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laguntzaileak:

AlEAk ez du bere gain hartzen iritziA sailean, edo  bestelako 
orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik. 

azaleko argazkia: 
Deep links taldeko 
kide bat. 

4 Arabako maketa lehiaketan, harrobia indartsu.
8 Harrera familiak lortzeko kanpaina abiatu dute.
12 iritzia: Edu zelaieta Anta, itziar rekalde eta itsasegia.
 
 arabako kuadrillak
14 Gasteiz: aurrekontu proposamenean, murrizketak.
16 Aiaraldea: espioia izan zen jeltzale arabar baten misterioa.
17 Gorbeialdea: lepatutako zuhaitzen artean.
18 lautada: familia eredu ezberdinak aztertuko dituzte.
19 Añana: sahararren alde, bakegunea kuartangon.
20 Mendialdea: san Martin azoka kanpezun, igandean. 
21 trebiñu: konderriko eta Argantzuneko ludotekak, martxan.
22 Arabako Errioxa: Guardiako gaztelua ezagutarazteko lana. 

 Hamaika saltsa
24 Gasteizko Gaztetxeak dokumental berria aurkeztu du.
26 Gazteak plazara, bertsozale gazteak oholtzara eramateko.
27 zozketak.
28 postontzia. 
29 Denbora-pasak. 
30 Agenda.
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k
emena, urduritasuna eta 
batez ere ilusioa nagusi 
ziren Musika taldeen lehia-
ketako bederatzigarren 
edizioko finalaren entse-

guetan. Arabako Foru Aldundiak 
antolatuta, finalera heldu diren zor-
tzi taldeen kontzertuak eskaini zituen 
urriaren 28an eta 29an Jimmy Jazz 
aretoak. Azkenik, Deep Links taldeak 
eraman zuen 6.000 euroko saria, 
baina guztiek bat egiten dute: sari 
bat da finalera heltzea eta Koroatze 
kalekoa bezalako plaza batean jotzea.

Ezezagunak eta askotan hasibe-
rriak diren talde hauentzat musika 
munduan leku bat lortzea zaila da 
oso. Hartara, musikari berriak eza-
gutzera emateko eta euren ibilbide 
musikala bultzatzeko asmoz martxan 
jarri zuen Arabako Aldundiak lehia-
keta hau orain dela bederatzi urte. 
Horren bultzada jaso dute Kodigo 
Norte, Similar Interests, Die Hard 
edo Los Fontane bezalako taldeek. 
Aurten zortzi talde lehiatu dira fina-
lean: She’Sophie, Jefe Chirpa, HRS, 
Chalo VG, Deep Links, Ghost Num-
ber & His Tipsy Gypsies, El Malick 
eta Geometrica. Elkarren artean oso 
estilo ezberdinetakoak. Rocketik 
hasita, folk-eraino, rap-a edo indie-a 
ahaztu gabe. 

Roberrek, Javik eta Jesusek osa-
tutako Deep Links talde irabazleak  
britainiar pop-rockaren eragina duen 
musika egiten du eta “zuzenean 

ederki emandako musikak” eman 
zion garaipena, epaimahaiaren esa-
netan. Taularatzea nabarmentzeaz 
aparte, “musikari onak dira, argi 

dutenak zer musika mota egin nahi 
duten eta zelan eman jendeari. Ezohi-
ko apustua Arabako agertokietan” 
gaineratu zuen. 

Adituen hitz “eder” hauek inda-
rra eman die iaz sortu eta hasieran 
The Cure edo The Police musika 
taldeen bertsioak egiten zituen Deep 
Links-eko hirukoteari. “Inbertituta-
ko lana, dirua, denbora eta esfortzua 
ez da alferrikakoa izan”, dio azken 
honek. Baina benetan asetzen gai-
tuena jendeari gure musika gustatzea 
da”.  Are pozgarriagoa,  garaipena 
eman zien kontzertua egin duten 
lehena izan dela jakinda. Musika 
munduan etorkizuna “beltz” ikusten 
duten arren, hirukotea asmo handi-
koa da eta helburua maila profesio-
nalean aritzea bada ere, gauzak 
lasaitasunez eta “bere garaian” egin-
go dutela adierazi dute. Muse eta 
Coldplay britainiarrak erreferente 
bezala izanik jarraituko dute bere 
pasioa garatzen, taldeko gitarra Javik 
Silvio Rodriguez eta Los Panchos 
bezalako artistengatik jasotzen duen 
eraginaz lagunduta.

Jefe Chirpak, aipamen berezia
Lehenengo saria ez, baina antola-
tzaileen aipamen berezia lortu zuen 
Jefe Chirpak, taldearen zuzeneko 
emanaldia “bikaina” izan zela azpi-
marratuz. Orain hiru urte kontzer-
tuak eskaintzen hasi zen talde honek 
bi disko ditu kalean. Taldeko gita-

Harrobi emankorra
Deep links taldeak irabazi du Arabako musika taldeen lehiaketa. Finalean parte-
hartzaileek erakutsi zuten kalitateak eta ilusioak agerian utzi dute bertako musika 
harrobia indartsua dela. itziar hormilla gasteiz

"Taldeontzat aukera gutxi 
dago gaur egun, eta hori da 
hain zuzen eskatzen 
duguna: aukerak izatea"
CHalo alegria VG tAlDEA

"Lehen erraza zen 
kontzertuak lortzea; orain 
latzagoa da, leku gutxiago 
dago eta zailagoa da"
asier bermeJo JEFE cHirpA tAlDEko kiDEA
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Ia berrogei banda aurkeztu 
dira Arabako maketa 
lehiaketara, eta zortzi izan 
dira finalistak: Jefe Chirpa, 
Geometrica, Ghost Number 
& His Tipsy Gypsies, 
She’Sophi, HRS, Deep Links, 
El Malick eta VG.
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Deep links taldeak 
irabazi du aurtengo 
lehiaketa.

HRS laukotea, 
Kutxi kaleko 

taberna batean.

i. HorMillA

She's Sophie azken 
zortzi finalisten 
artean egon da.

i. HorMillA

i. HorMillA

Ghost Numberrek 
amerikar folk 

doinuak eskaini ditu.
i. HorMillA

Jefe Chirpak 
aipamen berezia 

lortu du.
i. HorMillA
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rra-jotzaile Asierrek azaldu bezala, 
hasieran soilik musika jotzeko elkar-
tu ziren. Azkenean, ordea, taldea 
osatu zuten. Bere musika estilo bakar 
batean kokatzeko zailtasuna dute. 
Rock alternatiboaren barruan sar 
daitekeen arren,  taldekideek kon-
tzeptu oso zabala dela deritzote eta 
behin norbaitek “rock gastriko” 
estiloa dutela esan ziela aitortu dute. 

Hasiberrientzat aukera
Bertako talde hasiberriei aukera 
emateko lehiaketa hauek ezinbeste-
koak direla azaldu dute alea-rekin 
mintzatu diren sei taldeek eta musi-
ka munduan hasteko zailtasunak 
nabarmendu dituzte, gaur egun batez 
ere. “Orain dela hamar urte, oso 
erraza zen kontzertuak lortzea. Edo-
non zegoen taberna edo gaztetxe bat 
kontzertua emateko. Orain askoz 
latzagoa da, leku gutxiago dago eta 
zailagoa da gauzak aurkitzea”, adie-
razi du Jefe Chirpako Asierrek. Iri-
tzi berekoa da VG talde raperoan 
aritzen den Chalo: “Aukera gutxi 
dago. Eta hori da, hain zuzen ere, 
eskatzen duguna, aukerak izatea. 
Baina aldi berean, ez dut nahi inork 
ezer oparitzea”. Bakarrik finalera 
iristea sari bat izan dela dio, “nola-
bait urte askotan egindako lanaren 

eta esfortzuaren aitorpena delako; 
guk egiten dugun musika estiloan 
gainera zailagoa da, Gasteizen estilo 
hau ez baita gehiegi mugitzen”.

Horregatik, zuzenekoa egiteko 
aukera izatea sari gisa hartu dute 
finalistek. “Poz-pozik gaude Jimmy 
Jazz jotzeko areto bikaina delako”, 
azaldu dute HRS taldeko lagunek. 
“Lehiaketa irabaztea bigarren maila 
batean geratzen da kontzertua ema-
teko aukera duzunean”. Helburua 
ondo pasatzea izan zela gaineratu 
dute orain bost urte eratu zen Hard 
Rock Sound taldekoek. Duela bi hard 
rock musika estiloa nagusi duen 
diskoa kaleratu zuten, heavy metal 
klasikoaren eraginarekin. 

musika egitea, jolas
Bizitzaren esparru askotan gertatzen 
den bezala, askotan afizioak ogibide 
bilakatzen dira eta maila profesio-

nalera salto egitea amesten dute 
musika talde askok. “Gehienetan, 
jolas bat bezala hasten da”, dio VG 
taldeko Chalok, “baina gerora, gau-
zak seriotasunez egiten hasten zara, 
estudio batera sartu… baina beti 
ere, ondo pasatzeko grina galdu gabe”. 

Bere aldetik, Geometrica taldeak 
argi dauka profesionalak izatera 
heltzea gustatuko litzaiokeela. “Gure 
helmuga hori da baina oraindik lan 
egin behar dugu, taldea ezagutzera 
eman”, gaineratu zuen Geometrica-
ko Davidek. Hirukote hau azken 
aldian bogan dagoen indie rock musi-
kan murgiltzen da, Vetusta Morla 
bere erreferentziazko taldeetako bat 
izanik. 2014an sortua, lehiaketaren 
finalean emandakoa bere azken zuze-
nekoa izango da, “orain  disko berria 
grabatu behar dugulako”.

Talde finalistek musika estilo 
batetik bestera salto egin zuten zuze-
nekoetan eta guztien artean, bere 
janzkeragatik eta estiloagatik nabar-
mendu zena Ghost Number & His 
Tipsy Gypsies taldea izan zen. Swing, 
country eta rootless folk doinuekin  
argi asko utzi zuten Arabako musi-
ka taldeen harrobia kalitatezkoa dela, 
baina batez ere, anitza.

"Lehiaketa irabaztea 
bigarren mailan geratzen 
da, kontzertua emateko 
aukera duzunean"
marta villar Hrs tAlDEA

.

interneten: Hirinet.net  
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Okina, urteetako ezagutza eta 
lanaren transmisioaren emaitza 
Artisauaren ogibidea da okinarena; lan gutxi mantendu dira hain fidel sorreratik, teknologia berrien erabilerak 
gorabehera. Eskolan arlo horretako ezagutzarik jaso gabe, okindengian bertan ikasi dute ofizioa. artepan

publiErrEportAJEA

Gaur egungo gazteei ez 
zaizkie erakargarri egiten 
errementari, jostun, kedar-
kentzaile, sereno, zapatari, 
eltzegile eta gisa horretako 
lanbideak. Antzinako kon-
tuak direla iruditzen zaie.  
Ematen du ez dutela lanbide 
ezezagunik nahi.

Aldiz, beste lanbide ba-
tzuk moda-modakoak dira; 
esaterako, une honetan, 
sukaldariarena unerik gore-
nean dago.  Ikusi besterik ez 
dago zer nolako oihartzun 
mediatikoa izaten ari den: 
telebistako programak, le-
hiaketak, reallityak… denetik 
dago sukaldaritzaren ingu-
ruan, profesionalentzat zein 
zaleentzat.

Baina… zer gertatzen 
da okinekin? Zer pentsatzen 
dute gutaz? Non kokatzen 
da gure lanbidea?

Ezer baino lehen, gauzak 
argi utzi behar ditugu. Gaur 
egun egiten den ogi guztia ez 
da okinek egindakoa. Ogiaren 
industria handiek ez daukate 
zerikusirik orain hizpide hartu 

dugun lanbidearekin. Oki-
narena artisau lanbidea da 
erabat. Gainera, lantzen den 
produktuaren ezaugarriak 
direla-eta, tokian bertan 
burutzen den lana da, ogia 
kontsumituko den herrian 
bertan edo inguruetan.

Lanbide ezezaguna eta 
esker txarrekoa da okinare-
na; ez zaio dagokion duin-
tasuna aitortzen eta , neurri 
batean, gure erantzukizuna 
da hori. Gaur egun, oraindik 
ere, norbaitek okinei buruz 

hitz duenean, jendeak lanbi-
de gogor bat dela imajina-
tzen du; zikina, bero handia 
pasatzen dena, gauez egin 
beharrekoa... Inork ez du 
irudikatzen Lan dibertigarri 
eta gozagarri gisa: orea egi-

tea, eskuez forma ematea, 
hartziduraren magia, usain 
gozoak... Okina, salbuespe-
nak salbuespen, tipo arra-
roa da; jendea parrandatik 
bueltan datorrela lanera 
joatean dena, goiztiarren se-
riotasunarekin, isilean. Okina 
pertsonaia misteriotsua da, 
beraz, eta bere lanaren in-
guruan ezagutza falta handia 
dago.

Ofizioari, fidel 
Okinaren lanbidea zera da, 
milaka urtetako ezagutza eta 
prozeduren transmisioaren 
emaitza. Lan gutxi manten-
du dira hain fidel sorreratik, 
teknologia berrien erabile-
rak gorabehera. Pazientzia 
behar da, lehengaiekiko eta 
bezeroenganako errespetua. 

Guzti hori bertatik bertara 
ikasia okindegian bertan, la-
guntzaile gisa lanean hasten 
zirenean, eskolan arlo horre-
tarako ezagutzarik jasotzeko 
aukerarik izan gabe.

Beste herrialde batzue-
tan ez bezala, hemen gaz-
teek ez dute lanbidea modu 
arautuan ikasteko aukerarik, 
eta are gutxiago okin irakas-
le batekin ikasketa garatze-
ko aukerarik. Ez diogu ga-
rrantziarik ematen ogia egin 
duen langilea profesional ona 
izateari. Autoa konpontze-
ra eraman behar badugu, 
esaterako, profesional on 
batengana eramateaz ardu-
ratuko gara, baina okinaren 
kasuan, bere prestakuntza 
ez dugu kontuan hartzen. 

Iparraldean, adibidez, 
pentsaezina da hori. Baionan 
badago prestakuntza zen-
tro bat eta bost urte arte-
ko ikasketa-prozesua egin 
daiteke. Gazteei ikusarazi 
beharko genieke irina, gatza 
eta ura hiru osagai baino as-
koz gehiago direla; aukeraz 
betetako mundu bat zabalt-
zen digute probak egin, iker-
tu eta milaka urteko elikagai 
magiko bat sortzeko. Antzi-
natik datorren herentzia bat 
jaso dugu eta gure ardura da 
hori mantendu, hobetu eta 
etorkizunera begira ere ba-
lioa ematea.

Agian, honen ostean, es-
kaileran okinarekin gurutzat-
zen garen hurrengoan beste 
era batera ikusiko dugu, eta 
egunero egiten duen ahalegi-
na gehiago baloratuko dugu.

Txema Pascual okina, Artepanek Gasteizen duen gozotegietako batean lanean. ArTEPAN

artePan

Jesus Guridi 2.

01004 Vitoria-Gasteiz

945278888

facebook.com/
artepanvitoriagasteiz

Gazteei ikusarazi behar 
diegu irina, gatza eta ura 
hiru osagai baino askoz 
gehiago direla

Antzinatik datorren 
herentzia bat jaso dugu 
eta gure ardura da horri 
balioa ematea
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Ainize Balenciaga eta 
Rosalen Sanchez, Radio 
Vitoriako estudioetan.

ainize balenCiaga eta rosalen sanCHez
Harrera ama eta teknikaria Arabako Aldundiak kanpaina aurkeztu berri du 
behar bereziak dituzten umeen harrera familiak bilatzeko. rosalen sanchez teknikariak 
eta Ainize balenciaga harrera familia bateko amak azaldu dituzte nondik norakoak. a. 
pedruzo, j. a. santos, i. vicuña eta a. amenabar gasteiz

"Anai-arrebak hartzeko 
familiak behar ditugu"

Aitor AlVArEz
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arabako Aldundiak kanpaina 
bat abiarazi du hezkuntza 
beharrizan bereziak dituzten 
anai-arreba taldeak eta adin-

gabeak hartuko dituzten familiak 
bilatzeko. Gaur egun Araban 24 adin-
gabe daude gizarte ongizaterako foru 
erakundearen tutoretzapean familia 
baten zain. Ainize Balenciagak, harre-
ra familia bateko amak, eta Rosalen 
Sanchezek, harrera familietako uni-
tateko buruak, kanpainaren ingu-
rukoak gerturatu zituzten asteartean 
Hirinet FM irrati saiora alearekin 
elkarlanean. 
rosalen, zer dela eta abiatu duzue kan-
paina? zein da egoera? zein da beharra? 
Rosalen Sanchez: Familia ugari 
ditugu baina asko behar ditugu 
oraindik. Kanpaina honekin adie-
razi nahi dugu familia asko daude-
la Gasteizen, Araban, lan hau egin 
ahal dutenak, gure umeak zaindu 
ditzaketenak. Ardura hau azaltzea 
da helburuetako bat; gizarteari hela-
razi behar diogu mezu hori, denon 
ardura dela eta momentu honetan 
familia bila ari garela.
Harrera familiaz ari garenean ez gara 
adopzioaz ari.
R.S.: Ez, ez. Hasieratik bereiztu 
behar da. Adopzioarekin amatasu-
na eta aitatasuna da lortu nahi dena 
eta, beste kasuan, harrera familia-
rra da denboraldi baterako laguntza. 
Familiarekin harremana duen ume 
bat zaindu behar duzu, familia bio-
logikoarekin harremana duena.
urtero egoten da harrera familien beha-
rra, ezta?
R.S.: Bai, halaxe da. Une honetan 
90 familia baino gehiago ditugu. 
Ume batzuk joaten zaizkigu fami-
lietara baina berriz beste batzuk 
sartzen zaizkigu horiek atera baino 
lehen, beraz beti beharra dago, eta 
behar desberdinak sortzen dira gaur 
egun gainera; familia desberdinak 
behar ditugu denetarako.
ainize, zehazki zure kasuan hiru urteko 
alaba duzu etxean iaztik.
Ainize Balenciaga: Iazko apirila 
bukaeran etorri zen gure familiara 
eta urte eta erdi daramagu harekin.
zer dela eta hartu zenuten harrera fami-
lia izateko erabakia?
A.B.: Uste dut hori biografikoki 
momentu oso konkretu batean sen-
titu genuela nire senarrak eta biok. 
Guk beste bi seme dauzkagu zaha-

rragoak eta sentitzen genuen gizar-
te honetan gure harritxoa edo apor-
tazioa hortik egin behar genuela. 
Familia bat sortua dugu, benetan 
familia pribilegiatua sentitzen gara 
eta aterpe horretan ume batek lekua 
baldin badu, ongi etorria.
zer suposatu du zuentzat?
A.B.: Gauza asko, urte eta erdi 
bakarrik izan arren urte oso inten-
tsoa eta oso aberatsa izan baita. 
Suposatu du gure familia sistema 
berriro moldatu behar izan dela, 
eta gure semeak moldatu behar izan 
direla egoera berri honetara. 
nola hartu dute haiek?
A. B.: Era oso naturalean. Guk 
planteatu genuen bazeudela guraso 
batzuk gaixo edo ezin zutenak aurre-

ra jarraitu beren seme-alabekin eta 
bitarte horretan familia behar bat 
zutela ume horiek. Eta beraiek ere 
sentitzen zuten baietz, gure etxean 
lekua zegoela, bazegoela beste loge-
la bat, ohe bat eta gogoa beste ume-
txo batekin egotekoa. Gero hori 
gauzatu egin behar da egun batetik 
bestera, eta nik uste hor batez ere 
zaharrenak –hamar urte zituen– 
beste heldutasun bat zuela eta gaz-
tetxoenak –sei urte zituen– krisial-
ditxo bat izan zuela eta amaren 
babesa behar izan zuela. Baina gaur 
egun beraiek ere esaten dute euren  
bihotzeko arrebatxoa dela eta, nos-
ki, dauzkate beren kariñoak eta 
beren liskarrak, beraien artean 
dauzkaten bezalaxe.
baliteke inoiz haur horiek familia bio-
logikoarekin bueltatu behar izatea. nola 
prestatu behar zara momentu horreta-
rako?
A. B.: Ezinbestekoa da hori kontuan 
hartzea momentu oro. Guk argi 
geneukan pauso hori emateko gai 
ez baginen ez genuela harrerako 
ume bat hartuko, adopzio batera 
joko genuke edo beste aukera batzuk 
aztertuko genituzke. Argi geneukan 
benetako apustua hortik joan behar 
zela; momentu jakin batean haur 
honek bere bidea egin eta beste 
nonbaitetik joan behar baldin badu, 
bere amarekin bidea egiteko auke-
ra baldin badauka... chapeau! Gero 
nik nire zauriak landu beharko 
ditut…
Harremanik ba al dago harrera familia 
eta familia biologikoen artean? nola 
izaten da prozesu hori?
R. S.: Prozesu guztiak ez dira ber-
dinak, baina hasieratik onena umea-
rentzat izaten da bi familiak ezagu-
tzea, harreran joan baino lehen. 
Gure harrera familiek formakuntza 
daukate eta badakite hori izan behar 
dela onena, eta kasu batzuetan lor-
tzen da. Beste kasu batzuetan kos-
tata lortzen dugu eta beste batzue-
tan ez dugu lortzen igual gurasoak 
ez daudelako, edo kartzelan daude 
lako edo beste egoera bereziren bat 
dutelako. Baina benetan umeentzat 
jatorrizko familiaren baimen hori 
beste familiarengana hurbiltzeko 
garrantzitsua da, askoz errazagoa 
da dena.
zaila da harrera familiak topatzea?
R. S.: Ume guztientzako familiak 

Harrera familiak

945-77 30 52

Harrera zentroak: Haur asko daude 
harrera familia baten zain, euren 
guraso biologikoekin bizi ezin 
direlako harrera zentroetan 
daudenak. Adin guztietako haurrak 
eta nerabeak dira, batzuk bakarrik 
hartu behar dira, eta beste batzuk, 
aldiz, anai-arrebekin batera.

Harrera motak: Hainbat harrera 
mota daude; bi urteko iraupena 
duena, bi urtetik gorakoa eta, 
azkenik, sei bat hilabeteko iraupena 
duena, batez ere sei urtetik beherako 
haurrak hartzen dituena.

Argibide gehiago: 945- 77 30 52 
acogimiento@alava.net 

"Kanpaina honekin 
gizarteari helarazi behar 
diogu hau denon ardura 
dela, familia bila ari garela"
r. sanCHez                                                 
HArrErA FAMiliAko tEknikAriA

"Semeek ere sentitzen 
zuten gure etxean logela 
bat zegoela hutsik, ohe bat, 
gogoa zutela..." 
a. balenCiaga                                        
HArrErA FAMiliA
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asteko elkarrizketa

topatzea bai. Asko kostatzen zaigu, 
adibidez, anai-arrebentzat, bi eta 
hiru anai-arrebentzako taldea baldin 
bada… Beste aukerarik ez badago 
banatu egiten ditugu, baina ahal 
badugu elkarrekin mantendu nahi 
ditugu. Horientzako familia bila ari 
gara orain, batez ere.
nola helarazten duzue behar hori?
R.S.: Iragarri halako guneetan egi-
ten dugu, eta ahoz ahokoaren bitar-
tez ere heltzen zaizkigu familiak. 
Ordutik aurrera, inor animatzen 
bada telefono bat dugu (945- 77 30 
52) deitzeko eta solasaldi bat egiten 
dugu zen den kontatzeko. Animatzen 
badira formakuntza saio bat egiten 
dute, eta gero balorazio bat pasa 
behar dute, hori bai; elkar ezagutu 
behar dugu eta zertan lagundu behar 
dugun jakin eta zer nolako umea 
eraman ahal dezakegun etxe bakoi-
tzera.
Harrera familiaz ari garenean bikote bat 
bilatzen ari gara? seme-alabekin, ema-
kume bakarra izan daiteke…?
R.S.: Izan ahal da bikotea, pertsona 
bakarra, emakumea nahiz gizona, 
sexu berdineko bikotea, edozein 
adinekoa… Azken batean sentitu 
behar du ume bat zaintzeko gai dela, 
ahal duela halako egoera batean. 
Ondoren formakuntzan sakonduko 
du. Zertan sartzen zaren ondo-ondo 
pentsatu behar da, baina baldintza-

rik ez dago; ez dago familia berezi 
bat, denok zaindu ahal dugu beste 
bat.
egokitzeko tarte bat izaten da?
R.S.: Ebaluazioaren ostean jakiten 
dugu hori, familia egokia den eta 
zer egingo lukeen ongien. Ainizeren 
kasuan, esaterako, beste bi ume 
zeuden, beraz, iritsi berria izan 
behar zen beste horiek baino txi-
kiagoa, eta beraz, aukerak murriz-
ten dira… Zenbat denborarako? Izan 
ahal da epe luzerako edo ez. Horre-
gatik elkar ezagutu behar dugu, 
familiarentzat eta umearentzat zer 
den onena jakiteko. Aukeratutakoan 
hasten da beste prozesu bat.

diru laguntzarik al dute familiek?
R.S.: Badago diru laguntza bat hila-
betero, ezberdina umearen arabera, 
eta beharren arabera. Ezohiko gas-
turik baldin badute ere eskatu ahal 
dute laguntza berezi bat: ortodontzia, 
eskola partikularrak... Beste alde 
batetik laguntza teknikoa ere bada-
go: lantalde tekniko bat dago, hezi-
tzaile batekin, psikologo batekin... 
A.B.: Hori eskertzekoa da, eta beha-
rrezkoa da gainera. Hasiera batean 
behar da, egokitzapen horretan 
galdera asko dauzkazulako: nola 
jokatu berarekin, nola kudeatu zure 
emozioak, nola landu beste semee-
kin… Eskertzekoa da teknikariek 
gertutasun hori bilatzea.
zergatik hartu seme-alaba bat etxean?
A.B.: Uste dut hori bakoitzak bere 
buruari egin beharreko galdera dela, 
ni ez naiz inor sentitzen horri eran-
tzun bat emateko. Nire esperientzia 
izan da ez dugula ez dakit nora jo 
behar izan laguntzeko edo mundu 
hobeago bat egiteko, bertan, herri 
edo hirian dauzkagula hainbat egoe-
ra oso latz. Haurrak daude tartean 
eta beraiei etxe goxo bat eman badie-
zaiokegu, aurrera.
rosalen, nola egin behar da?
R.S.: 945- 77 30 52 telefonoan jarri 
daitezke harremanetan gurekin 
zalantza guztiak argitzeko. Mila 
esker. Behar zaituztegu.

"Hasiera batean beharrezko 
da laguntza teknikoa, 
egokitzapenean, galdera 
asko dauzkazulako" 
a. balenCiaga HArrErA FAMiliA

"Sentitu behar du ume bat 
zaintzeko gai dela halako 
egoera batean; ez dago 
baldintza berezirik"
r. sanCHez HArrErA FAMiliAko tEknikAriA
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publizitAtEA
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iritzia

DEbEkuAk itsAsEGiArEn zintA

A
mama arabarra umezurtz geratu zen 
goiz eta bere ahizparekin batera 
Bizkaia aldera egin zuten osabak 
deituta. Handik gutxira, neskatxa 

gazte gazteak zirela, oihal denda bat ireki zuten 
herrian, maldan gora, zehazki portua goitik 
begiztatzeko behar zen altuera justu justuan. 
Aitite, herriko auzo bateko Txomane baserrian 

jaio zen, zehazki 
itsasoa goitik 
begiztatzeko behar 
zen altuera justuan.
Amamak leku 
hartan sustraiak 
botako zituela 
erabaki zuen. 

Aititek hain zituen beteta urdin kolorez begiak, 
hain kresal usainez arima, itsas gizona egin zela 
erremediorik gabe.  

Izara leunak, marinel jantzi sendoak eta 
heriotza ornitzeko hil-oihal puntilladunak josten 
zituen amamak. Itsasoak zeharkatzen zituzten 
garraio-ontziak gidatzen zituen aititek. Lurrera-
tzean, bion artean landatutako dendaren gaineko 
geure etxera, amamaren aingurara itzultzen 
zenean, bere maletan sartzen ziren munduko 
portuetan jasotako arrangurak eta algarak. 
Amamak belarrekin enplastuak egiten zituen 
gorputzaren eritasuk sendatzeko eta aititek 
ipuinak kontatzen zizkigun arimak sendotzeko. 
Hilen egunean, nire jaioterrira joan nintzen, 
lehenago izan zirenak eta naizen hau izateko 
erroak bota eta bideak erakutsi zizkidaten haiek 
bisitatzen. 

Kanposantua maldan gora dago, zehazki nire 
bizitza goitik begiztatzeko behar dudan altuera 
justuan. 

H
iriko begetariano dekanoan bazkaldu du 
gaur Estik, azken urteotako asteazkene-
ro bezala. Karta polita dute gaurkoan 
ere, eta etxean erraz prestatzen ez diren 

plater zenbait eskaintzen dira. Menu erdian 
aukeratutako bi platerak goxo askoak iruditu 
zaizkio. Harritua dago alde horretatik; izan ere, 
jatetxera joaten urte batzuk daramatzala kontuan 

hartuta, ez du gogoan 
gustatu ez zaion 
platerik sekula jan 
izana bertan. Hala 
jakinarazi dio hiru 
jabe-zerbitzarietako 
bati ordaintzean: 
“Marka da gero, 

benetan. Zorionak!”. 
Jatetxean eman duen denboran ez du beste 

ezer esan. Ikusi eta entzun, ordea, asko egin du. 
Labean egindako arroza jaten ari dela, esaterako, 
Kataluniaren gaineko berbak ailegatu zaizkio 
belarrietara, inork ez dakiela oso ondo zer gertatu-
ko den eta, beraz, interesgarri dagoela panorama.
Era berean, unibertsitateari buruzko berriketa 
kritiko samarra aditu du tarteka, esanengatik-eta, 
irakasle batzuen ahotan. Bertan ez dauden hiruga-
rren pertsona batzuen inguruko zenbait pasarte 
ere entzun ditu, eta pertsona horiek (bertan ez 
dauden) beste hirugarren batzuekin dituzten 
harreman xelebreen oihartzuna jaso. 

Bidaiak bakarrik egitera ohitua den pertsona-
ren antzera, begetarianora bakarrik joatea maite 
du Estik, bazkaltiarren arteko giro patxadatsua 
dastatzera: plazera sortzen dio genero humanoaren 
adierazpenak behatzeak mahai baten bueltan, 
ikus-entzunezko estimulu ozenik ez duen jate-
txean.  

Nire behatokiaBegetarianoan

itziar rekalde
ipuin kontAlAriA 

edu zelaieta anta
iDAzlEA

"Jatetxean ez du 
beste ezer esan; 
ikusi eta entzun, 
ordea, asko egin du"

"Hilen egunean, 
bideak erakutsi 
zizkidaten haiek 
bisitatu nituen"
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iritzia

Kalea bizi

Josean bueno saez de albeniz 

GAstEiz

Bitxia da joera sozialean 
gertatzen diren 
aldaketen nondik 
norakoa. Izan ere, 
faktore ugarik dute 
eragin zuzena gure 
portaeran. Azken 
boladan topikoa bihurtu 
da, adibidez, teknologia 
berriek eragindako 
aldaketa sozialak 
aipatzea.
 Gasteizen, azken 
urteotan, aldaketa 
esanguratsua izan dugu 
gure instituzio sozial 
garrantzitsuenetako 
batean, hau da, poteoan: 
tabernetatik kanpora 
atera da. Duela urte 
batzuk askoz giro 
gutxiago zegoen kalean, 
eta poteoa batez ere 
taberna barruan egiten 
zen; normala, 
Siberia-Gasteizen bizi 
gara! Baina orain gero 
eta ohikoagoa da 
tabernetatik kanpora ere 
kuadrillarekin egotea, 
kalean biziz eta kalea 
bizituz. Eta ez da soilik 
udako kontua, joera 
honek udan bere gorena 
jotzen badu ere.
Zergatik gertatu da 
aldaketa? Arrazoi asko 
daude. Batetik, barruan 
erretzeko debekua dugu: 
tabernari askok 
mahaitxoak, 
altuxeagoak ala 
baxuagoak, paratu 
zituzten atearen 
ondoan, 
erretzaileentzako 
babesleku. 
Tabakozaleak pioneroak 
izan dira kalearen 
birkonkista honetan. 
Bitxia da nola debeku 
batek eragin hain alaia 
eta bizigarria izan 
dezakeen. Beste arrazoia 
kalera zabaldu diren 

taberna askoren 
eboluzioa dugu, alde 
zaharrean era 
nabarmenean eta hiri 
osoan antzeman 
daitekeena. Udalak 
eginiko arautegiak, 
beladoreak onartuz, 
lagundu du prozesu 
honetan, baina 
seguruenik auzo askotan 
garatu den pintxopote 
tradizio berriak gehiago 
bultzatu du gasteiztar 
askorengan kalean solas 
egiteko gogoa, 
disfrutatzeko modua 
baita lagunekin, basoa 
eskuan, giro ederrean 
egotea.
Arrazoiak edozein 
direlarik, argi dago 
poteoa ez dela gaur egun 
taberna batera sartu, 
egon eta atera beste 
taberna batera sartzeko. 
Kaleak ere badu bere 
lekua poteoaren 
jardueran, gero eta 
gehiago, neguan eta 
udan. Bada aldaketa 
esanguratsua gure 
ohituretan.
Gazteagoa nintzenetik 
hona giroa galdu du 
hiriak astegunetan, gero 
eta europarragoak gara 
orduei begira: lehen 
astearte edo ostegun 
batean, gaueko 
hamarretan, alde 
zaharrean bazegoen 
giroan ibiltzerik. Gaur 
egun ez dago 
honelakorik, baina, 
trukean, ohitura berriak 
zabaldu zaizkigu, 
kaletarrago bihurtzen 
gaituztenak, Gasteiz 
hotz honen giroa 
berotzen dutenak.

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

#kortxoenea
kultura hiriburua izateko bi hilabetera, kortxoenea 
gaztetxea bota dute aste honetan Donostian. Olatu talka 
baino, mezu olatuak eta talka ideologikoak nagusitu dira 
egunotan sare sozialetan. i.estarrona @itsasoestarrona gasteiz

asier lauzurika @alauzurika
Uste dut kultura herritar eta parte hartzailea 
aldarrikatu duen Donostia 2016 proiektuak 
Kortxoenearekiko posizio argiagoa beharko 
lukeela izan.

Haizea solagurenbeaskoa @aidegatxo
Bizilagunak gaztetxe kanpoan ta ikastolako 
ikasleak, ikasgelako lehiotik burua eta 
besoak aterata #KortxoeneaBizirik 
oihukatzen.... #auzoa

andoni egia @AndoniEgia
Pertsona zehatz eta boluntate pertsonalak 
gaindituz, hiri-eredu=jendarte ereduen 
arteko talkan kokatzen da auzi hau: 
Donostia 2016 vs Kortxoenea.

kattalin miner @Minerkattalin
"Hormak, bizikidetza-balioen igorle" 
DSS2016? Zein? Gaur bota dituzuen 
Kortxoenea-koak? #kortxoeneabizirk 

donostia 2016 @Dss2016
#Donostia2016|ren balioei jarraiki espero 
dugu irtenbideak bilatzeko elkarrizketa 
irekiak emankorrak izatea.

iker tubia @ikertb
Kapitalaren Kultura haien esku zela 
ospatzeko txanpainarekin topa egin nahi 
izan zuten. Lehenbizi, kortxoa kendu
#KortxoeneaBizirik #DSS2016

eneko goia @enekogoia
Jabeak epaileari eskatu dio hustutze 
agindua; Udalak Kortxoeneako taldearekin 
hitz egin du eta hitz egiten jarraituko du 
konponbideak bilatu asmoz.

iban zaldua @ibanz
Plusbalioa, balio kulturalak baino 
indartsuago beti. @kortxoenea ez eraitsi!
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ArABAKo KuAdrillAK
gasteiz

itsaso estarrona 

GAstEiz

"Apala eta errealista". Hala-
xe laburbildu dute Gasteiz-
ko gobernu berriak eta 
PSEk datorren urterako 
adostu berri duten proiek-
tu ekonomikoa. Javier 
Maroto alkate ohiak aurre-
ko legegintzaldian eragin-
dako 68 milioi euroko 
zuloari aurre egiteko, 
murrizketak aurreikusi 
dituzte hainbat sailetan. 

Hirigintza proiektue-
tarako, esaterako, 2,5 milioi 

euro gutxiago izango ditu 
hiriak (8 milioitik 5,5era); 
enplegua sustatzeko, 16,6 
milioitik 6,9ra jaitsiko da 
aurrekontua, Europako 
Urban programa bukatu-
ko delako, beste arrazoi 
batzuen artean; horiez 
gain, murrizketak egongo 
dira beste zenbait sailetan, 
tartean Ingurugiroa, Par-
te-hartzea, Segurtasuna, 
Eraikinen mantentze 
lanak, Funtzio publikoa, 
Informazioaren teknolo-
giak eta Gardentasuna. 

Aldiz, pertsonal gas-
tuetarako zazpi milioi euro 

gehiago bideratuko dituz-
te, udal-langileei soldata 
%1 igo eta 2012tik zor zaien 
gabonetako paga ordain-
tzeko. Alkatetzaren aurre-
kontua ere handituko dute 
(5,8 milioitik 7,4ra), bes-
teak beste Elkarbizitza 
eta Aniztasun zerbitzua 
abiatzeko. 

Zenbakitan, 342 milioi 
euroko diru-poltsa izango 
du Gasteizek datorren 
urtean; alegia, iaz baino 
zortzi milioi gutxiago (%2ko 
jaitsiera). Kopuru horre-

Asteartean aurkeztu zuten Gorka urtaran alkateak eta peio lopez de Munain sozialistak udal-aurrekonturako akordioa.  | GAstEizko uDAlA

aurrekontuak

gasteizko aurrekontuak, 
gerrikoa estututa
santa barbara plaza, koroatze auzoa, brt autobus sistema eta tranbia izango dira udalaren lehentasunak 2016an

342
Milioi Euro

Iazko aurrekontua 
baino %2,3 
baxuagoa izango 
da aurtengoa 
(zortzi milioi 
gutxiago). 



 alea 15

tatik, 15 milioi aurtengo 
aurrekontu-gabeziari aurre 
egiteko bideratuko dituzte. 
Hartara, "partida asko doi-
tu" behar izan dituzte, Gor-
ka Urtaran alkateak berak 
aitortu duenez.

antzokia eta eratzen gunea
Murrizketak egingo dituz-
ten arren, alkateak eta 
PSEko bozeramaile Peio 
Lopez de Munainek ziur-
tatu dute "gasteiztarren 
bizi-kalitatearekin lotura" 
duten diru-sailetan "kopu-
ruei eutsi" egin dietela. 
Hala, gizarteratzeko eta 
laneratzeko partidak han-
dituko dituztela iragarri 
du Urtaranek, baita kale-
ko hezkuntzarako kontuak 
ere. Kulturan, sormena 
sustatzeko Eratzen zentro 

berriari begirako proiek-
tuak abiatuko dituzte, eta 
Gasteiz Antzokia martxan 
jartzeko diru-saila onar-
tuko dute berriro, aurreko 
urteetako dirua ez baitzen 
gastatu; bestalde, garape-
nerako lankidetzarako 
%0,7a berrezarriko dute.

Corte inglesen, pasabidea
Lehentasunen artean, San-
ta Barbara plaza, Koroatze 
auzoa, tranbia eta BRT 
autobus sistema ezarri 
dituzte Urtaranek eta 
sozialistek.  Santa Barba-
rari dagokionez, urte 
amaieran El Corte Ingles 
eta Abastos plaza lotuko 
dituen pasabidea jarriko 
dute; ondoren, parterreak 
kendu, estalki txikiak 
altxatu eta parkinga han-
dituko dute ere. Eraberri-
tze hori jeltzaleen Bost 
enparantza proiektuaren 
baitan kokatzen da, jato-
rriz Andra Mari Zuriaren 
plaza, Plaza Berria, Foru 
enparantza, Jesus Maria 
de Leizaola eta Santa Bar-
bara plaza bere baitan 
hartzen dituena. 

Koroatzeri dagokionez,  
29 milioi euro bideratuko 
dituzte auzora, horietatik 
11 Europatik jasota. Ber-
tan, 750 etxetako energia-e-
raginkortasuna hobetuko 
dute, eta mugikortasuna 
errazteko neurriak hartu-
ko dituzte. 

babesa behar dute
Udal gobernuaren bost 
zinegotziak eta PSEren 
laurak ez dira nahikoak 
Gasteizko aurrekontua 
onartzeko, udalbatza osa-
tzen duten 27 zinegotzien 
erdiak gehi batek babestu 
behar dutelako proiektu 
ekonomikoa. Hori dela 
eta, EH Bildu edo PP-ren 
babesa behar izango dute, 
Hemen Gaude eta Iraba-
ziren zinegotzi kopurua 
ez litzatekeelako nahikoa 
izango. Laster abiatuko 
da emendakinak egiteko 
epea eta, negoziazioek frui-
tuak emanez gero, urte 
amaieran onartuko dituz-
te behin-betiko aurrekon-
tuak; akordiorik ezean, 
aurtengoak luzatu behar 
izango dituzte.

i. estarrona 

GAstEiz

Argitu dira azken asteotan 
Gasteizko tranbiaren ingu-
ruan izandako  gorabehe-
rak: azkenean, bi linea 
berri egiteko konpromisoa 
hartu du Udalak, Angule-
matik abiatuta: bata, Uni-
bertsitateraino, Adurtza 
eta San Cristobaleko auzo-
kideei zerbitzua emateko; 
bestea, Salburuko gizar-
te-etxeraino.  

Urria hasieran Iñigo 
Urkullu lehendakariarekin 
egindako bilera eta gero, 
tranbia Salbururaino luza-

tu beharrean auzoa bus 
azkarrekin lotzeko aukera 
jarri zuen mahai gainean 
Gorka Urtaran alkateak, 
hauteskunde kanpainan 
hitz emandakoa kolokan 
jarriz; hain zuzen, auzo-
kideek eurek erabakiko 
zutela adierazi zuen 
orduan. Hiru aste geroago, 
auzokideak bilera ireki 
batera deitu ondoren, eta 
PSErekin udalerako aurre-
kontu proposamena ados-
tu eta gero, metro arina 
ekialderaino eramango 
duela hitz eman du alka-
teak. Hain zuzen, 2017ko 

urte hasieran abiatuko 
dituzte lanak. 

Zabalganarako, aldiz, 
"bestelako mugikortasun 
aukerak" aztertuko dituz-
te eta, proiektu zehatzago 
baten faltan, kexu da ber-
tako Zabalgana Batuz auzo 
elkartea. Bestalde, hiria 
inguratzeko bus rapid tran-

sit (BRT) sistema ezarrri-
ko dute, 14 auzotatik iga-
roko dena, tartean Mendi-
zorrotza, Adurtza, Santa 
Lucia, Arana, Zaramaga, 
Lakua, Txagorritxu, San 
Martin eta Ariznabarra, 
gaur egungo autobus zer-
bitzuko L2 linearen ibilbi-
dearen antzekoa eginez. 

tranbia salburura iritsiko 
da, ez ordea zabalganara
brt autobusak hiria inguratuko du, 14 auzotatik igaroz

mugikortasuna

Adurtza, san cristobal eta salburura iritsiko da tranbia.  | AlEA

Lan berririk 
ez Gasteiz 
hiribidean 
Udalaren egoera 
ekonomiko txarra 
dela medio eta 
"beste lehentasun 
batzuk" 
dituela-eta, 
udal-gobernuak 
bertan behera utzi 
du Gasteiz 
hiribideko 
zaharberritzea 
Honduras eta 
Gaztelako 
Atearaino 
eramateko 
proiektua.  

AlEA

"Murrizketak egin 
arren, herritarren 
bizi-kalitaterako 
sailetan eutsi diogu"
gorka urtaran         
GAstEizko AlkAtEA
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aiaraldea

txabi alvarado bañares

AMurrio

Pasa den urriaren 12an 100 
urte bete ziren Jesus de 
Galindez jaio zela. Idazle, 
politikari eta ustezko 
espioia izan zen, baina 
horren guztiaren gainetik 
gauza batek bilakatu zuen 
ospetsu: bere desagerpen 
misteriotsuak.

Amurrio eta Madril 
artean hazi zen Galindez. 
17 urterekin afiliatu zen 
EAJra, eta alderdi jeltza-
learen gaztedietan milita-
tu zuen, Zuzenbide Politi-
koa ikasten zegoela. Handik 
hiru urtera hasi zen Gerra 
Zibila, eta Justizia Minis-
tro Manuel de Irujoren 
laguntzaile bilakatu zen, 
bi bandoetako atxilotuen 
trukatzeetan lan eginez.

Bando errepublikanoak 

porrot egin zuenean, Fran-
tziara egin zuen ihes, bai-
na ez bertan geratzeko. 
1939an Dominikar Errepu-
blikara joan zen. Bertako 
Eskola Diplomatikoan ari-
tu zen irakasle, eta Kanpo 
Gaietarako Ministerioan 
ere lan egin zuen. Herrial-
de horretan Leonidas Tru-
jillo zegoen boterean, eta 
diktadore horren semee-
tako baten irakasle izate-
ra iritsi zen Galindez: 
Ramfis Trujillorena. Hain-
bat ikerlariren arabera, 
Ramfisek zeresan handia 
izan zuen, handik urte 
batzuetara, Galindezen 
desagerpenean.

espioiaren misterioa 
1946. urtean greban zeuden 
azukre ekoizleekin akordio 
batera iritsi egin zen, 

Gutxiengo Soldaten Batzor-
deko idazkari lanetan zebi-
lela. Handik gutxira, Tru-
jilloren gobernuarekin 
zituen desadostasunak 
medio, New Yorkera joan 

zen, eta han bizi izan zituen 
bere azken urteak, bere 
bizitzako misteriotsuenak. 

Bizitza publiko nabaria 
egiten zuen garai horretan. 
Columbiako Unibertsita-
tean klaseak emanez eta 
Idazle eta poeta iberoame-
rikarren zirkuluan parte 
hartuz. Eusko Jaurlaritza-

ren deserriko gobernuen 
ere parte hartzen jarraitu 
zuen, Agirre lehendaka-
riarekin. Baina amurria-
rrak bazuen beste alderdi 
ezezagunago bat: Estatu 
Batuekin harremanetan 
zegoen espioiarena.

Informazio eta teoria 
asko daude Galindezek zer-
bitzu sekretuekin izandako 
harremanaren inguruan. 
Dominikar Errepublikan 
hasi omen zen harreman 
hori, FBIak gaiaren ingu-
ruan desklasifikatutako 
dokumentuen arabera. 
Bertan zeuden nazien eta 
Espainiako komunisten 
inguruan informatzea zen 
bere eginkizuna.

Honako mezu hau bida-
li zion Arthur P. Dugan 
agenteak garai hartan FBI-
ko buruzagia zen John 
Edgar Hooverri: “Galinde-
zek zintzotasunez esan digu 
nahiago duela nazien ingu-
ruko informazioa eman 
Espainiako komunisten 
inguruko ekintzen berri 
ematea baino, hala ere 
komunisten inguruko infor-
mazio baliotsua eman ahal 
izan digu beti”.  DR-10 kodea 
egokitu zitzaion amurrioa-
rrari. “Rojas agentea” izen-
datua izatera pasa zen gero.

Espioi moduan egin 
zuen lana bezain misterio-
tsua da bere desagerpena. 
1956ko martxoaren 12an 
izan zen ikusia azkenekoz, 
metro geltoki batean. Hona-
koa idatzi zuen testamen-
tuan: “Nire hilotza Amu-
rriora eramatea eskatu 
nahi dut, nire aitak Larra-
ben duen lursailera”. Bai-
na bere gorpua ez zen inoiz 
agertu. Hipotesi asko pla-
zaratu dira Galindezen 
desagertzearen inguruan, 
baina honakoa da heda-
tuena: Trujillo diktadorea-
ren enkarguz bahitu eta 
Dominikar Errepublikara 
eraman zutela, bertan tor-
turatu eta erailtzeko.

Pasa den asteburuan 
omenaldia egin zion EAJ-k 
Aresketamendin.

Jesus de galindez: gerra 
hotzaren lainopean 
desagertu zen arabarra
Estatu batuetarako espioi lanak egin zituen jeltzale amurrioarra omendu berri du EAJ-k

omenaldia

Hipotesi hedatuena 
da Trujillo 
diktadorearen 
enkarguz hil zutela

Amurrioko batzokiko txistu klaseetan parte hartzen zuen udan Galindez jeltzaleak.  |  AiArAlDEA
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gorbeialdea

mikel CarrasCo aPoita* 
*parke naturaleko zaintza 
zerbitzuko kidea - MurGiA 

Gorbeiako baliabide natu-
ralak antzinatik ustiatu 
dira; tartean, zuhaitzen 
ustiapena. Egurra lortze-
ko moztu izan dira zuhai-
tzak eta egur horri asko-
tariko erabilerak eman 
zaizkio historian: ikatza 
egin, etxeak berotu, karea 
lortu, itsasontziak eraiki…

XVI. mendera arte ohi-
koena zuhaitzak oinetik 
moztea zen, baina horrek 
arazoa zekarren: hain zuzen 
ere, mendian zeuden abe-
re andanak zuhaitz jaio-
berriak jaten zituztela eta 
horren eraginez gero eta 
zuhaitz gutxiago zeudela. 
Hori ikusita, zuhaitzak 
mozten zirenean zuhaitz 
berriak landatzera legez 
behartzeaz gain, egurra 
lortzeko beste modu bat 
ere proposatzen hasi zen: 
zuhaitzak lepatzearena.   

20 urteko zuhaitzetan
Teknika hori erabiliz 20 
urte inguruko zuhaitzari 
enborra 2 edo 2,5 metroko 
altueran mozten zitzaion; 
horrela, datozen urteetan, 
adar ugari ateratzen zituen 
arbolak. Eta 10 edo 20 urte-
ren buruan zuhaitz horiei 
adar batzuk mozten zitzaiz-
kien. Modu horretan, egu-
rra lortzearekin batera 
zuhaitza bizirik mantentzea 
lortzen zen eta abereek 
zuhaitz horien azpian baz-
ka egin zezaketen. Zuhaitz 
mota hauek garapen jasan-
garriaren eredu argia dira, 
abeltzaintza, basogintza 
eta naturaren zaintza uztar-
tzen baita baso hauetan.

Gorbeiako mendial-

dean nonahi topa ditzake-
gu zuhaitz lepatuak edo 
zuhaitz motzak; izan ere 
Gorbeia da Euskal herrian 
zuhaitz motz gehien duen 
parke Naturala. Bertan 
dagoen animalia eta lan-
dare aniztasunaren arra-
zoietako bat zuhaitz mota 
hauen presentzia da; izan 
ere, pago, haritz edo ametz 
zahar hauek animalientzat 
bizitoki diren zulo ugari 
dituzte eta. 

Bestalde, zuhaitz zaha-
rrak direnez adar batzuk 
usteltzen ari zaizkie horie-
tako batzuei eta bertan 

intsektu, liken edo goroldio 
ugari topa daitezke egurra 
deskonposatzen. Hortaz, 
Gorbeian arkanbelea edo 
rosalia alpina bezala eza-
guna den intsektuak topa-
tzea zuhaitz zaharrei sor 
zaie. Lepahoria ere Eus-
kadi mailan Gorbeia du 
bizitokirik egokiena, 
zuhaitz zaharren zulo 
horiek bizitokitzat baititu. 
Muxarrak, katajinetak, 
okilak, saguzarrak eta bes-
te hamaika animalia eten-
gabe bilatzen dute zuhaitz 
lepatuak bertan aurkitzen 
baitute segurtasuna ema-

ten dien bizitokiak.
Horrez gain, garai bate-

ko usadioen testigu izan 
diren aldetik baliabide 
kulturaltzat har daitezke, 
eta aldi berean, arbola 
zahar batek dituen aban-
tailak ditu naturaren kon-
tserbazioan.

mairuelegorretan berriak
Hala ere, zuhaitz hauek 
gero eta gutxiago ikusiko 
dira inguruko basoetan, 
izan ere, zaharrak direnez 
eta negu partean bereziki 
adarretan pisu gehiegi 
hartzen dutenez, urtero 
bat edo beste erortzen da. 
Hori dela eta, Mairuele-
gorretako kobazulotik 
gertu dauden pare bat 
zonaldetan batzuk inausi 
dira zuhaitz motz berriak 
sortuz. 

Esan bezala, horiekin 
osatutako baso ugari dau-
de Gorbeian; bat aipatzea-
rren, Murua herritik Gor-
beiara doan bidean bertan 
topa daitezke 200 urtetik 
gora dituzten haritz motzak, 
edo, Mairuelegorretako 
kobazulorako bidean dagoe-
na ere bisita daiteke. Horie-
taz gain, Gorbeian bada 
pago motzez osatuko baso 
txikia eta oso ezaguna. 
Otzarreta izeneko inguru-
nean dago kokatuta eta 
bertara iristeko Baraza-
rreko mendatetik Saldro-
poko urmaelera doan 
bidean dagoen bideguru-
tzean ezkerretara egin 
behar dute bisitariek.

Zuhaitz motz handi bat 
ere badago Gorbeian; hain 
justu, Siskina mendiaren 
magalean dagoen 7,7 metro-
ko perimetroa duen pagoa 
da hori. 

ikusgarria da siskinako magalean dagoen pagoa.  |  MikEl cArrAsco

euskal Herrian zuhaitz motz gehien 
duen parke naturala da gorbeiakoa
Egur gehiago lortzeko enborrak lepatzen hasi ziren herritarrak duela bost mende, basoetan aztarna berezia utziz

natura
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lautada

anakoz amenabar @anamenabar

AGurAin

Hamar urte baino gehiago 
dira Lautadan berdinta-
suna ardatz dituzten jar-
dunaldiak antolatzen dituz-
tela, eskualdeko udalerri 
ezberdin batean urtero. 
Iaz, esaterako, gazteen 
arteko harremanak izan 
zituzten hizketagai Dulan-
tzin egindakoetan. Eta 
aurten, berriz, familia ere-
du berriei helduko diete 
Agurainen.

Seme-alabak dituzten 
bikote homosexualak, ama 
guraso bakarrez osatutako 
familiak, umetokia aloka-
tzen dutenak. Askotariko 
familia eredu berriak dau-
de gaur egun, eta horiek 
ikusarazi nahi dituzte jar-
dunaldi hauekin, Lauta-
dako Kuadrillako Berdin-
tasun teknikari Jaione 
Almirantek azaldu moduan: 
"Uste dugu ez direla ikus-
gai egiten eredu hauek 
oraindik, eta hori izan da 

jardunaldi hauek antola-
tzeko arrazoietako bat". 

Herri txikietan eredu 
horiek ikusaraztea zaila-
goa izan ohi da, eta hala 
aipatu du Almirantek: 
"Badirudi oraindik tradi-
zioaren inguruan mugitzen 
direla herri hauek eta 
aldaketa hauek ez dira 
asko sumatzen". Hainbat 
herritarrek eredu horiek 
ezagutzeko gogoa dutela 
dio eta jardunaldiotan 
informazio baliagarria 
jasoko dutela.

mahai-ingurua
Aguraingo musika esko-
lako musikariekin eman-
go diote hasiera larunba-
tean, 17:00etan, kale nagu-
sitik igaroko den kalejira 
batekin. Ekitaldiaren 
aurkezpenaren ostean, 
Zabalarte etxean, 17:30ean, 
hainbat dokumental eta 
pelikularen zatiekin osa-
tutako sarrera bideoa iku-
siko dute.

Eta, jarraian, mahai-in-
gurua izango da bi familia 
mota ezberdinen ordezka-
riekin. Nazaret Rosado 
ama guraso bakarra duten 
familietako elkarteko 
ordezkaria izango da hiz-
lari, alde batetik, bikoterik 
gabe ama izateko erabakia 
hartu dutenen izenean. 
Eta Besarka elkarteko 
Julia Larrinbe izango da, 
beste alde batetik, harre-
ra eta adopzioaren ingu-
ruan lanean dabilen elkar-
tearen izenean. "Sentsibi-
l i zaz ioa  da  he lburu 
nagusia. Beste familia 
batzuk badaudela eta haue-
tako askok diskriminazioa 
jasaten dutela ezagutu 
behar dugu", azpimarratu 
du Almirantek.

Jalgi emakume taldea-
ren errezitaldiarekin, 
19:30ean, eta Burguko 
Argia emakumeen elkar-
teak antolatutako pintxo
-potearekin amaituko 
dituzte jardunaldiak.

Familia eredu berriei buruz 
arituko dira agurainen
Ama guraso bakarrez osatutako familia izango dute aztergai, besteak beste, zabalarten

Familia mota ezberdinen ordezkariekin mahai-ingurua egingo dute zabalarten, larunbatean .  |  G. GArAiAlDE

berdintasuna

a. amenabar

DulAntzi

Antzerki Amateur 
Jaialdiari ostiralean, 
hilaren 6an, emango 
diote hasiera, eta aza-
roaren 20ra bitartean 
zortzi lan aurkeztuko 
dituzte Dulantziko Txe-
ma Blasco antzokian. 
Euskarazko lanik ez 
da izango. 

Cacereseko (Espai-
nia) Argea taldearen 
Troyanas lanarekin 
hasi eta, besteak beste, 
Aimara taldearen Yo 
soy la revolución edo  
La Petiestable taldea-
ren Satvages lanak 
ikusi ahal izango dira.  
Hilaren 28an amaiera 
gala egingo dute.

antzerki talde 
amateurren 
jaialdia hasiko da 
gaur, dulantzin

kultura

a. amenabar

ozEtA

Desobedientzia mahai 
gainean izango dute 
larunbatean, hilaren 
7an, Ozetako Garaion 
Sorgingunean. Lurral-
de Askea ekinaldiaren 
lehendabiziko bilera 
egingo dute, 10:00etatik 
aurrera, Izan desobe-
diente goiburu. 

Elkar ezagutzeko 
tartearen ostean, deso-
bedientziaren inguru-
ko hausnarketak egin-
go dituzte herri mugi-
m e n d u k o  h a m a r 
ordezkarik. Ondoren, 
lantaldeka egingo dute 
eztabaida eta bilera 
irekia egingo dute. 
Auzolanean ere aritu-
ko dira, arratsaldean.

desobedientzia 
izango dute 
solasgai ozetako 
garaion gunean

Jardunaldiak
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añana

estitxu ugarte @estitxuugarte

kuArtAnGo

Kuartangoren eta Mende-
baldeko Sahararen arteko 
harremana estutzen hasi 
da. Uda honetan lehenbi-
ziko aldiz Bakeleku ize-
neko udalekua antolatu 
zuten Zuhatzu Kuartangon 
eta hogei ume saharar 
hartu zituzten herrian, 
uztailan eta abuztuan. 
Bihar batzarra antolatu 
dute udaletxean hurrengo 
urteko udalekua presta-
tzeko eta bide batez kan-
pamenduetan jasan dituz-
ten euriteen ondorioz udan 
egon ziren umeen familiak 
zer egoeratan dauden azal-
tzeko eta bizi duten egoe-
ra arintzeko ekimenak 
aurkezteko.

Gainera ekitaldiak 
egingo dituzte goizean 

zehar Tindoufeko saharar 
errefuxiatuen kanpamen-
tura elkartasuna helaraz-
teko asmoz. Hala, 11:00eta-
tik aurrera Laguntza 
Humanitarioaren Karaba-
nak Aljeriako kanpamen-
dura aurki eramango 
dituen hiru ibilgailuak 
aurkeztuko dituzte eta 
herriko haurrek euren 
eskuen aztarnak utziko 
dituzte kanpamentuetara 
eramango den ibilgailu 
horietako batean. 

Euskal Trenbideetako 
Langileak Mugarik Gabe 
da ekimenaren antolatzai-
lea. Gasteizko eta Bilboko 
Euskotreneko langileak 
biltzen ditu taldeak eta 
azken urteetan Saharare-
kin lan egiten ari da buru-
belarri, materiala bildu 

eta kanpamentuetara bidal-
tzeko eta Mendebaldeko 
Sahararen egoeraren ingu-
ruan sentsibilizatzeko.

araban saiakera
2012. urtetik ume sahara-
rrentzat udalekuak anto-
latzen ditu Urduñan, urte-
ro urtero. Bakeleku ize-
neko ekimen hau Euskal 
Herri osora zabaldu nahi 
zuten eta aurten Araban 
egin dute saiakera lehen-
bizikoz aldiz. Arrakasta 
handia izan da. 

Kuartangoko Udalak 
eta bailarako herritarrak 
zeharo inplikatu dira uda-
lekuaren antolaketan eta 
Aljeriako kanpamentuetan 
bizi diren haurrei aukera 
eman diete hilabete beroe-
netan gutxienez basamor-

tua utzi eta giro osasun-
tsuagoan oporrak igaro-
tzeko. 

Dozenaka batzorde 
antolatu zituzten Kuar-
tangon umeentzat arropa 
eta janaria lortzeko, medi-
kuaren etxe zaharra eta 
baratza handia egokitu 
zuten sahararrak jasotze-
ko eta txangoak zein era 
guztietako tailerrak anto-
latu zituzten haiekin bate-
ra. Halaber oinarrizko 
osasun arreta eta elikadu-
ra orekatuagoa eskaini 
zieten. 

Arabako eta Bizkaiko 
Bakelekuak Gipuzkoara 
eta Nafarroara hedatzeko 
urratsa egingo du aurten 
Euskal Trenbideetako Lan-
gileak Mugarik Gabe tal-
deak.

Mendebaldeko saharako haurrei ongietorria egin zieten joan den udan Gasteizko udalean.  |  quintAs

sahararen aldeko ekitaldia egin eta 
bakelekua antolatzen hasiko dira
kuartangoko herritarrek sahararekiko elkartasuna indartuko dute bihar, hilaren 7an; 11:00etatik aurrera izango dira ekitaldiak

elkartasuna
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mendialdeamendialdeamendialdeamendialdea

Aurretik martxan zegoen 
arren, larunbatean 
inauguratu zuten 
Maeztuko Nordic Walking 
gunea. Udaletxe parean 
aurkezpena egin ostean, 
hastapen ikastaroa egin 
zuten 35 lagun inguruk 
ibilbide berdetik ; tartean, 
Maeztuko alkateak eta 
Mendialdeako Kuadrillako 
presidenteak. ingurukoak ez ezik, Euskal Herri osotik etorritako lagunak ere izan ziren inaugurazioan.  | bEAtriz FErnAnDEz

kirolgune
berria du
maeztuk

mirian biteri  

sAntikurutzE kAnpEzu

Urteroko hitzordua dute 
asteburuan Santikurutze 
Kanpezun: XXVI. San Mar-
tin azoka. Larunbatean 
hasiko dira ekintzak, Kan-
pezuko pilota eskolako 
pilotariek eskainiko duten 
jaialdiarekin. Pilotalekuan 

jokatuko dituzte norgehia-
gokak, 19:00etan.  

Igandea izango da egun 
potoloa. Betiko moduan, 
hainbat guneetan egongo 
da banatuta azoka; bate-
tik, inguruko abereak 
ikusteko aukera izango 
da, hala nola, behiak, zal-
diak, ardiak edo txerriak. 

Pilotalekuan, berriz, eho-
ziri eta artisau erakuske-
tak jarriko dituzte; 25 bat 
artisauen produktuak 
egongo dira ikusgai. Bes-
tetik, plazako arkupetan, 
Mendialdeako produktuak 
saltzen dituzten postuak 
jarriko dituzte; eta herri-
ko gainerako kaleetan, 

Euskal Herriko beste txo-
koetakoak.

gastronomia lehiaketa
Azokarekin batera, gas-
tronomia txapelketa egin-
go dute. Itxita dago dagoe-
neko izen-ematea; par-
te-hartzaileek eguerdia 
baino lehen eraman behar-
ko dituzte plater librea 
eta postrea pilotalekura. 
Ez da gastronomiarekin 
lotutako ekimen bakarra, 
izan ere, aurten, lehen 
aldiz, Mendialdeako pro-
duktuekin egindako pin-
txoen dastatzea dago. Euro 
baten truke, moxalez egin-
dako haragi-bolak, boilu-
rra duten odolkiak edo 
gazta eztiarekin probatu 
ahal izango da.  

Bestalde, eguerdian, 
harrapakarien hegaldien 
erakustaldia dago futbol 
zelaian; eta goiz osoan, 
umeentzako puzgarriak 
ikastolako jolastokian.

Azken bi urteotako ohi-
turari jarraituz, gainera, 
bertso azoka izango da; 
saio ibiltaria egingo dute 
Asier Solozabal eta Asier 
Otamendi bertsolariek 
herriko kaleetatik. Eta ber-
tso-eskolako taldeek ere 
emanalditxoa prestatu dute.

san martin azoka egingo 
dute igandean, kanpezun
Aurten, lehen aldiz, inguruko produktuekin egindako pintxoak dastatuko dituzte bisitariek

postuz eta jendez beteko dira igandean santikurutze kanpezuko kaleak.  |  Aitor ArEnAzA

Jaiak

kirola
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trebiñutrebiñutrebiñutrebiñu

mirian biteri 

trEbiñu

Asteburuetako arratsal-
deak epelean egoteko auke-
ra dute aurrerantzean 
Argantzungo eta Trebiñu-
ko konderriko etxeko txi-
kienek. Martxan daude 
dagoeneko bi herrietako 
ludotekak. Argantzunen, 
igandeetan dago zabalik,  
18:00etatik 21:00etara, uda-
letxean; eta Trebiñuko 
konderrikoa, larunbatean 
eta igandean, 17:00etatik 
19:00etara.

Bigarren horrek, baina, 
berezitasun bat du. Hain 
justu ere, ibiltaria dela eta 

herriz herri joaten dela; 
egun bakoitzean udalerriko 
bi herri bisitatzen dituzte 
begiraleek. Denera, zortzi 
herri eta lau begira dira 

konderrian. Asteburu hone-
tan, esaterako, larunbatean 
Sasetan eta Añastron egon 
da; eta igandean, Albainan 
eta Armentian. Kristina 

Oraak urteak daramatza 
bertako ludotekan begirale 
moduan. Adin tartea zaba-
la da han, bi urteko ume-
txoetatik 14 urte bitarteko 
neska-mutilak joaten dire-
la azaldu du, eta hortaz, 
adinaren araberako tailer 
ezberdinak antolatzen dituz-
tela. Tailerrak eta baita 
jolasak ere. 

Bestalde, adierazi du 
jolasgunea baino gehiago 
direla ludotekak. Horren 
harira, Barrendegiko Eus-
kara teknikari Beñat Goi-
tiak nabarmendu du "ele-
mentu garrantzitsuak" 
direla asteburuetan ere 
euskararekin harremana 
mantentzeko: "Doazen haur 
gehienak euskaldunak iza-
ten dira eta horrek eus-
karaz egiteko aukera 
eskaintzen du. Beraz, ludo-
teka bezalako erreferente 
bat izatea garrantzitsua 
da aisialdirako euskararen 
presentzian".

martxan dira argantzungo 
eta trebiñuko ludotekak
konderrikoa ibiltaria da; aste bukaera bakoitzean lau herri bisitatzen dituzte begiraleek

Askotariko tailerrak dituzte; irudian, Argantzungo haurrak.  | AlEA

umeak
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arabako errioxa

aitor alvarez

GuArDiA

Ander Diez Ayesa Guar-
diakoa ez bada ere, ondo 
ezagutzen du herria eta 
askotan entzun du bertan 
gaztelu bat izan zela. Arki-
tektura gradu amaierako 
proiektua egiteko ordua 
heldu zitzaionean, beraz, 
horren inguruan informa-
zioa aztertzen hasi eta 
lursail bat aurkitu zuen, 
Guardiako muinoaren ipa-
rraldean, XIX. mendeko 
gaztelua kokatzen zena.

Horri helduta, orain 
dela urtebete hasitako 
proiektua aurkeztu zuen 
larunbatean Diez Ayesak; 
ikerketaren emaitzak eta 
proposamenak ezagutara-
zi zituen. 

Gaztelua eraiki zen 
eremu horretan, gaur egun, 
eskola bat dago. Donostia-
rrak ez du uste erabilera 
egokiena denik, "lekuaren 
garrantzi historikoa" kon-
tuan hartzen baldin bada. 

Eraikina eta eraikinaren 
aztarnak "utzikeria eta 
zaharkituriko egoera 
batean" daudela dio Diez 

Ayesak. Hori kontuan izan-
da, proiektuaren helburu 
nagusia da gaztelua eta 
omenaldiaren dorrea  –
eraikinaren elementu 
garrantzitsuena– berpiztu 
eta gogoraraztea. 

30 metroko altuera 
Dokumentu grafiko ugari 
ez badaude ere, aurkituta-
ko hainbat planori esker, 
gazteluaren kokapen zeha-
tza eta haren elementu 
nagusiak zeintzuk ziren 
argitzea lortu du: "Hipote-
si bat egiten dut dorrea 
oinplanoan kokatuta; antzi-
nako omenaldiaren dorre 
horren zimenduak eta gaz-
teluaren sarbide zen hobia-
ren horma errekuperatzea 
da asmoa". Aztertutako 

informazioarekin ondorioz-
tatu duenaren arabera, 
dorreak 225 metro koadro-
ko oina zuen eta 25 eta 30 
metro arteko altuera, 
eskualde mailan "errefe-

Historia

xix.
MEnDEko GAztEluA

Guardiako 
gaztelua 
karlistadetan 
botatzeko agindua 
eman zuten. 
Geroago, armeria 
bat izan zen eta 
egun eskola dago.
bertan.

Ander Diez Ayesa Guardiara hurbildu zen larunbatean bertako gazteluaren inguruan egin duen proiektua aurkezteko.  |  AlEA

gaztelua, ahanzturatik argitara
Ander Diez Ayesa donostiarrak arkitektura gradu amaierako proiektua egin du Guardiako gazteluaren inguruan eta pasa den 
larunbatean aurkeztu zuen Guardian; gaztelua ezagutarazteko museoa eta elizaren inguruko ibilbidea egitea proposatu du  

"Omenaldiaren 
dorrea eskualde 
mailan erreferente 
elementua zen"
ander diez ayesa    
proiEktuArEn ArDurADunA
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rentzia elementua" zena. 
Diez Ayesak Guardiako 
Santa Maria eliza eta Abat 
dorrearekin alderatu du 
gaztelua: "Bi monumentu 
hauek historikoki garran-
tzia gutxiagokoak izan 
arren, gaur egunera arte 
mantendu dira". 

Proiektuaren arabera, 
gaztelua Guardiari sorrera 
eman zion elementua izan 
zen: "Guardia Erdi Aroko 
hiribildua da, Nafarroako 
erreinua defendatzeko erai-
ki zena eta lehenbizi gotor-
leku hori izan zen; leku 
estrategikoan, gainera, 
Guardiako iparraldeko mui-
noaren puntu garaienean". 
Azken horren inguruan 
zera ohartarazi du arkitek-
tura ikasleak: "Gaztelua 
eraikitzean kokapen pare-
gabea aukeratzen da; esko-
la hor izanik, ez herritarrek 
ezta bisitariek ere, ez dute 
bertara sartzeko aukerarik".

Egitasmoan, Diez Aye-
sak Guardiako gazteluaren 
inguruko museoa sortzea 
proposatu du. "Helburua 
da Karlistadekin botatzea 
agindu zen gaztelu horren 
ideia Guardiari itzultzea 
eta, horrekin batera, erai-
kin hori berpiztu eta gai-
nerako hiribilduarekin 
elkartzea; daukan garran-
tziarengatik, batez ere". 

Hark aurkez tutakoa 
"proiektu utopikoa" dela 
uste badu ere, bertako zati 
batzuk "aplikagarriak" 
direla uste du. Horren hari-
ra, dio egungo eskolaren 
jolastokia dena, geruzaz 
betetzen joan dela eta albo-
ko bi plazak baino kota 
altuagoa hartu duela. 
Proiektuan proposatzen 
du maila hori jaistea, bi 
espazioen kotak berdin-
tzeko eta elizaren inguru-
ko ibilbide perimetrala 
sortu ahal izateko.

ibilbidea 
Bi mailako plaza bat sortu 
du Diez Ayesak proiektuan, 
elizaren inguruko ibilbide 
hori ahalbidetzeko. "Horre-

lako proiektu txikiagoak, 
adibidez, planteagarriak 
dira eta, horrez gain, indus-
keta bat egin beharko litza-

teke, aurkikuntzak ekar 
ditzakeenak". Donostia-
rraren esanetan, "oso inte-
resgarria" izango litzateke 
ingurune horretan indus-
keta egitea: "Guardiako 
lur azpian aztarna asko 
daudelako, baita erroma-
tarren garaikoak ere".

Etorkizunaren ingu-
ruan hitz egitean, indus-
ketak egitearekin batera, 
gazteluari daukan garran-
tzia itzultzearen aldekoa 
da. Haren arabera, den-
borarekin, interesgarria 
izango litzateke eskola 
institutuaren aldera mugi-
tzea eta gazteluaren gunea-
ri "izaera publikoagoa" 
ematea, bisitatu eta eza-
gutu ahal izateko. 

Historia

"Jolastokirako 
proposatutakoa 
planteagarria da, 
gaur egun"
ander diez ayesa    
proiEktuArEn ArDurADunA

"Gazteluak Erdi 
Aroko Guardia 
hiribilduari sorrera 
eman zion"

Guardiako gazteluaren inguruan kontserbatzen diren dokumentu grafiko gutxienetako bat.  | AlEA

Eskolako jolastokia alboko bi plazekin berdintzea proposatu du Diez Ayesak, elizaren inguruko ibilbidea sortzeko.  |  AnDEr DiEz AYEsA
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HAMAikA sAltsA

besteak bezalako Prudentzio 
egun bat izan zitekeen 
1988koa ere, perretxiko eta 
barraskiloak hizpide nagu-

si diren horietako beste bat, Armen-
tiako zelaietatik bost kilometrora  
hiriko historian bere lerroa idazten 
ari den proiektuaren atea ireki izan 
ez balute: Gasteizko Gaztetxearena, 
hain zuzen, gotzaindegi zaharreko 
eraikin hutsean. Ordutik, larruzko 
txupen belaunalditik gaur egungo 
sare sozialen gizaldira, Gerra Hotza-
ren amaieratik Euskal Herriko bake 
prozesuaren hasierara, hogeita zaz-
pi urtez bizirik mantendu dute ehun-
ka gaztek alde zaharreko etxe auto-
gestionatu eta asanblearioa. Ibilbide 
horren berri emateko, dokumentala 
egin eta emanaldi-bira antolatu dute, 
prentsaurrekoan adierazi bezala, 
"urte hauetan zehar sentitu, pentsa-
tu eta egindako guztiari izen-abize-
nak jartzeko". 

Probatu ez duenak ez daki zer 
den hau izenburupean, hiru belau-
naldiren fikziozko istorioak elkar 
gurutzatzen dituen hariarekin tar-
tekatuta Gaztetxearen inguruko 
hainbat testigantza jasotzen ditu lan 
berriak; tartean, etxea okupatu zuten 
aitzindarienak, gaur egungo gazte 
asanbladako kideenak, gurasoenak, 
auzokideenak eta agertokitik pasa 
diren musikari eta antzerkilarienak. 
Soinu bandaren partitura, Bagarela 

kanta, Gasteiz Big Band-eko zuzen-
dari Jimmy Bidaurretak konposatu 
du, eta talde horrek eta Dj Lorok 
jarri diote musika. Gaztetxeak ida-
tzitako hitzei zortzi abeslarik jarri 
diote ahotsa: Evaristok, S.A. taldeko 
Juanek, Sorkunek, Betagarriko Iña-
ki Ortiz de Villalbak, Indarrapeko 
El Puto Titok eta Fat Fishek, eta 
Kodigo Norteko Markesek eta Sokek. 

gasteizen, abenduaren 4an
Gasteizen iaz eta aurten bi aurres-
treinaldi eskaini badituzte ere, aste 
honetan hastekoa zen dokumenta-
laren emanaldi egutegia Donostiako 
Kortxoenea gaztetxean, asteartean 
eraitsi izan ez balute. Gaztetxe Bira 
izenburupean, Euskal Herriko bes-
te lau bazterretan antolatu dute 
proiekzioa datozen asteetan: Bilboko 
Zazpi Katu gaztetxean, Erandioko 
Kalezulo gaztetxean, Altsasuko gaz-
tetxean eta Iruñako Kalekalde gazte 
lokalean. Gasteizen, abenduaren 4an 
jarriko dute, 19:30ean Arte eta Lan-
bide eskolan.  Euskal Herritik kan-
po ere erakutsiko dute lan berria; 
oraingoz, Madrilen, Bartzelonan eta 
Berlinen  lotuko dituzte emanaldiak. 
Eta, edonon egonda ere, internet 
bidez ikusteko aukera eskainiko 
dute abenduaren 15etik aurrera, 
Naiz.eus atarian. 

belaunaldiz belaunaldi, lekukoa
Gaztetxea bizirik mantentzeko, belau-
naldiz belaunaldi testigua pasatzeko 
lana "asko zaindu" dute. Hala adie-
razi du duela hogei urte gazte asan-
bladan aritutako Ekaitz Lotina bete-
ranoak, Hirinet FM irratsaioak 
alearekin elkarlanean egindako 
saioan. "Eraikin horren atzean isto-
rio oso potentea dago, eta belaunal-

istorio bete 
historia
Gasteizko Gaztetxeak bere ibilbidea jasotzen duen dokumentala aurkeztuko du 
Euskal Herrian eta Europako zenbait hiriburutan, "urte hauetan zehar sentitu, 
pentsatu eta egindako guztiari izen-abizenak jartzeko". itsaso estarrona gasteiz

Euskararen astea 
Gaztetxean

azaroaren 26a, osteguna

20:00  batukada, Hala bedi 
tabernatik Gaztetxera.

21:30 bertso saioa. Amets Arzallus, 
irati Anda, sustrai colina, oihana 
beltran, Manex Agirre eta Aiala 
Martin. 

24:00 tarantistadak Djs.

azaroaren 27a, ostirala

21:00 Eh sukarra, Hobetu beharra. 

azaroaren 28a, larunbata

12:00 triki-poteo euskalduna, san 
bizente aldapako 'faroloitik' hasita. 

19:30 Enkore, txapelpunk, Emon eta 
Dj Festa (GazteHitz jaialdia).

azaroaren 29a, igandea

19:00 '80 egunean' pelikula.

abenduaren 1a, asteartea

19:00 Mintzalagun world-coffee-a.

abenduaren 2a, asteazkena

19:00 kasernarat, kontzertu akustikoa.

abenduaren 3a

Euskararen eguna

Internet bidez ikusteko 
aukera eskainiko dute 
abenduaren 15etik aurrera, 
Naiz.eus atariaren bidez
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di aldaketa beti zaindu dugun zerbait 
da; zorionez, beti agertzen dira gaz-
te berriak eta fundamentuzkoak". 

Belaunaldi berrienekoa da Kepa 
Perez, 21 urteko gaztea. Duela lau 
urte, bere bizimoduaren oinarriak 
kolokan jarri zituen gazte asanbla-
dan hasi zenean: "Hamazazpi urte-
rekin, gurasoekin bizi zara eta ikas-
tolaren printzipioen arabera aritze-
ra ohituta zaude; gaztetxean, aldiz, 
eskema horiek guztiak apurtu eta 
zerotik hasten zara". Dioenez, Gas-
teizko beste eragile batzuetan zaila 
izaten da 16-17 urteko gazteak parte 
hartzen ikustea, eta zentzu horretan 
"kristona" iruditzen zaio etxe oku-
patuaren mugimendua. 

Autogestioa eta asanblearismoa 
giltzarri, berezitasun propioak bizi 
izan ditu belaunaldi bakoitzak. Gogoan 
du Ekaitz Lotinak bere aurrekoek 
"ikastolero" deitzen zietenean,  gaz-
tetxean euskara sustatzen Gasteizko 
lehenengo gazte euskaldunak izan 
zirenean: "Ordura arte, euskararik 
ez zen entzuten bertan, eta hemengoa 
ez zen euskaldun bati El vasco esaten 
zioten...".  Bi hamarkada baino gehia-
go pasa dira, eta Gaztetxeko euska-
raren astea iragarri berri dute Kepa 
Perezen asanblada-kideak. Doku-
mental berria esku artean, atzera 
begira eta aurrera doaz. 

entzun elkarrizketa: Hirinet.net  

"Hasieran 'ikastolero' 
deitzen ziguten; gure 
aurretik, Gaztetxean ez zen 
euskararik entzuten"
ekaitz lotina                                      
GAztEtxEko kiDE oHiA

"Ordura arte duzun 
bizimoduaren eskemak 
apurtzen dizkizu gazte 
asanbladan hasteak"
kePa Perez                                                     
GAztE AsAnblADAko kiDEA

Gotzaindegi 
zaharra okupatu 
zuteneko unea.

GAstEiz
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bertsolaritza

Proiektuak martxan jartzea 
bezain garrantzitsua da 
proiektu horien arteko lotu-
ra egonkorrak sortzea. Badi-

tugu bertso eskolak Araban, han-he-
menka, jende gazte gogotsuz bete-
ta. Baditugu bertsotan egiteko 
plaza ederrak ere, gero eta bertso-
zale eta euskaltzale gehiagoren 
bilgune direnak. Bertsoa lotzen 
ditu bi eremuak, baina batzuetan 
ez da nahikoa: laguntza apur bat 
behar izaten du bide horrek. Asmo 
horrekin sortu da Gazteak Plazara 
egitasmoa: bertsotan egiteko gogoa 
duten bertso-eskoletako gazteen-
tzako "igogailu" funtzioa bete nahi 
du. Plazetako oholtzetara gustura 
igotzeko eskailera-maila izateko 
asmoa dauka.

Hiru saio berezitan gauzatuko 
da, funtsean, Gazteak Plazara. Legu-
tioko gaztelekuan egin zen lehe-
nengoa, urriaren 23an. Eta azaroan 
etorriko dira beste bi saio ere, Zal-

duondon eta Aramaion. Ondoren, 
bertsozaleen, antolatzaileen eta 
bertsolarien beraien esku egongo 
da plazaz plaza ikustea.

agurainetik, euskal Herri osora
Beste alde batetik, bertso eskolak 
ohikoa duten babesetik, lau hormen 
artetik, aterako dira azaroaren 

14an, Agurainen. Eta ez dira bat 
edo bi soilik izango:  Euskal Herri-
ko bertso eskolen eguna egingo da 
bertan. Egun osoko egitarauaz goza-
tzeko aukera egongo da, festa-giroan;  
Jo ta Fa txarangarekin bertso-poteoa 
hasiko da, eta kantuan ariko dira 
hainbat bertso-eskolatako ordez-
kariak. 14:30ean herri bazkaria 
egingo dute. Bertan Bertsotruk 
proiektua, bertso-eskolen arteko 
harremanak estutzeko asmoa due-
na, ere aurkeztuko dute.

Bazkalostean ere jarraituko du 
jaiak, Bertsotruk egitasmoaren 
aurkezpena eta gero, Sudurgorriak 
taldearekin tabernaz taberna ibi-
liko baitira bertsozaleak. Lautada-
ko bertso-eskolak, gainera, lo egi-
teko aukera eskainiko du. Lo egi-
teko zein bazkarirako txartelak 
lortzeko eta bertso jaialdiaren 
inguruko beste argibide guztien 
berri jaso du www.bertsosarrerak.
eus webguneak.

Eskolatik plazara, zubi bat
Gazteak plazara egitasmoa jarri du abian Arabako bertsozale Elkarteak, bertso-eskoletako gazteei plazarako jauzian 
laguntzeko; zalduondo eta Aramaion izango dira hurrengo saioak. arabako bertsozale elkartea legutio

legutioko gaztelekuan egin zuten lehenengo Gazteak plazara egitasmoa, joan den urriaren 23an.  | ArAbAko bErtsozAlE ElkArtEA

Hurrengo saioak

'gazteak Plazara'

azaroaren 6an, 19:00etan, 
zalduondoko lazarraga etxean. 
Asier rubio, irati ruiz de pinedo, 
Maria izaga eta unai 
Etxenausiarekin.

azaroaren 27an, 19:00etan, 
aramaioko sastiña aretoan. xabi 
igoa, Jon sanchez, Maddalen 
Arrausi eta iñaki lertxundirekin.                                                  
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zozkEtAk
Harpidedunentzat eskaintzak

zozketan parte hartzeko, zehaztu zure 

izen-abizenak eta zer zozketatan parte hartu 

nahi duzun. bestalde, nahi izanez gero (ez da 

derrigorrezkoa), bidali alea jasotzeko interesa 

izan dezakeen zure lagun baten kontaktua, 

eta berarekin harremanetan jarriko gara, 

konpromisorik gabe harpidetza eskaintzeko. 

Jar ezazu zure alea...

                        
          

jaso ezazu zure ALEA!

izaki gardenak kontzertuan

izaki Gardenak taldeak kontzertua eskainiko du 
Jimmy Jazz aretoan, azaroaren 12an 
(osteguna), 21:30ean. sarrera bikoitza 
eskuratzeko, eman izena azaroren 9a baino 
lehen. Azaroaren 10ean jakinaraziko diogu 
zuzenean irabazleari saritua izan dela. 

azken zozketetako irabazleak

Peiremans kontzertua
patxi xabier Gonzalez sanz (Gasteiz).
errigora saskia
unai romano igartua (Gasteiz).
salto antzezlana
itziar lekuona (Gasteiz).

zainzuri sorta

nafarroa hegoaldean nekazaritza eta euskara 
bultzatu nahi dituen Errigora ekimenaren 
eskutik, aleak bost lataz osatutako zainzuri sorta 
zozketatuko du. Eman izena azaroaren 10a 
baino lehen; 13an jakinaraziko dugu irabazlea.

 695 63 28 62

erredakzioa@alea.eus

Hala bedin afaria

Gasteizko Alde zaharreko Hala bedi tabernan 
bi pertsonentzako afaria zozketatuko du 
aleak, ostiral eta larunbat batean afaltzeko. 
Eman ezazu izena azaroaren 17a baino 
lehen. Hilaren 20an jakinaraziko dugu 
irabazlearen izena aldizkarian.
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postontziA

gasteiz
ainhoa Fernandez de larrinoa
"zorionak, Ainhoa! HAMAikA muxu zuri eta 
oparirik hoberenak... paperarekin bildu ezin 
daitezkeenak".

gasteiz
ibai iztueta
"Jaia hasi berri da! zorionak, ibai! Ariadna, 
nauskia eta cira...".

gasteiz
Jaione ajuria
"zorionak, Jaio! zure irribarreak eta 
barregura kontagiatzeko gaitasunak ez 
dauka preziorik, zu bezalako lagunek ezta 
ere. Muxu erraldoi bat! zure kuadrilla".

gasteiz
zuriñe gil
“berandu bada ere, zorionak zuriñe! GEuko 
lagunen partez!”.

gasteiz
tania Camino
"Aurtengoan agian zoriontzeko beste kontu 
bat ere izango ote dugu... oraingoz 
zurrumurruak besterik ez dira, baina agian... 
zorionak terrilas guztion partez!".

gasteiz
aitor miguel Quintana
"Gure zabalganako moxalak badauka 
entrenatzeko gogoa, baina gero indarrak 
berehala hanka egiten dio... intentzioa da 
kontuan hartu beharrekoa, hori bai. segi 
gogor ematen, bestela gaztetxoek aurreratu 
egingo zaituzte! zorionak kuadrillaren partez".

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. Nasak edo kaiak dauden eremu. 2. Amurrioko 
kontzejua. 3. Ideien munduari dagokio. 4. Sasoi, 
garai, aro. 5. Erne, kasu! 6. Daude. 7. Ahariaren 
emea. 8. Fruitu mota, udarea. 9. Dimakoa duzu 
honakoa.

* Barrundiako dorrea.

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

*
Tripa

Latz

Pl., Austra-
liako ugaztun

Hitz- 
aspertua

Dardara

Anker

Komentuko
buru

Ipar EH-n,
eskumutur

Udaletxea

Eragiten 
duena

Xaflak

Barazki
lekadun

Itsas ugaztun
handia

Ortuak

Aintzira

t

tKontso-
nantea

Bizkaiko
ibaia

t

tUtik!

Behorra
arreske

t

tHitz,
berba

Ikasturtea-
ren hasieran

t

Nor
deklinabide
kasuaren
atzikzia

t
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agenda

MusikA

bidelapurrak
gasteiz. larunbata 7, 
19:00etan, gaztetxean. pelax, 
Montauk eta beste hainbat 
talderekin.

izaki gardenak
gasteiz. osteguna 12, 
21:30ean, Jimmy Jazz aretoan.

AntzErkiA

'salto', metrokoadroka 
taldearekin
gasteiz. igandea 8, 19:00etan,  
baratza aretoan.

ikus Entzun

'bingen', filma eta 
solasaldia
gasteiz. Asteazkena 11, 
19:00etan, oihaneder 
Euskararen Etxean. Ander 

odriozola zuzendari eta 
gidoilariarekin.

DAntzA

dantza plazan
zigoitia. larunbata 7, 
22:00etan, Manurgako plazan. 
Martin Deunaren jaien barruan. 

HAurrAk

'kantuz eta kontuz' 
ipuin kontaketa 
musikatua
gasteiz. larunbata 7, 
12:00etan, Aldabe gizarte 
etxean. Antton Aranburu eta 
sonia Verarekin.

gazte zinemaldia
ozeta. ostirala 6, larunbata 7 
eta igandea 8. otaza auzoko 
Garaionen. Grabaketak eta 
edizioa. kepa Errasti aktore eta 
zinemagilearen eskutik.

Familian euskaraz 
jolasean
agurain. larunbata 7, 
17:30ean, AEk Euskal txokoan. 
3 urtetik gorako haurrentzat. 
izena emateko: AEkn edo 
607628342 telefonoan.

'klasikoak? bai, noski' 
ipuina
gasteiz. Asteartea 10, 
18:00etan, Judimendi gizarte 

'odola eta ardoa' ikuskizuna
gasteiz. Asteartea 10, 20:30ean, parral tabernan. Gaizka 
Amondarain, Manex Agirre, Marco bianchi, Jon Aranburu 
–argazkian–, Joseba b. lenoir eta napoka iriarekin. 

bErtol ArriEtA

azaroak

6
azaroak

12

Peiremans
gasteiz. ostirala 6, 21:00etan, Jimmy Jazz aretoan.

sAioA FErnAnDEz DE ArAnGuiz

euskararen 
agenda
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'ardoa ezagustuz' ikastaroa
gasteiz. ostirala 6, 16:00etatik 
20:30era, oihanederren. Ardoaz 

disfrutatzeko zentzumenen bidezko 
ebaluazio ikastaroa antolatu dute EHuk 
eta oihanederrek. ikastaroa 

teoriko-praktikoa izango da. Azalpenekin 
batera ardo ezberdinak dastatuko dira. 
Aurretik izena eman behar da.

etxean. 4-8 urte bitartean. iñaki 
carretero ipuin kontalariarekin.

bErtsolAritzA

'gazteak plazara' 
egitasmoa
zalduondo. ostirala 6, 
19:00etan, lazarraga etxean. 
Asier rubio, irati ruiz de 
pinedo, Maria izaga eta unai 
Etxenagusia.

ikus-Entzun

'nere begiak 
indotxinan' diaporama
gasteiz. Asteartea 10, 
18:00etan, koxka tabernan. 
oihaneder Euskararen Etxea eta 
sarburu kultura elkartearen 
eskutik. 

HitzAlDiA

'ipuina eta heziketa 
emozionala'
gasteiz. osteguna 12, 
18:30ean, salburuko gizarte 
etxean. Juan carlos Alonso 
adituarekin.

MusikA

Porco bravo eta toni 
metralla y los antibalas
gasteiz. ostirala 6, 22:00etan, 
Hell Dorado aretoan.

ensemble sinkro
gasteiz. larunbata 7, 
12:30ean, Arte Ederren 
museoan.

the allnighters eta 
Highlights
gasteiz. larunbata 7, 
19:30ean, Jimmy Jazz aretoan.

AntzErkiA

'bianco su bianco', 
Finzi Pasca taldearekin
gasteiz. ostirala 6, 20:30ean, 
principal antzokian.

'Casanova, memoria de 
un libertino'

dulantzi. larunbata 7, 
19:30ean, kultur etxean.

'yi Ha', dantza saioa
gasteiz. ostirala 6, 19:00etan, 
baratza aretoan.

'la Cenicienta que 
no quería comer 
perdices', los moñekos 
taldearekin
gasteiz. Asteartea 10, 
19:00etan, ibaiondon.

AlEA

beste Hitzordu 
batzuk




