko 
produktuak; artisautza-postuak; 
etnografia eta makineria 
erakusketak; txistulariak eta musika 
banda.

11.30 artzain omenduei ongietorria 
(Carmen Perez de albeniz –Munain–, 
Jose ramon Martinez elejalde –
agiñaga– eta Jose Meabe eguiluz 
–Goiuri–). 

12:00 Gazta-egite erakustaldia. 

12:30 ilea mozteko tekniken 
erakustaldia.

12:30 ardi latxaren produktu berrien 
dastaketa (ardiki eta Gaztazaharra).

13:30 arabako artzainari omenaldia 
eta sari banaketa.

15:00 Herri-bazkaria.

18:00 artzain txakurren lehiaketa.
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ra: “Ez duzu inoiz gehiago euskaraz 
hitz egingo”. Eta ez nuen egin. Gero, 
baserritarrek euskaraz egiten zida-
tenean, gazteleraz erantzuten nien 
eta "belarrimotza" deitzen zidaten, 
kar kar. Orain ez dakit euskaraz; 
senarrak, ordea, bai. Gipuzkoatik 
Arabara etorri zen lanera oso gaz-

tetan, baina hari gazteleraz baino 
ez egiteko agindu ziguten, ikas zezan.  
noiz utzi zenioten gipuzkoara joateari?
Semeak bizpahiru urte bete zituen 
arte joan ginen Gipuzkoara, eta 
baita Andoinera eta Larraonara, 
Nafarroan. Gero asko aldatu zen 
bizitza. Munainen etxea erosi genuen 

70. hamarkadan, eta bertan geratu 
ginen, umeak eskolara eramatea 
derrigorrezko izaten hasi zelako. 
Artzaina eta emakumea. zaila?
Ez! Artzain emakume asko eta asko 
egon dira. Nik ez diot gizon bati ere 
inbidiarik izan.
nola izan zen ama eta artzaina izatea? 
Nirekin eramaten nituen umeak 
edonora. Mendiko etxoletan, nire 
ohera ekarri behar izaten nituen, 
hotzez negarrez zeudelako. 

gero jezte-makina erosi zenuten…
Bai. Asko aldatu zen dena.
nola aldatu da artzain ofizioa?
Gero eta artzain gutxiago igotzen 
da mendira ardiak jeztera, gehienek 
jezte-makinak dituztelako herrian; 
hortaz, herri ondoko zelaietan baz-
katzen dute abereek. Erditu ez dute-
nak baino ez dira mendira igotzen, 
ez zaielako jetzi behar. 
Abereak elikatzeko modua ere aldatu 
da?
Zerbait kontatuko dizut: gaztea nin-
tzenean, Bizkaian erosten genituen 
ardiak udaberriro, nire aitak ez 
zuelako bildots-emerik. Bada: ez 
zekiten askatik alea jaten, zelaira 
zeudelako ohituak.
eta ofizioaz gain… nola aldatu da bizitza 
Arabako lautadan?

"Mendateko itxiturak ireki 
beharko lituzkete, eta 
kamioien joan-etorria 
ordenatu"
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Legairen hogei artzain elkartzen 
ginen lehen, mendian ibili ohi gine-
nak. Orain, hiru baino ez dira igo-
tzen. Gazte gutxi dago ofizioan: 
Galarretakoa eta nire semea izango 
dira gazteenetakoak, eta 50 urte 
dituzte; Araiakoak ere gazteak dira, 
40 urtetik gorakoak nolanahi ere.  
Aldundiak gazteei lagundu beharko 
lieke, baina ez diezaiela esku bate-
kin eman eta lau eskurekin kendu. 
Bestela, joan daitezke Arantzazuko 
artzain eskolara, baina ez badute 
baliabiderik edo familiako artalde-
rik… Oso artzain eta abeltzain gutxi 
daude gaur egun, eta dauden asko 
"mistoak" dira: fabrikan lan egin 

ondoren, abeltzain direnak. Horiek 
dira kalte gehien egin digutena, 
abereetatik bizi garenok bezainbes-
te eskubide dituztelako mendatean. 
zer eskatuko zenieke instituzioei?
Entziako mendateko itxituretako 
asko irekitzeko. Batzuetan, basur-
deak ere ez dira pasatzen, hain dau-
de zikin. Pagoak hazteko eta abar 
itxi zituzten… baina beitu, hemen 
ahuntzak kendu zizkiguten, haien 
esanetan zuhaitzak jaten zituztelako, 
eta orain orkatzak botatzea okurri-
tu zaie, lehen ahuntzek jaten zituz-
ten sasiak jan ditzaten. Honezkero, 
ordea, ezin dira mendiak zeharkatu. 
Beste zerbait eskatuko nieke ere:  

mendiko egurra banatzen dutenean, 
kamioien joan-etorria ordenatu deza-
ten, egun zehatz batzuetan zuhaitzak 
bota eta beste batzuetan egurra ate-
ratzeko. Bestela, hainbeste kamioi 
eta motozerrek kalte handiak egiten 
dituzte mendian. Dena apurtzen 
dute. Gero, itxitura bat egiten dute, 
ezertarako balio ez duena: ez zuhai-
tzentzat, ez abereentzat ere.
Abeltzainei gehiago galdetu beharko 
litzaizukeela iruditzen zaizu?
Noski, eta haiek bizi dezatela espe-
rientzia. Eskerrak otsoa bota nahi 
zigun jauntxo horrek alde egin zuen.

interneten: Hirinet.net 

Perez de Albeniz, 
semearen laurehun 

ardiekin.
i. estarrona
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iritziA

U
rtean behin joaten zara Jundizera 
Ibilgailuaren Azterketa Teknikoa 
egitera; kotxearen iteubea pasatzera, 
alegia. Urteroko eginkizuna izanagatik 

ere, beti duda egiten duzu nondik eta nola 
ailegatu lehenago azterketaren lekura. Gaurkoan 
ere, ustez denbora kalkulatua zenuen arren, 20 

minutu geroago 
agertu zara Interne-
tez lortutako hitzor-
dura. Iaz bezalatsu.

Berandutxo 
zabiltzala jakitun, 
azkar ibili nahi izan 
duzu bulegoan, 
bertan paperak 

aurkeztu eta ordaintzeko orduan, tailerren aldera 
joan aurretik. Siriako errefuxiatuen gaia komen-
tatzen ari dira bulegariak ozen samar. Zure 
ondoan dauden bi pertsonek ere berretsi dute 
bulegarien artean nagusitzen hasia den aburua: 
ez da ulergarria gobernuak errefuxiatuei lagundu 
nahi izatea hemengo jende asko langabe dagoen 
bitartean. "Lehenbizi, gu; eta gero, laguntzeko 
aukerarik baldin badago, kanpokoak". 

Saminaren eta suminaren arteko sentsazioa 
eragin dizu bulegoan ikusitakoak. Ondoren, 
tailerrean sartu eta mekanikariak esan dizun 
lehen esaldia sastako moduko bat izan da: 
"Mesedez, mugitu autoa errefuxiatuak Euskadira 
heldu baino lehen". Mihia lodituta eta barrena 
aztoratuta egin dituzu ondoko minutu luzeak, 
azterketa amaitu arte. Jundizetik abiatzean, zeure 
egonezinari baltsamo pixka bat emate aldera 
segur aski, proposamen berri bat bururatu zaizu: 
pertsonon iritzi motelek eta jokamolde soraioek 
ere iteubea pasatu beharra eskatzea. Legez.

B
ehinola, oraindik zakarrontzi bereizgarriak 
ekologisten ametsak besterik ez zirenean 
eta politikoen eztabaidarik gabe zabor 
poltsak atari ondoan uzten genituenean, 

Sevillako kale batean emakume ilegorri xume bat, 
hirurogeita hamar urtetik gorakoa, kontenedore 
baten aurrean lau zaildun eskailera tolesgarri 

batean igota ikusi nuen.   
Latexeko eskularru 

horian gordetako eskua 
zulotik sartu eta 
denbora batez ontziaren 
barnekoak astindu 
ostean, plastikozko 
krabelinez eta garo aleaz 
eginiko lore sorta atera 

zuen, ingurua arakatu zuen, begiratu ninduen eta 
buruko keinu batez gerturatzeko gonbita egin zidan. 
Ni hurbildu nintzen eta berak sasi lore haiek garbitu 
ondoren, altxorrik preziatuena izango balira bezala 
eskaini zizkidan irribarre hunkigarriz hornituta.

Eskailera, eskularruak, belaki xaboiduna eta 
galdara hartuta ateratzen zen emakume hura etxetik 
goizero arkeologo baten antzera pasioz beterik, gure 
garaiko hondakinen "mendi sakratuak" eskainiko 
zion aurkikuntza nolakoa izango zen jakiteko grinaz. 
Gauza bakar bat egun bakoitzeko: panpina buruga-
bea, gurpilak falta dituen kamioia, oskolez egindako 
kutxatxoa, oihal zati bat, guardasol baten ziri 
umezurtz apurtuak…

Munduko samurtasun guztia bere eskuetan, 
begietan eta ezpainetan biltzen zituenez, objektu 
eder eta errepika ezina bilakatzen zuen edozer. Ez 
zuen berarentzako ezer gordetzen. Inguruan 
suertatzen zen begirada garbidun edonori egiten 
zion esperantzaz estalitako dohaintza paregabea 
Sevillako sazerdotesa hark.  

IteubeaEsperantzaren krabelinak

edu zelAietA AntA
iDazlea

itziAr reKAlde
iPuin kontalaria

zeren zain? itsaseGiaren zinta

"Objektu eder eta 
errepika ezina 
bilakatzen zuen 
edozer"

"Pertsonon iritzi 
motelek ere iteubea 
pasatu beharko 
lukete. Legez"
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iritziA

sarean

#Marotoren ezkontza
Javier Maroto Gasteizko alkate ohiaren ezkontzak hizkimizki arrosak eraman ditu sare sozialen aldarera, baita sexu bereko 
pertsonen arteko ezkontzei buruzko eztabaida politikoa ere. itsaso estarrona @itsasoestarrona gasteiz

Pilon @pmendibil
Maroto ezkondu da: zilegi da beste batzuen 
urteetako borrokari esker lorturiko 
eskubideen kontra aritu direnek eskubide 
horiek izatea?

Siberiar KREAzko 
zirkulu itxia

mAnex Agirre

 Gasteiz.

Bada Aramaion, 
gure herrian, zentral 
hidroelektriko txiki 
bat, Eguzkierripa 
auzoaren magalean, 
Goikoerrota aldera 
oinez joanda, errekaren 
ondoan. Sasiak janda 
eta erdi jausita dago, 
bai baitira hamarkada 
batzuk geldi dagoela, 
beste bide batzuetatik 
ekartzen denez 
argindarra herrira. 
Hondakin urbanistiko 
bat. Inguruko 
baserrietakoek begiratu 
egingo diote, ikusi gabe, 
paisaiaren apendize 
bat gehiago bihurtu 
baita. Ondotik pasatzen 
naizen bakoitzean, 
ordea, gizarajoa ni, 

16-17 urterekin, herriko 
gazte asanbladan sartu 
berritan, herrian falta 
genuen gaztetxea bertan 
egitearekin amesten 
genuela gogoratzen dut. 
Hor jarraitzen du sasiak 
janda, basati beltzean.    
     Tira, eszena kitsch 
samarra, zer egingo zaio. 
Baina ba ote nahikoa 
amu konparaziorako. 
Zeren eta Gasteiztik 
Aramaiora autoan 
irteten garen bakoitzean, 
Betoñun (irten bakarrik, 
sartu Gamarratik egiten 
baikara, halakoxeak 
gara gu), ezkerretara 
begiratu, eta beste 
eraikin huts bat ikusten 
baitugu, zeina ez 
dagoen sasiak janda, 
basati beltzean, erdi 
jausita. Eta zeinak 
bere hormetan “jasan” 
zuen 18 milioi euroko 
inbertsio puska bat, 

aurpegia garbitu, 
erraiak birmoldatu eta 
kultura eta sormen 
proiektu txatxi bat 
egiteko. Eta, noski, 
ikusten dudanean, 
gizarajoa ni, ez zait 
bertan gaztetxeak 
egiteko gogoa 
sartzen (nahiz eta 
muino gainekoak eta 
Errekaleor inguruak 
agian eskertuko luketen 
ahizpa autogestionatu 
eta bizi-bizi bat, hor, 
extrarradioan), bere 
ardura dutenen aurrean 
protesta egiteko gogoa 
baizik. 
     Beste batek ere egin 
zuten bere garaian 
protesta koloretsu bat, 
eta orain gure banketxe 
pribatizatu dohatsuaren 
pantomima judizial bat 
jasan behar izan du.
     Handia baita KREA: 
ausart zaitez esaten 

siriar errefuxiatuei 
hor dagoela, hutsik, 
nork beteko zain. 
Handia bezain itxia: 
ez uztearren, inguruko 
belardiak zapaltzen ere 
ez dute uzten, hesiak 
(beti hesiak) jarrita. 
“Edozertan gastatzeko 
beste diru dugu” 
garaiaren argizarizko 
museoko elementu bat 
gehiago. Ez ahal da 
momifikatuko. Jendea 
hasi da mugitzen, 
Siberiar KREAzko 
zirkulu itxia irekitzeko. 
Aupa Gorka Urtaran, 
baliatu aukera hori.

Parte hartzeko: 
erredakzioa@alea.eus 
Gehienez, 1.500 
karaktere. egilea, herria 
eta telefonoa zehaztu. 
aleak eskubidea du 
gutunak laburtzeko eta 
hirinet.net atariarekin 
elkarbanatzeko. 

Gutunak

edu lartzanguren @edulartzanguren
Marotoren ezkontzan Benito Lertxundi 
jarriko dute? Gozategi?

Amaia rodriguez @amaiaro4
Rajoy Marotoren ezkontzara joatekoa dela 
eta, zera esan nahi nuke: ¡qué moderno, 
chica!

oihan txabarri @oihantxabarri
Hogei errefuxiatu siriar Marotoren 
ezkontzan.

rikardo Arregi @rikarregi
Izan dudan amesgaiztoa. Rajoy it's raining 
men dantzatzen Marotoren ezkontzan. 

Jon Agirre @Jagirreiztueta 
Behingoz esandakoarekin %100 ados 
Marotorekin. Iskanbilak ez dauka zentzurik. 
Arrosa koloreko kazetaritza hutsa.
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ARAbAKo KuAdRIllAK
gAsteiz

HirigintzA

itsAso estArronA @itsasoestarrona

Gasteiz

Kanporantz hazten jarrai-
tzea sostengaezina bilaka-
tu denean, barrutik sus-
pertzeko ordua iritsi zaio 
Gasteizi. Hala, auzo berrien 
aroak auzo zaharren bizi-
berritzeari bide emango 
dio pixkanaka hirian, eta 
Koroatze izango da eral-
daketa horretako hurren-
go pieza. Izan ere,  bere 
hezurdura zaharberritzeko 

hamaika milioi euro jaso-
ko ditu Europako Horizon 
2020 programaren Smart 
Cities deialditik, Eusko 
Jaurlaritzak  aurkeztutako 
proiektuagatik.

Gasteiztarren artean 
Errota edo Coronacion 
bezala ezagunagoa, hama-
bi mila hiritar bizi diren 
auzo honek bi ezaugarri 
demografiko nabarmen 
ditu: kultur aniztasuna eta 
adineko pertsonen  ugari-

tasuna. Hirian proportzioz 
atzerritar jatorriko auzo-
kide gehien dituen eremua 
da, Alde Zaharraren ondo-
tik. Zehazki, bizilagunen 
%16,6a iritsi da estatutik 
kanpoko beste herrialde 
batzuetatik, Gasteizko Uda-
laren azken datuen arabe-
ra. Pertsona nagusien 
kopuruari dagokionez,  
edadetu gehien dituen biga-
rren auzoa da, Zaramaga-
ren atzetik; zehazki, 2.600 

etxetan dago 65 urtetik 
gorako pertsonaren bat. 
Hain zuzen, urtean auzo-
kide gehien hiltzen diren 
auzoa da (iaz, 162).

Hirigintzaren aldetik,  
eraikin zaharrak eta ener-
getikoki ez eraginkorrak  
dira bereizgarrietako bat, 
bai eta jatorriz kotxeei 
begira diseinatutako 
auzo-antolamendua, neurri 
handi batean. Hori dela 
eta, eraginkortasun ener-

Koroatze auzoa, barrutik 
eraldatzeko bidean
karbono dioxidorik gabeko gunea bilakatzen joateko, hamaika milioi euro jasoko ditu Gasteizek europatik

auzoa berotzeko, biomasa sistema ezartzea aztertuko dute.  |  i. estarronazazpiehun etxetako fatxadak isolatuko dituzte.  |  itsaso estarrona
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getikoa lortzea da Errota 
berritzeko plan berriaren 
gako nagusia. 

fatxadak isolatzeko ordua
Koroatze auzoa karbono 
dioxidorik gabeko gunea 
bilakatzen joateko, lau 
urrats emango dituzte ins-
tituzioek. Lehenik eta 
behin, 750 etxebizitzen 
fatxaden estaldurak berriz-
tatuko dituzte, isolamendu 
termikoa lortzeko eta, 
modu horretan, etxeak 
berotzen energia gutxiago 
gastatzeko. Bigarrenik, 
biomasa berokuntza sis-
tema ezartzeko aukera 
aztertuko dute, gaur egun-
go berogailu gehienak 
baino jasangarriagoa. Bes-

tetik, mugikortasun iraun-
korra ahalbidetzeko neu-
rriak hartuko dituzte ere, 
oinezkoei, bizikletan mugi-
tzen direnei eta garraio 
publikoari erraztasunak 
jartzeko. Bukatzeko, era-

ginkortasun energetikoa 
lortzeko teknologia berriak  
ezarriko dituzte. 

Guztira, 29 milioi euro-
ko aurrekontua dauka era-
berritze planak: 15 milioi 
birgaitze energetikorako; 
4,7 berogailu sistemarako; 
milioi bat mugikortasu-
nerako eta 400.000 euro 
teknologia berrietarako. 
Horiez gain, kaleak zahar-
berritzeko 7,6 milioi euro 
bideratuko dituzte. 

Auzokideek, 85 euro hilean
Fatxadak isolatzea boron-
datezkoa izango da. Horie-
tarako prest dauden 750 
etxebizitzetako bizilagu-
nek, hori bai, gastuen erdia 
ordaindu beharko dute. 

Etxebizitza bakoitzeko kos-
tua 20.200 eurokoa izanik, 
Europak 5.000 jarriko ditu, 
Udaletxeak eta Eusko Jaur-
laritzak beste 5.000, eta 
etxeko jabeak beste ia 
10.000 euro; hilabeteko 
kuotetan zatituta, 80-85 
euro inguru jarri beharko 
dituzte hilero, hamar urtez. 

Modu honetan, eremu 
kalteberen zerrendatik 
atera nahi dute Eusko 
Jaurlaritzak eta Gasteizko 
Udalak Errota auzoa. 
Oraingoz, begi onez ikusi 
dute proiektua bertako bi 
auzokide elkarteek. Har-
tara, 2016. urteko hasieran 
ekingo diote bost urte t'er-
diz luzatuko den bizibe-
rritze proiektuari. 

29
Milioi euro

Koroatze auzoko 
eraberritzeak 29  
milioi euroko 
kostua izango du. 
Horietatik 
hamaika  Europak 
jarriko ditu.

Berogailu sistema 
gisa, biomasa 
erabiltzeko aukera 
aztertuko dute

Erraztasunak jarriko 
dizkiete oinezkoei, 
bizikletei eta garraio 
publikoari

3
arDatz

Etxeen energia- 
eraginkortasuna 
lortu nahi dute, 
mugikortasuna 
hobetu eta 
teknologia berriak 
baliatu.

750
etxebizitza

Hasieran 1.300 
pisutako fatxadak 
berritu nahi 
bazituzten ere, 
azkenean 750 
hobetuko dituzte  
jasotakoarekin.

2022
urtea

Eraberritze lanak  
datorren urteko 
hasieran abiatuko 
dituzte, eta bost 
urte t'erdiko 
iraupena izango 
dute.

teknologia berriak baliatuko dituzte energia hobeto kudeatzeko.  |  i. e. Mugikortasun iraunkorra errazteko neurriak hartuko dituzte.  |  i. e.
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AiArAldeA

txanogorritxuren ipuinetik 
zure etxe pareko zelaira eka-
rri duzu otsoa. 
Bai, %97 du otsotik eta 
%3 txakurretik. %100 otsoa 
balitz, ezinezkoa litzake 
maneiatzea. Arraza berri 
bat da, esperimentatzen 
hasi zirenetik 80 urte baka-
rrik pasa dira. Animalia 
hauek ezin ditu edonork 
izan, izaera gogorra dute. 
Bizitzan behin bakarrik 
harrotuko zitzaidala esan 
zidan otso hezitzaileak. 
Txakur hau ezin da jo, 
bestela galdu egingo nuke. 
Sei hilabete zituenean, 
lepotik hartu eta hankaz 
gora jarri behar izan nuen, 
haren amak egingo lukeen 
bezala. 
zein ezaugarri ditu?
“Lobo” izena du, origina-
la, bai! Zero azpitik 30 
gradutan zoriontsua da. 

Neguan elurrarekin erre-
kan sartu eta igerian has-
ten zen. Udan, argaldu eta 
ahuldu egin zen, beroaga-
tik bi aldiz mareatu ere 
bai. Horregatik, goizaldez 
edo goizeko lehen orduan 
atera behar nuen pasea-
tzera. Asko ibili behar den 
animalia da, ezin da pisu 
batean bizi. Nerbio asko 
dute eta esku gogorra 
behar dute, oso azkarrak 
dira. Lobo oso noblea da, 
oso pozik nago harekin. 
Hori bai, ahal dela 24 orduz 
egon behar zara berarekin, 
otsoak taldean ibiltzeko 
jaio direlako. Lobo hankaz 
gora jarri eta musu asko 
ematekoa da, txikitatik 
ezagutzen nauelako.
nolatan egin zenuten otsoa-
rekiko hautua?
Alabak eskatuta. Niri beti-
danik gustatu izan zaizkit 

otsoak. Leongo haztegi 
batetik ekarri nuen, 1.500 
euro ordainduta. Hasieran 
haginka egiten zuen, ezin 
zitzaion jaten eman. Ordu 
asko pasa ditut ardi artean 
eserita otsoari zer egin 
eta zer ez irakasten. 
nor da arriskutsuagoa, ani-
malia ala jabea?
Jabeak askoz arriskutsua-
goak dira. Poliziarekin 
arazoak izan nituen. Nire 
oilategian bizi da eta bizi-
lagunek lehen egunean 
deitu egin zuten zoro batek 
otso bat ekarri zuelako 
auzora. Jendea kezkatua 
zegoen, baina denborare-
kin demostratu egin dut 
ez dagoela arriskurik: 
paseatzera ateratzen dut 
eta  auzoko umeekin jolas-
ten du. Oilategian suton-
do bat eta burko bat jarri 
nizkion goxo-goxo egoteko.

oilategian bizi den lehen otsoa 
izango da zurea. nolakoa da 
elkarbizitza?
Hezten baldin baduzu, ez 
dago arazorik. Txakurrak 
ikustean haiengana joaten 
da, baina jolastera. Hori 
bai, haginka egitera hur-
biltzen bazaio erasora joko 
du. Heziketan dago gakoa.
nolako zainketa eskatzen du 
halako animalia batek?
Batez ere, garbiketa eta 
jatea. Menua txandakatu 
egin behar zaio: egun 
batean pentsua jaten du, 
bestean oilasko oso bat. 
Hurrengo bi egunetan 
baraurik egoten da, otsoek 
ez baitute egunero jaten. 
Hezitzailea, dietista... dene-
tarik izaten irakatsi dit!
ez duzu ehiztarien beldurrik?
Mendira goazenean aurre-
ratu egiten bazait oso adi 
ibili behar naiz, jendeak 
ikustean “otso bat” dagoe-
lako oihu egiten duelako. 
Nirea dela eta ez duela 
ezer egiten esaten diet, 
baina norbaitek mendian 
ikusi eta tiro egingo ez 
ote dionaren beldurra dut. 
Txaleko islatzaile bat jar-
tzea pentsatzen ari naiz.
ulu egiten al du?
Bai, ez daki zaunka egiten. 
Saiatu egiten da baina ulua 
ateratzen zaio. Ilargi betea 
dagoenean otsoek ulu egi-
ten dutela ez da mitoa, 
sekulakoa da, ileak puntan 
jartzen dizkit.
egia al da ardi eta abereak 
izutu egiten direla?
Bai, oso urrunetik detek-
tatzen dute. Larrabetik 
San Rokera paseatzen noa-
nean hara iritsi baino 
lehenago hasten dira txa-
kur guztiak zaunka. Usai-
nagatik jakiten dute. Orde-
nantzagatik leku jakinetan 
utzi ahal dira solte txaku-
rrak. Lobo haiekin jolas-
tera joaten da, barrabilak 
jaistean pixka bat agresi-
boago egon zen, baina ez 
da arazorik egon. Oso ani-
malia ona da.

amurrioko larrabe auzoan otso bat du alvaro Molero De liches arabarrak.  |  aiaralDea.eus

HerritArrAK

AlvAro molero de licHes
otso bAten JAbeA ardi artean otsoari zer egin eta zer ez irakasten orduak igaro eta gero, 
umeekin jolasten du orain alvaro Molero de liches arabarraren animaliak. i. mendiguren amurrio

"ilargi betearekin otsoek ulu 
egiten dutela ez da mitoa" 

.
osoriK: AiArAldeA.eus
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gorbeiAldeA
nAturA

miriAn biteri 

ziGoitia

Proiektu berria dute esku 
artean Zigoitian: desager-
tzeko arriskuan dauden 
hainbat anfibio-espezie 
berreskuratzeko eta babes-
teko urmaelak eraikitzen 
hasi dira asteon. Gorbeia-
ko parke naturalaren 
barruan dabiltza lanean; 
hain zuzen, Oketa mendia-
ren inguruan.

Zuiako Kuadrillako 
Tokiko Agenda 21eko koor-
dinatzaile Jon Toñak jaki-
narazi du egurrezko hesi 
batekin itxita egongo diren 
sei urmael egingo dituzte-
la. Horrez gain, helburu 
zientifiko-ikertzailea izan-
go duen urmaelik ere izan-
go da han. Horren bueltan, 
honakoa azaldu du: "Aran-
zadi Zientzia Elkarteak 
aztertu nahi du Gorbeian 
dauden abereek anfibio 
batzuen biziraupenean izan 
dezaketen eragina; urmael 
horiek ez dute hesirik izan-
go, eta abereek edateko 
erabili ahal izango dituzte. 
Bien arteko oreka egokia 
bilatu nahi da horrela".

"egoera desegokia"
Horrekin, esan bezala, 
Mehatxatutako Espezieen 
EAEko katalogoan jasotzen 
diren hainbat espezie babes-
tu nahi dituzte; tartean, 
baso-igel jauzkaria, baso-i-
gel iberiarra eta baso-igel 
gorria. Agenda 21eko koor-
dinatzaileak esan du lehe-
nengo biek "kontserbazio 
egoera desegokia" dutela, 
eta hortaz, lehentasuna 
espezie horien desagerpena 
ekiditea dela. Gaineratu du 
proiektu horrekin beste 
anfibio mota batzuei ere 

mesede egitea bilatzen dela, 
hala nola, gailurretako 
uhandrea edo Schreiber 
muskerra. 

Zigoitiako Udala aspal-
ditik dabil Aranzadirekin 
elkarlanean Gorbeialdeko 
anfibioen egoera aztertzen. 
Azken urteetan, anfibioen  
inbentario txikia egin dute, 
egoera, habitat eta bizirau-
pena bermatzeko aukera 
eta proposamen ezberdinak 
aztertzen. Horren ondorio 
da aipatutakoa.  

Helburu nagusia espe-
zieen kontserbazio egoera 
hobetzea bada ere, parke 
naturaleko bioaniztasuna 
ere ezagutaraztea nahi 
dute. Horretarako, asteon 
hasitako obrak amaitzean, 
"ibilbide biologikoak" disei-
natuko dituzte. Horren 
harira, honakoa nabar-
mendu du kuadrillako 
koordinatzaileak: "Ingu-
runetik pasatzen diren 
ibilbideak seinaleztatuko 
dira, bertan aurki daite-

keen bioaniztasuna azal-
tzen duten panelak koka-
tuz. Urmaelak egongo diren 
ingurunean ere panel 
informatiboak jarriko dira, 
proiektuaren berri ema-
teko". Horrekin lotuta, 
datorren urteari begira, 
hainbat ekintza didaktiko 
antolatzeko asmoa dute.

Aurreikuspenen ara-
bera, eta eguraldiak lagun-
tzen badu, bizpahiru aste-
tan amaituko dituzte 
urmaelak eraikitzeko lanak. 

asteartean sartu ziren makinak oketa mendian, urmaelak eraikitzeko.  |  Jon toña

Arriskuan dauden anfibioentzako 
urmaelak eraikitzen ari dira zigoitian
oketa mendiaren inguruan bederatzi urmael egiteko lanak hasi dituzte asteon; besteak beste, hiru baso-igel mota biziko dira bertan

Desagertzeko zorian dago baso-igel jauzkaria.  | a.GosÁ

"Urmaelak egongo 
diren ingurunean 
panel informatiboak 
jarriko dira"
Jon toñA                          
aGenDa 21eko koorDinatzailea

60-70
zentiMetro

Horixe da 
urmaelek izango 
duten sakonera; 
eta 30 metro 
karratuko zabalera.
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aGurain

Iazko denboraldi arrakas-
tatsuaren ondoren, ikas-
turte berrirako prestatzen 
hasi dira Aguraingo Harre-
si antzokian. Urriaren 31n 
ekingo dio denboraldi 
berriari, ekaina bitartean, 
eta, besteak beste, Kepa 
Junkera eta Dejabu Panpin 
Laborategiaren lanarekin 
gozatu ahal izango dute 
aguraindarrek eta bisita-
riek. Eskainitako gehienak 
euskaraz izango dira. 

Ados Teatroa taldearen 
azkeneko lanak, Zapatila 
gorridun mutikoak antzez-
lanak, emango dio hasie-
ra Aguraingo agertoki 
nagusiko egitarauari; Gar-
bi Losada eta Javier Asi-
nen esanetara arituko dira 
Montse Zabalza, Txori 
Garcia, eta Jon Barbarin 
aktoreak. Obrak Luis pro-
tagonistaren bizitza era-
mango du Harresira, muti-
len gauzak egitea gustuko 
ez zuen mutilarena hain 
zuzen. 

A z a r o a r e n  1 4 a n , 
19:30ean hau ere, Vocalia 
abesbatza helduko da Lau-
tadara. Garai klasikoeta-
tik egunera arte, euskal 
kantak tartekatuta, erre-
pertorio oparoa eskainiko 
du 25 kidez osatutako tal-
de arabarrak.

dejabu taldea 
Dejabu Panpin Laborate-
giaren txanda izango da 
hurrengoa, azaroaren 
21ean, Arrastoak lanare-
kin. Lur protagonistaren 
istorioa kontatuko dute 
Harresiko taula gainean 
Miren Alkala, Urko Redon-
do, Iñigo Aranbarri eta 

Ainara Gurrutxaga akto-
reek; Lur haurra zela ama 
desagertu egin zen arras-
torik utzi gabe, eta geroz-
tik bakarrik bizi da aita-
rekin. Besteak beste, aur-
tengo Donostia Antzerki 
Saria jaso du Dejaburen 
lanak, iaz eskainitako 
lanean artean. 

Urtea amaitu aurretik,  
beste alde batetik, aben-
duaren 19an, kontzertua 
eskainiko du Aguraingo 
musika bandak. Eta, aste-
bete beranduago, aben-
duaren 26an, Kepa Junke-
ra trikitilariak eta Sorgi-
nak taldeak osatutako 

Trikitixaren historia txiki 
bat lana ere izango da tau-
la gainean. Kanta tradi-
zionalekin eta Junkerak 
berak sortutakoekin, musi-
ka munduan daramatzan 
35 urteen ibilbidea eraku-
tsi nahi du lan honen bitar-
tez; ikuskizun honetarako 
sarrerak aurretik izango 
dira salgai.

Proiektore digitala
Kulturain elkarteko kide 
Karmele Perezek azaldu 
moduan, gainera, aurten-
go berrikuntzen artean 
zine proiektore digitala 
izango da, berriz ere zine-

ma eskaintza egiteko auke-
ra emanez. Eta ikus-en-
tzunezkoen artean, hain 
zuzen, Logela Multimen-
diaren Barbantxo hau-
rrentzako antzerki multi-
media eskainiko dute 
abenduaren 28an.

Iaz eskaini zituzten 
ikuskizunen balorazio ona 
egiten dutela nabarmendu 
du Perezek, publiko alde-
tik erantzun desberdina 
izan zuten arren: "Gure 
helburuetako bat zen pro-
gramazioa egonkortzea 
eta, alde horretatik, pozik 
gaude Harresik egin duen 
bidearekin".

azaroaren 21ean helduko da Dejabu Panpin laborategiaren Arrastoak antzezlana.  |  alea

Junkera eta dejabu taldea izango 
dira Harresiko denboraldi berrian
urriaren 31n ekingo dio ikasturte berriari aguraingo Harresi aretoak; euskaraz izango dira ikuskizun gehienak

KulturA
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beranteVilla

Aernnova aeronautika 
multinazionaleko enpresa 
batzordeak jakinarazi du 
enpresak Berantevillan 
duen lantengian 150 behar-
gin kaleratu nahi dituela; 

570 lagunek egiten dute 
lan bertan. Egoera sala-
tzeko, larunbatean, hilaren 
26an, manifestazioa deitu 
dute Gasteizen; 11:30ean, 
Bilbo plazatik.  

Gaur egun, langileen 
ia %90ari behin behineko 

erregulazio txosten batek 
eragiten dio, abendura 
arte behintzat izango dute-
na; honen arabera, hainbat 
lanegunetan ez dute beha-
rrik egin behar. Lan batzor-
dea prest dago aurrejubi-
lazioak onartzeko, baina  

"konpromiso irmoa" eska-
tu dio enpresari kalera-
tzerik izan ez dadin.

Batzordearen arabera,  
enpresa da bertan lanik 
ez egotearen "arduradun 
bakarra". Euren esanetan, 
hainbat urtez lana mun-
duko beste lantegi batzue-
tara eraman dute –Brasil, 
edota Mexikora–, eta, 
aldiz, ez dute lan berririk 
ekarri Berantevillara. 
Euren esanetan, enpresa 
murriztu nahi dute Beran-
tevillan, eta horrek "arris-
kuan" jar dezake aeronau-
tikaren sektorea Araban. 
"Enpresak soilik kalera-
tzeez hitz egiten du, baina 
ez du lan enkargu berriez 
ezer esaten". 

Gaur egun, langileen %90ari behin behineko erregulazio txosten batek eragiten dio.  |  alea

manifestaziora deitu dute 
Aernnovako langileen 
egoera salatzeko 
150 behargin kaleratu nahi ditu aeronautika multinazionalak berantevillako lantegian 

industriA
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miriAn biteri  

arraia-Maeztu

Arabako beste hainbat 
tokitan bezala, Mendial-
dean ere arazoak dituzte 
udazkenean. Asko eta asko 
dira perretxikoak batzeko 
asmoz, udalerriko ingu-
ruetako basoetara joaten 
direnak; eta arazo bila-
katzen hasi da.   

Egoerari buelta eman 
nahi diote eta Arraia-Maez-
tun araudia prestatu dute. 
Udalerria osatzen duten 
herrietako administrazio 
batzarrek dagoeneko hasie-
rako onarpena eman dio-
te mendiko fruitu, perre-
txiko, landare eta loreen 
aprobetxamendua eta 
honen tasa arautzen duen 
ordenantzaren berriari. 
Irailaren 18an, Arabako 
Lurralde Historikoaren 

Aldizkari Ofizialean eman 
zuten horren berri. 

Jendaurrean dago 
orain hori, interesatuek 
espedientea Arraia-Maez-
tuko udal bulegoetan azter-
tu eta egoki deritzoten 
erreklamazioak egiteko 
aukera izan dezaten. Horre-
tarako 30 egun izango 
dituzte, iragarkia argita-
ratu eta hurrengo egune-
tik aurrera. Inolako erre-
klamaziorik aurkezten ez 
bada, ordura arte behin 
behinekoa zen erabakia 

behin betiko onartutzat 
joko da.

Azken horren bueltan, 
Arraia-Maeztuko alkate 
Anartz Gorrotxategik aipa-
tu du datorren urtean 
jarriko dutela martxan 
araudia. Horren jatorria 
ere azaldu du: "Adminis-
trazio batzarretatik heldu 
da kexa, bereziki udazken 
partean, inguruko basoak 
jendez betetzen direla; 
masifikatuta daudela. 
Autoak nonahi uzteaz gain, 
mendian ere asko eta asko 
kontrol barik ibiltzen dira 
perretxikoak batzen. Egoe-
ra horren aurrean araudia 
prestatzea adostu genuen; 
Asparrenekoa hartu dugu 
oinarri gisa Arraia-Maez-
tukoa idazterakoan".

Udalerriko herrietako 
onura publikoko mendie-

tako perretxiko, fruitu eta 
bestelako produktuen 
batzea "modu egokian eta 
ordenatuan" izan dadila 
bilatzen dute. Horren hari-
ra, Gorrotxategik jakina-
razi du kopurua mugatu 
nahi izan dela bereziki.

denboraldia, bost euro
Perretxikoak edo bestela-
korik batu nahi dutenek 
Arraia-Maeztuko Udalak 
emandako baimena behar-
ko dute; udal bulegoetan 
eskuratuko da hori; dago-
kion tasa ordainduta. Uda-
lerrian erroldatuta dau-
denak eta irabazteko xede-
rik gabeko mikologia 
elkarte eta erakundeek 
eskatu ahalko dute. Gai-
nera, bizilagun ez direnei 
eguneko, asteko edo den-
boraldiko baimenak eman 
ahalko zaizkie. Denboral-
di bakoitzagatik bost euro 
ordaindu beharko dituzte 
bertakoek; kanpotarrek, 
berriz, bost euro pertsona 
eta eguneko.

Egunero batu ahal izan-
go direla ere zehazten da; 
hori bai, gutxieneko tamai-
na izan beharko dute, eta 
bertakoek ezin izango 
dituzte bost kilotik gora 
perretxiko edo fruitu batu.  
Kanpotarrek hiru kilo.

udazkenean murgilduta gaude dagoeneko; perretxikoen sasoia da honakoa.  |  alea

gehiegizko perretxiko 
bilketa saihesteko araudia 
izango du Arraia-maeztuk
Jendaurrean dago orain ordenantza berria; datorren urterako nahi dute martxan jarri

nAturA

"Asparrenako 
araudia hartu dugu 
oinarri gisa gurea 
idazterakoan"
AnArtz gorrotxAtegi 
arraia-Maeztuko alkatea
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trebiñutrebiñutrebiñutrebiñu

m.b. 

arGantzun

Uztailean ate irekiak egin 
ostean, dagoeneko izena 
eman daiteke Argantzun-
go Txingoka kultura elkar-
teak kudeatzen duen musi-
ka eskolan. Ikasturte 
berriari begira, eskaintza 
zabala prestatu dute: hiru 

urtetik gorakoentzako 
musika eskolak eskain-
tzeaz gain, instrumentuak 
ikasteko aukera ere ema-
ten dute zazpi urtetik gora-
ko neska-mutikoentzako; 
hain zuzen, tronpeta, tron-
boia, saxoa eta klarinetea 
jotzen ikasteko eskolak. 
Helduentzako klaseak ere 

emateko prest dago kul-
tura elkartea, eta baita 
abesbatza sortzeko ere. 

Hil amaierara arte
Interesa dutenek bi bide 
dituzte izena emateko: 
txingoka@gmail.com hel-
bide elektronikora mezua 
bidalita, edo 625 708 524 
telefono zenbakira deitu-
ta. Txingokako kide Alfre-
do Angulok azaldu du 
irailaren amaierara arte 
eman ahal dela izena, eta 

eskolak urriarekin batera 
hasiko direla. 

trebiñuko konderrian ere
Gaineratu du Argantzunen 
ez ezik, Trebiñuko kon-
derrian ere eskolak ema-
teko  aukera dutela, eta 
baita Añanako kuadrilla-
ko hainbat herrietan ere. 
Txingokaren asmoa da 
landa eremuan ere "eus-
kara herrira ateratzea"; 
kasu honetan, musikaren 
bidez. 

txingokaren musika 
eskolan izena eman daiteke

musiKA

miriAn biteri 

axarte

Azken urteotako ohitura-
ri jarraituz, Trebiñuko 
Barrendegia ere Gasteiz-
ko Erdi Aroko merkatuan 
izango da presente orain-
go astebukaeran. Axarte-
ko harrobitik Santa Maria 
katedrala eraikitzeko era-
bilitako harria nola ekar-
tzen zuten irudikatuko 

dute beste behin. Izan ere, 
Santa Maria Katedrala 
Fundazioak Axarteko 
harrobia eta hiriburuko 
erdigunea elkartzen dituen 
bidea oinez egiteko ibi-
laldia antolatu du zortzi-
garrenez larunbaterako. 
Katedrala eraikitzeko 
harria ekartzeko erabil-
tzen zuten bide berbera 
zeharkatuko dute bidaia-

riek; hain justu, 14 kilo-
metroko ibilaldia.

5.000 tona 
Koldo Martinez geologoak 
Harriaren bidean izeneko 
l i buruan  j a so  duen 
moduan, 5.000 tona harri 
inguru atera ziren Axar-
teko harrobitik Gasteize-
ra; eraikinaren iparralde-
ko horma eta ataria egina 

da, zatirik handienean, 
Trebiñuko harriarekin. 
200 urte inguruan idiek 
tiratutako gurdietan eka-
rri zuten harria hirira. 
Martinezek egindako kal-
kuluen arabera, "460 kilo-
ko gurdikadetan eraman-
da, itzain bakar batek 41 
urte eta bi hilabete behar-
ko zituen dena eramateko".  

Martinezen iritziz, goiz 
batean garraiatzen zuten 
Axartetik Gasteizera 
harria, idien laguntzare-
kin. Eta hain zuzen, bost 
bat ordutan egiteko ibil-
bidea da larunbatean iru-
dikatuko dutena. Trebiñu-
ko Axarte herriko sarreran 
hasiko da ibilaldia, tenplu 
gotikorako harria hartzen 
zuten toki beretik. Egun 
estalia dago metro erdiko 
zabalera zuen harrobia; 
ez da bilatzen erraza.

Pagadien artean
Pagoz betetako basoetatik 
barrena, Monasteriogune-
ra helduko dira bidaiarik; 
Mendiolarako bidea har-
tuko dute jarraian, Gar-
delegi, Lasarte eta Armen-
tia zeharkatu aurretik. 
Hiriburuko erdigunea pasa 
ostean, helmugara iritsiko 
dira: katedralera. 

Azalpen historiko eta 
paisajistak entzutearekin 
batera, ibilaldian ipuin 
kontalari eta geo-mago 
batez gozatu ahalko dute 
bidaiariek.

Asteburuan atzera egingo 
dute beste behin Axarten 
Gasteizko santa Maria katedrala eraikitzeko harriaren ibilbidea egiteko aukera izango da

Gasteizko azokaren bueltan, axarte eta katedralaren arteko ibilbidearen antzezpena dago.  | Quintas

HistoriA
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miriAn biteri  

bastiDa

Europako Batzordeko Ingu-
rumen Zuzendaritzako 
kideak Arabako Errioxan 
izan dira egunotan, bisoi 
europarra (mustela lutreo-
la) babesteko eta berres-
kuratzeko Life Lutreola 
proiektua ezagutzeko. Dipu-
tazioak 600.000 eurotik gora 
bideratzen ditu proiektu 
horren bueltan egindako 
ekintzetara; eta horien %70 
Europako Batzordeko fun-
tsekin finantzatuta daude.

Hain justu ere, Anda-
verde edo Gimileo bezala 
ezaguna den legar hobiaren 
berreskuratzeari ekingo 
zaio Ebro ibaia Bastidatik 
pasatzen den tartean, ber-
tan bisoi europarrerako 
habitat egokiak bihurtzeko. 
Aurreikusitako ekintzen 
artean, ibaiko legar-hobi 
zahar bat berreskuratzea-

rena dago, errekari lotu-
tako ibai aintzirak ditue-
lako. Baldintza ezin hobeak 
ditu horrek bisoi europarra 
eta beste fauna espezie 
interesgarriak bertan bizi 
ahal izateko. 

Aldi berean, lehengo-
ratze jardueren harira, 
lurraren profil hidraulikoa 
berreskuratzea eta heze-
guneen birjasotze ekologi-
koa aurreikusten da, ingu-

ruko bertako zuhaitzak 
eta zuhaixkak landatuz eta 
ibaien habitata berriro 
eskuratuz. Ingurumena 
babesteko landare pantai-
lak ere jarriko dira, eta, 
iragazi berdea aintziretan.

300 plataformatik gora
Horrez gain, 300 platafor-
matik gora jarri dira; horiei 
esker, 65 bisoi amerikar 
eta bost bisoi europar 
harrapatu dira. Ur gaine-
ko egitura dira, oinatz 
tranpa eta tunelekin, bisoi 
europarra baino amerika-
rra erakartzen dutenak.

Esandako ekimenez 
gain, proiektuak beste hain-
bat neurri hartzen ditu; 
tartean, bi espezieren jarrai-
pena egiteko metodoak 
aztertzea eta zuzenketak 
diseinatzea errepideetan 
ibilgailuen fauna harrapa-
tzen duten puntuak ezaba-
tzeko.

Hamar kume berri
Ekintzak ez dira horrekin 
amaitzen. Proiektuak 

aurreikusten du bisoi euro-
parra gatibutasunean haz-
teko eta stock genetikoa 
hobetzeko lan egingo dute-
la. Horren bueltan, aurten, 
gatibu hazi diren 53 ale 
monitorizatu dira, eta 10 
kume ere jaio dira; horie-
tako bi Araban. Ingurumen 
saileko foru diputatu 

Josean Galerak honakoa 
ohartarazi du: "Bisoi euro-
parra da Europa osoan 
galtze arrisku handiena 
duen ugaztuna, espezie 
inbaditzaile bisoi ameri-
karraren mehatxuagatik, 
eta baita bere habitatak 
eta babeslekuak hondatzen 
doazelako". 

europako batzordeko ingurumen zuzendaritzakoak, bisitan.  |  Quintas

bisoi europarrarentzat habitat egokia 
berreskuratzeko lanean dihardute
europako batzordeko kideak gurean izan dira 'life lutreola' proiektua ezagutzeko; arabako Diputazioak parte hartzen du horretan

nAturA

bisoiak harrapatzeko plataforma.  |  Quintas

"Europa osoan 
galtze arrisku 
handiena duen 
ugaztuna da"
JoseAn gAlerA               
inGuruMen Foru DiPutatua
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Ama-ore naturalez egindako 
ogia, onuraz betetako elikagaia 
'Ama-orea' sarritan entzun dugun izena bada ere, gutxik dakite benetan zer den, jatorria non duen eta zein 
garrantzia duen etxean egindako ogiarentzat; Artepanen ondo dakizkite orearen sekretuak. erredakzioa-artepan

Etxeko ogi gozo baten sekretuetako bat ama-ore naturala erabiltzean datza, sei ama-ore desberdin dituzten Artepanen. ArtEpAn

PublierrePortaJea

Egiptoarrek deskubritutako 
izaki biziduna da, gure ogia-
ren hartzitzaile natural gisa 
funtzionatzen duena. Ura 
eta irina nahastu eta egun 
batzuez jalkitzen uztea bai-
no ez da. Bizirik dagoenez, 
egunero eman behar diogu 
jaten (ura eta irina); ekintza 
horri freskatzea esaten dio-
gu guk. 

nahasketa sinple hau 
mikroskopioan ikusiko ba-
genu, mikroorganismo uni-
bertso oso bat deskubrituko 
genuke, modu sinbiotikoan 
mugitzen dena. Ama-orean 
saccaromyces cerevisiae 
legamiak (zerealaren osko-
letik, hau da, zahitik datoze-
nak) eta bakteria laktikoak 
zein azetikoak elkarreragi-
nean daude (azken horiek 
beste mikroorganismo kalte-
garri batzuetatik babesten 
dituzte legamiak). Ama-orea 
ogiaren bihotz eta arima da. 
Benetan, bera gabe ez litza-
teke gaur egun ezagutzen 
dugun ogia izango.

Lehendabizi, legamiak 
eta bakteriek hazi ahala 
ama-orea hartzitu eta eral-
datu egiten dute, gure gor-
putzak asimilatu ahal izan 
dezan. Hau da, aldez au-

rretik digestioa egiten dute 
gure ordez. Horrela, nik ogi 
horren zati bat jaten duda-
nean, ama-legamiari esker, 
nire gorputzak azukre gu-
txiago hartzen du (legamia 
horiekin elikatzen baita) eta 
nire heste-florak aurretiko 
digestio hori eskertzen du, 
ematen dizkidan elikagaiak 
hobeto xurgatzen dituelako. 
Ama-orea erabiltzeak eta 
elaborazio luzeko prozesuek 
nabarmen murrizten dute 
gluten kopurua.

Bestetik, ama-orearen 
bakteriek usaina, testura,   
iraupen luzeagoa eta azido-
tasuna ematen diote ogiari; 
erabili dugun irinaren arabera 
eta ama-orea zenbat aldiz 
eta zein tenperaturatan fres-
katu dugun arabera. Kontro-
latu dezakegun azidotasun 
puntu bat ematen dio, za-
pore atsegina, elikagaien za-
poreak indartu eta uztartzen 
dituena. 

Artepanen sei ama-ore 
desberdin lantzen ditugu 
gaur egun. Egunez egun 
elikatu, zaindu eta tenpera-
tura egokian mantendu be-
har ditugu, dituzten onura 
guztiak lortu eta gure ogie-
tan aplikatzeko.

ArtePAnen erAbilitAKo AmA-ore ezberdinAK

espelta: Harrian ehotako gari zaharraren ama-orea. Gari 
horretatik irin erdi integrala lortzen dugu eta gure espelta ogia 
egiteko erabiltzen dugu soilik.

levain: Frantses erako ama-ore solidoa, esneki-izaera argia 
duten irin-nahasketekin. 

levain likidoa: ama-ore krematsua, gure ogiak egiteko 
gehien erabiltzen duguna.

gari ekologikoa: Harrian ehotako irin erdi integralezko 
ama-orea, duela 25 urte baino gehiago gure lantegian sortua. 
Horrekin irin ogi ekologikoak egiten ditugu.

zekalea: zekale ama-orea. Gure lantegiko gazteena da, baina 
bere jatorria duela 40 urte baino gehiagoko da. Jeffrey 
Hamelman-ek utzi zigun. alemaniatik aebetara joan zen eta 
handik artepanera.

lievito: indar handiko irinez freskatzen den ama-orea. 
Panettoneetarako soilik erabiltzen dugu. 40 urtetik gora ditu 
eta Piergiorgio Giorilli maisuak utzi zigun.

euskaraz ama-ore naturalari 
deitzeko hainbat modu 
daude: ama-orea, azkarria, 
behantzaia, orantza, 
orrantza, altxagarria…

ArtePAn

Jesus Guridi 2.

01004 Vitoria-Gasteiz

945278888

facebook.com/
artepanvitoriagasteiz

ama-orearen bakteriek 
usaina, testura, 
iraupen luzeagoa eta 
azidotasuna ematen 
diote ogiari.



 24 AleA

zein da zehazki Arabako bertsoza-
le elkartearen eskaintza, bertso 
eskolei dagokienean? 
Egun, Araban eskaintza ani-

tza dela esan dezakegu. Arabako 
eskualde gehienetan dago bertso 
eskola, eskualde batzuetan berriz, 
herri ezberdinetan ere bai. Haur, 
gazte eta heldu taldeak daude, batzuk 
elkarteko irakasleek gidatuak eta 
beterano edo gaian adituenak talde 
autonomo  gisara. Gainera, bertso 

eskolarik ez dagoen herrietan lauz-
pabost lagun elkartu, elkartearekin 
harremanetan jarri eta bertso esko-
la martxan jar daiteke tokian toki-
ko baldintzen arabera. Elkartea 
beti bertsogintza hedatzeko eta 
ezagutzera emateko prest dugu.
zenbat bertso eskola egon dira martxan 
2014-2015 ikasturtean? zeintzuk dira ikas-
turte berrirako aurreikuspenak?
Azken ikasturte honetan hamaika 
herri ezberdinetan hogeita zortzi 

talde izan ditugu martxan, gehien-
go handi bat elkartetik  bideratuak. 
Eta ikasturte berri honi dagokio-
nean, iazko taldeak eta besteren 
bat ere aurreikusten ditugu, izan 
ere 2016an Arabako Kuadrilla arte-
ko txapelketa dator eta talde berri-
ren bat ere izatea espero dugu bat
-batean aritzeko ez bada bertso 
jarrietan aritzeko. 
zer da bertso eskola bat? zer lantzen da 
bertan?

uxue diAz de cerio
ArAbAKo bertso esKolen ArdurAdunA uxue Diaz de Ceriok du, arabako bertsozale elkartean, lurraldean zehar 
dauden bertso eskolen ardura; ikasturte berriari begira, ikuspegi orokor bat marraztu du alean. arabako bertsozale elkartea gasteiz

"bertso eskolak dira bertsolaritza 
hedatzeko mekanismorik potenteenak"

Datorren urtean arabako kuadrilla arteko txapelketa dela eta, "talde berriak sortzea" espero du Diaz de Ceriok.  |  arabako bertsozale elkartea

HaMaika saltsa
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Lehenik eta behin, izenak esaten 
duen bezala, bertsogintzaz ikasteko 
eta aritzeko eskola edo gune bat 
da. Bertsoak idazten, bat-batean 
kantatzen, gaiak jartzen edota ber-
tso saioak antolatzen ikasten da, 
besteak beste. Bertsotan egitea da 
helburu nagusienetako bat. Hitza, 
errima eta metrikekin jolastea eta 
jolas horrekin gozatzea, inprobisa-
tuz bakoitzaren ustezko mugetatik 
haratago eginaz. Azken finean,  ber-
tso eskola lagun arteko familia 
txiki bat bihurtzen da, bertsoak 
berak adierazteko eta askatzeko 
ematen duen erraztasunagatik, ber-
tako kideak konfidente eta pasarteen 
konplize bilakatzen dira. 
zein da bertso eskolek Arabako bertsola-
ritzaren mapan duten lekua?
Bertso eskolak nukleo direla esan 
dezakegu, bertso eskolak dira ber-
tsolaritza hedatzen laguntzen duten 
mekanismorik potenteenak, egitu-
raren motorrak.
zein da, Arabako bertsozale elkartearen-
tzat, bertso eskolak duen garrantzia?
Lehen esan bezala, bertso eskolak 
nukleoan daude. Egungo bertsola-
riak bertso eskoletan hezi eta hazi-
tako fruituak dira, beraz haiek gabe, 
egungo bertso saioetan, ez lirateke 
arabarrak arituko kantuan, gaiak 
jartzen, epaitzen, saioak antolatzen, 

bertso eskoletan eta hezkuntza 
arautuan bertsogintza lantzen eta 
irakasten... 
zer/nolako parte hartzaileak dituzte ber-
tso eskolek Araban, oro har? 
Parte hartzailearen profila zehaz-
tea ez da batere erraza adin edo 
sexuari erreparatuz.  Adinari dago-
kionean, adin guztietako ikasleak 
daude eta adin oso ezberdinetan 
eman diotenak hasiera beren ber-
tsozaletasun eta bertso kantuari. 
Generoaren ikuspegitik, bertso 
eskoletan emakumezko nahiz gizo-
nezkoak aritzen dira, gerora ohol-
tza gainean ausart ikusten ditugu-
nen gehiengoa gizonezkoa bada ere. 
Euskaltzale eta bertsozale izatea 
da partaideak bateratzen dituena, 
izan ere bertsoa soilik euskara 
hutsean egin litekeen artea baita.   
zertan lagundu dezake bertso eskola batek 
bere ingurunean? 
Herriko eragile bat gehiago da ber-
tso eskola. Herriak eta bertso esko-
lako partaideek nahi adina zukua 
aterako diote honi, bertsolariaren 
kantatzeko gogoak eta zalearen entzun 
nahiak. Izan ere, bertso eskolek 
herrian  ematen diren ekintzetan 
parte hartu izan ohi dute, jai egun 
garrantzitsuetan, esaterako Gabo-
netako festetan, Santa Agedan, herri-
ko jaietan... Gainera, sortzaileak 

izaki, azken urteetan gauza ezber-
dinak ere sortzen joan dira, bertso 
dantza plazak, bertso rap saioak, 
bertso pilotak, bertso punka…
eta euskararen normalizazioan?
Euskararen normalkuntzari dago-
kionean, bertsoak euskara hutsean 
sortzeak partaideen euskara maila 
sendotu eta handitzen du ezinbes-
tean. Bertso eskoletan hitz egiten 
den hizkuntza euskara da, eta sor-
tzerako orduan, hitzekin jolas egi-
terako orduan, nahitaezkoa da erri-
matzeko eta ideiak neurrian sar-
tzeko, sinonimoak eta esan nahi 
dena beste modu batean adierazte-
ko beste hitz eta esamolde batzuk 
bilatzea.

adin guztietako arabarrek parte hartzen dute bertso eskoletan; irudian, gazteen eskola arteko azken txapalketa.  |  arabako bertsozale elkartea

interneten: Hirinet.net 

"Bertso eskola familia txiki 
bat bihurtzen da, bertsoak 
askatzeko ematen duen 
erraztasunagatik"

"Azken urtean, hogeita 
zortzi talde izan ditugu 
Arabako hamaika herri 
ezberdinetan"
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Azken urteetan bezala, irai-
laren 25, 26 eta 27an Gas-
teizko erdiguneak denboran 
atzera egingo du salto eta 

Erdi Aroko hiri bilakatuko da. Aur-
ten, gainera, azokak berrikuntza 
ugari ekarriko ditu, eremuen bana-
keta, kaleen apainketa, haurrentza-
ko jarduera eta animazio, antzerki 
eta musika eskaintzari dagokionez. 

Guztira, 340 saltoki baino gehia-
gok parte hartuko dute azokan. Haien 
artean, 240 saltokik artisau produk-
tuak salduko dituzte eta 46tan jana-
ria izango da eskuragai. Gainera, 22 
ostalaritza postu izango dira. 

Azoka orain arte antolatzen zuen 
enpresaren ordez La Fragua de 
Vulcano arduratuko da,  irudikatze 
historikoetan espezializatuta dagoe-
na. Lehengo aldiz, Santa Maria 
plaza berritua gehituko zaie Erdi 
Aroko Azokako espazioei, eta bertan 

bi gaueko ikuskizun eskainiko dira: 
Esencia, ostiraleko 22:00etan, eta La 
danza de la muerte, ordu berean 
larunbatean.

Orobat, txotxongiloak, Erdi Aro-
ko ipuinak, kaleko kontzertuak, eta 
alegiak eta kondairak izango dira 
agertoki horretan. Bestalde, taber-
na eta janari-saltokietarako beste 
eremu bat jarriko da bertan, Goiu-
ri plazan jarri ohi denaz gain.  

Txikienentzat hogeita hamar 
jarduera baino gehiago antolatu 
dira Frai Zacarias eraikinaren aurre-
ko espazioan. Horien artean Erdi 
Aroko baketa da nabarmengarriena. 
Tramankulu hori zaldunak treba-
tzeko erabiltzen zen, eta umeek, 
behar bezala jantzita eta armatuta, 
berdin egin ahalko dute. Gainera, 
umeentzako antzezlanak, zaldiko
-maldikoa, ipuin eta kondairetan 
oinarritutako animazioak eta begi-

rale elebidun espezializatuak egon-
go dira azokan.

Guztira 15 animazio, antzerki 
eta musika konpainia arduratuko 
dira kaleak ikuskizun, kalejira, 
kontzertu eta garaiko pertsonaien 
dramatizazioz betetzeaz. Bestetik, 
gaikako lau erakusketa finko jarri-
ko dira: tortura ganbera –Inkisizioak 
erabilitako osagaiekin–; garaiko 
armen erakustaldia, borroketan 
erabiliz; Erdi Aroko kanpamentua 
–soldaduen borroka eta bizimodua 
irudikatuz–, eta falkoneria erakus-
keta eta erakustaldia Aihotz plazan, 
alor horretan Europan dagoen era-
kusketa ibiltari onenarekin.

Aurrekoetan bezala, azoka lau 
merkataritza gunetan banatuko da: 
azoka kristaua, azoka arabiarra, 
azoka judutarra eta Erdi Aroko 
Hiriguneko Merkatarien Federa-
zioaren espazioa.

erdi aroa dantzan 
Hiruehun saltoki baino gehiago bilduko ditu asteburu honetan Gasteizko erdi aroko azokak; hamabost animazio eta musika 
konpainiek girotuta, aurten ikuskizunetarako eremu berria izango du santa Maria plazan. hirinet gasteiz

Hamabost animazio konpainiek girotuko dute aurtengo Gasteizko erdi aroko azoka; irudian, aurreko edizio bateko une bat.  | Gasteizko uDala

KulturA
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zozketak
Harpidedunentzat eskaintzak

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 irabazlea.

arabako alea aurrera ateratzeko zure alea jartzeko prest zaude? zozketetan parte hartu ahal izateko, 
bidaliguzu alea etxean jasotzeko interesa izan dezakeen lagun baten kontaktua, eta berarekin 
harremanetan jarriko gara, harpidetza eskaintzeko, konpromisorik gabe. 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. Hogei 
metroko jauzia, itsasoaren 
gainean. eman izena irailaren 29a 
baino lehen. urriaren 2an 
jakinaraziko dugu irabazlea. 

Antzerkirako bi sarrera

aleak bi pertsonentzako sarrera 
bikoitza zozketatuko du, Gasteizko 
baratza aretoan euskarazko Salto 
antzezlana ikusteko, azaroaren 8an 
(igandea), 19.00etan. eman izena 
urriaren 12a baino lehen; 16an 
jakinaraziko dugu irabazlea.

Azken zozketako irabazlea:

trebiñu sagardotegian bazkaria:
amaia urrutia (Gasteiz).

 695 63 28 62  erredakzioa@alea.eus
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Postontzia

gAsteiz
Aitziber Agirre
"Hurrengoan, zorion agurren orrian ez, aleako moda 
atal berrian ikusi nahi zaitugu! zorionak aitziber eta 
musu bat lagunen partez".

Norbaiti zure mezua helarazi nahi diozu? erredakzioa@alea.eus 625 231 603

gAsteiz
iera larrabeiti
"zein pozgarria den zu 
berriro etxean bueltan 
izatea. aurten bai, 
aurten lagun artean 
ospatuko dugu zure 
egun handia. zorionak 
wapisima! zure 
kuadrilla".

gAsteiz
Julia Alonso
"Greziakoak ez, zu bai 
zarela yogurina bat, 
urteak aurrera joan 
arren! zorionak kutxiko 
zure kuadrillaren 
partez". 

gAsteiz
mikel diaz de otazu
"Copenhagueko sirenaren pare, hori da gorputza hori! 
Pixka bat beltzaranago egoteak ere ez lizuke kalterik 
egingo... zorionak terrilas guztion partez!".
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denborAPAsAK

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. Enarak, elaiak. 2. Gasteizko kontzejua.                  
3. Pluralean, doinu mota. 4. Asiako errepublika.     
5. Jardun. 6. Labore mota. 7. Aldi, aro, sasoi.         
8. Emakume izena. 9. Erretratu.

t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

t
Uso arra

*
IZENA

Adi
ezak!

Bokala

Behartsu,
eskale

Ez eta

*
DEITURA

Nahastura
trinko

Arrainen
azalean

Ugatz

Detekta-
gailu

Egile
atzizkia

Gizaseme
helduak

Pilota
jokalari

Gizon
izena

Eguna

t

tEdari
bizia

Adiskide

t

tAhuntzaren
ar

Zilarraren
ikurra

t
tBokala

Euskal
sindikatua

t
tMusika

nota

Kontso-
nantea

t

* Erdal idazle arabarra

Moduak

t

Burutuak

t
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AgendA

Musika

esan ohi da
Aramaio. ostirala 25, 
19:30ean, sastiñan.

Joselu Anaiak
murgia. ostirala 25, 24:30ean, 
plazan.

gaubela
murgia. larunbata 26, 
20:30ean, plazan.

Dantza

Hotza taldearen 
emanaldia
murgia. asteartea 30, 
19:30ean, plazan.

bertsolaritza

irati Anda eta xabi igoa
elosu. larunbata 26, 19:30ean,  
plazan.

Haurrak

Arto labirintoa
ozeta. euskal Herriko jolasteko 
labirintorik handiena. 
informazioa: garaion.eus

'glu-glup' antzerkia 
gasteiz. larunbata 26, 
12:00etan, salburuko gizarte 
etxean. 1-3 urte bitarteko 
haurrentzat.

'oskoleko mina', farres 
brothersekin  
gasteiz. igandea 27, 
17:30ean, salburuko gizarte 
etxean.

'elkarrekin desjolasten' 

Arespalditza. igandea 27, 
17:00etan, udaletxean. Puski 
eta txurruski pailazoak eta 
eskulan tailerra.

'Pantxika eta txinparta' 
ikuskizuna
gasteiz. igandea 27, 
17:00etan, arantzabela 
ikastolan. Geu elkartearen 
eskutik.

bestelakoak

gasteizko 
mintzalaguna
gasteiz. urriaren 1etik 21era 
eman daiteke izena. Gasteizko 
euskaltegi eta gizarte etxeetan,  
hizkuntza eskola ofizialean, 

benito lertxundi
laudio. ostirala 25, 22:00etan, kiroldegian. zuhaitza 
liburutegian eros daitezke sarrerak aurretik.

Jon urbe

irAilAK

25
urriAK

1

'zazpigarren alabaren bila' hitzaldia, Koldo 
ullibarri eta blanca urgellekin
gasteiz. asteartea 29, 18:30ean, oihanederren.

alea

eusKArAren 
AgendA
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'la Almendra', toti martinez de 
lezea eta maite itoizekin
gasteiz. igandea 27, 19:00etan, 

salburuko gizarte etxean. Musika, 
literatura eta historia lagun dituztela, 
erdi aroko eta errenazimenduko 

Gasteizera egingo dute bidaia toti 
Martinez de lezea idazleak eta Maite 
itoiz musikariak.  

amaia zentroan eta Geu 
elkartean.

euskal Jaia
laudio. larunbata 26, egun 
guztian zehar. laudioko 
ekoizleen azoka, bertsolariak, 
herri bazkaria, alkate 
aukeraketa, perkusio tailerra, 
dantza saioa, kontzertua eta 
beste hainbat ekitaldi izango 
dira egun guztian zehar.

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

Musika

los gandules
gasteiz. ostirala 25, 21:30ean, 
Jimmy Jazz aretoan.

taxi!
gasteiz. ostirala 25, 
19:00etan, salburuko gizarte 
etxean. Virginia de la Casarekin.

Hogjaw eta the ciborgs
gasteiz. ostirala 25, 
22:00etan, Hell Dorado aretoan.

iosu bravo
gasteiz. larunbata 26, 
19:00etan, salburuko gizarte 
etxean.

la leñera
laudio. larunbata 26, 
22:00etan, Drumgorri aretoan.

Achtung babies
gasteiz. osteguna 1, 20:30ean,  
Jimmy Jazz aretoan.

antzerkia

'Peter Pan', Ananda 
dansa taldearekin
gasteiz. igandea 27, 
18:00etan, Principal antzokian. 

'magic spectacular', 
sun magoarekin

gasteiz. larunbata 26, 
18:00etan, salburuko gizarte 
etxean.

ikus entzun

'entropia' pelikula
gasteiz. ostirala 25, 
20:00etan, artiumen. kubako 
zine independenteari buruzko 
jardunaldiak. 

'txoriastea' ingurumen 
zikloa
gasteiz. irailaren 28, 29 eta 
30ean, 19:30ean, ataria 
gunean.

erakusketak

'marrazki mikologikoak'
gasteiz. urriaren 18ra arte, 
ataria naturaren interpretazio 
gunean. 

bestelakoak

'gau bat marrualdian' 
natur ibilbidea
gasteiz. ostirala 25, 
20:00etan, ataria gunean. orein 

arren marruak entzuteko ibilaldi 
gidatua, gauez. aurretik izena 
eman behar da naturaren 
interpretazio gunean.

erdi Aroko azoka
gasteiz. igandera arte, alde 
zaharrean. eskulangileen 
erakustokiak, dantza saioak eta 
beste hainbat jarduera. 

Artzain eguna
gasteiz. igandea 27, 
10:00etatik aurrera. Gazta 
txapelketa, artzain txakurren 
lehiaketa eta beste hainbat 
jarduera.

marmitako lehiaketa
murgia. larunbata 26, 
13:00etan. 

sagardo eguna
Aramaio. igandea 27, 
11:30etik aurrera, plazan. txotx 
irekiera txirritolarekin.

Herri lasterketa
Agurain. igandea 27, 
11:00etatik aurrera, san Juan 
plazatik abiatuta.

alea

beste Hitzordu 
bAtzuK




