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asteko gaia

o
nddoak ikusten zituzte-
nean, ostikoa ematen zie-
ten Trebiñuko Baxauri 
herriko belaunaldi zaha-
rrek. Txarrak zirela uste 

zuten, eta hiruzpalau ziza mota 
baino ez zituzten hartzen: batez ere, 
perretxikoak (udaberriko zizak), 
pago-zizak (gazteleraz, pardilla) eta 
urril-ziza (platera)". Basoko perlen 
erreinu hori arabarren artean eza-
gutzera emateko,  lanera jarri ziren 
duela hogei urte baino gehiago 
Baxauri kultur elkarteko lagunak, 
Alfredo Mendoza presidenteak alea-n 
gogora ekarri duenez. 

Hamabost biztanleko herri hone-
tan, udazkenero antolatzen duten 
Mikologia Eguna "Euskal Herriko 
mikologia jardunaldi garrantzitsue-
nen artean egoteko bidean da", azken 
bi hamarkadetan egin duten ahale-
ginari esker. Aurtengo hitzordua, 
hogeita hirugarrena, larunbat hone-
tan izango da, 200 espezie ezberdin 
biltzeko erronkari helduta. Zeru-
muga horri begira, iaz 137 ziza eta 
onddo mota ezberdin bildu zituzten, 
Trebiñu, Mendialdea eta Arabako 
beste bazter batzuetatik gerturatu-
tako 45 lagunen artean. 

datu basea, arabatik mundura
Behin saskian, iratxo fungi horiek 
sailkatzea izaten da zailtasun nagu-
sia, eta zeregin horretan ekarpen 
esanguratsua egin du Arabako 
Baxauri elkarteak: lurraldeko eta 
mundu osoko 1.200 espezieren fitxak 
osatu eta sareratu ditu, Javier Ubi-
llos mikofiloaren eskutik. "Duela 

zazpi urte hasi nintzen bilduma 
egiten, Baxauriko jardunaldia abe-
rasteko; proiektua, alabaina, zabal-
duz joan zen, eta duela lau urte lan 
hori guztia interneten eskuragarri 
jartzea erabaki genuen, Gastrono-
miazko Euskal Anaiartearekin bate-
ra", dio. Egindakoaren aitortza, 
dibulgazio lan onenagatik saria 
eman zion Eusko Jaurlaritzak iaz 
Artiumen. 

Izen zientifikoa, izen herrikoiak, 
ezaugarriak, habitata, sasoia, era-
bilpen gastronomikoak eta hanka-
sartze ohikoenak zehazten ditu 
Javier Ubillosek datu basean (www.
fichasmicologicas.com). Bost konti-
nenteetako  zaleek baliatuta, irailean 
20.000 bisita izan ditu, 660 inguru 
egunero, eta urrian kopuru hori 
bikoiztuko dutela espero dute elkar-
teko kideek. Orain, euskarara itzul-
tzeko egitasmoa dute esku artean. 
Bitartean, sailkapenean euskarazko, 
galegozko eta katalanezko izen herri-
koiak ere aipatzen dituzte. 

Ziza kopurua, gutxitzen
Arabako espezie barietatean ez du 
aldaketarik antzeman Javier Ubi-
llosek azken berregeita hamar urtee-
tan, baina bai ordea ale kopuruan, 
"murriztu egin baita". Hala baiezta-
tu du estatuko mikologia elkarte 
zaharrenarekin, aurten mende erdi 
bete duen Aranzadi Zientzia Elkar-
tearekin hain zuzen: "Kopurua gutxi-
tu da, seguraski herbizida, fungizi-
da eta bestelako produktu kimikoen 
erabilerari lotuta, bai eta beroketa 
globalaren ondorioz ere", dio. 

udazkena saskian
arabarren artean ziza eta onddoen erreinua ezagutzera emateko buru-belarri 
ari dira lurraldeko mikologia elkarteak; dibulgazio lana egiteaz gain, espezieen 
bilduma osatzeko ekarpena egiten ari dira. itsaso estarrona gasteiz

Onddo eta 
zizekin hitzordua

asParrena (mikologia parkea).

igandeetan: bisitaldi gidatuak 
10:00etatik 13:00etara, azaroaren 
22ra arte. aizkorri-aratz parketxean 
izena eman behar da: 688629932). 

baXauri (trebiÑu)

larunbata 31: perretxiko bilketa, 
10:00etan herritik abiatuta; ondoren, 
sailkapena eta bazkaria. 

amurrio

ostirala 30: "Hydnaceas y 
Cantharellaceas" hitzaldia, 
20:00etan kultur etxean.

larunbata 31: perretxiko sailkapena 
udal frontoian, goiz eta arratsaldez. 
igande goizean, erakusketa.  

larunbata 31-igandea 1: 
perretxikoekin prestatutako pintxo 
lehiaketa zortzi tabernatan.

laudio

ostirala 30: "Hablamos de 
naturaleza" ikus-entzunezkoa, 
19:00etan zubiko etxean. 

larunbata 31: perretxiko sailkapena 
laudioko mikologia elkartearen 
egoitzan, 17:30ean. 

larunbata 31: perretxiko dastatzea 
herriko plazan; 3 euroan, bost pintxo; 
horrez gain, perretxiko erakusketa, 
mineral eta fosilen erakusketa, haur 
eta gazteen marrazki lehiaketa eta 
lehiaketa gastronomikoa.
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Txanponaren beste aldean, aldiz, 
mikologia kultura hobetu dela 
nabarmendu du: "Zizak biltzeko 
afizioa zabaldu da, eta horrekin 
batera espezieen ezaguera nabar-
men handitu da gurean; lehen, 
bospasei  ziza mota baino ez geni-
tuen hartzen: perretxikoak, galan-
pernak, pago-zizak (pardilla), ziza 
hanka urdina (pie azul), onddo 
zuria (boletus edulis) eta ziza horia 
(rebozuelo, cantharellus motakoa)". 
Gaur egun, askoz espezie gehiago 
ezagutzen ditugu, eta horiek bil-
tzeko modu zuzena ere hobetzen 
ari da gizartean". Aurrerapauso 
hori, adituaren hitzetan, "hein 
handi batean Arabako mikologia 
elkarteen lanari esker egin da". 

Arabako beste erpinean, Baxau-
ritik kotxez ordubetean, mikologia 
egitasmo anbiziotsuak dituzte Gor-
beiako Bazterra elkarteko kideek. 
Duela hamabi urte sortu zuten tal-
dea Murgian, Gorbeialdeako eta 
beste kuadrilla batzuetako zaleek 
bultzatuta, eta gaur egun 35 bazki-
dek osatzen dute. Urtero egiten dute 
ziza eta onddo erakusketa herrian, 
eta jarduera hori aberasteko asmoz, 
2011. urteaz geroztik mikologia jar-
dunaldiak antolatu dituzte; azkenak, 
joan den astean, "oso arrakastatsuak".

Elkarteko presidente Vicente 
Blancok Pobesetik (Añana) zehaztu 
duenez, 2.500 pertsonek parte hartu 
dute aurtengo edizioan, lau hitzal-
di –horietako bat euskaraz– eta 
herriko tabernetan zehar antolatu-
tako Mikopintxo ibilbidea barne.

espezieen zerrendetan, "hutsuneak"
Larunbatero mendira joaten dira 
Gorbeiako Bazterra elkarteko kideak, 
eta astelehen arratsaldetan  20:00eta-
tik aurrera Murgiako Udaletxean 
duten egoitzan biltzen dira, bildu-
takoa sailkatzeko eta herritarrei 
ziza eta onddoak identifikatzen 
laguntzeko. Milaka ale pasatzen 
dira haien eskuetatik, eta, hori dela 
eta, onddoen mapa osatzeko harri
-koskorra jartzeko lanean ari dira: 
"Arabako zizen datu base ofizialak 

Mikologia 
taldeak, sasoian

arabako elkarteak

murgia: Gorbeiako bazterra 
mikologia eta natur zientzien elkartea.

baxauri (trebiñu): baxauri kultura 
elkarteko mikologia taldea.

amurrio: arriola mikologia elkartea.

laudio: laudioko mikologia elkartea.

gasteiz: Manuel iradier txangolari 
elkarteko mikologia taldea.

araia: amalur taldeak onddo bilketa 
eta erakusketa antolatzen ditu.

"Ziza eta onddo kopurua 
murriztu egin da, baina 
gizartearen kultura 
mikologikoa zabaldu da"
Javier ubillos baxauri kultur elkartea

"Onddoen mapa egin nahi 
dugu, mehatxatuta dauden 
espezieen zerrenda osatzen 
laguntzeko"
vicente blanco Gorbeiako bazterra

1.200
esPezieen Fitxak

Arabako Baxauri elkarteko 
Javier Ubillos mikofiloak 
mundu osoko 1.200 
espezieren fitxak osatu eta 
sareratu ditu, www.
fichasmicologicas.com 
atarian. Euskarazko izenak 
aipatzen ditu, eta orain 
webgune osoa euskaratzea 
du helburu. 

Baxauri kultur 
elkarteko 
lagunak. 

itsaso estarrona
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oso pobreak dira: espezieak falta 
dira zerrendetan, eta oso ohikoak 
diren zenbait mota ere ez dituzte 
aipatzen". Bitxikeria moduan, aipa-
tu du gauza bera gertatzen dela 
beste datu base batzuetan, esatera-
ko ornitologiari buruzkoetan: "Hain 
ohikoa den  txolarrea, esaterako, ez 
da zerrenda horietako askotan ager-
tzen, inork ez duelako inoiz argital-
pen ofizial batean aipatu". 

Datu base horietan agertzeko, 
ezinbestekoa da espezie bat argi-
talpen ofizial batean aipatzea, eta 
horretarako lan egingo dute Gor-

beiako Bazterra elkartetik. Modu 
horretan, espezieen mapa osatu 
nahi dute, ondoren hainbat miko-
logoren artean estatu mailan meha-
txatutako espezieen zerrenda argi-
taratzeko. Araban, adibidez, badau-
de "ohikoak ez diren cantharellus 
mota batzuk, zaindu beharko geni-
tuzkeenak, dauden gutxiak desa-
gertu ez daitezen". 

Bitartean, izotza ez egitea espe-
ro dute zaleek, azken egunotako 
tenperatura altuek eragindako uzta 
ona mantendu dadin. Arabako udaz-
kena, saski bete onddo.

Identifikazio 
zerbitzuak
Araban doako hainbat 
aholkularitza zerbitzu 
daude: Murgian, Gorbeiako 
Bazterra elkarteak edozein 
tokitako herritarrei euren 
ziza eta onddoak 
identifikatzen laguntzen die 
astelehenero 20:00etatik 
aurrera Udaletxean; 
Asparrenan, larunbat 
arratsaldetan eta igande 
goizetan aholkularitza 
zerbitzua eskaintzen dute 
Araiako lau tabernetan 
(Zubigain, Bene, Casinoa 
eta Batzokia),  azaroaren 
22ra arte; Gasteizen, 
Manuel Iradier txangolari 
elkarteak zerbitzua 
eskaintzen du.

zuiako udaletxea, Murgian.  |  alea

Vicente Blanco 
Albes, argazkia 

egiten. 
Gobeiako bazterra

Alfredo Mendoza, 
Baxauri elkarteko 

presidentea 
i. estarrona
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euskadin, araba izan zen ziza bilketa arautu zuen lehen lurraldea, pertsona bakoitzeko egunean bi kiloko muga jarrita; 
ondoren, tasa kobratzen duten onddo-barrutiak sortu dira lurraldean; horietan azkena, arraia-Maeztukoa. i. estarrona gasteiz

araban ere, gehiegikeriei muga 

n
eurrigabekeriei aurre 
egin eta onddo bilketa 
jasangarria sustatzeko, 
dekretua onartzen lehe-
na izan zen Arabako 

Foru Aldundia Euskal Autonomia 
Erkidegoan, 2008an. Araudiaren 
arabera, pertsona bakoitzak bi kilo 
har ditzake gehienez egun bakoi-
tzean, eta saskia erabili behar du 
derrigorrez, plastikozko poltsen 
aireztapen faltak eragindako indi-
gestioak saihesteko eta, era berean, 
saskiaren zuloetatik esporak lurre-
ra erori daitezen, horietatik ziza 
eta onddo berriak hazi ahal izateko.

Araudi horretaz harago, eta Nafa-
rroako Ultzamako mikologia par-
kearen eredua jarraituz, Araban 
Asparrena-Apotako mikologia par-
kea sortu zuten duela zazpi urte 
Aizkorri-Aratz natur parkeko sei 
mendi publikoetan, aberastasun miko-
logikoa zaindu eta, aldi berean, turis-
mo eta ekonomia pizgarri berria 
sortzeko asmoz. Onddoak eta zizak 
biltzeko, herritik kanpokoek lau euro 
ordaindu behar dituzte egun bakoi-
tzeko, edo 50 euro urteko abonuaga-
tik; herrikoek bost euro ordaintzen 
dituzte denboraldi osorako. Bilduta-
ko dirua Parketxea sustatzeko eta 

haurreskolarako erabiltzen dute. 
Lautadakoen aztarna jarraituz, 

Arraia-Maeztuk araudi berria abia-
tu du duela hilabete. Atauri izan 
ezik, udalerriko gainerako kontzeju 
guztiek araudiarekin bat egin dute 
(Apinaiz –Apellaniz–, Azazeta, Korres, 
Maeztu, Onraita, Aletxa, Erroitegi, 
Sabando, Birgaragoien eta Birgara-
barren, Areatza, Zekuiano, Ibisate, 
Leortza eta Musitu, bai eta Harana 
udalerriko Done Bikendi Harana 
herriaren zati batek ere). 

Arabako Mendialdeako txoko 
honetako bizilagunek onddo-denbo-
raldi osorako bost euro ordainduko 
dituzte eta gehienez bost kilo onddo, 
ziza eta fruitu batu ahal izango dituz-

te; kanpokoek, aldiz, hiru kilo jaso 
ahal izango dituzte, hiru txartel 
mota erosita: egunekoa (bost euro), 
astekoa (hogei euro) eta urtekoa 
(laurogei). Kuoten bidez jasoko dute-
na mendiak zaintzeko erabiliko 
dutela adierazi dio aleari Anartz 
Gorrotxategik, Arraia-Maeztuko 
alkateak.

Arabako beste txoko batzuetan, 
Kuartangon eta Zalduondon esate-
rako, onddo-barrutiak sortzeko auke-
ra aztertu dute ere. Aldiz, Trebiñu-
ko San Martin Galvarin udalerrian 
2008an araudia abiatu eta gero eze-
rezean utzi zuten, besteak beste 
kontrolerako tresnak ezartzeko 
aurrekontu faltagatik. 

Baimen beharrak

onddo-barrutiak

asparreneko mikologia parkea: 
herritik kanpokoek egunean lau euro 
ordaindu behar dituzte, edo urtean 
50; Parketxean eros daiteke 
baimena, bai eta asparrena eta 
Donemiliagako udaletxeetan, eta 
udalerriko tabernetan ere. 

arraia-maeztuko barrutia: herritik 
kanpokoek, egunean bost euro; 
astebeterako, hogei; eta urte 
osorako, laurogei. Herrikoentzat bost 
eurokoa da baimena, urte osorako.

Trebiñun, ezerezean utzi 
zuten onddo-barrutia, 
kontrolerako tresnak eta 
aurrekontuak ez zituztelako

Onddo 
sailkapena
Baxaurin.
i. estarrona



 8 alea

asteko elkarriZketa

mugi daitezen harriak goi-
buru hartuta, euskal pre-
soek bizi duten sakaba-
naketa politikari aurre 

egiteko deia egingo dute Sare eta 
Bagoaz herri ekimenek batera, Bil-
bon eta Baionan, urtarrilaren 9an. 
"Mendeku politikari" herritarrek 
irmoki erantzun behar diotela uste 
du Joseba Azkarraga (Agurain, 1950) 
Sare giza eskubideen aldeko egitas-
moko bozeramaileak, eta kale mobi-
lizazioekin batera bestelako ekinal-
dien beharra ere aipatu; Europako 
instantzia politiko eta juridikoetara 
jotzeko lanean ari direla nabarmen-
du du. 
hogeita zazpi urte dira dispertsioa euskal 
presoei aplikatzen hasi zitzaienetik. Zer 
momentutan dago? 
Esango nuke momentu txarrenetako 
batean gaudela. Mendeku neurri 
moduan ezarri zuten, neurri politi-
ko moduan beraz, eta ETAk haren 
indarkeria jarduerari amaiera esan 
eta lau urtera ere berdin jarraitzen 
dugu. Mendeku jarrera horrek, nos-
ki, ez dio presoari bakarrik eragiten; 
familiak pairatzen du. Milaka kilo-
metro egin behar dituzte urtean, 
63.000 kilometro batez beste familia 
bakoitzak. Txikienen hezkuntza 
prozesuan ere eragiten duela antze-
man dugu eta edadetu askok ezin 
dituzte euren seme-alabak bisitatu.  
Mendekua da darabilten elementu 
nagusia eta horren aurrean uste 
dugu herritarrek erantzun behar 

dutela. Giza eskubideak urratzen 
ari dira, bai presoei eta baita fami-
lia kolektiboari; ideologiez harago, 
elkartuta erantzun behar dugu irmo.
tartean, gasteizko Jose ramon lopez de 
abetxukoren kasua dugu.
Betidaniko laguna dut, eta bi hilean 
behin bisitatzen dut. Abuztuan atera 

behar zen, kondena erabat bete eta 
gero, baina kartzelan jarraituko du 
ez dutelako  zenbatuko Frantzian 
egindako espetxealdia; hori, esan 
beharrik ez dago, legez kanpokoa da, 
Europako araudia betetzen ez due-
lako horretara behartuta egon arren. 
Egoera lazgarria da benetan. Legea 
bera ez da betetzen eta gainera alder-
di politiko askoren oniritzi eta isil-
tasunarekin. Eta, baita, hedabideen 
onespenarekin ere; jakinik legea 
betetzen ez dela, ez da ezer gertatzen.

Joan den igandean eskaini zuen etbk, 
hain zuzen, hiru urteren ostean 'barrura 
begiratzeko leihoak' euskal presoei 
buruzko dokumentala.
Hori utzikeriaren seinale da. Badau-
de uste dutenak duela lau urte ETAk  
hartutako erabakiaren ostean arazoa 
amaitu dela... Eta arazoa egon bada-
go, eta gatazkaz ari bagara eta gataz-
karen ebazpenaz ari bagara ezin 
dugu iturburuei buruz bakarrik hitz 
egin, ondorioei buruz ere egin behar 
dugu. 470 presoen asistentzia ere gai 
nagusia dugu, eta aterabidea ematen 
ez zaion bitartean beti egongo da 
gaizki itxitako gatazka bat edo kon-
pondu gabeko gatazka bat.
Joan den urtean 'dispertsioaren liburua' 
aurkeztu zuen sarek, eman beharreko 
zenbait pauso jasotzen zituena. geroztik, 
aurrera egin al da? 
Guk pauso horiek ematen jarraitzen 
dugu. Sareren aldetik bilatu nahi 
dugu, batez ere, gizarte guztiaren 
kontzientziazioa, ideologia politi-
koen gainetik, eta sendo nabarmen-
du nahi dugu giza eskubideen urra-
keta; edozein herritarrek dituen 
eskubideak dira, egin duen delitua 
egin duela. Bide horretan antolatu 
ditugu giza kateak, egunerokoan 
Sareko lagunek egiten duten lana 
eta urteari amaiera jartzen dion 
urtarrileko mobilizazioa. Gustatuko 
litzaiguke manifestazio hori egin 
behar ez izatea, horrek esan nahiko 
lukeelako egiteko arrazoirik ere ez 
dagoela, baina egoten diren bitar-

Joseba aZkarraga
sare Plataformako eleduna Hogeita bost urte baino gehiago joan dira euskal presoei sakabanaketa neurriak ezarri 
zietenetik; egun, unerik "latzenetakoa" bizi dutela nabarmendu du sare herri ekinaldiko bozeramaileak. a. amenabar gasteiz

"ideologiez harago, elkartuta 
irmo erantzun behar dugu"

"Bertan egiten diren 
salaketekin batera, 
garrantzitsua da horiekin 
Europara jotzea"

"PP eroso dago; ez du 
pausorik emango 
kartzeletako egoera 
biguntzeko " 
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tean Sare herri ekimenaren lanak 
berdin jarraituko du.
aurten, gainera, bagoaz ekimenarekin 
batera egin du elkarlanean sarek?
Hori izango da hurrengo manifes-
tazioko nobedade nagusia. Bi mani-
festazio batera egingo dira, Bilbon 
eta Baionan, urtarrilaren 9an. Ipa-
rraldean lan egiten duen taldea da 
Bagoaz, eta kasu honetan Frantzia-
ko alderdi politiko gehienek egin 
dute bat ekimenarekin, Le Penen 
alderdiak salbu, baita alderdi sozia-
listak ere. Iparraldean sakabanake-
taren kontra lan egitea legezkoa 
bada zergatik ez hegoaldean? Eta, 
zergatik bertan inplikatzen diren 
indarrak ez dira inplikatzen hegoal-
dean? Hori da egin nahi dugun deia. 
Uste dut pauso garrantzitsua dela 
eman duguna, presoen giza eskubi-

deen alde lan egiten duten bi elkar-
tek batera urratsak egitea.
europara jotzeko asmoa ere baduzue. 
Zein ekimen ari zarete prestatzen? 
Jurista talde batekin ari gara lanean, 
askotarikoa, lege salbuespenen ingu-
ruko dokumentu bateratu bat pres-
tatzeko. Ikuspuntu juridiko batetik 
egin nahi dugu salaketa, Europako 
instantzietan. Prozesuarekin aurre-
ra egiteko moduaren inguruan ideia 
asko daude Saren, eta hori uste dut 
aberasgarria dela; batzuk uste dugu 
etengabe Espainiara jotzea, edo 
auzitegi espainoletara, denbora 
galtzea dela. Badakigu jarrera poli-
tikoa dagoela justizian, politika 
alderdikoia, eta politika justiziaren 
alorrean sartzen denean justizia 
desagertu egiten da. Horregatik uste 
dugu garrantzitsua dela, betiere 

atzean utzi gabe bertan egiten diren 
salaketak, Europara jotzea; instan-
tzia politiko eta juridikoetara jo 
behar da azaltzeko Europa demo-
kratiko horretan estatukide bat zer 
egiten ari den. Europako instantzie-
tara emandako pausoa berria da 
eta uste dut fruituak emango ditue-
la, aurretik batzuk eman dituen 
moduan. Arazo bat ere badago: ins-
tantzia egin eta zazpi urte barru 
erantzun dezaketela. Zazpi urte 
horietan Espainiako gobernuaren 
mendekuak aurrera jarraitzen du, 
eta kalean egon behar luketen lagu-
nek kartzelan jarraitzen dute.
eta, etxean? eusko Jaurlaritzak nahikoa 
pauso eman al ditu? 
Ez dugu polemikan sartu nahi Jaur-
laritzarekin. Batzuetan haren posi-
zioarekin bat egin dezakegu, baina 

Joseba Azkarraga, Sarek 
Gasteizen duen egoitzan.

aritz Martinez De luna
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asteko elkarriZketa

jarrera aldaketa bat ere gustatuko 
litzaiguke; euskal instituzioekin 
batera, indar politikoek eta baita 
hedabideek ere ETAri pausoak ema-
teko galdegiten dioten indar berbe-
rarekin Espainiako Gobernuari 
galdegitea gustatuko litzaiguke. 
ETAri etengabe pausoak eskatzeaz 
gainera, egin beharrekoa dudarik 
gabe, insistentzia bera eskatu nahi 
diegu Espainiako Gobernuarekin. 
ETAk eman zuen eman zezakeen 
pausorik garrantzitsuena haren 
historian, duela lau urte. Mendeku 
jarrerak alde batera uzteko eskatu 
nahi dugu.
Justizia sailburua izan zinen aurretik, 
eta justizia eskatzeko elkarte batean 
zaude orain. nolakoa izan da bilakaera?
Ez da aldaketa nabarmenik izan 
nire kasuan. Oraindik jardunbide 
bat dago nire kontra sailburu nin-
tzen garaietatik, presoen senideen-
tzako diru laguntzen dekretuagatik;  
egiten dituzten bidaiek duten zama 
ekonomikoa izan ez dezaten onartu 
genuen dekretua 2005ean eta familia 
askok erabili zuten. Patxi Lopezen 
gobernuak bertan behera utzi zuen, 
eta, zoritxarrez, haren atzetik etorri 
den gobernuak ere ez du berriz mar-
txan jarri. Ordutik dago nire kon-
trako jardunbidea irekita, eta ez 
dakit zertan gertatuko den. Nire 
kasuan jarrera sakabanaketaren 
kontrakoa izan zen lehen eta orain; 

giza eskubideen defentsa izan da 
nire zeregina eta izaten jarraitzen 
du, beste modu batez.
espainiako hauteskundeak bitartean 
jarrera aldaketarik sumatzen duzu? eta, 
ondoren, zer jarrera izango dute alder-
diek? 
Hemendik eta hauteskundeetara ez 
dugu aldaketarik espero. Gero iku-
siko dugu zeinek irabazten duen, 

baina berdinek irabazten badute 
uste dut zoritxarrez egoerak berdi-
na izaten jarraituko duela, egoera 
honetan oso eroso dagoelako Espai-
niako Gobernua. Badaki ETAk era-
baki bat hartu duela eta atzera buel-
tarik ez duen erabakia dela, eta 
beraz eroso dago posizio horretan. 
Eta ez du pausorik emango kartze-
letako egoera biguntzeko edo lege 
salbuespenekin amaitzeko, badakie-
lako sektore kontserbadoreenek 
lagapen baten moduan ulertuko 
dutela. Erosotasun horretan ederki 
daude. Asko poztuko nintzateke 
eurek jarraituko ez balute, eta gutxie-
neko aldaketa bat izango balitz, 
itxaropen zirrikitu bat izateko egoe-
ra aldatzeko. 
sareren jarduera ikertzeari ekin zion 
auzitegi nazionalak uda aurretik. Zertan 
da prozedura? 
Prozedurak aurrera jarraitzen du. 
Jarrera horren lehen zantzua Sare-
ren dirua konfiskatu zutenean iku-
si genuen, urtarrileko mobilizazioa-
ren ostean. Errekurtso bat jarri zen, 
baina tramitea poliki doa… Espai-
niako justizia ezagututa, uste dugu 
tamalez ulertzen jarraituko dutela 
elkartasuna ere "delitua" dela. Bere 
garaian Garzon epaileak izena eman 
zion kontzeptu horrek –"Dena ETA 
da”– alor guztiak irentsi ditu. Pre-
soen egoerarekin solidario izatea ez 
da delitua.

Joseba azkarraga.  |  aritz Martinez De luna
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Erronkari jatorri izeneko SeleQtia 
gazta aurkeztu du Eroskik
Produktua sustatzeko hitzarmena sinatu dute Eroskik, Nafarroako Gobernuak eta Erronkari jatorri izenak; 
bertako produktuen kontsumoa bultzatu nahi du kooperatibak. erredakzioa-eroski

PublierrePortaJea

Ekonomia jasangarria eta 
elikadura osasuntsua bul-
tzatzeko ezinbestekoa da 
bertako produktuak kont-
sumitzea. Are gehiago, pro-
duktuok zalantzan jar ezin 
daitekeen kalitatea badute. 
Elikagai horietako adibide 
ezin argiagoa Erronkari ja-
torri izen babestuko gazta 
da. Gazta hori sustatzeko 
asmoz, hitzarmena sinatu 
dute Eroskik, Nafarroako Go-
bernuak eta Erronkari Jatorri 
Izen Babestuaren Kontseilu 
Erregulatzaileak. Eroskik 
iragarri du iaz saldu zuen 
kopurua bikoiztu gura due-
la. Hala, 40.000 kilotik gora  
saltzeko asmoa du.

Horretarako, Eroski Sele-
Qtia Gourmet marka aurkez-
tu dute. Izen horrekin merka-
turatuko du kooperatibak 
gazta hori.

Erronkari jatorri izeneko 
SeleQtia gazta ekoizten duen 
Larra Gazten zuzendaria da 
Mikel Arnarez. Hark azaldu 
ditu gazta horren ezauga-
rriak: "Ardi esne gordinez 
egindako gazta da, osoki 
naturala eta latxa arrazako 
ardiak jetziz egina. Ardiok 
Nafarroako Pirinioetako la-

rreetan bazkatzen dute".
Eroski SeleQtia marka pro-
pioaren barnean, kalitate 
handiko produktuak saltzen 
ditu kooperatibak. Osagai, 
aldaera, arraza, jatorri eta 
errezeta onenekin eginda 
daude. Metodo tradizionalek 
ematen duten zapore be-
rezia daukate, eta dastatzai-
le adituen bermea dute.

Jatorri izena, 1981tik
1981ean eskuratu zuen 
Erronkariko gaztak jatorri 
izena. Ardi latxa eta ardi na-
farren esne gordinez egiten 
da. Hura ontzeko lau hilabete 
behar dira. Erronkaribarreko 
gaztandegietan ekoizten da, 
esklusiboki. Azal naturala du, 
gogorra, zakarra, urintsua, 
eta arre edo lasto kolorekoa 
da. Mamiari dagokionez, go-
gorra eta zulotxoduna da, be-
girik gabea. Usain eta zapore 
bereziak ditu. Pixka bat mina 
da, eta zuri-horixka moztean. 
Reyno Gourmet markak ba-
besten du, gainera. Zigilu hori 
Nafarroako kalitate ziurtagi-
ria duten nekazaritzako pro-
duktuek daukate.

Joan den astean sina-
tu zuten hitzarmena hiru 

erakundeek. Ekitaldian ber-
tan Eroskiren hipermerka-
tuetako Nafarroako zuzen-
dari Anabel Zarikiegik azaldu 
zuen euren asmoa: "Hala 
Eroskik nola Intia-Reyno 
Gourmetek interes komuna 
dugu Nafarroako produktu 
autoktonoak sustatzeko eta 
garatzeko; betiere, oso aniz-
tuna den elikagaien sektore 
honen alde eta kontsumi-
tzaileen aukera askatasun-
ren alde".

Iaz, Erronkari jatorri ize-
neko 20.000 kilotik gora 
gazta saldu zituen koope-
ratibak. "Gure helburua da 
merkaturatutako bolumena 
bikoiztea eta gazta honen 
kalitatea ikusgarriago egitea, 
kontsumitzaileek Nafarroako 
produktu honi merezi duen 
balioa eman diezaioten. Izan 
ere, ekarpen handia egiten die 
gure kultura gastronomikoari, 
ekonomiari eta paisaiari".

Nekazaritzari ekarpena
Nafarroako Gobernuak ere 
pozik hartu du hitzarmena. 
Isabel Elizalde Landa Ga-
rapen, Ingurumen eta Toki 
Administrazio sailburua da. 
Erronkariko gazta sustatzeko 

bidea emango duela sinetsita 
dago: "Nekazaritzako elika-
gaien sektore profesional, le-
hiakor eta estrategiko baten 
aldeko apustuaren parte da 
akordio hau. Era horretako 
ekintzekin, pauso bat gehia-
go ematen da Eroskiren eta 
Reyno Gourmeten lankidet-
zan. Horien ekarpena handia 
da Nafarroako nekazaritza 
elikagaien garapenean eta 
sustapenean". 

Antzeko iritzia du Patxi 
Zalba Erronkari Jatorri Izen 
Babestuaren Kontseilu Erre-
gulatzaileko presidenteak 
ere: "Hitzarmenak Erronka-
riko produktuak sustatzen 
ditu. Balioa ematen die beren 
ezaugarri gastronomikoei, 
kulturalei eta tokiko ekono-
miaren garapenari". 

Elizaldek uste du kali-
tatezko produktu hori kon-
tsumitzeko gizartea sentsi-
bilizatzeko beharra dagoela, 
Erronkariko gazta bezalako 
kalitatezko produktu bat 
kontsumitzea, bertako lan-
postuei eusteko modua iza-
teaz gain, bertako herriak 
eta paisaiak bizirik manten-
tzen laguntzeko modua ere 
badelako.

Ardi latxa esne gordinez egindako gazta da SeleQtia markakoa. dANIEL fERNANdEZ Iazko salmenta kopurua bikoiztu nahi du Eroskik. d. fERNANdEZ
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iritZia

E
uskarari buruz erderaz egitea litzateke 
ideala, eremu publikoan. Araba Euska-
raz espainolez idatzi, eta Mintzalagunaz 
irratian beste hainbestean. Bestela ez ote 

garen gehiengo baten aurrean interferentzia 
diskretu soil bat. Minorizatuei utzi behar zaien 
esparru onargarri bat. Itxurazko sentiberatasunez 

baimendutako txoko 
hertsi autoerreferen-
tzial bat. Eta, oro bat, 
interesik gabekoa 
euskal komunitatetik 
kanpo. Iritzi hau, 
jakina, ezin da beste 
baldintza batetik 
askatu, ez bada 

harakiri bihurtu nahi.
Txanponaren bestaldean dago euskaraz egitea, 

ulertzeko, eguraldiaz eta trafikoaz; erabilgarriaz. 
Anekdota sasi-folklorikotik behar bat sorrarazte-
ra. Badago nondik jo. Adibide bat, komunikabi-
deei dagokiona.

EITBren irizpidea da: elkarrizketatuaren 
hizkuntza hautua errespetatuko dute kazetariek. 
Beste modu batera esanda, euskara hutsean egin 
eta komunikabide publikoaren irrati-telebista 
kate guztietan horrela agertzeko eskubidea dugu. 
Noizbait aukera baduzu, aprobetxatu! Automobi-
laren bujiak aldiro aldatzearen beharraz bada, 
askoz hobe.

Bide batez, gogoratu nahi nieke, udal eta foru 
ordezkari politiko berriei, haiek ere badutela 
eskubide hau ez ezik, betebehar bat. Eskatuko 
nieke Euskara Planekin koherente diren irizpi-
deak erabiltzeko prentsaurrekoetan. Euskoproto-
kolotik haratago gaztelania lehenesten badute, 
erdalgintzan dabiltza eta.

M
util eder bat traje beltza janzten. Neska 
eder bat soineko gorri zoragarri 
batekin. Etxe aberatsa ate beltzekoa. 
Antzerako etxea ate gorriduna. Mutilak 

auto vintage kabriolet beltzera salto egiten du. 
Neska auto gorri berdintsuan sartzen da. Mutila 
festara iritsi da. Neska bere atzetik sartu eta 

begiratu sentsuala bota 
dio. Neska –soineko 
gorri zoragarri arina 
airean duela– teilatura 
igo da, hiriko gaueko  
argiak atzean dituela, 
mutila hurbiltzen zaio. 
Besarkada". Iragarki 
bat da bai, eta liluratu-

ta nauka. Ez dakit zer den, baina nigan sekulako 
eragin onirikoa dauka.

Itzarrik amestearen beharrezkotasuna aldarrika-
tu nahi dut gaurkoan, are gehiago, amets egitearen 
efektu profilaktiko eta osasuntsua. Urrundu zaitez 
zure ingurutik eta emaiozu tregoa zeure gogoari, 
segundo gutxi batzuk nahikoak dira. Ez dut maius-
kulako Ametsak esan nahi, ez dira zure bizitza 
mugitzen duten nahi, xede, gurari edo utopia 
horiek, ez, amets erraxagoak, txikiagoak, gertuago-
koak dira nik proposatzen dizkizudanak. Abiatu 
inguruan duzun horretatik eta asmatu ezazu zure 
"pelikula". 

Hainbeste arazo, eginbehar, ordutegi eta bestela-
ko lastreekin, gure gogoari libertimendu apur bat 
eman behar zaio, giharrei kirola bezala, buruari 
imaginazioa eta horretan aritzeko denbora apur bat. 
Ezin dizuet esan nola egin, ezta zer amestu ere... 
orain bertan teklatuko letrak ere ez ditut ikusten, 
badoa nire burua, kabriolet beltza ziztu bizian 
gidatzen.

AlderantzizBeste mundu bat

iÑaki larraÑaga
kazetaria

irati iciar
ueu-ko lanGilea 

babestu itsaseGiaren zinta

"Urrundu zaitez 
zure ingurutik eta 
emaiozu tregoa 
zeure gogoari"

"EITBren irizpidea: 
elkarrizketatuaren 
hizkuntza hautua 
errespetatuko dute"
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sarean

#txerrikiak
Haragi prozesatuak minbizia eragiten duten gaien zerrendan sartu du iarC Minbizia ikertzeko nazioarteko agentziak; haragi 
mota honen kontsumoa "arrisku mailaren handitze txikiarekin" lotu dute adituek. a.amenabar. @anamenabar gasteiz

iritZia

Gutunak

beñat irasuegi @birasuegi
Txarkuteria gabe ez dut bizi nahi 
#HonainoIritsiGara

Jon altza @kokoteko
Gaur, meriendatzeko, txoizo pamplona! 
#walkingonthewildside

(s)iria @iriaepaltza
Txerrikiak minbizia ei dakar. Osasuneko 
aurrekontua jaisteak min biziagoa 
dakarrelakoan nago #txerrikiakordainetan

santi leone @ororostorm
Baina kebab-a osasungarria da oraindik, 
ezta?

imanol magro @imagreto
Egin barre, baina ikusiko duzue Santo 
Tomas eguna legez kanpo uzten dutenean...

idoia torregarai @bootxo 
Nire aitaren/amaren etxea txistorrarekin 
defendatuko dut #TxistorraFacts

mikel Pagadi @MikelPagadi
Txistorra by Philip Morris .

eneko fernandez @enekogara
Errazagoa izango litzateke topatzea zerk ez 
duen minbizia sortzen plastikozko mundu 
kutsatu honetan.

Sakamantekas, 
ogroak eta umeak 
urtZi reguero Gasteiz

Aita izatean gauzak 
aldatzen dira, tartean 
irakurgaiak. Tira, 
aldatu baino, gauza 
berriak irakurtzen 
hasten da umea nola 
ondo hazi ikasteko. 
Orduan irakurtzen 
du Frantzian umeak 
lokartzeko beldurrezko 
ipuinak erabiltzen 
dituztela. Gauean 
pertsianak itxita 
daudela entzuten den 
soinua ez da haizeak 
zuhaitzak mugiaraztean 
ateratzen duena, ogro 
bat omen dabil kalean 
lokartu ezin daitezkeen 
umeen bila, bahitu eta 
jateko. Euskal Herria 

ez da atzean geratzen, 
ezta Gasteiz ere, gisa 
honetako istorioak 
kontatzerakoan. 
Ezaguna da Anbotoko 
Marik bahitu zuen 
neskatxoaren kondaira 
bere amak agindutakoa 
bete ez zuelako. 
Frantzian ogroa 
dena Sakamantekas 
da Gasteizen. XIX. 
mendeko hiltzaile 
ezaguna loak hartu 
ezinda dauden umeen 
bila ibiltzen omen da. 
Ondorioa argia da: 
beldurra erabiltzen 
da umeekin nahi dena 
lortzeko. Baina benetan 
nahi ditugu umeak 
beldurrean oinarrituta 
hezi?

Ez nuen gai hau 
hona ekarriko azken 
asteetan deigarri 

iruditu zaizkidan 
bizpahiru kasu ikusi 
ez banitu. Guztiak 
izan dira semearekin 
Gasteizko parkeren 
batean nengoela, eta 
guztietan gurasoak 
bere semea edo alaba 
zigortzen zuen, itxura 
batean txikikeriak 
diruditen gauzengatik. 
Umeak fruta lurrera 
bota duela eta zigortzea 
baino ez ote da hobe 
zergatik egin duen 
galdetzea? Agian esango 
digu ez duela goserik 
edo ez zaiola sagarra 
gustatzen; zergatik, 
beraz, behartu nahi ez 
duena jatera? [...]

Oro har gizarte 
sistema honen aurka 
eta eredu berri baten 
alde borrokatzen 
dugunok, behartuta 

gaude etxean ere 
kapitalismoaren 
izurriekin bukatzea. 
Egia da langileok, 
langabetuok, ikasleok 
presio handia dugula, 
areago krisiaren 
ondorioz; hori 
dela eta, askotan 
ahulenekin, hau da, 
umeekin ordaintzen 
ditugu frustrazioak. 
Etorkizunean trauma 
sakonik ez duten 
pertsonak hezteko 
lehen pausoa da umeak 
subjektu direla onartzea 
eta ez gure objektutzat 
hartzea.

Parte hartzeko: 
erredakzioa@alea.eus 
Gehienez, 1.500 
karaktere. aleak 
eskubidea du gutunak 
laburtzeko eta hirinet.
net-en elkarbanatzeko. 
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ArABAko kuAdrillAk
gasteiZ

itsaso estarrona 

Gasteiz

Zenbaki gorriek jota, eta 
eraikin gehiago altxatu 
beharrean pisu zaharrak 
birgaitzeko asmo berriari 
helduta, Gasteizko 62 etxe-
bizitza huts berritze lanak 
egitearen truke eskaintze-
ko aukera jarriko du mahai 
gainean 21 Zabalgunea udal 
enpresak (Ensanche 21). 

Errekaleor, Aretxaba-
leta eta Olarizun dauzkan 
371 pisuez gain, erabili 
gabeko beste 87 etxebizitza 
ditu 21 Zabalguneak, ia sei 
milioi eurotan baloratuta 
eta urtero mantenu gastu 
handiak eragiten dizkio-
nak. 

Pisu horietatik 25 egoe-
ra onean daude, eta zuze-
nean alokatzeko aukera 

aztertuko du. Gainerako 
62 etxeek, aldiz, berritze 
lanak behar dituzte: 46 oso 
egoera txarrean daude, bost 
egoera kaskarrean, zazpi 
erdipurdikoan eta lau kon-
ponketa txikien beharrean. 
Etxebizitza huts horiek 
gehienak Alde Zaharrean 
daude, Hedegile kalean 
(Correría), Errementarin 
(Herrería) eta Barnekale 

Berria Juduen Kalean (Nue-
va Dentro). 

errentatik deskontatuta
Bertan biziko diren erren-
tariek pisuak zaharberri-
tu beharko dituzte. Berri-
kuntza horretan gastatuko 
dutena, bere diru-sarreren 
arabera ezarritako hileko 
errentatik deskontatuko 
diete. 

Pisuan egiten dituzten konponketen kostua hileko errentatik deskontatuko diete errentariei, proposamena aurrera ateraz gero.  | alea

etXebiZitZa

etxebizitza hutsak, berritze 
lanak egitearen truke
Gasteizko ensanche 21 udal enpresak hutsik dituen 62 pisu konponketak egitearen truke eskaintzeko aukera aztertuko du
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Hori proposatuko du 
PSEk udal enpresaren admi-
nistrazio kontseiluan, eta 
aldaketarik ezean, ordez-
karien gehiengoaren babe-
sa izango du, EAJk, EH 
Bilduk eta Hemen Gaudek 
(Podemos) komunikabidee-
tan euren oniritzia adiera-
zi dutelako (Irabazik ez du 

ordezkapenik 21 Zabalgu-
nean). PPren jarrera orain-
dik argitzeke, gainerako 
indar politikoek gehiengo 
osoa lortuko lukete euren 
botoekin. Edonola ere, 21 
Zabalgunea enpresako 
administrazio kontseiluan 
eztabaidatu behar dute 
orain proposamena, alder-
dien ekarpenak barne. 

Jabetzak salgai
Etxebizitzak bakarrik ez: 
garajeak ere hutsik ditu 
21 Zabalguneak. Gasteizko 
Mariturri auzoan, esate-
rako, 78 plaza ditu erabili 
gabe, eta horiek ere alo-
kairuan ateratzea propo-
satu dute sozialistek. Tes-
tuinguru horretan, Gorka 
Urtaran alkateak ondasu-
nen mapa bat osatzeko 
eskatu dio udal enpresari, 
jabetza horietako batzuk 
saldu eta Udalarentzat 
dirua lortzeko. Hain zuzen, 
21 Zabalguneak hogei milioi 
euroko mailegua eskatu 
dio Kutxabanki, Gasteizko 
Udalarekin zuen zorra kita-
tzeko. 

Mariturri auzoan, 
erabili gabeko 78 
garaje plaza ditu 
udal enpresak

371
erabili Gabeko Pisuak

Alokatu nahi 
dituen 87 
etxebizitzetaz 
gain, beste 371 
pisu ditu 21 
Zabalguneak 
Errekaleorren, 
Olarizun eta 
Aretxabaletan.

Errekaleorreko gazteei, 
gizarte-alokairu proposamena 
Dagoeneko bi urte pasa dira lehenengo gazteak 
Errekaleor auzoko etxebizitza hutsetan sartu 
zirenetik. Gaztetxea, liburutegia, zinema, 
auzo-baratza eta oilotegia sortu dituzte orain 
arte, besteak beste, Errekaleor Bizirik proiektuko 
kideek. Testuinguru honetan, Gorka Urtaran 
alkateak eta Alvaro Iturritxa udal gobernuko 
ordezkariak proposamen berria egin zieten 
auzokide berriei urriaren 13an: Aretxabaletan 
Udalak hutsik dituen etxebizitzetara joatea, eta 
errenta bat ordaindu ordez pisu horien berritze 
lanak egitea. Oraingoz, Errekaleor Bizirik-ek ez 
du proposamenaren inguruko erabakirik 
plazaratu. Bitartean, auzoan bizitzen jarraitzeko 
aukera zabaldu zien azken epaiak, Udalak 
bertan hirigintza-proiekturik gauzatu arte. 

errekaleor bizirik-eko lagunak, liburutegian.  |  s. FDz. De aranGuiz

a. amenabar @anamenabar

Gasteiz  
Turismoa jasangarri izan 
dadin, gako garrantzitsue-
nak mahai gainean jarri 
eta aztertzeko jardunaldiak 
egingo dituzte Gasteizen, 
azaroaren 26 eta 27an.  Gai 
hauek aztertu eta Turismo 
Jasangarriaren Gutuna 
berritzeko asmoz, nazioar-
teko 200 eragile baino 
gehiago elkartuko ditu 
Europa jauregiak.

Sei zutabe nagusiren 
inguruan arituko dira adi-
tuak: ondare amankomu-

naren zaintza, turismoa 
eta bioaniztasunaren arte-
ko aliantza, turismoa eta 
klima aldaketaren arteko 
lotura, tokiko komunita-
teen garrantzia, etorkizun 
iraunkor baten aldeko 
aliantzak eta berrikuntza.  
Era berean, Gasteiz hiria 
bera izango da jardunal-
dietako bi solasaldiren  
protagonista; Gasteiz Etor-
bidea eta Europa jauregia-
ren berriztapen prozesua-
ri buruz arituko dira horie-
tako batean, eta 2012ko 
Europako Hiriburu Berdea 

izendapena izango da hiz-
ketagai beste batean.

Nazioarteko jardunal-
diok aurkeztearekin bate-
ra, Gasteizen turismo ardu-
ratsua egin dadin ahalbi-
detzeko lehenengo pausoak 
aurkeztu zituen astelehe-
nean Gorka Urtaran alka-

teak eta Gasteizko Udala-
ren Konpromiso Gutuna 
sinatu zuen, Biosphere 
egiaztagiria lortzeko 
bidean. "Turismoa kontsu-
mo ekintza bat baino gehia-
go dela uste dugu, inguru-
men eta aniztasunarekiko 
ardura oinarri duena".      

turismo arduratsua aztertuko 
dute europa jauregian
nazioarteko 200 aditu eta eragile baino gehiago elkartuko 
dira Gasteizko jardunaldietan, azaroaren 26an eta 27an

turismoa

europa jauregiaren berriztapen prozesua aztertuko dute.  | alea
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Domu Santu bezperan, 
urriaren 31n hain zuzen, 
hainbat ume aterako dira 
kalera mozorrotuta Hallo-
ween ospatzera, “sari edo 
ziri” oihukatuz. Jende 
askok Estatu Batuetako 
kolonialismo kulturalaren 
itzala ikusiko du jarduera 
horretan, baina baita 
hemengo ohituren isla ere.

Horien artean Jose Luis 
Fernandez Zurbitu dago. 
Artziniegako Etnografia 
Museoko kide horrek 70 
urte ditu. Bere ustez, Hallo-
ween jaiak ordezkatu ditu 
hemen zeuden ohiturak: 
“Umeak ginenean, urrian, 
Domu Santu Eguna hur-
biltzen zenean baratzetara 
jotzen genuen eta kalabazak 
hartzen genituen. Goitik 
mozten genituen eta hustu 
ostean begiak eta ahoa egi-
ten genizkien kandela 
barruan sartzeko. Fron-
toiaren aurrean 
zegoen horma 
baten gai-
nean hiru 
jartzen 
geni -

tuen eta oso beldurgarria 
zen”.

Artziniegarrak ez du 
gogoratzen zergatik egiten 
zuten. “Ziurrenik ume nagu-
siak ikusi genituen hori 
egiten eta kopiatu egin 
genuen”. Hala ere, Zurbituk 
uste du ohitura hori garaia-
ri eta Domu Santu Eguna-
ri lotua zegoela: “Urte 
horietan herrian lau argi 
zeuden eta iluntasunari 
eta hilerriari beldurra 
genien, bat-batean kalaba-
za horiek ikusteak eragin 
handia zeukan”.

Zentzu horretan, ezber-
dintasun handia sumatzen 
du Halloween eta Domu 
Santu edo Arimen Eguna-
ren artean: “Egun horiek 
ez ziren jaiak. Umeak ez 
ginen ateratzen kalera 
gauez, gehienez gizonak 

joaten ziren taber-
nara. Kalaba-

zak eta iza-
rak ere 

erabiltzen ziren jendea 
izutzeko baina oso txantxa 
astunak ziren. Behin, bro-
ma horren baten ondorioz 
pertsona batek eroetxean 
bukatu zuen”.

Arimen gaua ospatzeko, 
Artziniegako Museoan bisi-
ta gidatu berezia egingo 

dute urriaren 30eko gauean. 
Dena den, kalabazen ohi-
tura ez zen Artziniegakoa 
bakarrik. Anuntxi Arana 
Luiaondoko antropologoak 
antzeko pasadizoak berres-
kuratu ditu bere herrian 
zein Orozkon. Lortutako 
testigantzek ziurtatzen dute 
kalabazen bitartez jendea 
izutzeko saiakerak egiten 

zirela.
Baina, hori bai, 
Aranak ikertu-

tako gertaka-
riak ez 
z e u -

den Domu Santuari lotuta. 
Deskribatutako pasadizoe-
tan beldurrak sorginetan 
zeukan sorburua. Kondai-
ra baten arabera, Garizu-
man erabiltzen ziren kala-
bazak herritarrak beldur-
tu asmoz, baina ikarak 
sorginekin zeukan harre-
mana, ez hildakoekin.

hildakoak
Halloweenek "All Hallows’ 
Even” –Domu Santu Egu-
neko bezpera ingelesez– jai 
kutsua hartu du Estatu 
Batuetako kulturaren bitar-
tez, eta egun aratusteen 
antza gehiago dauka Ari-
men Gauarena baino. Hala 
ere, antzina hildakoen ome-
nezko data zen Domu San-
tua, eta gozatzeko grina 
azaleratzeko baino herio-
tza presente izateko eguna 
zen, gertuko hildako per-
tsonak gogoratzekoa, ale-
gia. Jende ugari hilerrira 
joaten zen bere senideak 
edo lagunak oroitzera. Ohi-
tura hori oraindik errotu-
ta dago hainbat jenderen 
artean eskualdean.

Hildakoen eta arbasoen 
arteko lotura bereziki adie-
razgarria da Laudion. San 
Migel egunean alkatea hau-
tatzen bazen, zinegotziek 
hilerrian zin egiten zituzten 
euren karguak, bere arba-
soen eta herriko hildakoen 
aurrean. Natxo Urkixo 
alkateak horren aztarnak 
topatu ditu udal aktetan. 
O h i t u r a XVI. mende-
t i k XIX. men-

dera arte 
egon zen 

indarrean.

kalabazak aiaraldean, 
halloween amerikarra 
heldu baino lehen
Domu santu egunarekin lotuta, hainbat ospakizun eta ohitura zeuden eskualdean

santu guZtien eguna

Laudion, 
zinegotziek hilerrian 
zin egiten zituzten 
karguak
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Durana

Norbaiti eztarria trabatuz 
gero nola jokatu, bizkortze 
kardiopulmonarra nola 
egin edo desfibriladorea 
zelan erabili ikasi zuten 
pasa den larunbatean Dura-
nako Sologana gizarte 
etxean elkartutako 16 lagu-
nek. 

Arratzua-Ubarrundia-
ko Udalak desfibriladorea 
erosi du, eta larunbatetik 
erabilgarri dago esandako 
gizarte etxeko kantxako 
sarreran, larrialdi kasue-
tan edonork erabili dezan.  
Udalak 1.300 euro inguru 
bideratu ditu inbertsio 
horretara.

Plazak jarraian bete
Desfibriladorearen erabi-
lera errazte aldera, ikas-
taro praktikoa egitea pen-
tsatu zuten; asmatu egin 
zuten, azkar bete egin 

ziren-eta saio horretan par-
te hartzeko eskainitako 
plazak. Erizain baten lagun-
tzarekin, desfibriladorea 
zer den eta nola erabiltzen 
den ikasi zuten. Besteak 
beste, salbazio maniobrak 

egin zituzten parte-hartzai-
leek, panpina eta gainera-
ko partaideen laguntzare-
kin; modu horretan, hain-
bat pausu sinple erabilita, 
pertsona baten bizitza nola 
salbatu ikasi zuten.

Arratzua-Ubarrundia-
ko alkate Blanca Antepa-
rak ikastaroaren garran-
tzia azpimarratu nahi izan 
du: "Ezinbestekoa izan 
beharko litzateke larrial-
di kasuen aurrean zelan 
jokatu jakitea. Aurreran-
tzean badakigu zer egin 
behar dugun eta horrela-
ko egoera batean arduraz 
jokatu beharko dugu, 
derrigorrez". 

Horrek in  ba tera , 
nabarmendu du Sologa-
natik egunero 1.000 lagu-
netik gora pasatzen dire-
la, eta hortaz, beharrezkoa 
dela bertan desfibriladorea 
izatea. Horren harira, 
honakoa adierazi du: "Ikas-
bidea ikastolakoak Solo-
ganara joaten dira gimna-
sia egitera; kontuan izan 
behar dugu 1.200 ikasle 
daudela han. Nahiago inoiz 
erabiltzen ez bada, baina 
badaezpada hor dago".  

larunbatean egindako saioa.  |  arratzua-ubarrunDiako uDala

arratzua-ubarrundian ere prest 
daude larrialdi kasuei aurre egiteko
Duranako sologana gizarte etxean desfibriladorea jarri zuten larunbatean, eta hori erabiltzen ikasteko saioa egin zuten 

osasuna

m.b.  

MurGia

Gorbeialdeako Kuadrilla-
ko Euskara zerbitzuak 
Azaro bat sormenaz ize-
neko zikloa antolatu du 
datozen lau ostegunetara-
ko. Eskualdeko kultura 
esparruan lanean ari diren 
lau sortzaileri elkarrizke-
ta publiko bana egitean 
datza esandako ekimena. 

Hain justu, Aramaioko 
Xabi Igoa bertsolariak, 

Izarrako Jose Cruz Gurru-
txaga aktoreak, Etxeba-
rri-Ibiñako Unai Lobo 
musikariak eta Ollerieta-
ko Blanca Gomez de Segu-
ra artisauak bere lanaren 
atzean dagoenaz jardungo 
dute; agertokira igo baino 
lehen, aldez aurretik egi-
ten dutena azalduko dute.   

Legutioko, Urkabus-
taizko, Zigoitiko eta Ara-
maioko kultura etxeetan 
izango dira elkarrizketak. 

martxan da eskualdean 
'azaro bat sormenaz' zikloa
lau sortzaileri elkarrizketa publikoa egingo diete lau 
herritan

Urkabustaizko Gazte 
Asanbladaren eta Lan 
eta Jolas elkartearen 
eskutik, Mikel Landa 
txirrindulariarekin 
berba egiteko aukera 
izango dute ostiralean, 
hilak 30, Izarrako kul-
tura etxera joaten dire-
nek. Topaketa 20:00etan 
hasiko da.

Ziklista murgiarrak 
denboraldi bikaina egin 
du aurten; Italiako 
Giroan eta Espainiako 
Vueltan egindakoa da 
horren lekuko.

mikel landa 
txirrindulariarekin  
topaketa izango da

kirolakultura

Egitaraua

aZaroak 5

19:00: xabi igoa 
legution. 

aZaroak 12.

19:00: Jose Cruz 
Gurrutxaga izarran.

aZaroak 19

19:00: unai lobo 
zigoitian.

aZaroak 26

19:00: blanca Gomez de 
segura aramaion. 
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Jatorriz gernikarra eta duela zortzi urte barrundiako auzokidea, arantza arrien Goitiandia da zuku-makineriaren arduraduna.  |  itsaso estarrona

elikadura buruJabetZa

itsaso estarrona @itsasoestarrona 

ozeta

"Halako beste urte bat ez 
da luzaroan egongo. Maia-
tza-ekaineko loraldian 
eguraldi ona egin zuen, 
eta itzela izan da sagar-uz-
ta". Ozetako sagar-zuku 
zerbitzu berrian lanean 
ari dela mintzo da Arantza 
Arrien Goitiandia, maki-
neriaren arduraduna.  
Irailaren 7an Barrundiako 
Udalak tresneria berria 
martxan jarri zuenetik, 
14.300 kilo sagar jaso eta 
7.600 litro zuku ekoiztu 
ditu (kilo bakoitzeko, litro 
erdi), eta azaroan beste 
7.200 kilo sagar zukutzeko 
txandak eman ditu, beste 
3.600 litro botilaratzeko; 
guztira, beraz, 11.000 litro 

ekoiztuko dituzte Arabako 
herrian, "sagar barietate 
askotakoak". 

Hiru mila euroko 
aurrekontuarekin (2.750, 
zehazki), birringailua, 
prentsa eta bi pasteuriza-
tzaile jarri dituzte Ozeta-
ko kiroldegiaren ondoan,  
Aramaion (Gorbeialdea) 
eta Gaubean (Añana) mar-
txan jarri dituzten proiek-
tuen ildo berean. 

Barrundia udalerriko 
hamahiru herrietako auzo-
kideek dute makina era-
biltzeko lehentasuna, 
baina beste edozein herri-
tik iritsitakoek ere erabil 
dezakete. Orain arte balia-
tu dutenen artean, 36 ber-
takoak ziren, eta zazpi 
kanpokoak, tartean Legu-

tio, Araia eta Argomani-
zetik iritsitakoak.

txandak beteta
Arantza Arrien gernikar 
arabartua astelehen, astear-
te, ostiral eta larunbatetan 
egoten da zuku-makinerian 
lanean, eta azaroaren 14ra 
arteko txanda guztiak bete-
ta ditu dagoeneko. aleari 
azaldu dion moduan, sei 
ordukoa izaten da zukua 
egiteko txanda bakoitza, 
eta erabiltzaileek ere pro-
zesuan parte hartzen dute: 
lehenengo sagarra birrin-
gailura botatzen dute, ondo-
ren prentsan zapaldu eta, 
azkenik, hiru orduz uzten 
dute pasteurizagailuan. 
Badago ere zukua baino, 
sagardoa nahiago duenik. 
Horiek, sagarraren ura 
pasteurizatu beharrean 
upeletan sartu eta etxera 
eramaten dute, irakiteko.

Etxera eramaten duten 
litro bakoitzagatik euro 
bat ordaindu behar dute 
erabiltzaileek: erdia, ardu-
radunaren lana ordaintze-
ko; eta gainerakoa, botila 
(35 zentimo) eta gastu oro-
korrengatik. 

bertako sagarrekin, 
11.000 litro zuku
Herritarrek euren sagarrondoen uztari probetxua ateratzeko zerbitzua abiatu du ozetak 

"Egunero laurehun 
kilo sagar zuku 
egiten ditugu, sei 
orduko txandatan"
arantZa arrien goitiandia 
saGar Makinaren arDuraDuna

43
Herritar

Orain arte, 
Barrundia 
udalerriko 36 
herritarrek eta 
kanpoko beste 
zazpik erabili dute 
zerbitzua.
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urarte

Martxan da berriro Ara-
bako Mendialdeko hiru-
garren adinekoen elkar-
tegia. Ostiralean, hilak 30, 
inauguratuko dute ikas-
turte berria Urarteko gizar-
te etxean. Larunbatean, 
hilak 31, bertan emango 
diote hasiera, Gasteizko 
eraztun berdeari buruzko 
ikus-entzunezkoarekin. 
Patxi Sanchez-Dehesa 
argazkilariak ingurune 
berezi horretako zeheta-
sunak emango ditu. 

Hortik urtea amaitu 
bitartean, askotariko jar-
duerak izango dituzte 
eskualdeko nagusienek 
astean bi bider, asteazke-
netan eta ostiraletan. 
Gehienak hitzaldiak izan-
go badira ere, magia ikus-

kizuna, zinema, bakarriz-
keta eta irteera ere egin-
go dituzte Gabonak arte. 

askotariko jarduerak
Arabako Mendialdea Kua-
drillako Kultura eta Kirol 
teknikari Alvaro Albainak 
azaldu du hitzaldietan 
askotariko gaiak jorratzen 
saiatzen direla, hala nola, 
inguruko tokiei buruzkoak, 
historia eta artearekin 
lotutakoak edo hirugarren 
adinekoentzat garrantzi-
tsuak diren kontuak. 
Azken horren harira, Urar-
teko gizarte etxeak hartu-
ko dituen berbaldien 
artean, dependentzia eta 
autonomia pertsonalerako 
legearena dago, edo gizar-
te-ongizatea mantentzeko 
gakoena. Horrez gain, 
abenduaren 18an, Gastei-

zen emango dute egun 
osoa; Arabako gainerako 
hirugarren adinekoen 
elkartegiekin elkartuko 
dira, eta hiriburua bisi-
tatu ostean, bazkaria izan-
go dute guztiek batera.  

helburu bikoitza
Albainak nabarmendu du 
urteak daramatzala fun-
tzionamenduan Mendial-
deko elkartegiak; Araba-
ko "zaharrenetarikoa" dela 
ere aipatu du. Horren 
helburua bikoitza dela 
ere esan du: alde batetik, 
sakabanatuta dauden 
herrietako bizilagunak 
batzea bilatzen da; eta 
bestetik, nagusien artean, 
kultura eta aisialdi jar-
duerak sustatzea. Urarten 
egiten diren ekintza guz-
tiak 17:00etan dira. 

Hitzaldiez gain, bestelako ekintzak ere egiten dituzte; tartean, musika saioak.  |  alVaro albaina

mendialdeako nagusiak 
hasi dira urarteko gizarte 
etxean astero batzen
abenduaren 18ra bitartean, hitzaldiak, ikuskizunak, zinema eta irteerak egingo dituzte

aisialdia

Egitaraua

aZaroa

6: 'arte y belleza en 
Paris' hitzaldia.

11: 'Presentación 
kuartango ayer y hoy' 
berbaldia

13: Magia ikuskizuna.

18: 'el vino, compañero 
de viaje' hitzaldia. 

20: zinea Gasteizen.

25: 'ley de promoción y 
autonomía personal y 
atención a personas 
dependientes' hitzaldia.

abendua

2: 'reir para vivir mejor' 
bakarrizketa.

4: 'son realmente 
peligrosos los cultivos 
transgénicos' hitzaldia.

9: 'rincones del pasado' 
berbaldia.

11: 'Claves para 
mantener el optimismo y 
bienestar social' 
hitzaldia.

16: 'las islas 
Galapagos, infierno y 
paraiso' berbaldia.

18: irteera kulturala 
Gasteizera, arabako 
hirugarren adinekoen 
elkartegiekin.
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erriberaGoitia

Zabalateko gazteluaren 
inguruan Zanbranako 
herritarrek eta Udalak 
berak egin duten lana ez 
da oharkabean pasatuko. 
Ez behintzat Uruguai eta 
Euskal Herriaren arteko 
telebista koprodukzio batek 
Donostia 2016ko Prime 
Time deialdia irabazten 
badu. Salbatu zure herria 
izena du doku-realityak 
eta lehen saioa Zabalaten 
grabatu zuten, irailaren 
amaieran.

Donostia 2016 Europa-
ko Kultur Hiriburua Fun-
dazioak abian jarri du 

Prime Time proiektua. 
Helburua da Europako 
balioei eta kulturari buruz-
ko telebista-formatu origi-
nal onena hautatzea eta 
ekoiztea, ikusle gehien 
biltzen dituen orduetan 
emateko; gainera, nazioar-
tean ere emateko modukoa 
izan dadin nahi dute. Hila-
ren 10ean amaitu zen deial-
diaren epea eta Zanbrana-
ko biztanleak eta telebista 
saioko arduradunak era-
bakiaren zain daude.

Ebazpena edozein izan-
da ere egitasmoak aurrera 
egingo du eta Salbatu zure 
herria programaren lehen 
kapitulu osoa Zabalateko 

gazteluan grabatuko dute 
aurki. "Ondarearekin kon-

prometituta eta harro 
dagoen herri bat behar 
genuen lehen kapitulua 
egiteko eta kasualitatez 
jakin izan genuen Zanbra-
nan egiten ari diren lana. 
Ondarea nola kudeatu 
duten ikusi genuenean lilu-
ratu ginen". Libe Fernan-

dez Torrontegi arkitekto, 
blogari, ekintzaile eta onda-
rearen hedapenean adituak 
azaldu ditu egitasmoaren 
nondik norakoak.

Fernandezek kudeatzen 
duen reharq.com blogare-
kin batera egitasmoan 
parte hartu dute Uruguai-
ko OZ Media produktorak 
eta RSTE enpresa sozialak. 
Gainera, Unesco Etxearen 
eta EHUko Eraikitako 
Ondarearen Ikerketa Tal-
dearen babesa dute.

Libe Fernandezek azal-
du duenez, Negobide enpre-
sen elkartearen bitartez 
Montevideora egin zuen 
bidai batean sortu zen tele-

zabalateko gazteluaren inguruan telebista saio bat egiteko programa pilotua grabatu zuten iraila amaieran.  |  libe FernanDez torronteGi

salbatu zure gaztelua
zanbranako zabalate gazteluaren inguruko telebista saio baterako proiektua aurkeztu dute Donostia 2016ko Prime time 
deialdira; 2013an desagertzeko zorian zegoen monumentu multzoa, baina lehengoratze lan sendoa egin du udalak bertan  

Uruguai eta Euskal 
Herriaren elkarlanari 
esker grabatu dute 
telebista saioa  

ondarea
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bista saioa egiteko aukera. 
OZ Media produktorarekin 
bilera bat izan zuen eta 
proposatu zioten haren blo-
garen edukien inguruan 
telebista saio bat egitea. 
"Ondarearen hedapenerako 
telebista formato apurtzai-
lea egin nahi dugu, eduki 

erakargarriak eskainiko 
dituena eta ondarea babes-
ten eta kudeatzen duten 
tokiko eragileekin harre-
manetan egingo dena". 

Zabalaten aurkitu zuten 
programa pilotua egiteko 
toki eredugarria. "Monte-
videoko bilera hartan Unes-
co Etxea-ko kide Txabi 
Anuzitak bizi handiz hitz 
egin zigun Zanbranari 
buruz eta Zabalateko gaz-
teluaren egitasmoaren ingu-
ruan. Berehala jarri ginen 
harremanetan Aitor Abecia 
herriko alkatearekin eta 
egitasmoa martxan jarri 
genuen", azaldu du Fernan-
dezek. Iragan irailaren 29an 
grabatu zuten programa, 
alkatearen eta herriko biz-
tanleen ezinbesteko lagun-
tzarekin.

Doku-reality bezala defi-
nitu duten telebista saioa-
ren asmoa ahaztutako 
herriak berreskuratzea eta 
ezagutaraztea da. Salbatu 
zure herria programan 
ondare arkitektonikoan, 
gastronomian eta kultur-
gintzan adituak diren hiru 
lagun herriz herri joango 
dira eta bertako biztanleak 
elkarrizketatuko dituzte. 
Programak web aplikazioa 
izango du, baita crowfun-
ding plataforma bat ere. 

Proiektu ezezaguna
Zanbranako ondare arki-
tektonikoaren kudeaketak 
eragin duen kohesio sozia-
la eta herritarren inplika-
zioa azpimarratu dute Uru-
guaitik, eta bertan egin den 
zaharberritze arkeologikoa 
eta arkitektonikoa "eredu-
garriak" direlako aukeratu 
dute telebista saio baten 
ikur gisa. Aitzitik, Añanan, 
Araban eta Euskal Herrian 
Zabalatek ez du merezi duen 
onarpena jaso. 

Izan ere, gutxik jakingo 
dute Zabalate dela Arabako 
armarrian dagoen gaztelua 
eta Euskal Herrian dagoen 
multzo historiko ikusga-
rrienetako bat. Gaztelua 
780 metroko garaierako 
haitz malkartsu, estu eta 
luzaran baten gainean koka-
tuta dago, eta itsasontzi 
forma berezia ematen dio 

horrek. XI. mendean erai-
ki eta zeregin militar akti-
boa bete zuen Gaztela eta 
Nafarroako erresumen 
arteko borroketan. 

Paraje miresgarria zain-
tzen du Zabalatek. Harkaiz-
ti malkartsu baten gainean 
kokatuta, Uda ibaiaren 
sarrera zaintzen du. Ocio-
ko gazteluarekin batera –
Toloño mendilerroaren 

iparraldean biak– mende-
baldetik ekialdera hedatzen 
diren bi haran kontrolatzen 
zituzten, Inglares harana 
eta Trebiñu barnean har-
tzen duen Uda ibaiarena.

2013an betiko desager-
tzeko zorian zegoen Zaba-
lateko monumentu multzoa 
baina egindako lan sako-
nari esker turismo kultural 
aktiboaren eredu bilakatu 
da. Hala, besteak beste, 
zurezko pasabide bati esker 
gotorlekuaren zati bat ikus 
daiteke gaur egun eta audio-
gida interaktibo batek 
lagunduta multzo osoa 
zeharkatu eta ezagutu. 

Halaber familiei eta 
eskolei zuzendutako gin-
kana kultural interaktiboa 
prestatu dute Zabalateko 
ibilbidean Arabako Erdi 
Aroko historia ezagutaraz-
teko. Umeek Bernardino 
Fernandez de Velasco jau-
nari lagundu behar diote 
gaztelua etsaiengandik 
babesten. Toki garrantzi-
tsuenetako erronkak gain-
ditu behar dituzte. 

Egitasmoak eragin 
duen kohesio 
soziala nabarmendu 
dute Uruguain

zenbait gunetan banatuta dago zabalateko ingurua.  |  PHot.ok

zurezko pasabide bati esker, gotorlekuaren zati bat ikus daiteke.  |  PHot.ok

ondarea
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trebiÑu

mirian biteri  

trebiñu

"Asmo sendoa dugu, inda-
rrean den araudiak eskain-
tzen dituen aukeren 
barruan, mekanismoak 
bideratzeko, Trebiñuko 
udalak, herriak eta herri-
tarrak gure lurraldearen 

zatitzat har daitezen, ale-
gia, Arabako Lurralde 
Historikoko zortzigarren 
kuadrillatzat jo dadin".  
Horixe esan du asteon 
Arabako diputatu nagusi 
Ramiro Gonzalezek.

Arabako Batzar Nagu-
sietako presidente Pedro 

Elosegirekin, Argantzun-
go alkate Roberto Ortiz 
Urbinarekin eta Trebiñu-
ko Konderriko alkate 
Ernesto Argoterekin eta 
anexioaren alde lanean 
diharduen Ignacio Porti-
llarekin elkartu aurretik 
egin zituen joan den aste-

lehenean Gonzalezek esan-
dako adierazpenak. 

Aldundiaren jauregian 
egindako bilkura hasi bai-
no lehen erakunde adie-
razpena irakurri zuen 
diputatu nagusiak. Barren-
degiko udal ordezkariei 
"eurena ere baden etxearen 
ateak" ireki dizkiela azpi-
marratu zuen; alegia, "Ara-
bako Foru Aldundiaren 
jauregiarenak". Jarraian, 
iragarri zuen aipatutako 
bilkuraren bidez hasiera 
eman zaiola "lankidetza, 
elkar ulertzea eta senide-
tzea oinarri dituen harre-
manari".

Gonzalezek argi utzi 
zuen Arabako Diputazioak 
eta Batzar Nagusiek "asmo 
irmoa" dutela laguntzeko 
eta "beharrezko den guz-
tian" lankidetzan aritzeko,  
"arabar gehien-gehienak 
duten eta trebiñarrak hain-
bat aldiz adierazi duten 
desira gauza dadin: hain 
zuzen, Trebiñuko enklabea 
Arabako Lurralde Histo-
rikoan sartzea". 

oztopoak jartzeari utzi
Adierazpenak dei egiten 
die Burgosko Diputazioa-
ri, Gaztela eta Leongo 
Gorteei eta Espainiako 
Gorte Nagusiei eta Esta-
tuari "oztopoak jartzeari" 
utz diezaiela, eta aintzat 
har dezatela Trebiñuko 
herritarren nahia; hau da, 
"Trebiñu Arabara sartzea 
ahalbidetu dezatela". 

arabako aldundiaren jauregian egin zuten batzarra, astelehenean.  |  Quintas

trebiñuko auzirako 
"mekanismoen" bila
arabako Diputazioak asmo "sendoa" agertu du barrendegia zortzigarren kuadrilla izateko

aneXioa
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arabako errioXa

mirian biteri 

bilar

Errefuxiatuen aldeko topa-
keta berezia egin zuten  
pasa den larunbatean Bila-
rren. Lehenengo, gatazka 
guneetan sei urte darama-
tzan Alberto Pradilla kaze-
tariak ikusitakoa azaldu 
zuen. Jendetsua izan zen 
esandako berbaldia; 100 
lagun inguruk parte hartu 
zuten eta kazetariari asko-
tariko galderak egiteko 
aprobetxatu zuten. 

Jarraian, elkarretara-
tzea egin zuten; 120 bat 
pertsona aurrean iraku-
rritako komunikatuan, 
besteak beste, Araban 
dauden bi arma enpresak 
kritikatu zituzten, arazoa-
ren "oinarri" direlako. 

Pintxoak euro baten truke
Kontzentrazioa amaitzean, 
errefuxiatuen aldeko pin-
txo lehiaketa heldu zen. 
Saririk ez zen izan horre-
tan; 20 lagunek prestatu-
tako askotariko pintxoak 
euro baten truke saldu 
ziren, Irule taldeko triki-
tilariek giroa alaitzen 

zuten bitartean; denera, 
300 pintxo. Musikarekin 
amaitu zen topaketa: lehe-
nengo Guardiako Eduardo 
Llorente musikariaren 
txanda izan zen, eta horren 
ostean etorri ziren, EH, 
Mertxe, Astoratuak, Mos-
sin Nagant eta disko jar-
tzaileak. 

Errefuxiatuen aldeko 
Arabako Errixako Herri 
Ekimena izan da topaketa  
antolatu duena. Bertako 

kide Nerea Samaniegok 
jakinarazi du larunbatean 
batutako dirua Medicos 
Sin Fronteras Gobernuz 
Kanpoko Erakundera bide-
ratuko dutela.

mozioa
Ez da hori herri ekimenak 
egindako ekimen bakarra. 
Horrez gain, errefuxiatuen 
aldeko mozioa aurkeztu 
dute Arabako Errioxako 
udaletan eta baita kuadri-

lletan ere; azken horreta-
ko presidente Joseba Fer-
nandezekin ere batu izan 
ziren urriaren 21ean gaiaz 
hitz egiteko. Aurkeztutako 
mozioak bi eskaera ditu: 
batetik, Udalek eta Kua-
drillak gainerako erakun-
deei eska diezaietela neu-
rriak har ditzaten; eta 
bestetik, udalek errefuxia-
tuak har ditzatela. Herri 
ekimenak ez du baztertzen 
bestelako ekintzak egitea. 

errefuxiatuei laguntzeko beharra 
dagoela agerian geratu da bilarren
errefuxiatuen aldeko arabako errioxako Herri ekimenaren topaketan batutako dirua Gobernuz kanpoko erakundera bideratuko da

elkartasuna

Hirurehun pintxo solidario saldu zituzten.  |  n.s.alberto Pradillak errealitate gordinaren berri eman zuen.  |  n.s.

Jendetsua izan zen joan den larunbatean bilarren egindako elkarretaratzea.  |  nerea saManieGo
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Geu elkarteko lagunek asteartero 
17:00etatik 18:00etara Radio Vitorian 
eskaintzen duten Hirinet FM irra-
tsaioan egon da aste honetan Ilune 
Basterra, Errigora ekimeneko Ara-
bako arduraduna. Bertan, Arabatik 
Errigora egitasmoaren baitan egiten 
duten lana azaldu du. 
nekazaritza eta euskara uztartzen ditu 
errigorak. Zertan datza?
Nafarroako Erriberan kokatutako 
ekimen bat da, hor hasi baitzen 
dena; Errigora hitz joko bat da, eta 
hortik dator: Erriberatik, Errigora. 
Bertan sortu zen ekimena, bi alda-
rrikapenen bueltan. Alde batetik, 
Nafarroako hegoaldean euskararen 
egoera zein den jakinda, horri eran-
tzuteko biltzea erabaki zuten eta, 
aldi berean, bertako nekazaritzari 
bultzada bat eman nahi zioten. Bi 
helburu horiek sustatzen ditu Erri-

gorak. Oinarria da bertako produk-
tuen salerosketa, baina bitartekorik 
gabe, beraz, bertako nekazaritza 
produktuak zuzenean ekoizleari 
erostea. Horrekin batera, hiru kan-
painetako batean, orain aurkezten 
ari garena hain zuzen ere, euska-
rari lagunduko diogu. Kanpaina 
honetan aterako dugun diruaren 
zati bat euskarari eta Nafarroako 
Erriberako hainbat eragileri bide-
ratuko diogu, AEK tartean. Haiek 
beka sistema bat abiatu dute, Erri-
goratik ateratako diruari esker 
ikasleek euskara ikas dezaten. Horrez 

ilune basterra
errigora ekimeneko arabako arduraduna nafarroako nekazarien produktuak bitartekorik gabe salduz, 
kontsumo arduratsua sustatu eta euskalgintzako eragileei bultzada emango die errigora ekimenak arabatik ere. a.alvarez gasteiz

"saldutako saskiekin euskara ikasleak, 
eskolak eta ikastolak lagunduko ditugu"

"Oinarria da bertako 
produktuen salerosketa; 
bitartekorik gabe, zuzenean 
ekoizleari erostea"

HaMaika saltsa

arabako errigorako lantaldea. |  erriGora
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gain, Sortzen elkartea eskola publi-
koan D eredua Nafarroa osora zabal-
tzeko lanean dabil, eta haientzat 
izango da laguntza ere; eta, azkenik, 
ikastolei lagunduko diegu. Aurten-
go diruaren %25 Vianako eta Lodo-
sako ikastoletara bideratuko dugu.
nola sortu zen?
Zazpiak Bat Harreman Sareak abia-
tu zuen proiektua 2012an Ikastolen 
Elkartearekin batera, baina 2013an 
proiektuari nortasun eta antolakun-
tza propioa ematea erabaki genuen. 
Zein da errigorako bezeroen profila?
Exigenteak dira, produktuen kali-
tatea oso ona delako; aldi berean, 
kontsumo arduratsuan sinesten 
dutela suposatzen dut, kontsumoa 
irizpide batzuen arabera egiten dute-
lako; kasu honetan, bertako neka-
zaritza bultzatzea. Auzolanaren bidez 
parte hartzen du jendeak hori egiten, 
beraz hori ere babesten du hau eros-
ten duenak, eta euskaltzalea izango 
da, noski, lehenengo kanpainan 
euskarara bultzatzeko erabiliko dela-
ko dirua.

entZun elkarriZketa: hirinet.net

Ilune Basterra, GEU 
elkarteko Hirinet FM 

irratsaioan.

Hirinet FM
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Harremanak, denon esku
kanpaina berria jarri du martxan Gasteizko udalak emaize sexologia zentroaren eskutik, neska gazteei haien buruarekin nahiz 
harremanekin gustora sentiarazten laguntzeko; besteak beste, komiki bat argitaratuko dute sarean. emaize-erredakzioa gasteiz

amaia, lucia, Manal, Paola eta izar gazteak kanpainaren komikiaren bost protagonistak izango dira.  |  Gasteizko uDala

U
rriaren 19tik aurrera Gas-
teizko emakume gazteei 
zuzendutako Zure esku 
ere badago kanpaina abian 

jarri du Gasteizko Udalak Gazteria-
ren sailaren bidez eta Berdintasun 
sailaren laguntzarekin, Emaizek 
lan teknikoa eginez.

Kanpaina honen helburu nagu-
sia neskei beren burua ezagutu eta 
onartu dezaten, eta beren buruare-
kin eta beren harremanetan ongi 
sentitzeko moduan joka dezaten 
laguntzea da. Aurreko artikuluetan 
idatzi dugun bezala, gure ustez fun-
tsezkoa da harremanetan norbera-
ganako segurtasuna, autoestimua, 
asertibitatea, errespetua eta ardura 
sustatzea.

Beste jarduera batzuen artean, 
kanpainaren barruan komiki bat 
argitaratuko da hamabostean behin 
sare sozialetan eta zureeskuere.com 
webgunean, guztira zazpiko sorta 
osatu arte. Komiki hauetan prota-

gonistak bost neska dira: Amaia, 
Lucia, Manal, Paola eta Izar, nahiz 
eta jatorri oso desberdinekoak izan, 
elkar ulertzen eta elkarri laguntzen 
diotenak.

Nahiz eta komiki hauek gazteei 
zuzenduak izan, gazte-eragileentzat 
ere interesgarria izan daiteke beraien 
lanerako. Horretarako web orrial-
dean komikiak lantzeko materiala 

topa dezakete, nerabe eta gazteen 
artean eztabaida, hausnarketa eta 
pentsamendu kritikoa sustatu asmoz. 

Gazteez gain inguruan gauden 
heldu esanguratsuok garrantzi han-
dia dugu sexuen arteko harremanak 
eraiki, gidatu, gozatu, pairatu, amai-
tu edota bizitzeko sortzen diren 
ingurunea aproposagoa izateko 
erronkan. Harremanen munduan 
bakoitzak bere pentsatu eta joka-
tzeko moduak dauzkagu eta, nor-
berari ongi badoakio, ez dago berez 
besteak baino hobea denik. Hala 
ere, gureak ez doazenean guztiz 
ongi ingurukoen aniztasunak auke-
ra ederrak eskaintzen dizkigu geu-
re katalogora gehitzeko. 

Guztion esku ere badago!

emaiZe
sexoloGia zentroa
www.emaize.com

Funtsezkoa da 
harremanetan segurtasuna, 
autoestimua, errespetua 
eta ardura sustatzea

seXologia
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zozketak
harpidedunentzat eskaintzak

azken zozketako irabazlea:

Parralen bazkaria:
izaskun agirre oteiza (Gasteiz).

zehaztu zure izen-abizenak eta 
zer zozketatan parte hartu nahi duzun:  695 63 28 62  erredakzioa@alea.eus

errigora saskia

nafarroako erriberan euskara 
eta nekazaritza sustatzea 
helburu duen errigora 
ekimenaren eskutik, 50 
eurotan baloratutako produktu 
ekologikoen saski bat 
zozketatuko du aleak. eman 
izena azaroaren 2a baino 
lehen. Hilaren 6an 
jakinaraziko dugu irabazlea.

salto antzezlana

aleak bi pertsonentzako 
sarrera bikoitza zozketatuko 
du, Gasteizko baratza aretoan 
euskarazko Salto antzezlana 
ikusteko, azaroaren 8an 
(igandea), 19:00etan. eman 
izena azaroaren 3a baino 
lehen; 6an jakinaraziko dugu 
irabazlearen izena.

Peiremans kontzertua

imanol ubedak (bide ertzean), 
Gorka urbizuk (berri txarrak), 
txikik (kashbad) eta Marino 
Goñik (balerdi balerdi) 
kontzertua eskainiko dute 
Jimmy Jazzen, azaroaren 6an 
(ostirala), 21:00etan. sarrera 
bikoitza lortzeko, eman izena 
azaroaren 2a baino lehen; 6an 
jakinaraziko dugu irabazlea.
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Postontzia

gasteiZ
ane Pedruzo redondo
"Proiekturik pentsaezinenak egi bihurtzeko daukazun talentuagatik, jendea 
batzeko duzun gaitasunagatik, ilusioa kutsatzeko duzun indarragatik eta, 
diox, begietan duzun dirdira amaitezin horrengatik, ane: zorionak Geuko 
lagunen partez! Hogeita hamar musu euskaltzale".arroiabe

maider gorospe
"beti alboan izan zaitut eta zurekin milaka kilometro. zorionak 
eta musu bat Maitaneren partez". 

Zurbao-gasteiZ
igor lopez de 
munain
"ilerik ez 
mingainean, lotsa 
gutxi eta inoren 
aurrean kokiltzeko 
beharrik ez. Jarrai 
ezazula urte askoz 
hautsak harrotzen. 
zorionak lagunen 
partez!". 

gasteiZ
iñaki larrañaga 
aizpurua
"bi donuts jan al 
dituzu? Madrildar 
txapel horrekin 
guapo-guapo zaude. 
Gasteizko kazetari 
euskaldunen sare 
enbrionarioko lagunen 
partez... zorionak, 
larrañaga!".

Norbaiti zure mezua helarazi nahi diozu? erredakzioa@alea.eus 625 231 603
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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. Landa eremuko etxebizitza. 2. Euskaldunon 
egunkaria. 3. Albiste, notizia. 4. Aiarako kontzejua.              
5. Gaixo. 6. Zati bi. 7. Bizkaiko udalerria, Txorierrin. 
8. Sikate, lehorte. 9. Auhen, adia, kexu.

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

tEtxeko
oinetakoa

*

Korrokada

Bikoa

Fruitu
mota

Ipar EH-n,
orrialdea

Gizon
izena

Diruzko
ondasun

Erabat
bustita

Gipuzkoako
herria

Ez arrak

Lege

Ez kontso-
nanteak

Leku
honetara

Haragikeriak
menderatua

Txinako
dirua

t

tOhe
jangarri

Eguzki

ttBarazki
lekadunak

Europioaren
ikurra

t
tKontso-

nantea
Errioxako

herria
t

tHizki
grekoa
Kontso-
nantea

t

* Guardiako aztarnategia, Burdin Aroko herrixka

Putzu

t
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agenda

Musika

glaukoma eta bad 
sound
gasteiz. ostirala 30, 21:30ean,  
Jimmy Jazz aretoan.

antzerkia

'1805' asier kidamen 
magia ikuskizuna
gasteiz. igandea 1, 19:00etan,  
aldabe gizarte etxean.

'etxekoak' huts 
taldearekin
gasteiz. asteazkena 4, 
20:30ean, Principal antzokian.

bertsolaritza

lagun artekoa
amurrio. ostirala 30, 
21:30ean, gaztetxean. iñigo 
Mantzisidor eta eñaut 
Martikorena bertsolariekin.

Haurrak

beldurrezko efektuak 
bereziak sortzeko 
makillajea
gasteiz. ostirala 30, 17:30ean, 
aldabe gizarte etxean. tailerra, 
amets Martinez de 
Herediarekin. 9-12 urte artean.

"herriko azken lamia" 
ipuina
gasteiz. larunbata 31, 
11:30ean, ibaiondo gizarte 
etxean. 5-8 urte bitartean. 
sustraibarriren eskutik.

"John brownek bost 
luma ditu" ipuina

gasteiz. larunbata 31, 
11:30ean, Judimendi gizarte 
etxean. 5-7 urte bitartean.

euskal erromeria
laudio larunbata 31, 
17:30ean, aretako kultur 
etxean. umeentzako 
dantzaldia. arima taldearen 
eskutik.

'Zure izena akuarelaz' 
lantegia
gasteiz. astelehena 2, 
18:00etan, iparralde gizarte 
etxean. 6-10 urte bitartean.

'egunik 
garrantzitsuena' ipuina

'hitz baten olerkiak', Zirikaren erakusketa
gasteiz. azaroaren 15era arte, oihaneder euskararen 
etxean. Miguel a. Hernandezen (zirika) proiektua.

alea

urriak

30
aZaroak

5

'Zapatila gorridun mutikoa'
agurain. larunbata 31, 19:30ean, Harresi aretoan.

alea

euskararen 
agenda
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'bertsolaritza', Xabi igoarekin
legutio. osteguna 5, 19:00etan, kultur 
etxean. Gorbeialdean kulturaren 

esparruan lanean ari diren lau lagunek 
sormena izango dute solasgai zenbait 
hitzalditan. xabi igoarekin batera, Jose 

Cruz Gurrutxaga (azaroak 12), unai lobo 
(azaroak 19) eta blanca Gomez de 
segura (azaroak 26) izango dira hizlari.

gasteiz. asteartea 3, 
18:00etan, salburuko gizarte 
etxean. 12-36 hilabete artean. 
bego alabazan ipuin 
kontalariarekin.

ikus-entzun

'lusitaniar herrialdean 
zehar" diaporama
gasteiz. asteartea 3, 
20:00etan, oasis tabernan 
(olagibel, 45). Geu elkartea eta 
oihaneder euskararen etxearen 
eskutik.

HitzalDia

'bizi baratzea' 
liburuaren aurkezpena
gasteiz. asteazkena 4, 
19:00etan, oihaneder 
euskararen etxean. Jakoba 
errekondo idazlearekin.

bestelakoak

arabako errioxako 
mintzalaguna 
egitasmoa
oion. izena emateko azken 

eguna: urriak 30. oionen 
(ikastola, euskaltegia eta 
udala), eltziego (udala), 
lapuebla (ikastola), lantziego 
(ikastola), Guardia (euskaltegia), 
bastida (ikastola) eta Vianan 
(ikastola) eman daiteke izena.

'hizpidea' magazinaren 
aurkezpena (hala bedi)
gasteiz. osteguna 5, 
19:00etan, oihaneder 
euskararen etxean.

Musika

Josep lluis galiana eta 
carlos d. Perales
gasteiz. ostirala 30, 
20:00etan, artiumen.

los carniceros del 
norte, brioles eta 13 
bats
gasteiz. larunbata 31, 
20:00etan, Jimmy Jazzen.

sexy Zebras
gasteiz. larunbata 31, 
21:30ean, kubik aretoan.

the buttshakers
gasteiz. larunbata 31, 
22:00etan, Hell Doradon.

antzerkia

'el beso', tanttaka 
tadearekin
gasteiz. ostirala 30, 20:30ean 
eta 22:30ean, Principal 
antzokian.

'cabaret chihuahua', 
Pabellon 6 taldearekin
gasteiz. ostirala 30, 20:30ean, 
Felix Petite antzokian.

'bodas de sangre', el 
bardo taldearekin
amurrio. larunbata 31, 
20:00etan, amurrio antzokian.

'dinamo', timbre 4 
taldearekin
gasteiz. larunbata 31, 
20:30ean, Principal antzokian. 
ondoren solasaldia izango da.

'imaginarium', michelle 
man eta James 
hewisonekin
gasteiz. larunbata 31, 
20:00etan, artiumen.

erakusketak

'World Press Photo'
gasteiz. azaroaren 15era arte, 
Montehermoson.

'Punk. sus rastros en el 
arte contemporáneo', 
bilduma
gasteiz. urtarrilaren 31ra arte, 
artiumen. Punk mugimenduaren 
inguruko erakusketa.

'interfaz', Jose luis 
ramirezen argazki 
erakusketa
gasteiz. azaroaren 15era arte, 
amarica aretoan. 

bestelakoak

nekazal azoka
aramaio. larunbata 31, 
goizean zehar. eskulanak eta 
nekazal produtuak.

alea

beste hitZordu 
batZuk




