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laguntzaileak:

ALeAk ez du bere gain hartzen iriTziA sailean, edo  bestelako 
orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik. 

Azaleko argazkia: 
S. Fdz. de aranguiz 4 Hondakin erradiaktiboentzako biltegia, Garoñan.

6 G.Toquero: "bigarren mailako afiziorik onena dugu".
10 L.urzelai: "buruko gaitzak ezagutarazi behar ditugu".
12 iritzia. Aitor de la Villa, Txema rmz. de la piscina, itsasegia.
 
 arabako kuadrillak
14 Gasteiz: zaborrak eta kirol txartela garestituko dira.
16 Aiaraldea: alargunen erosteko ahalmena, "larri" .
17 Gorbeialdea: urria kulturala martxan da Legution.
18 Lautada: bertako produktuekin, jardunaldi gastronomikoak.
19 Añana: zurezko presa bakarra desagertzeko arriskuan da.
20 Mendialdea: nordic Walking ikastaroak abian dira. 
21 Trebiñu: Argantzon ikastola, babes eske.
22 Arabako errioxa: kuadrillako ordezkaritza aukeratu dute.

 Hamaika SaltSa
23 'solasalean' hizketaldi publikoa kike Amonarrizekin.
24 Fotokazetaritzako lanik onenak, Montehermoson.
26 sahararen egoera, aztergai.
27 zozketak.
28 postontzia. 
29 Denbora-pasak. 
30 Agenda.
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G
aroñako zentral nuklea-
rraren orubeetan honda-
kin erradiaktiboak jaso-
tzeko behin behineko 
biltegia (ATI) egiteko 

aukerari baiezkoa eman berri dio 
Espainiako Gobernuak, ingurugiro 
eraginari buruzko txostena onartu 
eta gero. Zentrala berriz martxan 
jartzeko beharrezkoa da biltegia 
egitea, baina baita hau ixteko ezin-
besteko pausoa ere. Paco Castejon 
fisikari nuklearraren esanetan –Eco-
logistas en Accion taldeko kidea 
ere bada–, Garoña eraisteko proze-
suan "beste pauso bat" da honakoa. 

Era honetan, hondakin erra-
diaktiboekin betetako 32 edukiontzi 
izango lituzke Garoñak, gehienez 
ere hamar urtez. Momentu honetan 
Garoñak hondakin guztia du hain-
bat piszinatan, 2012ko abenduan 
zentralaren jarduera gelditu eta 
erregaia bertan sartu eta gero. "Bi 
urte hauen ostean nahiko hoztuta 
behar luke bertatik atera eta altzai-
ru eta hormigoi edukiontzi horietan 
sartzeko", azaldu du Castejonek. 
Horretarako, baina, hainbat neurri 
hartu behar dira inguruan erra-
dioaktibitate maila ahalik eta txi-
kiena izan dadin lortzeko. Besteak 
beste, lurrikara edota bestelako 
eraso fisikoen aurrean ondo babes-
tutako edukiontziak eraiki behar 
dira, eta hori ere kontuan izango 

dute Garoñan, Castejonek aipatu 
moduan: "Inori ez zaio gustatzen 
hilerri nuklear bat, noski, baina 
zentrala ixteko bidean pauso onar-
garria dela uste dut".

aurrekariak 
Garoña gutxinaka ixten ari diren 
erakusle nagusi dira, haren ustez, 
orain arte hartutako hainbat eraba-
ki. "Niretzat klabea izan zen Nucle-
norrek geldiarazteko agindua eman 
zuenean eta bertatik erregaia atera 
eta luzatzeko aukerari ezezkoa eman 
zionean". Castejonen arabera, horrek 
erakusten du Endesak eta Iberdrolak 
–Nuclenor– ez zutela benetako inte-
resik Garoñaren bizitza luzatzeko: 
"Gobernua presionatzeko bidea izan 
zen, gainontzeko zentralen bizitza 
urteak luzatzeko".

Bestalde, azken hilabeteetan ber-
tan behera utzi ditu Espainiako zen-
tral nuklearraren kudeatzaileak, 
CSN Segurtasun Nuklearrerako 
Kontseiluak, Garoñan egiten zituen 

ikuskapenak, eta hori ere "adieraz-
garria" da Ecologistas en Acción 
taldeko kidearen ustez. "General 
Electric-ek ikuskapenak egiteko 
baliabide nahikorik ez zuela izan da 
aitzakia; hori ez du inork sinisten". 
Berriz ere martxan jartzeko beha-
rrezko baldintzetako bat da, hain 
zuzen, ikuskapenak egitea. Haren 
ustez, hurrengo hauteskundeen ostean 
Espainiako gobernuan zein izango 
den zain daude: "Baliteke hurrengo 
gobernua Garoña ixtearen alde ego-
tea eta, beraz, egindako lana alferri-
kakoa izatea; horregatik geldiarazi 
dituzte, gure ustez".

Gertakari hauek guztiek erakus-
ten dute, Castejonen arabera, "argia" 
dela Arabatik kilometro gutxira 
dagoen zentrala ixteko bidean ari 
direla. "Inork ez du pentsatzen dagoe-
neko zentrala berriz ireki daitekee-
nik, nuklearren aldeko fundamen-
talistak salbu; are gehiago, ixteko 
bidean hondakin erradioaktiboen 
biltegia egitea beste pauso bat da".

Zentral nuklearrak eta Garoña 
bera bizirik mantentzearen aldeko 
mezuak, ordea, egon badaude. Foro 
Nuklearrak berriki txosten bat jarri 
du mahai gainean, Garoñaren behin 
betiko itxierak izango lituzkeen gale-
ra ekonomiko "handien" inguruan.  
Castejonen ustez, baina, prest egon 
behar dute zentral nuklearrek hala-
koetara egokitzeko: "Zentral nuklea-

Garoñak, bidea 'motz'
Hondakin erradioaktiboen behin behineko biltegia egiteko baimena eman du 
espainiako Gobernuak; Garoña berriz irekitzeko beharrezko pausoa ere baden arren, 
ixteko erabakitik gertuago daudela uste dute talde ekologistek. a. amenabar gasteiz

"Ixteko prozesuan beste 
pauso bat da hondakin 
erradioaktiboen behin 
behineko biltegia egitea"
Paco caStejon FisikAri nukLeArrA

aSteko Gaia
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rrak ez dira betirako, lehenago edo 
beranduago eraitsi behar dira eta 
prest egon behar dute momentu 
horretarako". Kide ekologistaren 
esanetan, zonaldean inbertsioa egin 
behar da, lanpostu eta jarduera alter-
natiboak bilatu behar dira zentrala 
ixten hasten den momentuan. "Orain 
kexatzea, forokoak kexatzen diren 
moduan, edo langileen ordezkariek 

egiten duten moduan... ez du zen-
tzurik. Inteligenteagoa zen momen-
tu hau prestatzea".

Zentrala ixteko prozesuan ere 
hainbat lanpostu sortuko direla 
nabarmendu du Castejonek, eta "hipo-
kritak" direla kexa hauek. "Beraz, 
gezurren aurrean, argi dago zentra-
la ixtearen inpaktua ez dela hain-
bestekoa izango; garaiz gaude eko-

nomia alternatiboa antolatu eta 
ingurumenarekiko iraunkorragoak 
eta askoz errespetagarriagoak diren  
jarduerak abian jartzeko". Lana bera 
"dibertsibikatzeko" baliagarria izan-
go dela uste du: "Orain zeinek ate-
ratzen du etekin ekonomiko nagusia? 
Nuclenorrek eta haren enpresek, ez 
inguruko herritarrek; goazen bene-
tako aterabideak bilatzera". 

Garoñaren kontrako foroak 
otsailean egindako 
ekitaldia, Gasteizen. 

juAnAn ruiz
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Gaizka toquero Pinedo
Futbolaria san Mamesen zazpi denboraldi eman eta gero, Mendizorrotzara 
iritsi berri da Gaizka Toquero (Gasteiz, 1984); Alaves lehen mailara igotzen denean 
zelaian egon nahi du. itsaso estarrona gasteiz

"jokalari sentitzen 
naiz berriro ere"

Toquero, Ibaiako 
entrenamendu 

zelaian.
sAioA FDz. De ArAnGiz
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L
igako kromoen bilduma 
egitetik bere aurpegia kro-
moetan ikustera saltoa 
eman zuen Gaizka Toque-

ro gasteiztarrak Athleticeko kami-
seta jantzi zuenean. Katedraletik 
Gloriosora heldu berria, talde txu-
ri-urdinarekin berriro ere lehen 
mailan jokatzeko erronka du zeru-
mugan. 
athleticen zazpi denboraldi jokatu eta 
gero, zer duzu oraindik lehoitik?
Dena, uste dut. Nire bizitzako urte-
rik onenak izan dira Athleticekoak 
futbolari dagokionez. Ahaztezinak. 
Jokalari bezala hazi egin naiz,  per-
tsona itzelak ezagutu ditut eta lagun 
onak egin ere bai. Bertan egon izan 
naizen urteei esker naiz orain nai-
zen jokalaria.
katedralean idolo bihurtu zinen. men-
dizorrotzan ere horren babestuta senti-
tzen al zara? zer jasotzen duzu afiziotik?
Alavesen bigarren mailako afiziorik 
onena dugu. Lehen mailakoen artean 
ere, gutxik animatzen dute gureak 
bezainbeste. Futbol giro polita dago, 
bai zelaian baita hirian ere. Naba-

ritzen den zerbait da: lehen maila-
ko taldea da, bigarrenean egon arren.
“ari, ari, ari, toquero lehendakari”. “ni 
messi, ni agüero, Gaizka toquero”. zer 
izan dira zuretzat kantu horiek? oraindik 
kantatzen al dizkizute hemen?
Jendeak animatzeko eta laguntzeko 
kantatzen zidan, eta hori jokalariok 
asko baloratzen dugu. Gasteizen ez 
didate kantatu, baina oso maitatua 
sentitzen naiz ere; lehenengo bi 
hilabete t’erditan, primeran porta-
tu izan da jendea nirekin. Zaleak 
oso garrantzitsuak dira guretzat.

azken denboraldian txuri-gorriekin aul-
kia berotu zenuen. Gutxi jokatzetik asko 
jokatzera pasa zara. nola bizi duzu alda-
keta?
Jokatzeko entrenatzen dugu kiro-
lariok. Hori da gure saria. Horre-
gatik, azken bi urteetan gaizki samar 
pasa dut Athleticen, oso giro ona 
eta lagun onak eduki arren gutxi 
jokatu nuelako. Gasteizen titular 
bezala jokatu dut neurketa guztietan 
liga hasi zenetik, eta hori zen bila-
tzen nuena: berriz ere jokalari sen-
titzea. Poz-pozik nago Alavesen.
lehenengo mailatik bigarren mailara 
pasatzerakoan, zer galdu eta irabazten 
da?
Galdu, nik ez dut ezer galdu. Azken 
finean, jokalari gehienok egin behar 
izaten dugun aldaketa bat da. Aurre-
tik ere jokatu izan dut bigarren 
mailan, bigarren B mailan eta hiru-
garrenean. Sasoi bakoitzak bere 
berezitasunak ditu. Irabazi... agian 
erosotasuna, ez dudalako egunero 
Bilboraino joan behar. Edonola ere, 
ez nuke irabazi edo galdu kontu 
moduan planteatuko. Bizitzako 
momentu ezberdinak dira.
lehenengo mailan hasi zinenean, biga-
rrenean baino gol gehiago sartzen hasi 
zinen. zerk pizten du barruan duzun 
goleatzailea?
Konfidantzak asko egiten du. Nor-
baitek zugan sinesten duenean eta 
gustura sentitzen zarenean, gauzak 
hobeto ateratzen zaizkizu. Niri hori 
gertatu zitzaidan: Joaquin Caparro-
sekin sartu nituen gol gehien lehe-
nengo mailan; konfidantza zuen 
nigan eta asko ikasi nuen. Hemen 
ere, Bordalas misterrak konfidantza 
eman dit oraingoz. Hiru gol sartu 
ditut eta espero dut askoz gehiago 
sartzea. Nolanahi ere, ez dizkiot 
nire buruari gol helburuak jartzen: 
taldeari laguntzea da inportanteena, 
izan golak sartzen, paseak ematen 
edo lan egiten. Kluba da garrantzi-
tsuena, ez jokalariak.
nazioarteko futbol izarrekin harremana 
izan duzu. zer ondorio atera duzu 
aurrez-aurreko kontaktu horretatik?
Gogoan dut Athleticera iritsi nintzen 
lehen eguna. Lotsa-lotsa eginda nen-
goen, eta ez nuen bakarrik joan nahi 
izan. Jokalari horiek kromoetan 
ikustetik haiekin jokatzera pasa-
tzea... niretzat pauso oso handia 

"Ez dut besteen 
porrota ospatzen"

Partiduetan, zenbat 
egiten duzu korrika?:
Hamaika-hamabi kilometro.
Umetako zure lehenengo 
neurketa. 
Presentacion de Maria 
ikastetxekoen kontra. Zazpi 
eta hiru irabazi genuen 
Olabidekook. 
Gola sartu zenuen? 
Hiru.
Partidu ahaztezin bat.
Errege Kopakoa, Athleticen 
nengoela, Sevillaren kontra 
lehenengo finalerdian. 
Gol bat.
Partidu horretan sartu 
nuena, hirugarrena. Horri 
esker iritsi ginen Errege 
Koparen finalera, Barçaren 
kontra.
Horri esker kantatzen 
zizuten "Ari, ari, ari...".
Bai.
Aurkarien porroten bat 
ospatu al duzu? 
Ez. Badakit zer den galtzea, 
eta hori ospatzea ez zait 
ondo iruditzen.
Zelai bat edo estadio 
bat. 
San Mames zaharra. 
Eta berria?
Estadio hobea da, baina 
zaharretik dauzkat 
oroitzapen hobeak.
Jokalari bat.
Zinedine Zidane. 
Zergatik? 
Nire estiloaren guztiz 
kontrakoa delako, agian.

s. FDz. De ArAnGuiz

"Athleticek fitxatu 
ninduenean, lehenengo 
entrenamendura ez nintzen 
bakarrik joatera ausartu"

"Taldeari lagundu nahi diot, 
izan golak sartzen edo 
paseak ematen; kluba da 
inportantea, ez jokalariak"

aSteko elkarrizketak
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zen. Estraterrestreak iruditzen zitzaiz-
kidan, urrutikoak; gero, aldagelan, 
zu bezalako pertsona normal eta 
gertukoekin egiten duzu topo. 
kromoa zu izan zinen gero…
Bai, lehen mailan egon naizen urtee-
tan nire kromoa izan dut, eta nire 
amak guztien bilduma egiten zuen, 
hasieran batez ere. Ilusioa egiten 
dizute halakoek, horren aurretik 
eskuraezina iruditzen zitzaizulako 
mundu hori.
nork lagundu zintuen athleticera lehe-
nengo egun hartan?
Koikilik. Sestao klubetik ezagutzen 
nuen, eta esan nion: gera gaitezen 
nonbaiten entrenamendua baino 
lehen; edonora joango naiz, baina 
sar gaitezen elkarrekin aldagelara. 
Koi izan zen lehenengo egunetan 
integratzera lagundu ninduena, baka-
rrik ez egoteko. 
klub txikiagoetan ere egon izan zara: 
lemona, Sestao river, eibar… zer ikasi 
zenuen horietan?
Futbolari bezala duzun ibilbidean, 
momentu bakoitzean zerbait berria 
ikasten duzu, eta entrenatzaile bakoi-
tzetik zerbaitekin geratzen zara. Ez 
da bakarrik lehen mailan ikasten: 
Lemona edo Sestaon ikasi nuena 
ikasi gabe, ez nintekeen lehen mai-
lara iritsiko. Inportantea da urrats 
txikiak egiten joatea,  elitera iris-
teko.
athleticen asko hitz egiten dute harrobiaz 
eta oinarri futbolaz.  nola zaindu behar-
ko genuke hori araban?
Zaila da: dirua inbertitzen duzu eta 
agian ez zaizu jokalari on bat ere 
ateratzen. Pazientzia handia izan 
behar da, eta Athleticek pazientzia 
izatea besterik ezin du egin, horre-
taz bizi delako eta, horretaz bizi 

zarenean, gehiago ahalegintzen zare-
lako, nahiz eta gehiago gastatu behar 
izan. Agian urte batean bost joka-
lari on lortzen dituzu, eta hurren-
goetan bat ere ez. Leku guztietan 
daude jokalari onak, eta askotan 
aukera gehiago ematen zaizkie kan-
pokoei barrukoei baino.
athleticen jokatzen zenuenean, Glorio-
soaren abenturak jarraitzen zenituen?
Bai, gasteiztarra naiz, beti bizi izan 
naiz Gasteizen eta, Athleticek joka-
tzera deitzen ez ninduenean, Alave-
sen partiduak ikustera joaten nintzen 
ahal banuen. Bazkidea naiz eta gogo-
ko dut nire lagunekin neurketak 
ikustea. Jakina, orain zelaian sufri-
tzen eta disfrutatzen dut Alaves, eta 
hori, gasteiztar bezala, gauza bene-
tan ederra da. 

zelaitik kanpo, zein izan da alavesek 
oparitu dizun  momenturik zirraragarrie-
na?
UEFAko final hura, Dortmundekoa 
(Alemania, 2001). Hara joan ezin 
izan ginen lagunok  Mendizorrotza-
ko pantaila erraldoitik ikusi genuen, 
gure amekin. Ume batzuk ginen. 
Galdu zuen arren, partidu itzela 
egin zuen Alavesek.
eta zelaitik, nola ikusten duzu taldea?
Ondo, egia esan. Aldaketa asko egon 
dira, baina lan egiteko gogo handia 
duen jendea etorri da. 
lehen mailan ikusten al duzu berriro talde 
babazorroa? Gorenean?
Hori espero dut, eta horretarako lanean 
ari gara hemen gauden guztiok. Lehen 
mailara igotzea lortu duten jokalariak 
egon izan dira gu baino lehen. Zer-
gatik ba ez dugu guk ere lortuko? 
Oso zaila da, eta agian urte bat baino 
gehiago behar izango dugu, baina 
espero dut etorkizun hurbilean Ala-
ves lehen mailan egotea.
alavesek bere erronkak ditu. zeintzuk dira 
zureak?
Ez diot nire buruari gol helbururik 
edo halakorik markatzen.  Gustatuko 
litzaidake Alaves, duen historiarekin, 
dauzkan instalazioekin eta, batez ere, 
dituen zaleekin, lehen maiara igotzea, 
eta hori lortzen dugunean ni ere zelaian 
egotea. Ni ezin banaiz egon eta beste 
batzuk lortzen badute... oxala!

"Edonon daude jokalari 
onak; askotan aukera 
gehiago ematen zaizkie 
kanpokoei barrukoei baino"

bideoa: Hirinet.net

Toquero, elkarrizketan zehar.  | s. FDz. De ArAnGuiz

aSteko elkarrizketak
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buruko gaixotasunen nazioar-
teko eguna izan zen joan 
den larunbatean, hilaren 
10ean, eta hari lotuta hain-

bat ekintza antolatu ditu Asafes 
Arabako elkarteak datozen egune-
tarako. Egunerokoan, gaixotasuna-
rekin batera, "mito" eta "beldurrei" 
aurre egin behar dietela gogoratu 
du Laida Urzelai (Gasteiz, 1983) 
elkarteko gizarte hezitzaileak, eta 
oraindik horiek ezagutzera emate-
ko beharra nabarmendu du. 
'jar zaitez nire tokian' izan da aurtengo 
buruko eritasunen eguneko leloa. bes-
tearen lekuan jartzea falta da? 
Bai, herritar gehienek ez dakite zer 
den buruko gaixotasun bat, ezta 
edozeinek izan dezakeela. Halako 
egun bereziekin bilatzen dugu jen-
deak ezagutzea eta beldur horiekin 
apurtzea. "Bizitza osoa eman du oso 
normal eta...", esaten da maiz, eta 
orain gaixo dago, bai. Baina diabe-
tesa duenak bezala; horrek intsu-
lina hartu beharko du egunero edo 
pilula bat bazkaldu aurretik; buru-
ko gaixotasuna duenak ere, antze-
ra, botikak hartu beharko ditu, 
kontrolak izan beharko ditu bizi-
modu egoki bat izateko eta horre-
tarako inguru egokiak ere lagundu 
behar du. Gaixotasun hauek eza-
gutarazi behar ditugu.

ezjakintasun handia dago gaiaren ingu-
ruan, oraindik?
Bai, eta horrek estigma dakar. Heda-
bideei begiratu diezaiokegu, esate 
baterako; kutsu morbosoa duen 
edozein albisteren aurrean beti 
aipatzen dute buruko gaixotasuna 
izan duela, hilketak tartean daude-
nean lehenengo gauza da... eta Ger-
manwings dugu gogoan, esaterako.  
Horrekin geratzen dira herritarrak: 
depresioa zuen. Baina nola zaintzen 
ari zen hori? tratamendurik ba ote 
zuen? "Depresio latza" hitz horien 
atzean pertsona bat dago, familia 
bat, tratamendu bat. Estigmak min 
handia egiten du; "erasotzaileak 
omen dira gaixo hauek, kontuz ibi-
li behar da eurekin"... bada, justu 
alderantzizkoa da, indarkeria euren 
gorputzetan bizi dute.
buruko gaixotasunen artean, gainera, 
askotariko kasuak daude. zeintzuk arta-
tzen dituzue bertan?
Gehien diagnostikatzen dena eski-
zofrenia eta desoreka bipolarra dira, 
baina geroz eta gehiago ikusten ari 
gara mugako nortasun-nahastea 
moduan izendatu dena; gazteen 
artean eta emakumeen artean horie-
tako gehienak. Denetarik ikusten 
dugu Asafesen; gaixotasunak nabar-
men astindu eta alde kognitibotik  
zein sozialetik nahiko kaltetuta 

daudenak, eta baita bizitza normal-
tasun osoz euren familiarekin egi-
ten dutenak. Denetarik dago, eta 
gero eta gazteagoak; hogei urteko 
lagun bat etorriko da gaur. 
zein izan daiteke arrazoia buruko erita-
suna horren gazte izateko?
Argi dago osagai genetiko bat bada-
goela hor, baina osagai horri lagun-
du egiten badiot drogak kontsumi-
tuz edota gatazkatsua den inguru 
batekin, horrek areagotu egin deza-
ke gaixotasuna, piztu edo okerrago 
bihurtu. Drogak argi dago mina 
eragiten ari direla, faktore garran-
tzitsua dira; hain zuzen bi alderdi 
horiek dituzten pazienteekin ari 
dira lanean Abegia erresidentzian,  
buruko gaixotasuna izan eta drogak 
kontsumitu dituztenekin.
buruko gaixotasunen nazioarteko egu-
nari lotuta, zer jarduera antolatu dituzue?
Larunbatean, hilaren 17an, 18:30ean, 
hainbat ikuskizun izango dira Gas-
teizko Hegoalde gizarte etxean, Aco-
tados antzerki taldea, Traspasos 
dantza taldea eta Cocorotas abes-
batzarekin. Eta hurrengo ostiralean, 
hilaren 23an, 18:00etan, hitzaldia 
eskainiko du Silvia Congost psiko-
logo eta idazleak; menpekotasunen 
eta buruko gaixotasunen inguruko 
loturaz hitz egingo du Europa jau-
regian.

laida urzelai
aSaFeS elkarteko kidea
Aurreiritzien kontra ekinaldia egingo du egunotan Asafesek, buruko gaixotasuna duten pertsonen eta senideen Arabako 
elkarteak; bide horretan, lan alorrean eragiteko beharra aipatu du Laida urzelai gizarte hezitzaileak. a. amenabar gasteiz

"buruko gaixotasunak ezagutu 
eta beldurra uxatu behar dugu"

aSteko elkarrizketak
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egun bereziko ekinaldiekin batera, zer 
erronka ditu elkarteak?
Estigmak apurtzeko lana garran-
tzitsua da eta, ildo horretan, esate-
rako lan alorrean eragin behar dugu; 
lanpostu batek laguntzen baitio 
normalkuntzari. Eta etxebizitzekin 
ere kezka dugu; Araban badaude 

tutelatutako pisuak, baina ikusten 
dugu ez direla eurei egokitzen; etxe-
bizitzak ondo daude baina intimoki 
eta pertsonalki bizitzeko beharra 
dute pazienteek eta batez ere beha-
rrei egokituta egon behar dute; egon 
daitezke bi pertsona eskizofrenia 
dutenak eta guztiz ezberdin bizi; 

beraz, ezin diegu gauza bera eskai-
ni. Beste alde batetik, medikuntza-
ri dagokionez, eskaintza handiagoa 
behar dute; hemen izan ditugu 
pazienteak bi urtez psikiatrara joan 
gabe, itxaron-zerrenda amaigabeak 
dituelako, hori ez da ulergarria. 
Eskaintza handitu behar dute.

Laida Urzelai, Asafes 
elkarteak Salburua 

auzoan duen egoitzan.  |  

A.AMenAbAr.
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iritzia

LAGunDu iTsAseGiAren zinTA

A
dinaren kontua izango da. Horixe 
pentsatu nuen hasieran. Behin 50 
urteko muga pasa ondoren, ezer gutxik 
harritzen zaitu. Nekez topatzen duzu 

fenomeno guztiz berritzaile edo mugimendu 
erabat txundigarria. Zail egiten zaizu erabateko 
adostasuna topatzea inon. Beti dago ñabarduraren 

bat, bainaren bat, 
tolesduraren bat… 
honekin edo harekin 
guztiz ados egoteko 
motiboren bat.
Eszeptizismoa omen. 
Garai batean 
gurtzen genituen 
ikurrak, paradisuak, 

alderdiak, pertsonaiak, musika-taldeak, e.a. 
urteekin lausotu, moldatu, aldatu edo desagertu 
egin dira. Ezer ez da berdin, kamarada.

Gerora konturatu naiz, ordea, ez dela soilik 
50eko muga igaro dugunon artean sumatzen den 
posea. Izan ere, gaur egungo gazte askok ere 
jarrera mesfidati eta sinesgabea erakusten du 
gauza askorekiko, eta kritikoak direla baita 
gizartean oso kritikoak diren mugimendu, 
alderdi edo buruzagiekiko ere. Zorionez. Aldame-
nean dudan lagunak ez dit sinesten: Ez pentsa, ez 
pentsa, Txema, jendea edozer sinesteko kapaz da; 
aski da aurpegi eder bat eta hitz-jario loriatsu bat 
edozein txolinari demaseko tontakeriak sinesteko.

Denetik egongo da, noski. Sinesmen kontua 
izango da. Gizakiok jakin baino gehiago sinestea 
nahiago dugu. Arriskutsua da. Dideroten esana: 
Arrisku bera dago gehiegi edo gutxiegi sinestean. 
Gakoa galbahetan dago; norberak informazioa 
filtratzeko erabiltzen dituen galbahetan. Gal-
baheak. Ezinbestekoak.

K
onplexuek inbidiaren negu hotzean 
gezurra dute beroki. Hala ere, neopreno 
eta arropa termikoen garaian, egur-suaren 
herrian, batzuen masailezurrak oraindik 

dabiltza dardarka. Negua dator, asko urte osoan 
zehar neguan bizi badira ere. Neguan bizi direnek, 
hotza dela eta, ordenagailuko teklak eskularruekin 

sakatzen eta hitzak 
bufanda lodi baten beste 
aldetik esaten ematen 
dute eguna. Ez da 
erosoa izan behar.

Aurreko egunean 
kazetari hozbera baten 
hitzak irakurri nituen: 
“Alaveseko zaleek 

Osasunaren zaleak dituzte lagun, bi taldeen zaleek 
Athletici gorrotoa diotelako”. Ondoren, doinu 
probokatzaile batekin, ekin zion, Athletic aitzaki, 
bizkaitarren kontra egiteari. Ez da lehenengo aldia 
kazetariak Alaveseko bufandarekin, antifaza baili-
tzan, begiak estaltzen dituena; Gasteizko taberna bat 
Athleticeko banderak jartzeagatik satanizatu 
zuenean bezala. “Alavesismo” berri honek, Nafa-
rroako hauteskundeetan erabili zen “Navarrisimoa” 
ekarri zidan gogora; edo, zergatik ez, hemengo 
hiper-mega-euskaldunen anti-espainolismoa. Beroki 
hauek guztiak saltoki berean daude salgai, garesti 
–asko baita galtzen dena beroki hauek jantzita–.

Kazetari horrek ziurrenik ez nau Mendizorrotzan 
Alaves animatzen ikusiko –futbolzalea ez naizelako–. 
Errezago izango du ni Bilboko zazpi kaleetan 
topatzea, edo Cadizeko hondartza batean, edo 
Logroñon, edo Parisen, edo Bartzelonan, edo Madri-
len… hainbeste maite dudan Bizkaian, edo Fran-
tzian edo Espainian, arabarra eta abertzalea izanda, 
berokirik gabe. 

GalbaheakNavarrísimo

txema ramirez de la PiScina
kAzeTAriTzA irAkAsLeA 

aitor de la villa
ikAsLeA

"Alavesismo' mota 
berri honek 
'navarrisimoa' ekarri 
zidan gogora"

"Gizakiok jakin baino 
gehiago sinestea 
nahiago dugu; 
arriskutsua da"
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iritzia

TTIP: saria edo ziria
Pobreziaren aurkako eraGileak 

ArAbA

Aurten ere, urriaren 
17an, Pobreziaren 
aurkako nazioarteko 
egunean, hainbat 
kolektibo sozial 
elkartuko gara egun 
hori salaketa eta 
aldarrikapenerako 
jardunaldi bihurtzeko 
(...). Gaur egungo 
eztabaida handiek 
inpaktu globala eta isla 
lokala dute, esaterako 
Europar Batasunaren 
(EB) eta Amerikako 
Estatu Batuen (AEB)  
arteko Merkataritza eta 
Inbertsioen Itun 
Transatlantikoak (TTIP). 
Proposamen horrek 
araudi marko berri bat 
mahai gaineratuko du bi 
eskualdeen arteko 
merkataritza eta 
inbertsio harremanak 
arautzeko, honako 
helburuarekin: 
planetako merkaturik 
handiena sortzea. Baina 
TTIP ez da bakarrik 
merkataritza arloko 
akordio bat. Itun berri 
bat da, nazioz gaindiko 
enpresa handien 
interesei baino 
lagunduko ez diena, 
produktore txiki, 
kontsumitzaile, 
merkatari eta oro har 
hiritarren kaltetan. 
Baditu bere baitan 
hainbat ekimen 
ekologia, gizarte, lan eta 
ekonomia arloetan, 
inpaktu oso negatiboa 
izango dutenak eta 
defizit demokratiko 
handia ekarriko dutenak 
(...). Horregatik, hauxe 
eskatzen dugu:
1.- Joko arau asko goitik 
behera aldatuko dituen 
eredu ekonomiko eta 
sozial berri bat, 
hazkunde, kontsumo eta 
lehiakortasunaren 

mitoetatik ihes egiten 
lagunduko diguna, 
gizarte eta ingurumen 
arloetan sostengarria, 
zoriona eta ongizatea 
lortzeko.
2.- Estatuek ahalik eta 
baliabide gehien 
bideratu ditzatela, 
horren bidez bermatzeko 
osoki beteko direla giza 
eskubideak eta eskubide 
sozial eta kulturalak, 
baita murrizketa 
sasoietan ere.
3.- Sektore pribatuak 
pertsona guztien Giza 
Eskubideekiko 
errespetuaren arabera 
lan egin dezala, legeak 
eta araudi nazionalak 
betetzeaz harago.
4.- Merkatuen 
erregulazio ezaren 
neurrigabeko 
aurrerapena 
geldiaraztea, horrek 
munduan izan ditzakeen 
ondorioak saihesteko: 
desberdintasun eta 
pobrezia gehiago.
5.- Estatuek 
konpromisoak har 
ditzatela politika 
fiskalak eta giza 
eskubideen betepena 
elkarrekin lotzeko, hau 
da, diru-sarrera gehiago 
bideratzeko politika 
publikoetara, kudeaketa 
garden eta 
parte-hartzaile batekin. 
Horretarako, 
larunbatean (urriak 17), 
bizimartxa irekia egingo 
dugu Gasteizen, 
13:00etan 
Legebiltzarretik abiatuta 
Andra Mari Zurira. 
(Manifestua osorik: 
www.ongdeuskadi.org). 

GuTunAk

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

sAreAn

#Hispanitatea
Astelehenean 523 urte bete ziren Cristobal Colonen 
espedizioa Amerikara iritsi zela; urteurrenean hispanitatea 
ospatu dute batzuek, eta herri indigenen sarraskia eta 
erresistentzia aldarrikatu besteek. i.e @itsasoestarrona gasteiz

asier lauzurika @alauzurika
500 urtetako sarraski bat ospatzetik, 500 
urtetako erresistentzia duina ospatzera. 
Jatorrizko herriak zutik! 

aske sentitu! @marixeruizde
Odola izan zen, ez txokolatea.
Traizioa izan zen, ez laguntza.
Sarraskia…  

alba Fatuarte @albafatu
Atzo karabelak, gaur multinazionalak eta 
kanpo zorra. Inperialismoak darrai ta baita 
erresistentziak ere! #GoraHerriak 

iñaki larrañaga @inakiLarra
Espainiartasun Egunaren iragarkia 
emititzeko une okerragorik ezin zuten 
aurkitu, estatu terrorismoari buruzko 
dokumentalaren erdian.

eneko Fernandez @enekogara
Zalantza bat daukat: genozidioa salatu eta 
kritikatu ondoren txokolatea meriendatu 
dezaket?

jon ordoñez @jonordoez
La Españolan, 1492ko urriaren 12an 
250.000 arahuakiar izatetik 25 urtean 14.000 
izatera. Genozidioa, ospakizun.

Santi leoné @ororostorm
Dagoeneko ahuntza urduri dago 
#LoveIsInTheAir

karmen zabaleta @kazabaleta
Testu liburuetan oraindik 'Amerikaren 
aurkikuntza' irakur daiteke eta ikastetxeetan 
hala irakasten da. Menderatzailearen 
hizkuntza.
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ArAbAko kuAdrIllAk
GaSteiz

itSaSo eStarrona 

GAsTeiz

Udalari eta gasteiztarrei 
datorren urtera begirako 
kontuak egiteko ordua iri-
tsi zaie. Gasteizko udal 
gobernuak 2016rako zerga, 
tasa eta prezio publikoen 
proposamena aurkeztu du 
aste honetan. Aurreikuspen 
horren arabera, zaborren 
tasa da gehien garestituko 
dena: %6 eta %10 bitartean, 
etxebizitzak dituen metroen 
arabera.  

Gasteiztar gehienek %6 
gehiago ordainduko dute 
haien hondakinengatik 
datorren urtean, hori bai-
ta 120 metro baino gutxia-
goko etxebizitzetarako 
aurreikusi duten igoera. 
Aldiz, 120-200 metro bitar-
teko etxebizitzetako jabeei 
%8 garestituko zaie ordai-
nagiria, eta jabetza han-
diagoa dutenei, %10.  

Igoera horrekin,  zer-
bitzuaren kosteari aurre 
egiteko diru gehiago bildu 

nahi du Gorka Urtaranen 
lantaldeak; izan ere, gaur 
egungo tarifekin zabor bil-
ketak balio duenaren erdia 
ordaintzeko ere ez du ema-
ten. 

Gainerako zerga, tasa 
eta prezio publikoak, oro 
har, %1 igo nahi ditu Bor-
ja Belandia Ogasun saile-
ko zinegotziak, zenbateko 
berean aurreikusten due-
lako Kontsumorako Pre-
zioen Indizearen igoera 
(KPI). Igoera horrek hona-

ko zerbitzuei eragingo lie-
ke: haurreskolen kuota, 
TAO aparkaleku urdinak, 
Amvisaren ur zerbitzua 
eta Eraikuntza, instalazio 
eta lanen gaineko zerga 
(EILZ). Piszinetako karne-
tak portzentaje berean 
garestituko dira, baina 
deskontu berria onartu 
nahi du udal gobernuak: 
hain zuzen, %24ko hobaria 
18 eta 24 urte bitarteko 
gazte guztientzat, eta ez 
bakarrik –gaur egun beza-

Gasteiztarrek %6 eta %10 bitartean gehiago ordaindu beharko dute zaborren tasagatik, euren etxebizitzak dituen metroen arabera.  | ALeA

zerGak

zaborren tasa eta piszinak 
garestituko dira Gasteizen
Haurreskoletan, ur zerbitzuan eta aparkaleku urdinetan %1eko igoera proposatu du Gorka urtaranen gobernuak   
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la– ikasleentzat. Zenbakitan, 
65 euro ordainduko dituz-
te gazteek, 86 beharrean. 

Beherapen gehiago pro-
posatu ditu Udalak: Luis 
Aranburu udal musika 
eskolan%50eko deskontua 
izango dute familia ugariek, 
Folklore akademian eta 
Dantza Kontserbatorioan 
bezala. Bestalde, Goiuri 
(Villa Suso) eta Europa 
biltzar jauregiko aretoak 
erabiltzeko tarifak heren 
bat murriztu nahi ditu.  

enpresei zerga, leunduta
Bi milioi eurotik gora fak-
turatzen duten enpresek 
ordaindu beharreko Jar-
duera ekonomikoaren gai-
neko zergak (JEZ euskaraz, 
IAE gazteleraz), auzi fiska-
laren erdian jarraitzen du. 
Iaz Javier Marotoren gober-
nuak eta EH Bilduk %41 
igotzea onartu  ondoren, 
aurten igoera hori leuntze-
ko ados jarri dira EAJren 
gobernua, PP bera, PSE eta 

Arabako enpresarien SEA 
elkartea. Hori dela eta, 
2,2tik 1,1era jaitsi nahi dute 
zenbatekoa; ehunekotan, 
aurreikusitako igoera %5 
murriztuko dute. 

Badaude ere oraingoz 
bere horretan mantenduko 
direnak. Horien artean 
dago plusbaliaren gaineko 
zerga (besteak beste, etxe-
bizitza saltzerakoan ordain-
tzen dena), eta Ondasun 
Higiezinen gainekoa (gaz-
telerazko IBIa). Bi horien 
kasuan, Udala zain dago 
Arabako Aldundiak katas-
troaren balioa gaurkotu 
arte, hori baita eraikinen 
eta zoruen balioa marka-
tzen duena, eta horren 

arabera kalkulatzen bai-
tituzte aipatutako zergak.  

Behin proposamena 
aurkeztuta, oposiziotik 
babesa behar du Gorka 
Urtaranen lantaldeak, 27 
zinegotzietatik 14ren botoa 
behar duelako (gehiengo 
osoa), eta EAJk bost ordez-
kari baino ez dituelako. 
Aurreikusteko modukoa 
da PSEko haien bazkideak 
alde izango dituela (lau 
zinegotzi); hortaz, beste 
bost lortu beharko ditu, 
horretarako seguraski opo-
siziotik proposatutako 
zenbait aldaketa onartuta.  

Zenbakien negozia-
zioan, kontuan hartzekoa 
izango da Udalak bankuei 
eskatu berri dion sei milioi 
euroko mailegua, Maroto-
ren taldeak egindako zen-
bakiekin hiriari ez zitzaio-
lako gastu arrunta ordain-
tzeko iristen, AMVISA ur 
zerbitzuen udal enpresan 
eskua sartuta ez bazen. 

Zenbakitan

iGoerak

ura: %1.

Haurreskolak: %1.

tao: %1.

Piszinetako karneta: 
%1. Deskontu berria 
18-24 urteko gazte 
guztientzat (-%24).

zaborra: %6 eta %10    
arteko igoera, etxeko 
metroen arabera. 

jaitSierak

jez (iae): jarduera 
ekonomikoen gaineko 
tipoa 2,2tik 1,1era  
jaistea proposatu dute, 
aurtengo %41eko 
igoera leuntzeko.

izozketak

oraingoz: oHz (ibi) eta 
plusbalioa, Arabako 
Aldundiak katastroa 
gaurkotu arte.

i. eStarrona

GAsTeiz

Gasteizko hainbat kultur-
gilek SOS Krea mugimen-
dua piztu eta hiru astera, 
Betoñuko azpiegituran 
datorren ikasturtean disei-
nu, arte eta moda ikaske-
tak eskainiko dituen cam-
pusa ezartzeko asmoa 
jakinarazi du Intl Campus 
erakunde pribatuak. 
Proiektu horren zehazga-
betasunaren aurrean, egi-
tasmo hori ondo aztertze-
ko lantaldea osatu berri 
du sorkuntza garaikide-
rako Arabako kulturaren 
mahaiak. 

Berrehun hiritar baino 
gehiagok osatutako mahai 

irekiaren arabera, aurkez-
tutako proiektuaren zirri-
borroa Kreako hasierako 
helburutik "oso urruti" 
dago. Izan ere, hura ez zen 
moda, arte eta diseinura 
mugatzen, baizik eta "modu 
integralean aintzat hartzen 
zituen praktika eta sor-
kuntza artistikoa". Hala 
ere, "ongi etorria" eman 
diote sustatzaileen asmoei, 
baina oraingoz proiektuak 
"asmo onak" besterik ez 
dituela azpimarratu dute. 

elkarrizketa beharra
"Egitasmoaren begi-bista-
ko indefinizioa ikusita, 
elkarrizketa garden, zintzo 
eta emankorra" eskatzen 

dute sustatzaileekin, kul-
tur mahaiari eskatzen 
dioten "fede keinua" gehie-
gizkoa dela uste baitute. 

Arabako kultur mahai-
tik gogorarazi dutenez, 18 
milio euroko inbertsioa 
egin zen Krea sormen zen-
troa sortzeko, Caja Vita-
larena izan aurretik Gas-

teizko Udalarena zen erai-
kinean. Proiektu hura 
bertan behera geratuta, 
Karmeliten komentu ohia-
ri emango zaion zeregin 
berriak "interes publikoa" 
kontuan hartzeko aldarri-
katu dute, eta hori berma-
tzen saiatuko da sortu berri 
duten lantaldea.

krearen arte, diseinu eta 
moda campusa, zehazteke
Arabako kultur Mahaiak proiektua aztertzeko taldea sortu 
du, eta "interes publikoa" aintzat hartzeko eskatu

kultura

krearen etorkizuna zehazteko elkarrizketa eskatu dute.  |  DAViD MAnGAnA

Kirol karnetean 
deskontua izango 
dute gazte guztiek, 
ez soilik ikasleek
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aiaraldea

Z
er nolakoa da aia-
raldeko alargunen 
egoera?
Aiaraldean bada-

go arazo bat. Laudio, adi-
bidez, gune industriala 
da. Horregatik, pentsioak 
orekatuak egon daitezke, 
gutxi gora behera. Baina 
Aiaraldeko landa-eremuan 
nekazari eta autonomo 
asko dago. Hori dela eta, 
pentsioak askoz baxua-
goak dira eta alargunen
-pentsioak oso-oso txikiak. 
Emakume alargunari 
geratzen zaiona bere sena-
rraren kotizazioaren % 
52a da, eta nekazari eta 
autonomoen kotizazioa 
oso baxua da. Horregatik, 
pentsioak asko txikitzen 
dira. Badago pentsioen 
osagarri bat. Legeak dio 
65 urte baino gehiago 
dituztenek ezin dutela 
634,5 euro baino gutxiago 
jaso. Gutxieneko soldata 

baino baxuagoa da kopu-
ru hori. Pentsiodun batek 
400 euroko pentsio bat 
jasotzen badu gobernuak 
aipatutako kopurura iris-
teko diru-kopurua ematen 
dio. EAEn neurri bat 
gehiago daukagu, Jaur-
laritzak 2008ko uztailean 
abian jarritakoa. Neurri 
horrek pentsio guztiak 
gutxienez gutxieneko sol-
datara iristea ahalbidetzen 
du, 648,6 eurora.
zer nolako bilakaera izan da?
Denbora asko daramagu 
pentsioak izoztuta edo 
urteko %0,25eko igoera-
rekin. Zapateroren gober-
nuan egon zen urte bat 
zeinetan izoztu egin zituz-
ten eta beste bat zeinetan 
%1eko igoera eman zen. 
Hortik aurrera %0,25eko 
igoera eman da urtero. 
Eta badirudi 2019ra arte 
igoera ehuneko horretara 
mugatuko dela, gobernua 

aldatzen ez bada behintzat.
Gauzak hala, %15eko gale-
ra egongo da 2011tik 2019ra 
bitartean alargunen eros-
teko ahalmenean, gutxi 
gora behera, produktuen 
prezioen igoerarekin egin 
ditudan kalkuluen arabe-
ra. Izugarria da galduko 

den erosteko ahalmena. 
krisi ekonomikoa dela eta, 
askotan aipatu da familia 
askorentzat aiton-amonen 
pentsioak bilakatu direla sos-
tengu ekonomiko nagusi. 
aiaraldean ere? 
Aiaraldean ez dakit, baina 
Laudion bai ematen dela 
kasu hori, askotan. Eza-

gutzen dut familia baten 
kasua. Aita eta ama lan-
gabezian geratu dira eta 
etxea kendu diete. Amona 
alargunaren etxera bizi-
tzera joan behar izan da 
familia osoa. Zazpi pertso-
na guztira, amonaren pen-
tsioarekin soilik. Gertatzen 
ari den beste fenomeno 
bat da amek euren alar-
gun-pentsioekin seme ala-
ben hipotekak ordaintzen 
laguntzen ari direla, etxea 
kendu ez diezaieten. 
egoera horretan, zein da alar-
gunen elkarteen jarduna?
Elkartasun lanetan aritzen 
gara. Dauden laguntzen 
berri ematen diegu alar-
gunei, eta egin beharreko 
tramitazioak egiten ere 
laguntzen diegu. Aiaral-
dean, nekazaritza eremu 
askotan gertatzen den 
bezala, alargun askok ez 
dute jaso ditzaketen lagun-
tzen berri, eta ez dituzte 
eskaerak egiten.
alargunen eta umezurtzen 
pentsioak Pentsioen Sistema 
orokorretik kendu nahi dituz-
tela zabaldu da azken hila-
beteetan. zer ekarriko luke 
horrek?
Galera handia. Dekretu 
hori ateratzen badute alar-
gunen pentsioak jada ez 
dira pentsioak izango. Ez 
dira kotizazioaren arabe-
rakoak izango, aurrekon-
tuen araberakoak baizik, 
laguntza sozialak bezala. 
Horrek esan nahi du pen-
tsionistei dagokien osa-
garri batzuk jada ez ditu-
gula jasoko. Udalek ere 
laguntzak ematen dizkie-
te pentsionistei kasu asko-
tan, eta kasu honetan 
alargunek ez lituzkete 
jasoko. Esaten dute jada 
alargun-pentsioa jasotzen 
dugunoi ez digutela alda-
ketarik egingo, baina dato-
rren urtarriletik aurrera 
datozenek jada ez lukete 
egoera bera izango. Orain 
arte iradokizun moduan 
esan dute, baina publiko 
egin izanak esan nahi du 
betetzeko asmoa dutela.

Alargunen elkarteek egiten duten elkartasun lana goraipatu du Maite bilbao laudioarrak.  |  AiArALDeA.eus

PentSioak

maite bilbao oteGi 
avillo alarGunen elkarteko leHendakaria Aiaraldeko alargunen egoera 
ekonomikoa "kezkagarria" dela nabarmendu du Maite bilbaok. txabi alvarado - aiaraldea laudio

"erosteko ahalmena izugarri 
galduko dute alargunek" 

"Dekretu 
berriarekin, udalen 
diru-laguntzak 
galduko ditugu"
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Gorbeialdea

mirian biteri 

LeGuTio

Legution Urria Kulturalean 
murgilduta daude. Aurre-
koak bezala, heltzear 
dagoen asteburua ere ekin-
tzaz josita dago. Larunba-
tean, hilak 17, herrian 
erabat errotuta dagoen ardo 
dastatzea izango da. Ara-
bako Errioxako hamarna-
ka salda ezberdin dasta-
tzeko aukera izango dute 
iluntzean kultura etxera 
joaten direnek; urtero 
moduan, askotariko pin-
txoak egongo dira guztion 
eskura.

Igandean, berriz, kiro-
la izango da nagusi. Bos-
tibaieta kirol elkarteak 
antolatuta, Jarindo-Alber-
tia mendi lasterketa egin-
go dute 325 lagunek. Dagoe-
neko itxita dago izena 
emateko epea; dortsalak 
igandean bertan jaso ahal 
izango dira kultura etxean, 
9:30etik aurrera. Udaletxe-
tik hasiko da lasterketa, 
11:00etan.

Sukaldaritza tailerra
Horrez gain, urriaren 19an 
eta 21ean, sukaldaritza tai-
lerra egingo dute Erremen-

teri elkartean, 18:00etan. 
Interesatuek hilaren 19ra 
arte eman dezakete izena 
udaletxean; gehienez, 25 
lagunendako tokia dago.

Urriaren 23tik 25era 
bitarterako ere askotariko 
ekimenak prestatu ditu 
Laguntza txistulari tal-
deak. Ostiralean, Story 
Time ingelesezko ipuin 
kontaketa izango da kul-
tura etxean, 18:30ean. 
Larunbata bi zatitan egon-
go da eguna banatuta: goi-
zean, herriko zuhaitzak 
ezagutzeko irteera egingo 
dute, 11:00etan. 

Arratsaldean, berriz, 
magiaren txanda izango 
da. 17:00etan, umeendako 
magia tailerra izango da; 
eta hiru ordu laurden 
beranduago, gazteena hasi-
ko da. 18:45ean, magia 
ikuskizuna dago, eta 
20:00etan, dastatzea, kale-
ko magia eta dantzaldia 
izango dira. Aurtengo 
Urria Kulturalari amaiera 
emateko, igandean, Tro-
kolo konpainiak Burutik 
jota izeneko antzezlana 
eskainiko du etxeko txi-
kiendako 18:00etan, kirol-
degian.  

Larunbateko bizikleta martxan toki barik geratu ziren batzuk.  |  Tere b. 

ardo dastatzea eta bostibaietaren 
mendi lasterketaren txanda, legution 
urria kulturala egiten dihardute: urriaren 23tik 25era, ipuin kontalaria, Magia eguna eta umeentzako ikuskizunak izango dira

kultura

pasa den igandean ehun lagunetik gora batu ziren Albertiako erregoienen.  | enekA ArAnTzAbAL

urriko lehen astean, onddo erakusketa izan zen.  |  eneko ibAñez
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lautada

anakoz amenabar

AGurAin

Patatak, gazta, onddoak, 
ehizakiak eta ogia izango 
dira aurtengo Lautadako 
Kuadrillako jardunaldi 
gastronomikoetako prota-
gonistak. Osagai horiek 
izango dituzte jardunal-
dietan parte hartuko duten 
zonaldeko sei jatetxeek 
prestatuko dituzten plate-
rek; Mamitsuak! goiburu, 
hilaren 19tik abenduaren 
15era arte, menuak eta 
pintxo bereziak dastatze-
ko aukera izango dute 
bisitariek.  

"Ogia da aurtengo jar-
dunaldietako berritasunik 
handiena; produktu xume 
eta, era berean, bikain 

hau berreskuratu nahi 
izan dugu, zonaldeko bes-
te produktuekin batera", 
azaldu du Kuadrillako  
presidente Gustavo Fer-
nandez Villatek. Parte 
hartuko duten sei jatetxeek 
–Araiako sagardotegia eta 
Zubigain jatetxea, Agu-
raingo Jose Mari eta Zerua 
jatetxeak, Dulantziko 
Erausquyn eta Argoma-
nizeko paradorea– 30 euro-
ko plater bana prestatuko 
dute eta hiru euroko hiru 
pintxo berezi. Artea eta 
gastronomia batuta,  Gazeo 
eta Alaitzako elizak bisi-
tatzen dituztenek aukera 
izango dute hauek dasta-
tzeko Fernandez Villatek 
azaldu moduan. 

Gastronomia jardunal-
di hauekin batera, gaine-
ra, zonaldeko produktuen 
salmenta sustatzeko eki-
naldia antolatu dutela 
azalduu du Lautadako 

Landa Garapenerako elkar-
teko presidente Nati Lopez 
de Munainek. Hala, aza-
rotik aurrera, bertako 
produktuek saltoki bana 
izango dute Dulantzi, Agu-
rain eta Araiako azoketan; 

ekoizleek bitartekaririk  
gabe saldu ahal izango 
dute bertan. Era berean,   
Kuadrillak Agurainen 
duen turismo bulegoan 
ere erosi ahal izango dituz-
te bisitariek bertako pro-
duktuak.

monumentua
Jardunaldiekin batera, 
halaber, Lautadako Gas-
tronomika kluba ere osa-
tu berri dute. Turismo 
enogastronomikoari bul-
tzada emateko helburua-
rekin sortu zuten Euska-
di Gastronomika bere 
garaian, eta xede horrekin 
abiatu dute Lautadan ere. 

Klubaren parte diren 
jatetxe eta enpresek pro-
duktu enogastronomiko 
erakargarriak sortzeko 
konpromisoa hartzen dute-
la adierazi du Basquetour 
turismo agentziako zuzen-
dari Arantza Madariagak 
ekinaldia aurkezteko egin-
dako aurkezpenean: "Bisi-
tarientzat erakargarri 
izango diren kalitatezko 
proposamen lehiakorrekin 
mapa enogastronomikoan 
jarri nahi dugu Lautada".

Gamarrako ostalaritza eskolan aurkeztu zituzten Lautadako gastronomia jardunaldiak, joan den asteartean.  |  quinTAs

onddoak eta ehizakiak dira 
protagonista jardunaldi 
gastronomikoetan
Abenduaren 15era arte, menu eta pintxo bereziak dastatzeko aukera izango da Lautadan

GaStronomia

Gastronomika 
Kluba sortu dute, 
bertako produktuak 
sustatzeko
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añana

eStitxu uGarte @estitxuugarte

uribArri GAubeA

La Sebe errotako presa 
guztiz hondatuko da 
berehala zaharberritzen 
ez badute. Hala ohartara-
zi du Uribarri Gaubeako 
kontzejuak. Beharrezko 
neurriak hartzen ez badi-
ra, Araban eta EAEn kon-
tserbatzen den zurezko 
presa bakarra desagertu-
ko da, betiko. 

Joan den neguko euri-
teen ondorioz ur korron-
teak zulo handi bat egin 
zuen presaren egituran 
eta, Uribarriko kontzejuak 
adierazi duenez, presaren 
egoera "oso larria" da eta 
edozein unetan eror dai-
teke. 60.000 bat euroko 
inbertsioa aurreikusi du 
kontzejuak La Sebeko pre-
sa salbatzeko; Udalak eta 

kontzejuak ordainduko 
lukete zati handiena.

monumentua
XVIII. mendean jada doku-
mentatuta zegoen zurezko 
presa Omecillo ibaian, 
Uribarri Gaubea herriko 
La Sebe errotatik bostehun 
bat metrora. Presaren egin-
beharra ibaiaren ur-mai-
la igotzea zen, kanalera 
bideratuz ura errota mar-
txan jartzeko. 

Jaurlaritzak, gainera, 
ondare kulturalen artean 
monumentu izendatu zuen 
2011. urtean. Honako arra-
zoiak kontuan hartu zituen 
izendatzerako garaian: 
"Presa zurez eta harriz 
egindako egitura berezia 
da, Arabako lurralde his-
torikoan dagoen bakarra. 

Zurezko presak sarri era-
bili bide ziren garai batean, 
gelditu diren arrasto uga-
riei eta dokumentazioari 
erreparatuz gero, baina 
gerora harrizkoek hartu 
zuten haien lekua". Horre-
gatik, ez da ohikoa zurez-
koak edo tipologia mistoa 
dutenak aurkitzea. 

Izan ere, EAEn gaur 
egun ezagutu eta kontser-

batzen den bakarra da 
Uribarrikoa. "Presa mota 
hau arkeologia industria-
laren benetako erlikia 
dugu, jada desagertu diren 
antzinako eraketa eta tek-
niken testigu bakana". 
Azpimarratzekoak dira, 
bestalde, presaren erai-
kuntza-sistema mistoa, 
zura eta harria konbina-
tzen baititu. 

2011an presaren kon-
tserbazio egoera balekoa 
baina delikatua zela aipa-
tu zuten Jaurlaritzako 
teknikariek, eta haren 
interes historikoa eta etno-
grafikoa direla eta "zain-
tzeko beharra" azpimarra-
tu zuen. Jaurlaritza bera, 
Aldundia eta Gaubeako 
Udala dira orain presaren 
egoeraren arduradunak.

La sebe errotako presa arkeologia industrialaren "benetako erlikia" dela nabarmendu du eusko jaurlaritzak.  |  GAubeATik ATAriA

arabako egurrezko presa bakarra 
betirako desagertzeko zorian da
uribarriko kontzejuak ohartarazi du lehengoratzen ez badute erori egingo dela; 60.000 euroko inbertsioa aurreikusi dute

ondarea

2011
urTeA

Jaurlaritzak 2011n 
izendatu zuen Lan 
Sebeko presa 
"monumentu".
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mendialdeamendialdeamendialdeamendialdea

mirian biteri  

kAnpezu

Natura da Arabako Men-
dialdeako altxor garran-
tzitsuenetarikoa. Bertako 
Kuadrilla horretaz jabe da 
eta turismoa erakartzeko 
asmotan dohainik diren 
ikastaroak antolatu ditu 
bigarrenez Kanpezuko eta 
Maeztuko Nordic Walking 
guneetan barrena.  

Baina, zer da Nordic 
Walking?  Nordic Walking 
edo Ipar martxa, hankei ez 
ezik, besoei eta orokorrean 
soinaren goiko alde osoari 
eragiten dion ibiltzeko 
modua da. Bi makilaren 
laguntzaz ibiltzean datza, 
ez edozein makilarekin, 
kirol honetarako berariaz 
sortutakoekin baino.

Mendialdeako Sustapen 
Ekonomikorako teknikari 

Ana Maria Beltran de Here-
diak naturaren garrantzia 
nabarmendu nahi izan du, 
eta ikastaro hauen bidez, 
dagoeneko seinaleztatuta 

dauden bideak sustatu nahi 
dituztela aipatu du. Gaine-
ratu du Kanpezuko guneak 
bost ibilaldi dituela, eta 
Maeztukoak, berriz, lau. 

Kolore ezberdinetan daude 
bereiztuta, ibilbidearen 
zailtasunaren arabera.

Plaza mugatuak
Denera, 10 ikastaro anto-
latu dituzte; goizez izango 
dira guztiak, 10:00etan 
abiatuta. Beltran de Here-
diak ohartarazi du plaza 
mugatuak direla; gehienez, 
20 lagunek parte hartu 
ahal izango dute bakoi-
tzean. Interesatuek Men-
dialdeko Kuadrillara jo 
dezakete, 945 40 54 24 tele-
fono zenbakira deitu edo 
info@montañaalavesa.com 
helbidera idatzi.  

kanpezuko nordic Walking gunea iazko ekainean inauguratu zuten; goiko irudia aurkezpen egunean hartuta dago.  |  ALeA

ipar martxaren booma 
indartsu sartu da 
mendialdeako basoetan
eskualdeko kuadrillak debaldeko ikastaroak antolatu ditu azaroaren amaierara arte

kirola

Ikastaroak
eGuna maila irteera eta ibilbidea

urriak 17 Hastapena santikurutze kanpezuko kiroldegia. istora.

urriak 24 Aurreratua santikurutze kanpezuko kiroldegia. ega.

urriak 25 Aurreratua santikurutze kanpezuko kiroldegia. Codes mendilerroa.

urriak 31 Hastapena santikurutze kanpezuko kiroldegia. istora.

azaroak 7 Aurreratua Maeztuko udaletxea. Dehesa.

azaroak 8 Hastapena Maeztuko udaletxea. Mendigana. 

azaroak 15 Aurreratua santikurutze kanpezuko kiroldegia. ega

azaroak 21 Aurreratua Maeztuko udaletxea. Dehesa.

azaroak 28 Hastapena Maeztuko udaletxea. Mendigana.

azaroak 29 Aurreratua santikurutze kanpezuko kiroldegia. Codes mendilerroa.
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trebiñutrebiñutrebiñutrebiñu

n
ola gogoratzen duzue 
ikastolaren hasiera?
Ilusio handiare-
kin. Ordura arte 

nahiko ezezaguna zitzaigun 
Trebiñu. Dena zegoen egi-
teke, proiektuari forma 
eman, jendeari ezagutara-
zi eta familiak bilatu, 
azpiegiturak prestatu, 
ardurak definitu... Udala 
eta Ikastolen Elkartearen 
babesa geneukan baina 
lan gehien-gehiena gure 
esku egon zen. Lan eta 
ardura handia geneukala 
bagenekien baina pixka-
naka forma ematen joan 
gintzaizkion. 
zenbat ume joan ziren lehen 
egun horretan?
Urtebete eta bi urteko 11 
ikasle. Aurrerago beste hiru 
gehitu zitzaizkigun. Bi ira-
kasle ginen orduan, eta 60 
metro koadroko ikastola 
genuen. Azken urteetan, 0 
eta 6 urte arteko 40 eta 50 
ikasle artean dabiltza eta 
bost irakasle eta hezitzailek 
osatzen dugu irakaslegoa. 
Bestalde, badira 8 urte biga-
rren eraikina dugula; hau-
rrak lauzpabost gelatan 
banatzeko aukera ematen 
du horrek, bai eta eguraldi 
eskasa dagoenean, jolasle-
ku estalia izatekoa ere.
nongoak dira ikasleak?
Argantzungo ikasle dezen-
te ditugu baina badira ere 
Trebiñuko beste herrieta-
koak ere: Añastro, San 
Esteban, Burgeta… eta 
baita Araba "ofizialeko" 
herrietatik datozenak ere, 
Tuiutik, adibidez. Azkene-
ko urteetan Gasteiztik ere 
etorri zaizkigu; Mariturri 
eta Zabalgana auzoetatik.

asko aldatu da garai hartako 
ikastola eta gaur egungoa?
Ikastolak betiko filosofia 
mantentzen du, baina han-
ditu den neurrian badira 
zenbait gau-
za  a lda tu 
direnak ere. 
Gaur egun 
erreferentzia  
gara ingu-
ruan; jen-
deak badaki 
Argantzunen 
ikastola dagoela. Bestalde, 
proiektua definituago dago, 
hezkuntza mailan, adibidez.
euskararen bueltan, zer nola-
ko eragina izan du ikastolak 
inguruan?
Orain dela bi urte Trebiñu-
ko euskaldunen kopurua 
bikoiztu egin dela jakin 
zen Aldundiak egindako 
inkesta baten bitartez. Gure 

lehenbiziko belaunaldiko 
ikasleek 14 urte dituzte 
jadanik eta euskara hutsean 
ikasteak hizkuntzaren eza-
gutzan eragin zuzena izan 

du. Bestalde, 
ikastolaren 
inguruan 
euskarare-
kin loturiko 
"komunita-
te" modukoa 
sortzen joan 
da, eta ikas-

tolatik atera ondoren ere, 
euskararen alorra lantzen 
jarraitzeko interesa agertu 
duten familiak agertzen 
joan dira. Hor dago, esate-
rako, Txingoka elkartea. 
zeintzuk dira epe laburrera 
begirako erronkak?
Ikastola honek jaio zen 
egunetik duen arazoa kon-
pontzea beharrezkoa dugu. 

Arazo ekonomiko larria 
dugu. Nekatu xamar gaude 
kontu honekin eta irtenbi-
de azkarra aurkitzea nahi 
genuke. Urtero-urtero kon-
tu berarekin egon behar 
ez izateko, irakasleek hila-
betero beste edozein leku-
tan bezala soldatak jaso-
tzeko eta ezjakintasun-za-
lantza-kezka girotik behin 
betiko aldentzeko premia 
handia dugu.
Horrek esan nahi du ez duzue-
la babes nahikorik, ezta?
Ikastolak ez du nahikoa 
babes erakundeen aldetik. 
Paperaren gainean edo 
adierazpenetan mundu guz-
tia dago ikastolaren alde 
baina ateak ireki genitue-
netik 12 urte pasa direnean,  
egoera ekonomikoarekin 
kolokan gabiltza beti. Egia 
da beti lagundu digutela 
eta egun ere, baina argi 
dago ez dela nahikoa. 
Horren bueltan, esan beha-
rra dago Gaztela-Leondik 
ez dugula ezer espero; eus-
kaldunak gara eta Euskal 
Herriari begira gaude, hor-
tik etorriko zaigu konpon-
bidea ikastola honetakoei. 
Bestalde, azpimarratzekoa 
da jendearen babesa hor 
dagoela. Orokorrean jendea 
pozik dago ikastola dagoe-
lako. Horrelako errealitate 
batek bizia ematen dio 
inguruari eta zerbitzu  
garrantzitsua  familiei, eus-
kara hutsean gainera.
epe luzerako erronkarik al 
duzue?
Bai. Familien eskaera his-
toriko bati erantzuna eman 
nahiko genioke: hain justu, 
baldintza egokietan Lehen 
Hezkuntzan murgiltzea.

ekaitz lotina eta Saioa urizar
arGantzon ikaStolako zuzendariak urriaren 27an 12 urte beteko dira Argantzon ikastolako ateak zabaldu zirela. 
ikastetxearen ibilbideaz eta euskararen egoeraz berba egin dute ikastolako zuzendariek. mirian biteri argantzun

"ikastolak ez du nahikoa babes" 

zuzendariak, ikastolako berdegunean.  |  ALeA

"Euskara hutsean 
ikasteak eragin 
zuzena izan du 
ezagutzan"

euSkara
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arabako errioxa

mirian biteri 

GuArDiA

Arabako kuadrilla guztien 
artean osatzen azkena izan 
bada ere, dagoeneko pre-
sidente berria du Arabako 

Errioxako kuadrillak. 
Urriaren 7an egindako 
ekitaldian, Kripango alka-
te Joseba Fernandez jel-
tzalea aukeratu zuten 
presidente. 

Eskualdeko udalak 
ordezkatzen dituzten 27 
batzarkide daude Araba-
ko Batzar Nagusietan; eta 
horiek ziren, hain justu 
ere, esandako ekitaldian 

deituta zeudenak. Batek 
baino ez zuen huts egin. 
Aurreikusi bezala, EAJk 
proposatutako hautagai 
Joseba Fernandez nagu-
situ zen, 12 botorekin.   

zazpi boto zuriz 
Kuadrillako presidente 
gisa, berriz, Zieko Bai 
elkarteko Angel Cornesek 
jardungo du datozen lau 
urteotan. Denera, zazpi 
boto lortu zituen azken 
honek. Gainerako beste 
zazpi ordezkariek zuriz 
bozkatu zuten.

joseba Fernandez izendatu 
dute kuadrillako presidente
zieko baiko Angel Cornes aukeratu zuten presidenteorde pasa den astean egindako bilkuran

ezkerretik, jokin Villanueva, joseba Fernandez, pedro elosegi, pilar Garcia salazar eta Angel Cornes.  |  juAnTxu MArTinez

Politika

m.b. 

LAbrAzA

Azken urteotan bezala, 
Labrazan ere antzezturiko 
bisitaldi dibertigarriez 
gozatzeko aukera dago 
azken asteotan. Hain jus-
tu ere, hilaren 11an, 18an 
eta 25ean, eguerdian, egin-
go diren antzezlanetan 
izena eman daiteke. 

Interesatuak Guardia-
ko turismo bulegoarekin 
jarri behar dira harrema-
netan honako telefono 

zenbakian: 945 60 08 45. 
Plaza kopurua mugatua 
da, eta hortaz, garaiz ibil-
tzeko gomendioa egin dute. 
Sarreren prezioari dago-
kionez, helduek lau euro 
ordaindu behar dituzte; 
zortzi urtetik beherako 
neska-mutilentzat, berriz, 
debalde da. 

modu atseginean
Esan bezala, 12:00etan hasi-
ko dira bisitak, San Migel 
elizan. Sapo Producciones 

konpainiaren eskutik 
herriko historia eta txoko 
esanguratsuenak modu 
atseginean eta umoretsuan 
ezagutuko dituzte bisita-
riek; azken horiek ez dira 
ikusleak bakarrik izango, 
antzezlanean parte har-

tzeko gonbita luzatu diete 
eta aktoreek.

Labraza Arabako Errio-
xako herri ederrenetakoa 
da. Horren bueltan, sariak 
jaso ditu; esaterako, 2008. 
urtean Urteko Hiri Harre-
siduna saria jaso zuen.

labrazan ere antzezturiko 
bisitak antolatu dituzte
urriko igande eguerdietan dira; herriko harresiek gordetzen 
duten historia ezagutu ahal izango dute bisitariek  

Aktoreak lanean, Labrazan.  |  ALeA

kultura
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HAMAikA sALTsA

b izipenen bihurguneak; lan-
bidearen zoko-mokoak; 
memoriaren zirrikituak; 
sinismenen kantoiak: elka-

rrizketatuaren ertz guztiak ezagu-
tzeko abiatuko da berriz ere Sola-
salean izeneko elkarrizketa zikloa,  
Gasteizko Oihaneder Euskararen 
Etxeak antolatuta eta arabako alea 
aldizkariak eta Hirinet atariak gida-
tuta. Publikoak egindako galderei 
erantzungo diete gonbidatuek hur-
bileko giroan, haiek aukeratutako 
meriendaz lagunduta eta euren 
ibilbideetan esanguratsua izan den 
objektu bat eta abesti bat hitzordu-
ra ekarrita. 

Aurreko ikasturtean Berri Txa-
rrak taldeko Gorka Urbizu musika-

riarekin eta Garbiñe Biurrun eus-
kal epailearekin egindako solasaldien 
arrakastaren ondoren (Hirinet-en 
ikus daitezke bideoak), proposamen 
indartsuekin itzuli da egitaraua. 
Kike Amonarriz telebista aurkezle 
tolosarra izango da oholtzara igotzen 
lehena, urriaren 16an, ostirala, 
19:00etan Montehermoso jauregiko 
Betolaza aretoan. 

Josebe Iturrioz ekintzaile trans-
feminista ordiziarrak hartuko du 
lekukoa azaroan, emakumeen kon-
trako indarkeriaren aurkako egu-
naren atarian, eta umeena izango 
da urteko azken txanda, abenduan, 
haien galderak erantzuteko prest 
Olentzero eta Mari Domingi men-
ditik jaitsiko baitira. Sare sozialen 

bidez ere egin daitezke galderak, 
#solasalean traola erabilita. 

publikoa kazetari
elkarrizketatzaile izatetik elkarrizketatu izatera pasako da kike Amonarriz telebista-aurkezlea ostiralean; entzuleen jakin-
minak protagonista, solasalean saioan izango da tolosarra, Gasteizko oihaneder euskararen etxean. itsaso estarrona gasteiz

kike Amonarriz aurkezlea izango da ikasturte honetako lehenengo gonbidatua; irudian, Gasteizen emandako hitzaldi batean. | s. FDz. De ArAnGuiz

Solasalean saioak

urria-abendua

urriaren 16an, ostirala (19:00):             
kike Amonarriz soziolinguista, 
filologo, umorista eta aurkezlea.

azaroaren 17an, asteartea (18:30):   
josebe iturrioz ekintzaile 
transfeminista, filosofian 
lizentziaduna. 

abenduaren 18an, ostirala (18:30):   
olentzero eta Mari Domingi, bereziki 
haurrei zuzendua. 



 24 alea

mundua errebelatzea, zen-
tzu guztietan: helburu 
hori du munduko foto-
kazetaritza ekimen nagu-

siak, World Press Photo erakuske-
tak. Nazioarteko gizarteek hartu 
dituzten bideak eta saihesbideak 
erakusteko, saritutako 160 argazki 
ekarriko ditu aurten Gasteizko 
Montehermoso jauregiko ur bilte-
gira, ostiral honetan hasita (urria-
ren 16a), hilabete oso batez, aza-
roaren 15era arte.

Guztira, 2015eko edizioan ia 
5.700 argazkilarik hartu dute parte, 
131 herrialdetakoak. Horien artean, 
25 nazionalitate ezberdineko 53 
sortzailek lortu dute lekua aurten-
go erakusketan. Sari nagusia Dani-
markako Mads Nissen argazkilariak 
lortu du oraingoan, Jon eta Alex 
irudiarekin. Bikote homosexual 

bat erakusten du eszena intimo 
batean, homofobiaren arazoa heda-
tua dagoen San Petersburgo hirian.

 Bor-bor dauden bestelako gai 
askok ere tokia dute aurtengo albu-
mean, tartean Ukrainako gatazka, 
Siriako gerra, ebolaren krisia, 
palestinarren erresistentzia eta 
Nigerian  bahitutako 300 nesken 

familien drama, bai eta natura eta 
kirola mintzagai duten kontakizu-
nak ere, esaterako landare haragi-
jaleen unibertsoa edo munduko 
futbol txapelketako kopa. 

asteartetik igandera
Mende erdia darama World Press 
Photo fundazioak mundu osoko 
argazki-kazetaritzaren ispilu eta 
hauspo izaten, 1955. urtean pren-
tsako argazkien lehenengo erakus-
keta xume bat antolatu zuenetik. 
Azken edizioan hamar mila bisi-
tari inguru erakarri ondoren, 
hamahirugarren urtez egongo dira 
ikusgai Gasteizen munduko argaz-
ki-kazetari onenen lanak, astear-
tetik igandera 11:00etatik 14:00eta-
ra eta 18:00etatik 21:00etara, sarre-
ra doan. Igandeetan itxita egongo 
da erakusketa. 

noraezaren lekuko
Munduaren deribak eta bat-bateko argilunak 160 argazkitan ekarriko ditu World press photo erakusketak Gasteizera, 
larunbat honetatik azaroaren 15era bitartean Montehermoso kulturuneko ur biltegian. i. estarrona gasteiz

Errefuxiatuak 
txalupa batean, 

Europara bidean.

MAssiMo sesTini

samburuak, kenian.  |  AMi ViTALe
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Munduko kopak itsututa. Argentina eta 
Alemaniaren arteko finalean, europarrek irabazi zuten 
iaz munduko futbol txapelketako kopa Brasilen. Lionel 
Messi argentinarra, munduko futbolari onenetako 
bat, garaikurrean begiak iltzatuta geratu zen Rio de 
Janeiron ospatutako bukaera jaian. 

Biolentzia Turkian. 
Turkiako gobernuaren 
aurkako manifestazio 
batean, ogia erostera zihoan 
15 urteko gazte bat hil zuen 
poliziaren gas bote batek. 
Haren omenezko hileta 
prozesioan, polizia eta 
herritarren arteko istiluak 
sortu ziren, eta irudiko 
gaztea zauritu zuten 
agenteek. 

Animaliak biktima. Bere 
entrenatzaileak egin 
diezaiokenagatik ikaratuta, 
uzkurtu egiten da irudiko 
tximinoa, Txinako zirko 
batean. Ikuskizunetan 
animaliak erabiltzea eta 
zoologikoetan abusuak 
egitea debekatu berri du 
gobernu txinarrak, baina 
oraindik ere tratu txar 
kasuak ematen dira. 

Umezurtz. Europako herrialderik 
pobreena da Moldavia. Irudian, Igor 
umezurtza bere urtebetetzean, lagun bati 
xuxurlaka, txokolatea eskutan.

buLenT kiLiC

yonGzHi CHu

bAo TAiLiAnG

AsA sjösTröM
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kultura

M
arokoko berrogei mila 
soldadu eta hirurehun 
mila zibil baino gehia-
gok bat egin zuten Ibi-

laldi Berdea izeneko martxan due-
la orain berrogei urte, ordura arte 
Espainiaren kolonia izandako Men-
debaldeko Sahara okupatzeko,  Has-
san Bigarrena errege marokoarra-
ren gidaritzapean eta orduko erre-
gimen espainiarren oniritziarekin. 
Urteurrenaren harira, jardunaldia 
antolatu dute Gasteizen Iratzar 
fundazioak (Sortu), Alkartasunak 
(Eusko Alkartasuna), Ezkerraberrik 
(Aralar) eta Alternatiba alderdiak, 
"Ibilaldi berdeak 40 urte, 40 urteko 
elkartasuna Sahararekin" izenbu-
rupean. Ostiral honetan izango da 

hitzordua (urriak 16), Ignacio Alde-
coa kultur etxean. 

bederatzi gonbidatu eta gidari
Arratsaldeko 16:00etatik 20:00ak 
arte luzatuko den saioan, bederatzi 
ekintzailek, politikarik eta kazeta-
rik hartuko dute parte, tartean 
Mohamed Sidati Fronte Polisarioa-
ren Europako ordezkariak, Carlos 
Beristain giza eskubideen aldeko 
ekintzaileak, Hassana Aalia gazte 
ekintzaile sahararrak, Nuria Salamé 
Kataluniako sahararren lagunen 
elkarteko kideak eta Jesus Garai 
Saharako Errepublika Arabiar Demo-
kratikoaren lagunen elkarteko  
kideak (SEAD). Irekia eta dohainik 
izango da saioa. 

sahararekin hitzordua
espainiaren oniritziarekin Marokok sahara okupatu zuenetik 40 urte igaro direnean, azken lau hamarkadetan saharar herriak bizi 
izan duen bilakaera eta gaur egungo erronkak ezagutzeko aukera izango da Gasteizko ignacio Aldecoa kulturunean. i. e. gasteiz

umeak ume

Hizki Salda

Jardunaldia

urriaren 16an, oStirala

16:00 Mohamed sidati Fronte 
polisarioaren europako ordezkariaren 
hitzaldia: 'el sahara occidental a los 
40 años de la Marcha Verde'.

17:00 Mahai-ingurua, Carlos 
beristain eta Hassana Aalia 
ekintzaileekin: 'Los derechos 
humanos en el sahara occidental'.

18:15 Mahai-ingurua, núria salamé 
(Associacions Catalanes Amigues 
del poble sahrauí), jesus Garai 
(seAD) eta nekane perezekin 
(nafarroako parlamentari ohia). 

So
lu

zio
a

Bilatu objektuen izenak! Ikasturtean bete-beteta sartuta gaude. Baietz asmatu eskolako objektu hauen izenak.

 H A M O G A R R O B 

 U L A G R E Z I G O 

 M I L R R O P U K A 

 J A N R I E R P I Z 

 O L A S T A R I G A 

 K E A L I B U R U A 

 R B A Z D L O K A I 

 T R E O H I G E S L 

 N A A L E G E R R E 

 K I B E D G Z I O N



 alea 27

zozkeTAk
Harpidedunentzat eskaintzak

Parralen bazkaria

aleak bi lagunentzat menu 
begetarianoa zozketatuko du 
Gasteizko Alde zaharreko 
parral tabernan, astean zehar 
bazkaltzeko. eman izena 
urriaren 26a baino lehen. 
Hilaren 30ean jakinaraziko 
dugu irabazlea.

azken zozketetako irabazleak:
'Salto' antzezlana: nerea Txurruka Garate (ondategi). 
zainzuri sorta: oihana Arberas egiluz (Gopegi).

zehaztu zure izen-abizenak eta zer 

zozketatan parte hartu nahi duzun:

 695 63 28 62

 erredakzioa@alea.eus
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posTonTziA

GaSteiz
iraitz etxenike urrutia
"zorionak iraitz 
laztantxu! Hiru urte! 
Gure etxeko udazken 
loreari muxuak familia 
eta lagunen partez".

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

GaSteiz
Pili bengoa
"bizitza txalupa bat bada, zurea itsasontzia! Garagardo batekin 
iritsiko gara porturen batera... Musu handi bat lagunen partez".

GaSteiz
montse carrillo Silgado
"zorionak sorgina! Laster berriro ibiliko zara sasi guztien 
gainetik eta hodei guztien azpitik".
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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. Gasteizko kontzejua. 2. Eskea. 3. Diferentzia.      
4. Haraneko kontzejua. 5. Edo. 6. Pozik, kontent.        
7. Itxura ederreko gazte. 8. Bizkaieraz, fruitua.             
9. Lurraren satelitea.

t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

tTroskiren
aldekoa

Eramaile

*
Irlanda

Solairua

Detekta-
gailu

Gaztelako
hiria

Ostiral

Emakume
izena

Aguilar ...,
Nafarroan

Jainko
egiptoarra

Daramatzat

Utzi

Baratzea

Bezainbeste,
adina

Bezainbat

t

tUSA,
euskaraz
Interjek-

zioa
ttTeilatuko

pieza
Bokal
biribila

t

tNaizen
hau

Nago

t tNitrogenoa-
ren ikurra

Euskal
sindikatua

t

* Lantarongo dorrea
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aGenda

berTsoLAriTzA

bertso saioa
aramaio. ostirala 16, 
19:30ean, sastiña aretoan. 
unai Gaztelumendi eta julio 
sotorekin.

HAurrAk 

'magia parrastan', 
imanol ituñorekin
laudio. Larunbata 17, 
17:30ean, La Milagrosa 
ikastetxean. sorgin zapatuak 
egitasmoaren barruan. 5 urtetik 
gorakoentzat.

jolas hezitzaileak
Gasteiz. Larunbata 17, 
12:00etatik 13:00etara, elkar 
megadendan. 4-8 urte 
bitartean.

irakurketa kluba, 
familian

Gasteiz. Astelehena 19, 
18:00etan, ibaiondo gizarte 
etxean. iñaki Carretero ipuin 
kontalariarekin.

'amonaren sutondoko 
ipuinak' txotxongiloak
Gasteiz. Asteartea 20, 
18:00etan, salburuko gizarte 
etxean. 4-9 urte bitartean.

'mamuak' zurrumurru 
antzerki taldearekin
Gasteiz. Asteazkena 21, 
18:00etan, Ariznabarra gizarte 
etxean.

ikus enTzun

Gazte zinemaldia
ozeta. Hilaren 16tik 18ra 
gidoigintza ikastaroa. 
Argibideak 945-06 32 45 
telefonoan.

'kikilisalda' euskal 
mitologiari buruzko 
saioa
laudio. urriaren 16an, 
17:30ean, Lamuza eskolan. 
Musika eta kondaira uztartuko 
dituen kondaira.

HiTzALDiA

Hitz adina mintzo 
jardunaldiak
Gasteiz. Asteazkena 21, 

'kreditua', tanttaka taldearekin
Gasteiz. Asteazkena 21, 20:30ean, principal antzokian. 
joseba Apaolaza eta zuhaitz Gurrutxagarekin.

ALeA

urriak

16
urriak

22

Solasalean, kike amonarrizekin
Gasteiz. ostirala 16, 19:00etan, oihanederren.

ALeA

euSkararen 
aGenda
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oskorri
Gasteiz. Larunbata 17, 20:00etan, 
Mendizorrotza kiroldegian. ia 45 urteko 

musika ibilbideari amaiera emango dio 
aurten oskorri taldeak eta azkeneko 
biran eskainiko dituen kontzertuen 

artean geldialdia egingo du, besteak 
beste, Gasteizen. Aitzina Folk jaialdiaren 
barruan eskainiko dute kontzertua.

Galizierari buruzko hitzaldia. 
isaac xubin irakasle eta idazlea 
eta Txerra rodriguez 
soziolinguista eta hizkuntza 
aholkularia. Hizkuntza gutxituen 
inguruko jardunaldia.

MusikA

marcus bonfanti eta 

john nemeth
Gasteiz. ostirala 16, 
22:00etan, Hell Dorado aretoan.

Purpendicular eta 
Golden Grahams 
Gasteiz. ostirala 16, 
20:00etan, jimmy jazz aretoan.

manuel iradier 
abesbatza
aramaio. Larunbata 17, 
19:30ean, kultur etxean.

agnostic Front, old Firm 
casuals eta coldside
Gasteiz. Larunbata 17, 
20:30ean, jimmy jazz aretoan.

toby conror 
Gasteiz. Asteartea 20, 
20:30ean, parral tabernan.

el cabrero
Gasteiz. osteguna 22, 
21:00etan, jimmy jazz aretoan.

AnTzerkiA

'medea'
Gasteiz. ostirala 16, 20:30ean, 
principal antzokian. Aitana 
sanchez Gijon eta Andres Lima 
aktoreekin.

'mariposas de París'
Gasteiz. ostirala 16, 
19:00etan, baratza aretoan. 
Cafe de las Artes taldearekin.

'ay carmela'
amurrio. Larunbata 17, 
20:00etan, Amurrio antzokian 
izango da.

'antígona'
Gasteiz. Larunbata 17, 
20:30ean, principal antzokian. 
Carmen Machi eta Manuela 
paso aktoreekin.

'dantzan bilaka'
Gasteiz. igandea 18, 
19:00etan, baratza aretoan. 
Dantza emanaldia.

'el purgatorio' 
Gasteiz. Asteazkena 21 eta 
osteguna 22, 19:00etan eta 
21:00etan, Anden tabernan. 
Carmen san estebanekin.

'la piedra oscura' 
Gasteiz. osteguna 22, 
20:30ean, Hegoalde gizarte 
etxean. Daniel Grao eta nacho 
sanchez aktoreekin.

HiTzALDiA

'Huertos urbanos', 
Pedro Ferrerorekin
Gasteiz. Astelehena 19, 
19:30ean, Abetxuko gizarte 
etxean.

'la luna: un satélite 
excepcional', alberto 
ancinekin
Gasteiz. osteguna 22, 
19:30ean, salburuko Ataria 
gunean. Aurretik izena eman 
behar da salburuko hezeguneko 
naturaren interpretazio 
zentroan.

erAkuskeTA

'biodiskografiak', alaitz 
alberdiren ilustrazioak
Gasteiz. Azaroaren 21era arte 
izango da, zuloa liburu dendan. 
iban zalduaren Biodiskografiak 
ipuin liburuaren gaztelaniazko 
edizioa ilustratzeko lana egin du 
Alaitz Alberdik.

besTeLAkoAk

Gaubeako patataren 
azoka
boveda. igandea 18, egun 
guztian zehar. Gastronomia 
txokoa, eskulangileak, herri 
kirolak eta beste hainbat 
jarduera.

ALeA

beSte Hitzordu 
batzuk




