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laguntzaileak:

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

Azalean:
Josebe iturrioz, 
Montehermoson.

4 aurreiritziak gainditzeko, Bizilagunak ekinaldia Gasteizen. 
8 J. iturrioz: "kategoria identitario finkoekin apurtu nahi dugu".
12 iritzia: oihan txabarri, iñaki lazkano, itsasegia.
 
 ArAbAko kuAdrillAk
14 Gasteiz: Europa jauregiak bere edukiera laukoiztu du.
16 aiaraldea: emakumeen borrokak, ibilbide luzea.
17 Gorbeialdea: zuriñe san roman enpresaria, saritua.
18 lautada: lautada ikastolak, araba Euskarazen ardura.
19 Mendialdea: aterpea egin nahi dute kanpezun.
20 añana: zanbranako alkateari elkarrizketa.
22 trebiñu: aldaketak izan dira autobusen ordutegietan.
23 arabako Errioxa: mintzalagunen topaketa, Villabuenan.

 HAmAikA sAltsA
24 'igandeak Jai', familiartean euskaraz ondo pasatzeko.
26 kuku: seme-alabekin euskararen transmisioa lantzeko gida.
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29 Denbora-pasak. 
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39.zk. 

Alea

bultzatzaileak:

Argitaratzailea
arabako alea komunikazio 
taldea s.l.

zuzendaria 
aritz Martínez de luna urzelai
  
erredakzioa 
anakoz amenabar
itsaso Estarrona Elizondo
Mirian Biteri

komertziala 
Erlantz anda

denbora pasak 
Bagabiga

inprenta
Bidasoa inprimatzeko zentroa

banaketa
Bidera zerbitzuak

egoitzA nAgusiA 
arabako alea komunikazio 
taldea s.l.
Eskola kalea, 10, 13. bulegoa, 
01001, Vitoria-Gasteiz, araba 
tel.: 945 71 60 09 
info@alea.eus

erredakzioa
erredakzioa@alea.eus

Harpidetzak
harpidetza@alea.eus

Publizitatea
publizitatea@alea.eus
695 63 28 62

lege gordailua:  Vi-32-2015
issn: 2386-8961

tirada: 2.100 ale

HArPidetu zAitez
alea astero etxean jaso nahi baduzu, 
harpidetu zaitez. 50 euroren truke, 
44 ale jasoko dituzu urtean.

www.alea.eus

4

18 20

17

aste honetako kolaboratzaileak: aitor alvarez, oihan txabarri, 
iñaki lazkano eta iker Etxaniz.  

a. alVarEz
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b
akailao-nahaskia. Gonbi-
datu bereziak izango dituz-
te igandeko bazkarian 
Idoia Gomezek eta Delia 
Alonsok, eta otordurako 

zer prestatu ari dira erabakitzen. 
"Nazioarteko plater bat pentsatu 
dut hasieran, denon gustukoa, pas-
ta agian, baina beharbada bertako 
tradizio handiagoko zerbait egin 
beharko dugu... bakailaoa, bai, hori 
da, bakailao-nahaskia", esan du 
sukaldari lanak egingo dituen Alon-
sok. Urduri daude, mahaiaren buel-
tan beste familia batekin elkartuko 
direlako, azken unerarte ezagutuko 
ez duten familia batekin. CEAR 
Euskadi elkartea eta Gasteiz Irekia 
ekinaldiaren eskutik, jatorri ezber-
dineko familiak elkartu, otordua 
egin eta elkar ezagutzeko aukera 
izango dute Bizilagunak egitasmoa-
ri esker, beste hainbat etxetan egin-
go duten moduan.    

"Gasteizen kultura askotariko 
lagunak bizi gara, jatorri ezberdi-
netakoak; elkarren berri dugu, kalean 
topo egiten dugu, baina beharbada 
harreman intimoagoak izateko zail-
tasunak ditugu, eta horretara dator 
Bizilagunak egitasmoa: mugak gain-
ditzera dator", azaldu du egitasmo-
ko sustatzaile Beatriz Luzek. Espa-
zio publikoetan elkarbizitza erra-
zagoa izan daiteke, baina zailagoa 
izaten da etxeko ateak parez pare 

zabaltzea, eta hori egingo dute 30 
familiak baino gehiagok Gasteizen  
igande honetan. Etxea edo aterpea 
jarri eta bazkaria prestatuko duten 
anfitrioiak izango dira, batetik, 
bertara joango diren gonbidatuak, 
bestetik, eta eurekin batera dina-

mizatzaile lanak egingo dituen lagun 
bat ere izango da. "Batez ere isilta-
sun momentu deseroso horietan 
lagundu eta bien arteko zubi lanak 
egiteko", gogoratu du Luzek. 

Bazkarietan parte hartuko duten 
familiak ere askotarikoak dira. Idoia 
eta Deliaren antzera lagunak dire-
nak, auzokideak, scout taldeak, 
anai-arrebak eta bestelako hamaika 
taldek ere parte hartuko dute. Aurre-
tik denek galdetegi bat bete dute 
euren hizkuntzak, gustuak, kezkak 
eta beharrezkoak jakiteko: "Zer jan 
dezaketen jakiteko, etxeko anima-
liekin arazorik ote duten ezagutze-
ko... eta horren arabera elkartuko 
diren familiak osatzen joan gara", 
gogoratu du Luzek. Horiek cear-eus-
kadi.org webgunearen bitartez edo 
945- 26 68 05 telefonoaren bidez (Bea-
triz) egin daitezke. 

etengabe zabaltzen 
Europa mailako egitasmoa da Bizi-
lagunak, zazpi herrialdetan egin 
dute eta aurten, lehendabizikoz, 
Portugal eta Txekiar Errepublikan 
ere antolatu dute. Araban joan den 
urtean egin zuten aurrenekoz, fami-
lia gutxi batzurekin, baina etenga-
be hazten ari den ekinaldia dela 
gogoratu du Luzek: "Aurretik jarri 
zuten martxan Gipuzkoan eta dagoe-
neko 4.000 lagunek baino gehiagok 
parte hartu dute bazkariotan". 

Etxeko ateak zabalik
Jatorri ezberdinetako Gasteizko hainbat familia elkartuko ditu Bizilagunak 
egitasmoak igandean, otordua elkarrekin egiteko; familiak ezagutu eta estereotipo 
eta aurreiritziak eraistea du helburu ekinaldiak. anakoz amenabar @anamenabar gasteiz

"Mugak gainditzera dator 
Bizilagunak egitasmoa; 
espazio pertsonalagoan 
sartzeko aukera da"
beAtriz luz                                         
BizilaGunak

"Aurreiritziak desegiteko 
beste aukerarik ez daukagu, 
gerturatu eta elkar 
ezagutzea baino"
idoiA gomez                                       
BizilaGunak

"Espazio publikoan oso 
diplomatikoak gara baina 
jakinmina dut etxe barruan 
nola izango den ikusteko"
deliA Alonso                                     
BizilaGunak
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Hernanin ezagutu zuen egitasmoa 
Gomezek, lagun batzuei esker, eta 
ez zuen zalantzarik izan igandeko 
bazkarian anfitrioi izateko: "Fami-
liak gerturatzea zen asmoa eta honen 
bitartez lortu egiten zela kontatu 
zidaten; esperientzia polita izan dai-
teke, gogoa daukat etxera etorriko 
den familia ezagutzeko". Gomezek 
Alonsori proposatu  zion eta hark 
ere ez zuen zalantzarik izan bazka-
rian parte hartzeko: "Espazio publi-
koan oso diplomatikoak gara denak, 
baina jakinmina daukat etxe barruan 
nola egongo garen ikusteko, batak 
besteari nola bizi garen kontatzeko". 
Egunerokoan jatorri ezberdinetako 
lagunak ezagutzea harentzat "zaila" 
dela dio Alonsok, eta "gertuagoko" 
esperientzia aberatsa izan daitekee-
la uste du.

"Gerturatu". Hain zuzen, hori 
ahalbidetzeko gai bat izango dute 
mahai gainean Bizilagunak egitas-
moan parte hartzen dutenek. Etxean 
lan egiten duten emakumeak izan 
zituzten hizpide joan den urtean, eta 

errefuxiatuen krisia izango dute 
aurten. "Kanpotik datozenak, edo 
beste kultura batekoak izan eta ber-
tan bizi direnak ezagutzea da gakoa; 
aurreiritziak desegiteko beste auke-
rarik ez dago, gerturatu eta ezagu-
tzea", nabarmendu du Gomezek.       

 Azken urtean, gainera, Gasteiz-
ko kulturen arteko harremanek 
"kolpea" jaso zutela gogoratu dute, 
herritarren artean arrakala sortu 
zuena, eta berriz ere "itxi" beharre-

koa. Javier Maroto alkate ohiak 
esandakoak eta Gora Gasteiz mugi-
menduak erantzundakoak izan dituz-
te gogoan. "Gauza positibo moduan 
esan behar da, jendea inplikatu zela 
beste kultura batzuen alde eta kale-
ra irten zela; oso polita iruditu zitzai-
dan", aipatu du Alonsok.

Momentu hunkigarria izan zen, 
Luzentzat ere, Gora Gasteizek eman 
zuen erantzuna: "Marotok beldurra-
ren estrategia erabili zuen, uste dut 
erabil daitekeen estrategiarik zital 
eta zikinena, eta Gasteizek ezetz esan 
zuen, beldurrik ez zuela eta gainera 
herritarrak babestuko zituela". Herri-
tarren mugimendua barrutik eza-
gutu zuen Luzek, eta lan asko egin 
behar izan zutela gogoratu du, bes-
teak beste, prentsan agertu ziren 
hainbat datu eta zifra desmuntatze-
ko. Haren antzera, Gomezek ere 
parte hartu zuen Gora Gasteizen 
herritarren artean sortu zen "txin-
parta" itzaltzeko: "Atera behar ez 
zen txinparta atera zen herritarren 
artean alkatearen adierazpenekin, 

Delia Alonso, Beatriz Luz 
eta Idoia Gomez, 

Bizilagunak-eko kideak. 

a. aMEnaBar

Esperientziak,  
bideoan
bazkariak: igandeko bazkari 
guztietan argazkiak eta bideo 
laburrak egingo dituzte 
dinamizatzaileek. Horiek guztiak batu 
eta abenduaren 5ean, 13:00etan, 
bideoen aurkezpena egingo dute 
oihanederren. ondoren, bazkaria 
izango dute parte-hartzaileek.
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baina zorionez hori guztia Maroto-
rekin batera joan zen".

Gertatutakoak gertatuta, herri-
tarrek Gasteiz "anitza" nahi dutela 
aldarrikatzen jarraitzen duela uste 
du Alonsok eta bizitakoa "ikasgai 
bat" ere izan zela. "Bazirudien alde 
batean edo bestean jarri beharra 
zeneukala orduan, batzuekin edo 
bestekin; noski, ni pertsonekin 
nago, ez dago besterik".

Aurrera begira eraiki nahi duten 
Gasteiz "irekia" osatzeko pauso 
txiki bat izango da igandekoa. "Egi-
tasmo txikia izan arren, ezagutzen 
ez ditugun pertsonak gonbidatu eta 
esperientzia bikain joan dela kon-
tatu ahal izatea oso garrantzitsua 
dela uste dut", nabarmendu du 
Gomezek. 

Igandeko 14:00etan egingo dute 
guztiek topaketa. Zubiak eraiki eta 
aurreiritziak desegiten hasteko 
"aukera aproposa" izan daitekeela 
berretsi du Luzek, eta oraindik 
animatu ez direnei azken orduan 
ere izena eman dezaketela gogora-
tu die: "Espazio pertsonalago horiek 
zabaltzeko momentua da".Delia alonso eta idoia Gomezek prestatuko dute igandeko bazkaria.  | anakoz aMEnaBar
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g
aroñako zentral nuklearra 
berriz martxan jarri eta 
2031ra arte lanean jarrai-
tzeko lehen pausoa izan 
daitekeena eman du Nuc-

lenorrek, erreaktore ontziaren hobe-
kuntza teknikoak aurkeztu baitizkio 
Espainiako Segurtasun Nuklearre-
ko Kontseiluari (CSN) eta hark 
onartu. Erabakiaren "larritasuna" 
salatu eta zentrala berriz irekitzea-
ren kontra protesta egiteko, mani-

festazioa deitu du Araba Garoñarik 
Gabe plataformak, datorren aben-
duaren 19rako, Espainiako hautes-
kundeen bezperarako.  

Espainiako Ingurumen Minis-
terioak urrian eman zion baimena 
Nuclenorri hondakin nuklearren-
tzako behin-behineko biltegia erai-
kitzeko. Erreaktorea martxan jarri 
edo ixteko pauso beharrezkoa izan 
da hori, eta informazio faltak bate-
ko eta besteko iritziak eragin ditu. 

Araba Garoñarik Gabe platafor-
maren arabera, berriz irekitzeko 
"arriskua" argia da eta abenduaren 
20ko hauteskundeetara aurkeztuko 
diren hautagaiei euren jarrera argi-
tzeko galdegin die. Izan ere, alde 
teknikorako egokitzapenak egin 
ostean, Espainiako Gobernuak har-
tuko du azken erabakia. Alberto 
Frias plataformako kideak "larrial-
di egoera" dela salatu du eta alder-
di politikoek ez dituztela bete har-
tu zituzten konpromisoak.

Ildo beretik, Arabako Ingurumen 
ahaldunak adierazi du Aldundia ez 
dela "begira" geratuko, eta bere esku 
dagoen guztia egingo duela Garoña 
berriz irekitzea eragozteko. Erreak-
torea berriz martxan jartzearen 
aurkako helegiteak aurkeztuko 
dituztela azaldu du. 

Garoña, bozetara
araba Garoñarik Gabe plataformak manifestazioa deitu du abenduaren 19rako, 
Espainiako hauteskundeen bezperarako, zentrala berriz irekitzearen kontra; 
konpromisoak eskatu dizkie erakunde eta alderdi politikoei. a. amenabar gasteiz

araba Garoñarik Gabe plataformak joan den otsaileko manifestazioa iragartzeko egindako agerraldia.  |  raul BoGaJo

Asteko gAiAk
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beti gaiztoekin" egongo da 
Josebe Iturrioz. "Gure gizar-
tearen egiturak zalantzan 
jartzeagatik" egokitu zaio 

patu hori. alea aldizkaria eta Hala 
Bedi Bi euskarazko irratiko kazeta-
riek gidatuta, Solasalean elkarriz-
keta irekian parte hartu zuen Medeak 
kolektibo transfeministako aktibis-
tak asteartean, Gasteizko Oihaneder 
Euskararen Etxean. 
izotza apurtzeko, bibote bat ekarri dizu-
gu. gainera, gasteizen jarritako zure 
kartel batzuetan bizarra margotuta ager-
tu zara. Aitortu beharrekoa aitortu...
Ni izan naiz, bai...! Imajinatu zer 
den bilera batera etortzea eta taber-
na guztietan zure aurpegia ikustea. 
Kartel batzuetan bizarra margotu 
diot nire argazkiari: askotan nire 
buruari egiten diodan zerbait da. 
bibote horrekin lotuta, esaldi bat iraku-
rriko dizugu, 'genero-ariketak. Feminis-
moaren subjektuak' testu-bildumatik: 
"ulertu dugu emakumeak gizon  izan 
gaitezkeela, eta berriro emakume iza-
tera itzuli, eta bidebatez bidean galdu"...
Halako batean, feminismoaren estra-
tegia bat hauxe esatea izan zen: 
sexuak ez dira existitzen. Ez dira 
esentzia bat, baizik eta gure gizar-
teak sortutako kategoriak. Hori 
demostratzeko, Medeak taldearen 
praktika politikoetan trabestismoa 
erabiltzen genuen. Gaur egun, gure 
lagunei haien umea zer den galde-
tzen dietenean, hauxe erantzuten 

dute: oraindik ez dakigu, berak 
aukeratuko du. 
Anatomiak, beraz, ez du zehazten nor 
den emakume eta nor gizon? Horretan 
datza, lerro nagusietan, transfeminismoa? 
Ideia sakonagoa da: modernitateak 
sortu dituen egia horiek zalantzan 
jartzen ditugu transfeminismotik, 
eta egia horietako bat natura eta 
kulturaren arteko banaketa da. 
Bi-biak, natura eta kultura, batera 
ematen dira gorputz batean, eta 
gaur egun, gure gizartean, ezinezkoa 
da banatzea zer den kulturala eta 
zer den naturala, elkar elikatzen 
direlako. Beraz, transfeminismotik, 
zalantzan jarri genuen feminismoak 
betidanik erabili duen identitate 
hori: emakumea bera. Oso gogorra 
izan zen feminismoan urteak zera-
matzaten emakume askorentzat. 
Guk ez dugu "emakumearen libe-
razioa" bezalako esaldirik erabiltzen. 
Zergatik? Uste dugulako esentzia 
hori, emakumearena, ez dela natu-
ralki existitzen. Emakumea fikzio 
bat da, kontzeptu politiko bat, opri-
mitua dagoena, botere-harreman 
batzuen  baitan. Hor dago transfe-
minismoaren ekarpena, nortasuna-
ri zuzen-zuzen eragiten diona. Orain-
dik ere, eztabaida sutsuak eta sako-
nak izaten jarraitzen dugu. 
mugimendu feminista klasikoak ema-
kumea jartzen du bere aldarrikapenen 
ardatz gisa, eta transfeminismoak, aldiz, 
gorputza eta, horren bitartez, aniztasuna.  

Josebe iturrioz
ekintzAile trAnsFeministA "sexuak ez dira existitzen; gure gizartearen kategoriak dira". transfeminismoaren 
begirada ekarri zuen asteartean Gasteizera Josebe iturrioz ekintzaileak (ordizia, 1978). itsaso estarrona / jon altza gasteiz

"Emakumea esentzian ez da 
existitzen: fikzio politikoa da"

Hitzordu batzuk

PlAtAFormA FeministA

Azaroak 25, asteazkena: 
emakumeen aurkako indarkeria 
matxistaren kontrako manifestazioa, 
19:30ean andra Mari zuriaren 
plazatik abiatuta. 

bizirik elkArteA

Azaroak 28, larunbata: indarkeria 
jasan duten emakumeen elkarte 
berriaren aurkezpena 13:00etan, 
Gasteizko sukubo aretoan. ondoren, 
goiz eta arratsaldez kontzertuak, 
umeentzat tailerrak, zunba klasea, 
dantza eta argi ikuskizuna eta dj-ak 
informazio guztia: http://
mujeresbizirik.blogspot.com.es.  

gAsteizko udAlA

Azaroak 27, ostirala: 'la niña y el 
lobo' liburu-diskoaren aurkezpena 
Montehermoso kulturunean. Hizlaria: 
amparo sanchez. parte-hartzaileak: 
Maitena Monroy romero eta 
Mariajo lopez Villalta. 

beldur bArik ProgrAmA

Azaroak 28, larunbata: 12 eta 26 
urte bitarteko gazteentzat Beldur 
Barik topaketa amurrion, 16:30etik 
22:15era. zazpi ikastaro, luntxa, sari 
banaketa. Doako autobusak (www.
beldurbarik.org). 
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zein da aldea?
Transfeminismotik esaten dugu 
heteropatriarkatuak gorputz ez-nor-
matiboak jipoitzen, mespretxatzen 
eta oprimitzen dituela, eta ez gara 
bakarrik emakumeez ari, baizik eta 
arau horretatik kanpo dauden bes-
te hainbat gorputzez ere. Gorputza 
erdigunean jartzeari esker, hainbat  
mugimenduekin aliantzak ahalbi-
deratu dira: aniztasun funtzionala 
edo arrazakeriaren kontrako mugi-
menduekin, antikapitalistekin, mari-
kabollerekin, transekin, putekin... 
Bestalde, badaude zakila duten ema-
kumeak, alua duten gizonak... Gure 
helburua kategoria identitario fin-
koekin apurtzea da. 
gasteizko jaietan polemika handia piz-
tu zen, mugimendu feministak blusen 
eta nesken paseoa moztu zuelako. kon-
tuan izanda medeak taldetik biolentzia-
ren erabilera sinbolikoa defendatzen 
duzuela, zer irakurketa egin duzue?
Flipantea da, flipantea, erasotzaileei 
aurre egiten diegunean feministok 
gure burua justifikatzen ikusi behar 
izatea. Blusek eta neskek eraso 
matxisten aurkako protokolo bat 
sinatu zuten: jakina, haientzat ema-
kume bat erailtzea edo bortxatzea 
da eraso bat; aldiz, lau-bost lagunen 
artean kutxazain batean neska bat 
izutzea  eta kriston astakeriak bota-
tzea, haientzat ez da ezer. Parrandak 
jarraitu behar du. Blusa batzuk 
emakume bat erasotu zuten, femi-
nista batzuk protesta egin zuten... 
eta, gainera, protesta egin zuten 
nesken gainean erori da salaketa. 
Matxismoak kriston tresnak ditu. 
Gutxi balitz, gertaera horren ondo-
rioak jasaten jarraitzen dugu: Zuriñe 
Rodriguez gasteiztarrak horren 
inguruko artikulu bat argitaratu 
berri du, eta blusa eta nesken pre-
sidenteak, tetatinen tipoak, salake-
ta jartzeko mehatxua egin dio. Bel-
durra izan behar al dugu artikulu 
bat idazteko? Guk esaten dugu: 
beldurra lekuz aldatuko dugu. Zer 
nahi dugu, gizon guztiak beldurrez 
bizitzea? Ez: nahi dudana da eraso-
tzaileak beldurra izatea. Neska bat 
erasotu nahi duenean, pentsatzea: 
agian neska honek autodefentsa 

Josebe, Oihaneder 
Euskararen Etxeko 

eskailera batean
aitor alVarEz
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daki, estrategiak ditu, ez du beldu-
rrik, katana bat darama gainean, 
eta burua moztuko dit. Bada garaia. 
Aurten, laurogei emakume baino 
gehiago erail dituzte estatuan. Datu 
ofizialek hogeita hamar gutxiago 
zenbatu dituzte. Zergatik? Ez bada 
indarkeria heterozentratu bat, biko-
tearen inguruan ematen dena, ez 
dutelako kontatzen. Gogoratzen 
duzue Cuencako kasua? Neska bat 
bere lagun batekin joan zen mutil
-lagun ohiaren etxera bere gauzak 
jasotzera, eta biak erahil zituen 
mutilak. Bada: neskaren laguna ez 
da erahilketa matxista bezala zen-
batzen. Beraz... gu biolento deitzea 
kriston biolentzia da. 
twitterretik galdera bat jaso dugu: gizon 
bat feminista izan daiteke?
Galdera da: esklabuak dituen per-
tsona esklabu izan daiteke? Agian 
bai, egoerak buelta asko ematen 
ditu. Nik ez ditut karnetak banatzen: 
norbait feminista da, berarentzat 
feminismoa zerbait baldin bada eta 
berarentzat borroka hori garran-
tzitsua bada. Bere burua feminis-
tatzat izendatu nahi badu, zorionak. 
Nik gizonezkoak animatu ohi ditut: 
hasi esaten maritxuak zaretela; sexu 
anala asko gustatzen zaizuela; alda-
rrikatu feministok aldarrikatzen 
ditugun gauzak, eta orduan izango 
zarete feminista. Ume txikiekin 
gertatzen zait: batzuk feminista 
direla esan, eta feministak ez diren 
baieztapenak egin;  nik esaten diet: 
nahi baduzu zure burua feminista 
bezala izendatu, enteratu zaitez 
feminismoa zer den. Oso militantzia 
gogorra da feminismoa. Zure burua-
rekiko kritika zorrotza egin behar 

duzu: ez da korronte eroso bat, ez 
da kanpora begiratzen duen zerbait, 
barrura begiratzen duena baizik. 
Etengabe boterea kritikatzen ari 
gara. Beraz, boterean eroso-eroso 
dagoen tipo bat, denbora guztian 
hetero-arauan mugitzen dena, femi-
nista dela esaten badu, ba segurue-
nik gezurretan ari da. Orain arte 
feminismoa ez zegoen modan, eta 
inork ez zuen bere burua feminista 
izendatzen. Orain, dirudienez, batzuk 
pentsatzen dute guay dela, eta ez 
da guaya. Feminista zarenean, lehe-
nengo gauza krisi bital izugarria 
izaten da: zer naiz ni? Zer egiten 
dut nire generoarekin? Nolakoak 
dira nire harremanak? Betaurreko 
moreak jartzen dituzu, eta leku 
guztietan patriarkatua ikusten has-
ten zara. Hori ez da erosoa. 
euskara eta feminismoaren arteko lotu-
ra nolakoa da gaur egun?
Harreman zuzena duten bi opresioz 
ari gara, eta tamalez orain hasi da 
horien arteko lotura ematen: ema-
kume feministak euskalgintzan sar-
tu direnean. Ordura arte, euskarari 
ez zitzaion inporta. Askotan oso 
matxista iruditu zait euskal mundua: 
bertso-afari batera joan eta emaku-
mezkorik ez ikustea... niri hori ez 
zait interesatzen. Uste dut perfor-
matiboki ezin dudala jasan falozen-
trismoan oinarritutako botere irudi 
hori. Emakumeak euskalgintzak 
sartu direnean, niretzat oso erakar-
garri bihurtu da. 
Publikoaren galdera bat: "'Feminazi'. zer 
sentitzen duzu hori esaten dizutenean?"
Galdera hori Kattalin Minerri egin 
zioten, eta bere argudioa erabiliko 
dut: feminaziak ez dira existitzen. 

"Emakumeak 
putekin aliatuko 
balira..."
Prostituzioa nola ikusten 
da betaurreko 
transfeministekin?
Feminista askorentzat prosti-
tutak esklaboak dira. Transfe-
ministak garenontzat, gauza 
bat da esklabutza, eta beste 
bat prostituzioa. Prostituzio-
rako esklabuak erabiltzea gaiz-
ki dago, baina badaude beste 
gorputz batzuk aske erabaki-
tzen dutenak puta izatea. Gizon 
heterosexual normatiboek 
kontsumitzen duten zerbitzua 
eskaintzen dute, eta, noski 
hetero-arauan dauden ema-
kumeak (ezkontzen direnak, 
umeak izaten dituztenak...) 
ezin dira putekin aliatu. Alia-
tuko balira... aliatuko balira, 
sekretu asko apurtuko lirate-
ke. Putak oso inportanteak 
dira gure mugimendu politi-
korako, gizartearen hipokresia 
erakusteko: ea nork altxatzen 
duen eskua, "putetan ibili naiz" 
esateko, edo "puta naiz" esa-
teko. Bada garaia. 

a. MartinEz. DE luna

Solasalean saioa, 
asteartean Oihaneder 

Euskararen Etxean. 

aitor alVarEz
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Gure kontra egiteko irain bat da 
eta, zentzu horretan, interesatzen 
zait: feminazi deitzen didaten bakoi-
tzean, nik ez dut justifikatuko bagau-
dela onak garen feminista batzuk, 
eta gaiztoak diren beste batzuk. Ni 
beti gaiztoekin egongo naiz, gaizto 
izatea tokatu zaidalako betidanik, 
kanpotik datorren kategorizazioa-
gatik, egiturak zalantzak jartzeaga-
tik. Zenbat gizon erahiltzen dituzte 
feminaziek urtero? Zenbat gizon 
bortxatzen dituzte? Nortzuk dira? 
Gu izan beharko gara. Feminazia 
naiz eta harro nago, jakinda hori 
ez dela existitzen. 
Heterosexualitatea existitzen da?
Gure gorputza arautzen duen erre-
gimen politiko eta ekonomikoa da, 
gizartea bitan banatzen duena: gizo-
nak eta emakumeak. 
eta non kokatzen da transgeneroa?
Ni naiz transgenero bat, ni naiz les-
biana bat: ez emakume ez gizon, 
erdibidean dagoen gorputz bat. Mas-
kulinitatearekiko lotura bat dut nik, 
trabestismorako joera... Hormonak 
ez ditut hartuko seguraski, nire 
gorputza tekno-zientifikoki eralda-
tzea sistemaren esanahietan eror-
tzeko arriskua dakarrela uste duda-
lako. Gizon edo emakume izateko 
beste modu bat asmatuko dut. Sub-
jektu politiko bezala nire tradizio 
guztia emakumeekin lotzen dut, 
erresistentzia-subjektu bezala: sufra-
gistak, Atenaseko asanbladetako 
emakumeak, Lesboseko Safos eta 
Zugarramurdiko sorginak dira nire 
genealogia, baina ez dut nire burua 
emakume bezala ikusten; feminita-
tean ez naiz eroso sentitzen. Nire 
lagunek marikoia naizela esaten 

didate. Erdibidean dagoen zerbait. 
Publikotik galdera bat:  noizko feminis-
mo irakasgai bat eskoletan? 
Eskola, gaur egun, desberdintasun 
sexualak sortzen dituen instituzio 
bat da eta, beraz, eskola bera berran-
tolatu  behar genuke, ez asignatura 
bat eman. Irakasgai guztiak trans-
bertsalki eraldatu beharko genituz-

ke: literatura, historia... Nolanahi 
ere, nonbaitetik hasteko, eskoletan 
autodefentsa feminista eskainiko 
nuke: gaur egungo nesken edertasun 
eredua ahultasunean oinarritzen 
da, eta indarkeria erabiltzen iraka-
tsi behar diegu.

ikusi bideoA: Hirinet.net  

'Bizirik iraun duten emakumeak', batuta
Indarkeria jasan duten hainbat emakumek elkarte berria sortu dute 
Gasteizen: Bizirik elkartea, edo, haien leloak dioen moduan, "bizirik 
iraun duten emakumeen taldea", hain zuzen. Hainbat helburu ditu 
topagune berriak: biolentzia jasan edo jasaten ari diren emakumeei 
babesa eskaintzea; ahalduntze pertsonalerako eta kolektiborako 
baliagarri izatea; eta, azkenik, biktimen profila albo batera utzita, 
eraldaketarako eragile sozial bihurtzea. Azaroaren 28an (larunbata) 
aurkezpen jaia egingo dute Gasteizko alde zaharreko Kubo kaleko 
Sukubo aretoan. Goizez, elkartea aurkeztu eta La Omega y Michelle 
rap taldearen kontzertua eskainiko dute (13:00). Arratsalderako, 
egitarau zabala prestatu dute: zunba klasea (17:00), argi eta dantza 
ikuskizuna (19:00), Dj Miss biotza (20:00) eta Dj Yingrid (21:00). 
Informazio guztia: http://mujeresbizirik.blogspot.com.es.  

azaroaren 28an aurkezpen jaia egingo dute; argazkian, kartelaren irudi bat.  |  Bizirik
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iritziA

F
rantziako kale, taberna eta diskotekeei 
darien odol usainak Europako bazte-
rrak aztoratu ditu azken egunotan eta 
oihuka dabiltza goi-agintari gerraza-

leak: gerra da, gerra da! diosku ozen frantziar 
presidenteak, eta Espainiako La Razón egunka-
riak bakearen ikurraz atondu du albistea. Si vis 

pacem, parabellum.
Ez diot arrazoi-

rik kenduko Hollan-
de presidenteari, 
gerra dugu, gerrak 
gaitu. Besterik 
espero genezakeen?

Islamiar Ejerzito-
ko soldaduek ekarri 

dute gerra  gurera, eta min ematen ditugu, 
jakina. Ala handia da eta euren basakeria 
handiagoa. Amorruak eta itsukeriak bihozgabe 
egin ditu, fanatiko eta hiltzaile kupidagabe.

Nire ustez, zibilen aurkako erasoek ez dute 
inolako justifikaziorik ez Gazan, ez Sirian, ez 
Madrilen, ezta Parisen ere. Baina XXI. mendean 
gaude eta gerrak jada ez dira lokalak, globalak 
eta asimetrikoak baizik. 

Odol eta gerra usainak etxeko atarian 
ditugunean Tony Blairrek diosku akatsa izan 
zela Irakeko inbasioa, gezurretan oinarrituriko 
eraso-erabakiak hartu zituztela. Hauts haietatik 
basatza hauek.

Egin dezagun negar Parisko kaleetako 
hildakoak gogoan, baina ez ditzagun malko 
guztiak isuri, berriro ere izango baitugu hauen 
beharra. Tamalez, hau hasi baino ez delako 
irudipena dut, eta Sirian bezala azokara joateko 
beldur izango gara.

H
ain da zaila telebistari so eseri eta kalita-
tezko testigantzak jasotzea, ezustean 
harrapatu nindutela joan den asteko 
Salvados saioan Mikel Aiestaran kazeta-

riak Siriako exodoaren harira botatakoek. Ahoan 
bilorik gabe aritu zen, bertakoek pairatzen duten 
etengabeko sarraskiaz eta europarron elkartasun 

faltaz, gure gobernubu-
ruen jarrera erakusle: 
“Errefuxiatuen banake-
ta egiten ari direnek ez 
daukate ideiarik (…) 
joan daitezela Alepora 
asteburu pasa, eta gero 
har ditzatela erabakiak. 
Ez ditzatela Bruselan 

har, zenbaki eta estatistikekin”.
Arrazoia du Aiestaranek, noski. Auziek ez dute 

itxura berdina teorian edo praxian, eta urrunetik 
hartutako hainbat jarrera nekez lirateke justifikaga-
rriak, hurbiletik ezagutuko bagenitu. Herritar 
xumeok ez dugu (zoritxarrez edo zorionez) milaka 
pertsonen etorkizun hurbilean eragin zuzena izango 
duen erabakirik hartu behar. Hurbiltasuna eta 
enpatia eskala txikira ekartzea besterik ez zaigu 
geratzen. Hortxe dago gure borroka, egunerokotasu-
nean. Horregatik da hain txalogarria CEAR Euskadi 
erakundeak larunbat honetan Gasteizera ekarriko 
duen Bizilagunak ekimena. Aurreiritzien hiriburua 
izatearen kanona luzaroegi ordaindu duen hiriburu 
honetan, jatorri desberdinetako hainbat familia 
otordua partekatzeko bilduko dituzte. Aurreiritziak 
eraisteko asmoz. Auzokideek elkar ezagutzeko eta 
ulertzeko asmoz. Ez dute mundua aldatuko, baina 
abiapuntu ederra da. Hurbiletik begiratuta, gauzak 
argiago ikusten baitira.

Azokara joateko beldurHurbiletik

iñAki lAzkAno
Euskara tEknikaria

oiHAn txAbArri
puBlizitatEan lizEntziatua 

BizilaGunak itsasEGiarEn zinta

"Hurbiltasuna eta 
enpatia eskala 
txikira ekartzea 
besterik ez dugu"

"Gerrak jada ez dira 
lokalak, globalak 
eta asimetrikoak 
baizik"
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iritziA

sarEan

#Gerra
nazioarteko gerra bihurtu da siriako sarraskia. Estatu Batuak, Errusia eta natok esku hartzen duten gudan, bonbak jaurtitzen 
hasi da Frantzia, parisko atentatuengatik mendeku hartzeko; sareko lubakietan txioak ugaritu dira. i.estarrona @itsasoestarrona gasteiz

iñaki Atxutegi @arangoitikoa
Zalantzarik ez izan. Pariseko atentaduen 
ondorioz kaltetuenak Europan sartu guran 
dabiltzan errefuxiatuak izango dira.

gari garaialde @GariGaraialde
Palestinan Beirut eta Parisko sarraskiak salatu 
dituzte. Guk ez, guk Paris bakarrik. 

izar mendiguren @itzulipurdika
Pelikula bat dirudi. Beldurrezkoa. Lekutan 
geratu dira hippie garaiak, bakea eta pozak.
Esnatu, bada garaia #Paris 

Jon maia soria @maia_jon
Eta orain Frantzia sutara egurra botatzen… 
alperrik da.

Aritz13 @Yolatengo13
Gerran zaudela onartzen duzunean, eta indar 
militarra erabiliko duzula, terrorismoa zilegi 
bihurtzen ari zara.

koldo lizarraitz @lizarraitz
2004ko martxoan, hilketaren ondotik 
Espainiak Iraketik armada atera.
2015ko azaroan, hilketaren ondotik Frantziak 
gerran gehiago sartu nahi.

Lagun ikusezina 
mikel gArtziA 

http://mikelsgartzia.blogspot.com.es
GastEiz

Kontsumismoa 
gaitzesten dugunok 
problema izaten dugu 
opariekin. Bada, 
Gabonetarako badago 
irtenbide polita:lagun 
ezkutua delakoa. 

Oso erraza da egiten. 
Azaro partean familiako 
guztien izenak idazten 
dira papertxotan, eta 
gero bakoitzak papertxo 

bat ateratzen du zein 
tokatu zaion ikusteko. 
Norbaiti bere izena 
tokatzen bazaio, berriro 
egin behar da (oso 
barregarria izaten da). 
Oparia egiteko diru 
kopuru maximoa 
zehazten da, 50 euro 
adibidez. Dirudiena 
baino abantaila gehiago 
ditu metodo honek: 
zozketa garaiz eginez 
gero, azken orduko 
erosketa traketsa 
saihesten da; bakarra, 

baina guztiei bermatzen 
zaie oparia; normalean 
egingo ez genion bati 
egitea tokatu ohi da eta 
horrek harremanak 
sendotzea dakar.

Etxeko txikientzat 
Olentzerok opari estra 
pare bat ekartzen du 
batzuetan, noski. Baina, 
edonola ere, nahiko festa 
bada haientzat Gabon 
gauean banan-banan 
hartu eta jabeari ematea, 
denen aurrean irekitze-
ko. Guztiak ireki 

ondoren, zer-nori-nork 
ikerketa jartzen da 
martxan. Niri aurten 
tokatu zaidan pertsona 
ez nuen espero, ez dakit 
zer oparitu... Eskatuko 
diot laguntza bere 
gertuko norbaiti. Lagun 
ezkuturik gabe 
gertatuko ez zen 
elkarrizketa izango dut.

                                  astEko Gutuna
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

erredAkzioA

GastEiz

Berlingo harresia behin 
erorita, eta Europako bate-
ratze-prozesua hasita, 
Euskadiko lehenengo bil-
tzar-etxea estreinatu zuen 
Gasteizek 1989an: Europa 
jauregia, hain zuzen. 
Orain, mende laurdena 
igarota eta azken txukun-
tze-lanen faltan, sorreran 
baino lau aldiz pertsona 
gehiago hartzeko prest da 
Gasteiz Etorbideko eraikin 

itxuraldatua: handitze 
lanen ondorioz, 5.700 lagu-
nentzat tokia du, hasie-
rako 1.499en aurrean, 
berritze lanen ondoren 
"lehen mailako biltzar 
etxe" bihurtuta. 

Jatorriz, hiru gunez 
osatuta zegoen Europa: 
kiroldegia, gune soziokul-
turala eta biltzar etxea. 
Aldiz, eraikin osoa kon-
gresuetarako baliatzeko 
lanak abiatu zituen Gas-
teizko Udalak 2006an. 

Zabaltze lan horien ondo-
rioz, hiru gune nagusi 
bereizi daitezke bertan: 
iparraldeko hegala, 25 bile-
ra gelekin; hegoaldekoa, 
guztira 3.000 metro koadro 
dituzten hiru erabilera 
anitzeko espazioekin; eta 
erdiko gunea, auditoriuma, 
jatetxea, terraza, lorategi
-gunea eta atondo nagusia 
barne. 

'green' ezaugarriak
Itxuraldatzea 2014an egin 

zen kanpotik nabarmen,  
fatxadan landareak jarri 
zituztenean, lorategi ber-
tikal bat sortzeko asmoz. 
Izan ere, "berde barrutik, 
eta berde kanpotik" baita, 
hiriko Turismo zerbitzua-
ren hitzetan. Identifikazio 
marka gisa eta funtzio 
estetikoa izateko bakarrik 
ez: eraikinaren jasanga-
rritasuna indartzeko ere 
jarri zituzten etxaurreko 
landareak; hain zuzen, 
eraikina zaratetatik eta 

Barne eraztun berdearen lehenengo urratsa izan da Gasteiz Hiribideko eraldatzea, Batan erreka lurrazalera ekarrita.  | quintas

AzPiegiturAk

europa jauregia, 5.700 
pertsona hartzeko prest
azken erremateen zain, "lehen mailako biltzar etxe" bilakatu da Gasteiz Hiribideko eraikin itxuraldatua



 AleA 15

eguraldiaren gorabehere-
tatik isolatzen laguntzeko 
(isolamendu termoakus-
tikoa). Eraginkortasun 
energetikoarekin lotuta 
ere, bestelako neurriak 
hartu dituzte bertan, CO2 
isuriak murrizteko: estal-
duran eguzki-plakak eza-
rri dituzte, berogailu eta 
hozte-sistemak aldatu 
dituzte eta biomasa bilte-
giak jarri dituzte, besteak 
beste. Laster Passivhaus 
izeneko ziurtagiria eska-
tuko du Udalak, erdiko 
guneko energia-autosufi-
zientzia egiaztatzeko. 

Gasteiz etorbideko era-
berritzea helburu horiekin 

zerikusia du ere. Zehazki, 
karbono dioxido gasen 
isuria murrizteko barne 
eraztun berdearen lehe-
nengo urrats bat da, hain-
bat hegaztirentzat geldial-
di-gune bezala balio due-
n a .  B a t a n  e r r e k a 
lurrazalera ekartzeko 
lanekin, era berean, lurraz-
piko korronteak onbide-
ratu nahi izan dituzte, eta 
uraren maila freatikoak 
(presioak) erregulatu.

Azken bederatzi urtee-
tan lanetan murgilduta 
egon izanagatik ere, kon-
gresu jarduera ez da eten, 
eta irailaz geroztik, "area-
gotu ere egin da", Juana 
Maria Rico kongresu tek-
nikariak nabarmendu 
duenez: Festvalaren eki-
taldiak, Magialdiko jar-
dunaldiak, Euskadiko 
aseguru bitartekarien  
kongresua, Arabako etxe-

bizitza topaketa eta Gas-
teizko ezkontza eta zere-
monia azoka egin dituzte 
bertan, bai eta Larrialdie-

tako medikuntza biltzarra, 
psikomotrizitate jardu-
naldiak eta Gasteizko 
Biotechnology Institute-k 
antolatutako ahoko inplan-
teen kongresua.

Hurrengo ekitaldiak
Urte bukaera arte, beste 
hainbat hitzordu hartuko 
ditu Europak, horietan 
nabarmenetako bat dato-
rren asteburuan (azaroa-
ren 26 eta 27an) ospatuko 
den Turismo Jasangarri-
ko Mundu Biltzarra.   

Berdea ere, baina publi-
ko guztiarentzat irekia, 
nazioarteko bonsaien era-
kusketa egongo da ikusgai 
abenduaren 5etik 7ra, goi-
zez (10:00etatik 14:00etara) 
eta aratsaldez (17:00etatik 
21:00etara 5ean eta 6an, 
eta 20:00ak arte 7an). 

quintas

Energia 
eraginkortasuna 

bilatu dute.

irudi geHiAgo: Hirinet.net  

Aretoak

bilerA gelAk

bilera gelak: 25 gela, 
guztira 450 lagunentzat 
lekua dutenak. 

erabilera anitzekoak: 
Green Capital aretoa 
(580 metro koadro), 
olarizu aretoa (1.400 
m2) eta Estibaliz aretoa 
(1.250 m2). 

erdiko gunea: Maria 
de Maeztu auditorioa 
(800 lagunentzat), 
atondo nagusia, 
jatetxea, terraza eta 
lorategi-gunea.

Eguzki-plakak 
ezarri dituzte 
eraikinean, CO2 
isuriak murrizteko

Erabilera anitzeko 
hiru gela ditu 

Europak.
quintas
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AiArAldeA

txAbi AlvArAdo bAñAres

aMurrio

Urtero bezala, hainbat 
elkarretaratze egingo dira 
eskualdean azaroaren 
25aren harira, indarkeria 
matxistaren desagerpena-
ren alde. Etxeko pribatu-
tasunetik herrietako pla-
zetara egin du salto pro-
blematikak. Salto handia 
izan dela diote eskualdeko 
emakumeen elkarte gehie-
nek, baina oraindik pauso 
asko eman behar direla.

Lehenengo mobiliza-
zioak Franco hil osteko 
urteetan eman ziren, hiri-
buruetan, baina apurka 
hasi ziren Aiaraldean ere 
lehen emakume elkarteak 
sortzen. Emakume ugari 
bildu ziren talde horietan, 
eta esperientziak eta bizi-
penak komunean jarrita 
ondorioztatu zuten indar-
keria kasuak ez zirela etxe-
ko egoera isolatuak, feno-

meno orokortu bat zela 
indarkeria matxistarena. 
Arazo hori existitzen zela 
kontzientziatu behar izan 
ziren lehenbizi, Menaga-
raiko Emakume Taldeko 
lehendakari Ana Ugarteren 
esanetan.

Hiriburuetatik, herrira
"Hasieran hiriburuetan 
egiten ziren mobilizazioe-
tara joaten ginen", azaldu 
du Artziniegako Hiriska 
Emakume elkarteko lehen-
dakaria den Maite Iztuetak. 
Baina Artziniegan bertan 
elkarretaratzeak egiteari 
ekin zioten gero. "La maté 
porque era mía lemaren 
aurka egiten genuen, ema-
kumeak inorenak ez gine-
la aldarrikatuz", oroitu du 
Laudioko Emakume Asan-
bladan zebilen Pili Elorte-
gik. Institutuan sortu zen 
taldea, eta  abortuaren 
edota adulterioaren legeen 

aurka ere aritu ziren.
Mobilizazioetara joa-

teagatik herritarren komen-
tarioak entzun behar zituz-
tela azpimarratu du Amu-
r r i o k o  A u r r e r a k a 
elkarteko Irene Novalesek: 
"Ez zen erraza manifesta-

zioak antolatzea, are gutxia-
go herri txikietan". 

Urteak aurrera egin 
ahala, baina, handitu egin 
da elkarretaratze horieta-
ra doazen pertsonen kopu-
rua. "Hemen gaudela esa-
teko balio dute mobiliza-
zioek", Novalesen aburuz; 
arazoa sozializatzea da 
helburua, etxetik plazara 

ateratzea. Artziniegan ere 
garrantzi handia ematen 
diete elkarretaratzeei, 
Espainian hilketa matxis-
ta bat ematen den kasu 
bakoitzean ateratzen dira 
plazara.

barne mailako lanketa 
Baina eskualdeko elkarteak 
ez dira mobilizazioak egi-
tera mugatu, barne maila-
ko lanketan jarri izan dute 
bereziki arreta. Tailerrak, 
hitzaldiak... makina bat 
ekimen egin izan dituzte 
indarkeria matxistarekiko 
kontzientziazio eta preben-
tzioa garatzeko. Menaga-
rain, adibidez, autodefen-
tsarako tailerrei eman 
diete lehentasuna, etxeen 
arteko distantziek eta bide 
argituen gabeziak hala 
eskatzen zutelako, Ana 
Ugartek adierazi duenez.

Erronka komun bat 
izan dute elkarteek: indar-
keria matxista pairatzen 
ari ziren emakumeei sala-
keta jartzeko pausoa ema-
ten laguntzea. "Salaketa 
bat jartzea ez da ogia eros-
tea bezain erraza", azaldu 
du Ugartek. Baieztapen 
horrekin bat egiten du Idoia 
Gregoriok: "Oso ondo dago 
salaketa jartzea. Baina sala-
tu ostean zer? Emakumea 
etxerik gabe, sostengu eko-
nomikorik gabe eta lagunik 
gabe geratu daiteke".

Horregatik guztiagatik, 
oraindik pauso asko ema-
teke daudela ondorioztatu 
dute elkarteetako kideek. 
Indarkeria matxistarekiko 
jarrera "tinkoagoa" izan 
beharko litzatekeela uste 
du Idoia Gregoriok. "Ez da 
normala Madrilen iragan 
azaroaren 7an milaka per-
tsona mobilizatzea eta 
hurrengo bi egunetan hiru 
hilketa gertatzea". Ana 
Ugarterentzat, berriz, 
"sinesgaitza" da matxismoa 
eta feminismoa parekatzen 
dituzten diskurtsoak orain-
dik ere tokia izatea. "Belau-
naldi askoren lana falta da 
oraindik".

emakumeen borroka; 
isilpetik, plaza publikora
Hainbat aldaketa izan arren, indarkeria matxistaren kontrako pauso gehiago eskatu dituzte

berdintAsunA

Indarkeria 
matxistarekin 
jarrera 'tinkoagoa' 
izatea eskatu dute

Emakumeen aurkako indarkeriaren kontra hainbat ekitaldi antolatu dituzte; irudian, 2013ko bat.  |  aiaralDEa
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Pozik dago Zuriñe 
San Roman legu-
tiarra Arabako 
E m a k u m e e n 

Elkarteak eman dion saria-
rekin. Azken urteotan 
egindako esfortzuak mere-
zi egin duela uste du.  
zorionak! zer suposatzen du 
zuretzat sari horrek?
Oso garrantzitsua izan da 
niretzat. Dagoeneko hamai-
ka urte daramatzat Talle-
res Mecanicos Legutianon 
lanean, baina oraindik 
gogoan dut hasiera. Oso 
zaila izan zen, enpresaz 
tutik ulertu barik sartu 
nintzelako. Aita hil zen eta 
handik gutxira bertako 
finantza-zuzendaria ere 
larri gaixotu zen. Enpresa 
hankaz gora geratu zen. 
Nik nire ikasketak eta lana 
nituen. Enpresa aitarena 
zen eta nebak ere bertan 
egiten zuen lan, baina ni 
bakarrik domeka solte 
batean edo makina berria 
ikusteko joaten nintzen 

bisitan. Egoeraren aurrean, 
erabaki bat hartu beharra 
zegoen, eta bertan lagun-
tzen hasi nintzen. Finan-
tza-zuzendaria itzuli 
zenean, lan asko zegoela 
eta enpresan egiteko gau-
za asko nituela esan zidan; 
geratzea erabaki nuen. 
Hasiera oso gogorra izan 
zen, eta hortaz, sari hau 
egindakoaren aitortza beza-
la ikusten dut. Horren 
harira, eskertu nahi dut 
lankideek nigan jarritako 
konfiantza; ni hutsetik hasi 
nintzen eta.
oker ez banago, beste sari bat 
ere jaso izan duzue...
Bai, hala da. Enpresa gida-
tzeko praktika onengatik 
saria eman ziguten orain 
dela hainbat urte. Krisian 
egon bagara ere, ahalegin-
du gara kaleratzerik ez 
izaten, eta egindako esfor-
tzua saritua izan zen. Orain 
jaso berri dudan saria, 
baina, ezberdina da. 
zehazki, zer egiten duzue talle-

res mecanicos legutianon?
Mekanizazio enpresa gara, 
hodien formaziorako lana-
besak egitera ardaztuta 
dagoena. Gure produktu 

izarra arrabolak dira, pla-
no bidezko bestelako piezak 
edo mantentze lanak egiten 
baditugu ere. 
zuzendaritzan zaude. zein da 
zure lana?
Denetarik egiten dut, bai-
na bereziki finantza, giza 

baliabideak eta enpresa 
estrategiarekin lotutako 
gaiak eramaten ditut; gai-
nerako bazkideak ekoiz-
penaz eta alde teknikoaz 
arduratzen dira gehiago. 
Esan beharra dago, enpre-
sa eramateko orduan oso 
ondo moldatu izan garela 
beti. Dena dela, asko dut 
oraindik ikasteko. 
gaztea izateagatik topatu al 
duzu zailtasunik?
Gaztea eta emakumea iza-
teagatik, dena elkarrekin. 
Oztopo asko ditut; ahal 
ditut kontatu milaka isto-
rio. Esaterako, bezero eta 
hornitzaile berriak dato-
zenean eta jaisten naize-
nean, uste dute ni idazka-
ria naizela eta kudeatzai-
learekin nahi dutela egon 
esaten didate. Edo alorre-
ko biltzar edo mintegi 
batera noanean, emakume 
zuzendari gutxi ikusten 
ditut. Azkenengoan, gai-
nera, kazetaria ote nintzen 
galdetu zidaten. Mundu 
honetan emakumea izatea 
oso zaila da. 
enpresako arduradun izateaz 
gain, ama ere bazara. batera-
garria al da arduradun postua 
eta familia?
Laguntza baldin baduzu, 
bai.  Horregatik, joan den 
asteko saria jasotzean, eske-
rrak eman nizkion Xabier 
nebari, bere konfiantzaga-
tik; amari eta bereziki, 
Anderri, gure umeez ardu-
ratzeagatik. Laguntza hori 
barik ezinezkoa izango 
litzateke. Egindako esfor-
tzuak merezi duela agerian 
geratu da sariarekin.
Amaitu aurretik, zer ezaugarri 
behar ditu izan zuzendari batek?
Hori jakin nahiko nuke 
nik. Tokatu zait hemen 
egotea, nik aukeratu dut, 
eta ahalegintzen naiz gau-
zak ondo egiten. Orain 
esperientzia gehiago daukat, 
baina, hasieran, sen onez 
gidatzen nintzen; bakoitzak 
dituen idealak ere garran-
tzitsuak dira. Horrez gain, 
ondoan dituzunen laguntza 
ere ezinbestekoa da.

zuriñe san romanek talleres Mecanicos legutiano gidatzen du, beste hainbat bazkideekin.  | Mirian BitEri

zuriñe sAn romAn 
enPresAri gAzteA arabako Emakume Enpresarien Elkarteak (aMpEa) talleres 
Mecanicos legutiano enpresako arduradun zuriñe san romanen lana txalotu du. 
Enpresari gazte onenaren saria eman berri dio. mirian biteri legutio

"laguntza barik ezinezkoa 
litzateke arduraduna izatea"

emAkumeA

"Hasiera gogorra 
izan zen, eta hortaz, 
saria egindakoaren 
aitortza da "

"Azken biltzarrean, 
kazetaria ote 
nintzen galdetu 
zidaten"
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Joan den Araba Eus-
karaz amaitu eta 
berehala ekin zioten 
hurrengo urteko 

ikastolen jai handia pres-
tatzeari. Ekainaren 19an 
ospatuko dute 2016koa, 
Agurainen, Lautada ikas-
tolaren eskutik. Geroari 
begira lelo, etorkizuneko 
bidea "marrazteko" pausoak 
ematen hasi nahi dutela 
azaldu du jaialdiaren koor-
dinatzaile Anjel Olaldek.   
2010ean egin bezala, berriz 
izango da lautada ikastola 
antolatzailea.
Orduan sortu zen ikastola 
eta Gogoz biziz lemapean 
abiatu zen 2010eko Araba 
Euskaraz hartan. Orain, 
berriz, zer lortu nahi dugun 
erabakitzeko momentua 
heldu da; atzera begira 
beharrean aurrera begira-
tu nahi dugu eta hortik 
sortu da aurtengo Geroari 
begira goiburua.  Sustraiak 
non ditugun jakinda, aurre-

rantzean zer lortu nahi 
dugun zehazteko garaia 
dela uste dugu. Bide horre-
tan denok partaide gara 
eta izatea nahi dugu, ez 
bakarrik ikastola. Hau eus-
kalduntze prozesuan beste  
pauso bat da eta denon 
ekarpena behar beharrez-
koa izango da.
datorren urterako ekarpenak 
jasotzen ari al zarete? 
Ekainetik lanean murgil-
duta gaude, eta hainbat 
ekarpen jaso ditugu ikas-
leen zein beste eragileen 
aldetik, musika osatzeko 
edo egunerako ekitaldi 
desberdinak egiteko. Ibil-
bidea zein izango den ere 
zehaztu dugu, baina orain-
dik findu egin behar dira 
gauza ugari. Jasotako pro-
posamen guztiei forma 
ematea falta zaigu orain.
urtez urte, lantalde finko bat 
duzue jaialdia prestatzeko? 
Ez dago talde finkorik, 
aldatu egiten da, eta batzue-

tan abantaila den arren 
beste batzuetan ere kon-
trakoa izan daiteke. Urte-
ro asmo berriak sortzen 
dira eta hasieran martxan 
jartzea zaila izaten da, bai-
na egia da bizitasuna ema-
ten diotela horiek proiek-
tuari eta hori aprobetxatu 
behar dugu; herritik ber-

tatik sortutako proposa-
menak izanik, herriak 
berak hartzen du protago-
nismoa eta horrek indartu 
egiten du Araba Euskaraz. 
Era berean, urtez urte, 
aurreko lantaldeek egin-
dako memoria txostena 
jasotzen dugu, aurrera 
begira lanean hasteko abia-

puntu bat izateko; eginda-
koek nola funtzionatu duten 
ikusi eta egin behar ez 
direnak kontuan hartzeko.
zer nobedade izango dira aur-
tengo jaialdian? 
Araba Euskarazek berri-
kuntzak behar ditu eta 
horretan ari gara. Azken 
urteetan Erronka izeneko 
proba lehiaketa izan da 
gazteentzat eta hurrengo 
urtean, helduak erakartze-
ko helburuarekin,  Erron-
ka gastronomiko bat pres-
tatzen ari gara, hain zuzen 
ere gurasoek parte har 
dezaten. Euskalduntze pro-
zesuan helduok dugun 
zeregina azpimarratu behar 
dugu eta dakigun guztia 
erabili behar dugula gogo-
ratu. Horregatik, hain 
zuzen, helduen euskaldun-
tzean urteetan egindako 
lanagatik Aguraingo AEK   
euskaltegia omendu nahi 
dugu. Helduon erabilera 
bultzatu gabe alferrik ari 
gara. 
zer behar ditu lautada ikas-
tolak? zertara bideratuko da  
2016an bildutakoa? 
Batetik, barne kohesioa 
bultzatu nahi dugu eta 
ikastola herrian ondo txer-
tatuta izateari garrantzia 
berezia eman nahi diogu. 
Bestetik, eraikinak duen 
zama ekonomikoa arintze-
ko baliagarria izango da 
bildutakoa. Eraikina erosi 
zen, eta orain herritarren 
zerbitzura jartzea da hel-
burua.
bete ziren aurreko jaialdian 
aurreikuspenak?  
Gasteizen jaialdia egiteak 
–Oiongo San Bizente ikas-
tolak antolatu zuen– gauza 
onak izan zituen, besteak 
beste, Arabako Errioxako  
egoera ezagutzera emateko. 
Baina, era berean, Oiongo 
inplikazioa herrian bertan 
eginda baino txikiagoa izan 
zela ikusi genuen; alde 
horretatik pixka bat kez-
katuta gaude, agian auke-
ra bat galdu genuelako. 
Zalantza dugu baliagarria 
izan ote zen Oionentzat.

anjel olalde arabako ikastolen jaialdiaren koordinatzailea, alearen erredakzioan.   |  a. aMEnaBar

euskArA

AnJel olAlde
ArAbA euskArAz-eko koordinAtzAileA Ekainaren 19an agurainen ospatuko den 
jaiaren nondik norakoak azaldu ditu Hirinet FM saioan. m. ugarte / i. iciar / a. amenabar gasteiz

"Aurrerantzean zer lortu nahi 
dugun zehazteko garaia da"

"Eraikinak duen 
zama ekonomikoa  
arintzeko baliagarri 
izango da 2016koa"



 AleA 19

mendiAldeA

miriAn biteri  

santikurutzE kanpEzu

Kanpezun dagoeneko badu-
te 2016rako aurrekontuen 
proiektua. Azaroaren 3an 
egindako osoko bilkuran 
onartu egin ziren datorren 
urterako kontuak Kaixoren 
zinegotzien aldeko botoe-
kin, eta EAJkoen absten-
tzioarekin. 

Proiektuak, denera, 
1,77 milioi euro aurrei-
kusten ditu. Diru gehiena 
Udalaren eguneroko fun-
tzionamenduari eta gastuei 
aurre egiteko erabiliko 
bada ere, datorren urtea-
ri begira, udalerrian hain-
bat inbertsio egiteko asmoa 
ere badago. Manu Muñoz 
zinegotziak azpimarratu 
du garai bateko maisuen 

etxean udal aterpea egite-
ko asmoa dagoela, eta 
horretarako, 435.000 euro 
inguruko partida bidera-
tuko dutela. Gaineratu du 
urtea amaitu baino lehen 
hasiko direla gaia mugi-
tzen. Horrekin lotuta, 
honakoa azaldu du: "Hasi 
hasi egingo gara; proiektua 
egingo dugu urte bukae-
rarako. Baina, eraikina 
Udalarena baldin bada 
ere, inbertsio potoloa da, 
eta ikusi beharko dugu 
zelan bideratzen dugun; 
finantzazioa beharko dugu 
eta". 

Ez da inbertsio bakarra 
izango. Araba Camper 
autokarabanentzako gunea 
herriko kirol instalazioe-
tan txertatu ahal izateko 

hainbat lan ere egin behar-
ko dira, eta horretarako, 
270.000 euro inguru bide-
ratzea aurreikusi dute.

Horrez gain, ikastola-
ko jolastokian dagoeneko 
jarrita dauden kolunpioak 
ere ordainduko dira dato-
rren urtean; eta udalerri-
ko administrazio batzarrei, 
bestalde, 20.000 euroko 
laguntza emango diete. 

Parte-hartzaileak
Muñozek aurrekontuak 
aurrera atera ahal izateko 
egindako parte-hartze pro-

zesua nabarmendu du. 
Txalotu nahi izan du herri-
tarren jarrera, gaia lantze-
ko egindako hiru bilkure-
tan 25 lagun inguruk par-
te hartu dutelako. Batzar 
horietan Udalaren funtzio-
namendua ezagutzeko eta 
dirua zertan gastatzen den 
jakiteko aukera izan dute 
kanpezuarrek; eta baita 
proposamenak egiteko ere. 
Herritarrekin ez ezik, admi-
nistrazio batzarrekin eta 
oposizioarekin ere beste 
horrenbeste bilkura ere 
egin izan ditu korporazioak. 

Aterpea egin nahi 
dute kanpezuko 
maisuen etxean
azaroaren 3an onartu zuten datorren urteko aurrekontuen 
proiektua; aterperako 435.000 euroko partida aurreikusi dute 

santikurutze kanpezun egingo dira inbertsio gehienak.  |  kanpEzuko uDala

AurrekontuAk

m.b. 

arraia-MaEztu

Arraia-Maeztuko Udalak 
euskarazko mikro-ipuin 
lehiaketa antolatu du. 
Idazlanak azaroaren 30a 
baino lehen aurkeztu 
behar dira udaletxean 
bertan edo ikastetxean.   

Lanak euskaraz ida-
tzitako ipuinak izan 
beharko dira, eta gehie-
nez, 100 hitz izango ditu. 
Egile bakoitzak nahi 
beste idazlan aurkezteko 
aukera izango du, aurre-
tik argitaragabeak eta 
edozein lehiaketetan 

aurkeztu gabekoak diren 
bitartean. 

Lehiaketa bi maila-
tan egongo da banatuta: 
batetik, Lehen Hezkun-
tzan eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan 
ari diren ikasleen atala 
dago; eta bestetik, 17 
urtetik gorako lagunena.

epaia abenduaren 3an 
Epaimahaiak jasotako 
idazlanak aztertu ostean, 
abenduaren 3an ezagu-
taraziko dira irabazleak. 
Sari bana emango da 
maila bakoitzean. 

mikro-ipuin lehiaketa deitu 
dute lehen aldiz maeztun

m.b.  

MaEztu

Donostiako zinemaldian 
lehiatu ostean, asteburuan 
Mendialdean izango da 
Amama izeneko filma. 
Arraia-Maeztun ostiralean 
ikusi ahalko da, udale-
txean, 20:00etan. Jarraian, 
Amezti euskara eta kul-
tura elkartearen eskutik, 
afaria izango da Birgara-
ko tabernan. Santikurutze 
Kanpezun ere egunotan 
eskainiko dute esandako 
filma. Larunbatean, aza-
roak 21, izango da herriko 
kultura etxean, 19:00etan. 

Arabako Foru Aldun-
diaren Zinemairean pro-
gramaren eskutik, herririk 
herri dabil asteotan Ama-
ma. 2015ean Asier Altunak 
zuzendutako euskal filma 
da; bergararrak euskaraz 
egin duen bigarren film 
luzea da, Aupa Etxebeste! 
eta gero. 

Donostiako Zinemal-
dian sail ofizialean izan 
zen eta Euskal Zinemaren 
Irizar saria jaso zuen. 
Horrez gain, Euskal Gidoi-
gileen Elkarteak ere Eus-
kal Gidoi Onenari saria 
eman dio.  

'Amama' filma helduko da 
asteburuan mendialdeara

zineA euskArA
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AñAnA

Hasiera zalaparta-
tsua izan zuen 
Aitor Abeciak 
(Zanbrana, 1979) 

alkate modura. Aurreko 
udal gobernu taldea agin-
tean zela, industria gune 
berri bat eraikitzeko lehen-
dabiziko pausoak ematen 
hasi ziren; udalerriaren 
egitura erabat alda zeza-
keen proiektua esku artean 
zuten eta haren inguruko 
informazioa eskuratzeko 
"zailtasunak" izan ziren 
udaletxean sartzeko arra-
zoi nagusia, azaldu duenez. 

Arabako ustezko ustelkeria 
kasu handienetako baten 
–De Miguel auzia– hari 
mutur bat baino ez zen. 
zein helburu zuen plataforma 
independenteak zanbranako 
udalean?
Herritarrek jakin behar 
zuten zer asmo zuten uda-
lerrirako. Udaletxeko atee-
tatik ez zen informaziorik 
ateratzen eta bertara sar-
tu beste aukerarik ez 
genuen. Gure asmoa zine-
gotzi bat izatea zen infor-
mazio guztia eskura eduki 
ahal izateko, eta agintera 

heldu ginen 2007. urtean. 
Kontu ilunak aurkitu geni-
tuen, oraindik ere auzite-
gien esku daudenak.      
geroztik, hirugarren legealdia 
bete behar duzue, eta Araban 
ere beste hainbat plataformek 
indarra hartu dute. zein da 
herri plataforma independen-
teen arrakastaren sekretua?
Duela gutxi lagun baten 
tesina irakurri nuen eta 
bat nator bertan esaten 
zenarekin: ondo funtzio-
natzen dute herritarren 
kezka batetik sortutako 
plataformak direlako, ale-

gia kezka zehatz batek 
bultzatu dituelako. Aldiz, 
ohiko alderdiak herritarren 
kezken atzetik doazela iru-
ditzen zait. Araban momen-
tu honetan zazpi talde 
independente gaude agin-
tean; PSEk eta PPk baino 
zinegotzi gehiago ditugu 
herrietan, eta hori ez da 
nolanahikoa. Ohiko alder-
diek uste zuten, gainera, 
bolada bateko kontua zela 
gurea, berehala desager-
tuko ginela, baina geratze-
ko etorri gara; Podemose-
kin alderatzen gaituzte 

zanbranako alderdi independentearekin alkate aukeratu dute aitor abecia, hirugarrenez; argazkian, herriko plazan.  | a. aMEnaBar

PolitikA

Aitor AbeciA
zAnbrAnAko AlkAteA Hirugarren legealdia betetzen ari da aitor abecia buru duen plataforma independentea; obra 
handiei beharrean, arreta nagusia auzolana edota eguneroko kudeaketa txikiari jarri diotela esan du. a. amenabar zanbrana

"bolada baterako kontua zela uste 
zuten, baina geratzeko etorri gara"
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orain, baina gu eurek jaio 
egin ez zirenean ere lanean 
geunden. Noski, alderdi 
politiko handi askori ez 
zaio aniztasuna komeni eta 
ekonomikoki zigortzen gai-
tuzte; eurek baino hobeak 
izan behar dugu suben-
tzioak jasotzeko, alderdia-
ren karneta erakusterik ez 
dugulako.   
Herritarren parte-hartzea eta 
gardentasuna nabarmentzen 
dituzte maiz alderdiek.
Eta badirudi eskerrak eman 
behar dizkiegula beraien 
zeregina dena betetzen dute-
lako. Politikoak gardena 
izateko eta herritarra entzu-
teko obligazioa dauka. Asko-
tan proiektuak jendaurre-
ko kongresu batean aur-
kez t en  d i tuz t e  dena 
erabakita dagoenean eta 
"partehartzailea" dela dio-
te; hori gardena izan dai-
teke, baina partehartzailea 
ez. Guk erabakiak kalean 
hartzen ditugu, ahalik eta 
jende kopuru handienare-
kin. Guri aginduak ez zaiz-
kigu Bilbo edo Madrildik 
heltzen, Zanbranako txo-
koetatik baizik. 
beste komunikazio bide bat 
ere antolatu duzue herritarrek 
parte hartzeko.
Lelokeria eman dezake, 
baina 200 laguneko wha-
tsapp talde bat dugu herria-
ren inguruko albisteak 
komentatzeko. Gaur bertan 
apurtutako zakarrontzi 
baten argazkia bidali dida-
te eta laster izango da kon-
ponduta. Kultura eskaintza 
guztiaren berri ematen dugu 
bertan... Noski, halakoak 
herri txikietan bakarrik 
egin daitezke. 
zer proiektu dituzue mahai 
gainean? 
Garai batean obra handie-
nak egiten zituen alkatea 
zen onena, eta zorionez 
kontzeptu hori aldatzen 
doa; azpiegitura erraldoiez 
beteta daude herriak, eta 
orain aurre egin ezinik 
dabiltza. Azpiegiturak beha-
rrean,  herritarren zerbi-
tzurako gidaliburu bat da 

une honetan esku artean 
dugun proiektu nagusieta-
ko bat; askotan herritarrek 
ez dakite zer burokrazia  
duten aurretik eta lan horre-
tan laguntzeko egitasmoa 
prestatzen ari gara, lan hori 
arindu nahi dugu. Askotan 
gauza txikiak diruditenak 
buruhauste handienak dira; 
80 urteko emakumearentzat 
haren fakturak irakurtzen 
laguntzea garrantzitsuagoa 
da edozein pilotaleku berri 
baino. Dirurik balio ez 
duten lan txiki horiek dira 
udal txiki hauen zereginak. 
Azpiegitura berriak beha-
rrean jendeak gestore on 
bat behar duela iruditzen 
zait. 
Portillako gaztelua lehengo-
ratzeko hainbat lan egin duzue. 
Udalean sartu ginenean 
plan zuzendari batek esaten 
zuen Zanbrana zela udale-
rri bakarra Euskadin inte-
res historiko "eskasa" zue-
na, eta horrek haserretu 
gintuen; udalerrian bi gaz-
telu ditugu, beste inon ez 
bezala, eta Arabako arma-
rriaren ikur ere bada. Auzo-
lanari ekin genion, eta 
oihan  bat baino ez zena 
bisitatzeko leku izatera pasa 
zen. Udalak merienda jarri 
eta 45 saiotan atondu zuten 
herritarrek inguru hori. 

Gazteluen Bidea osatu 
genuen, eta orain bigarren 
faseari hasteko zain gaude, 
baina, finantziazioa behar-
ko dugu.
zanbranako errepidea zabal-
tzeko proiektua ere mahai 
gainean du Aldundiak. 
Eta guk geldiaraztea eska-
tu dugu. Sei kilometroko 
tartean hainbat gune arris-
kutsu daude eta, noski, 
horiek kentzea nahi dugu 
baina ez dugu uste halako 

inbertsioa egin behar denik. 
30 milioi euroko inbertsioaz 
ari gara; nola azalduko die-
gu herritarrei bost milioi 
euro gastatuko dituztela 
kilometro bakoitzeko? 
Segurtasunarekin batera, 
lana sortuko dutela nabar-
mentzen dute: 15 langile 
izango dira. Zoratu gara?  
30 milioi  horiek eman Zan-
branari eta ikusiko duzue 
nola sortzen ditugun lan-
postuak, edozer egiten, 
basoetako biomasa jaso-
tzen... Ez dakit konturatu 

garen oraindik, baina Ara-
ban 23.000 langabe ditugu.
zer bilakaera izan du langa-
beziak zanbranan?
Zanbranan hiru lantegi 
nagusi itxi zituzten, adrei-
lu eta burdinari lotutakoak, 
baina ez lanik ez zegoelako, 
finantziaziorik ez zutelako 
baizik. Eta errepidearen 
proiektu erraldoi horrekin 
lehen sektorea kaltetzeko 
arriskua ere badago, neka-
zal kooperatibarako egun-
go sarbideak itxiko dituz-
telako eta izugarrizko 
bidaia egin beharko dute-
lako bertara heltzeko. 
Lehen sektorea da une 
honetan gure "enpresa" 
handiena eta zaindu egin 
behar dugu, lanpostu 
gehien sortzen dituena da, 
eta ezin dugu ito.
epe luzera begira, zer helburu 
dituzu?
Hirugarren legealdia da 
eta gustatuko litzaidake 
lekukoa besteren bati uztea, 
baldin eta egindako lanaren 
jarraipena bermatzeko hau-
tagairik balego. Egia da 
politikaz nazkatuta daude-
la gazteak eta gogorik gabe-
ko belaunaldi bat dugula, 
inguruan ikusi dutenagatik. 
Gustatuko litzaiguke leku-
koa eurek hartzea baina 
lan egin beharko dugu.

lehen sektorea zanbranako "enpresa nagusia" dela nabarmendu du abeciak.  |  a. aMEnaBar

PolitikA

"Azpiegitura berriak 
beharrean, gestore 
ona behar du 
herriak"
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trebiñu

miriAn biteri  

trEBiñu

Hainbat aldaketekin dator 
azaroaren 15etik apirilaren 
15era bitartean martxan 
egongo den Trebiñuko 
autobus linearen neguko 
ordutegia. Horietako bat 
da orain arte Errioxara, 
Logroñora, zihoan auto-
busa konderritik pasatzen 
zela, eta orain ibilbidez 
aldatu duela esandako 
lineak; eta horrek eragina 
izan duela barrendegian, 
bereziki, maiztasunari 
dagokionez. 

Aurrerantzean, gutxia-
gotan pasatuko da auto-
busa; bada, ordutegiak 
trebiñarren beharretara 
egokitu izan dela uste du 
Trebiñuko taxilari lanak 
egiten dituen Celia Villa-
buenak. Astegunetan, esa-
terako, Armentiatik Gas-
teizera joan ahal izateko 
zazpi frekuentzia daude. 
Horietako bi, Lagranetik 
irtengo dira; hain zuzen, 
goizeko eta arratsaldeko 
lehen orduetakoak.

bezeroen kexak
Goizeko lehen orduko auto-
bus horren gainean kexa-
ren bat edo beste ere entzun 
behar izan ditu egunotan 

Villabuenak. Apur bat 
beranduago datorrela 
orain; neguko ordutegia-
rekin 07:22etan du hitzor-
dua, Armentian. Hori 
hamar bat minutu aurre-
ratzearekin nahikoa izan-
go litzatekeela uste du 
Villabuenak. 

Autobusak Argantzun 
eta Armentiaraino heltzen 
baldin badira ere, barren-
degiko gainerako herrie-
tara joateko aukera izaten 
jarraituko dute trebiña-
rrek, eskaera bidezko 
taxiari esker. Gaur egun, 
bi taxi-gidarik eta Vicolux 
enpresak egiten dute 

barrendegian; Villabuena, 
esaterako, mendebaldeko 
herritarrak etxera gertu-
ratzeaz arduratzen da.

Villabuenaren ustez, 
autobusa dagoen bezala, 
taxi zerbitzua ere egon 
beharko litzateke astebu-
ruan; astegunetan eta 
larunbata eguerdira arte 
erabili daiteke hori hama-
bi ordu lehenago deituta 
600 464 874 telefono zen-
bakira deituta edo taxitre-
vino@gmail.com helbidera 
mezua bidalita. Arabako 
Diputazioak diruz lagun-
tzen du zerbitzu hori; pre-
zioa 1,7 eurokoa da.

Autobus lineak neguko 
ordutegia du igandetik
logroñora doan lineak ibilbidez aldatu du eta horrek aldaketak eragin ditu konderrian

gArrAio PublikoA

m.b.  

trEBiñu

Trebiñuko Konderriko 
Udala datorren urte-
rako argitaratuko duen 
egutegia prestatzen 
hasi da, eta horretara-
ko ,  haurrentzako 
marrazki lehiaketa 
antolatu du. Abendua-
ren 2ra arte aurkeztu 
daitezke lanak, udale-
txean edo internet zen-
troan. 

Denera, urtaroak 
islatzen dituzten sei 
argazki aukeratuko 
dituzte. Horietako lau 
irudi Trebiñuko Kon-
derriko umeenak izan-
go dira; lehiaketa bidez 
aukeratuko dira. Gai-
nerako beste biak Tre-
biñuko eskolan euska-
ra eskoletara joaten 
diren haurrenak izan-
go dira. 

bakoitzak marrazki bat
Parte-hartzaileek, 
gehienez, 13 urte izan-
go dituzte. Bestalde, 
ume bakoitzeko marraz-
ki bana aurkeztuko da, 
DN3 tamainako pape-
rean, kolore zurian, 
lauki-sarerik gabe eta 
diseinu etzanean. 

Margoarekin bate-
ra, beste orri batean, 
egilearen izen-abize-
nak, harremanetarako 
telefono zenbakia eta 
marraztutakoaren azal-
pen txikia jarri behar-
ko da. 

Udaletik gogorara-
zi dute aurkezten diren 
lan guztien jabetza 
antolatzaileen eskue-
tara pasako dela, eta 
beretzat gordeko dute-
la beraien argitalpe-
netan erabiltzeko esku-
bidea, beti ere egilea-
ren datuak aipatuz.

datorren urteko 
egutegia egiteko 
marrazki lehiaketa 
deitu dute trebiñun

umeAk

Ordutegi berriak

ibilbideA  AsteleHenetik - ostirAlerA  AsteburuAk

GastEiz-arMEntia  05:50, 08:00, 15:00, 18:15, 20:10  09:00, 14:00, 17:00, 19:00

arMEntia-GastEiz  07:10, 09:20, 16:20, 19:30, 21:20  10:20, 15:20, 18:20, 20:20

GastEiz-arGantzun  07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 15:10, 16:30, 18:15, 19:00, 20:30  10:30, 16:30, 19:00

arGantzun-GastEiz  07:20, 08:20, 10:50, 11:20, 13:50, 15:30, 17:35, 19:35, 21:30  11:30, 15:50, 21:40

konderriko autobus gehienak armentiraino doaz.  |  alEa
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ArAbAko errioxA

miriAn biteri 

VillaBuEna

Udaberrian beharrean, 
aurten, udazkenean egin-
go dute Arabako mintza-
lagunen topaketa; hain 
zuzen ere, larunbatean, 
azaroak 21, elkartuko dira 
Arabako Errioxa, Aiaral-
dea, Gorbeialdea, Gasteiz 
zein Lautadako askotari-
ko herrietatik heldutako 
euskaldunak. Ikasturtea-
ri hasiera emango diote 
modu horretan.

Villabuena aukeratu 
dute eguna batera pasa-
tzeko. Plan ederra izango 
dute aurretik. Goizean, 
herrigunetik kilometro 
batera dagoen Ibaola 
harriak izeneko hilerri 
ateoa bisitatuko dute; 
jarraian, Candido Besa 
upeltegia ezagutuko dute.

upategian bazkaldu
Instalazioak ikusi ostean, 
bertan bazkalduko dute: 
errioxar erara egindako 
patatak eta saiheskiak, 
besteak beste. Azken horre-
kin lotuta, Arabako Errio-
xako Mintzalagunen koor-
dinatzaile Gorka Beobidek 

azaldu du partaideak ardu-
ratuko direla bazkaria 
girotzeaz, bakoitzari 
momentuan bururatzen 
zaiona egiten. Bazkalos-
tean, berriz, Olatz Pagaldai 
aktore eskoriatzarraren 
bisita izango dute mintza-

lagunek; Erdaldun berrien 
kluba izeneko bakarriz-
keta eskainiko die. 

T o p a k e t a  h o n e n 
garrantzia azpimarratu 
du Beobidek. Taldeak 
"dinamizatzeaz" gain, Ara-
ba osoko mintzalagunen 

arteko "erlazioa" sendotzea 
bilatzen dela esan du. 

Arabako Errioxan, 30 
mintzalagun inguru dau-
de aurten. Guardian, Bila-
rren, Oionen, Logroñon 
eta Bastida eta Villabuenan 
osatu dira taldeak. 

Bastidako Bola-leku taldeko kideak ere izango dira topaketan.  |  MintzalaGuna

Hitzordua dute asteburuan euskaldun 
zaharrek eta berriek, villabuenan
arabako Errioxa, aiaraldea, Gorbeialdea, lautada eta Gasteizko taldeek parte hartuko dute arabako mintzalagunen topaketan

euskArA
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geu elkarteak 2013an abiatu 
zuenetik, bi mila gasteizta-
rrek baino gehiagok hartu 
dute parte Igandeak Jai pro-

graman. Hilean behin igande arra-
tsalde batean, Gasteizko eskola bat 
aukeratu eta bertan bi orduko saioa 
egiten dute: antzerkia, musika eta 
magia ikuskizunak eskaintzeaz gain, 
ikusle huts izatetik parte-hartzaile 
izatera gonbidatzen dituzte familiak, 
programako koordinatzaile Naroa 
Cuesta Nisok (Gasteiz, 1985) nabar-
mendu duenez: "Ume eta helduei 
bere aisialdian elkarrekin euskaraz 
aritzeko aukera eskaini nahi diegu".
Asteko edozein egun aukeratu zeneza-
keten, baina igandea aukeratu zenuten. 
Bai. Batetik, igande arratsaldetan 
ez delako gauza askorik programa-
tzen eta, bestetik, arratsaldeak oso 
luze egiten zaizkielako umeei etxean, 
eguraldia txarra denean. Arabako 
Aiara herriko proiektu batetik eka-
rri genuen ideia: Igande arratsaldeak 
familian programatik, hain zuzen. 
Gasteizen ere, familientzat euska-
razko plana antolatzen dugu igan-
deetan.
nola sortu zenuten gasteizko ekimena?
Geu elkartearen baitan kultura tal-
dea sortu genuen hainbat lagunek 
2013an, aisialdiaren eremuan eus-
kararen erabileran eragiten hasteko. 
Kultura talde horretako kideok sor-
tu genuen egitasmoa. Batetik, taldea 
bera indartzeko amu gisa, eta bes-

tetik, proiektuaren bidez familia 
transmisioa sustatzeko. Ekimenera-
ko dirua lortzeko, lehiaketa batean 
parte hartu genuen, Topaguneak 
antolatuta (euskara elkarteen fede-
razioak): euskararen ginkanan, hain 
zuzen. Txapelketaren saria hiru mila 
euro ziren, proiektua garatzeko. 
Finalera iritsi arren, ez genuen ira-
bazi, baina hala ere Igandeak Jai 
martxan jartzea erabaki genuen, 
Geu elkarteak bultzatuta, Gasteizko 
Udala eta Eusko Jaurlaritzaren babe-
sarekin. Hasiera-hasieratik oso ondo 
funtzionatu duen ekimena da. 
nolakoa izaten da igande arratsaldeko 
plana?
Ekintza ibiltaria da: hilero bi ordu-
ko saio bat egiten dugu Gasteizko 
eskola batean: lehenengo ordubetean 
ikuskizun bat eskaini ohi dugu (magia, 
antzerkia, ipuin-kontalaria, musi-
ka...); eta, bigarren orduan, parte 

hartzeko ekintzak antolatzen ditugu 
(jolasak, mozorro tailerra, esperi-
mentuak...), Urtxintxa Eskolak gida-
tuta. 
euskaraz ez dakiten gurasoek ere parte 
hartu dezakete, ala euskaldunentzako 
saioak dira?
Zalantzak eta eztabaidak izan geni-
tuen hasieran, jarduera hau guraso 
euskaldunentzat mugatu edo ez. 
Azkenean, ez mugatzea erabaki 

genuen, baina etortzen diren bikote, 
izeba-osaba zein aiton-amonek uler-
tu behar dute ekintza euskaraz dela 
eta azalpen guztiak euskaraz ematen 
ditugula. Emaitza onak eman ditu: 
oso polita izaten da umeak helduei 
jolasak azaltzen ikustea, itzultzaile 
lana egiten.  
Familientzako jarduerak faltan sumatzen 
zenituzten lehen gasteizen?
Gasteizko Udaletik eta beste eragile 

nAroA cuestA niso
igAndeAk JAi Euskarazko ikuskizuna bakarrik ez: "Familia osoa euskaraz ondo pasatzeko ekimen parte hartzailea da igandeak 
Jai programa", naroa Cuesta koordinatzailearen hitzetan. asteburu honetan ibaiondon dute hitzordua. itsaso estarrona gasteiz

"Familientzat euskarazko plana 
antolatzen dugu igandeetan"

"Ume eta helduei bere 
aisialdian elkarrekin 
euskaraz aritzeko aukera 
bat eskaini nahi diegu"

HaMaika saltsa

Igandea 22an, 
Ibaiondon

ikAstolAn (tArrAgonA, 9)

17:00 'Magia parrastan' ikuskizuna, 
imanol ituñoren eskutik.

18:00 Mago trajea eta truku 
desberdinak.

"Geu elkarteko kultura 
taldetik sortu genuen 
ekimena; orain, talde hori 
indartu nahi dugu"
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batzuetatik gauza asko antolatzen 
dituzte ume txikientzat, baina ez 
hainbeste familia osoarentzat: alegia, 
familiako kideek elkarrekin euska-
raz parte hartzeko jarduerak. Bes-
talde, ikusteko emanaldiak izaten 
dira ohikoenak, jasotzeko, hain zuzen, 
eta guk parte-hartzea sustatu nahi 
dugu. Ez dugu ikuskizun bat eskai-
ni nahi, haur eta gurasoen arteko 
hizkuntza-harremanaz kezkatu gabe: 
Igandeak Jai jardueran, ume eta 

helduei bere aisialdian elkarrekin 
euskaraz aritzeko aukera eskaini 
nahi diegu. 
eskola bakoitzean, bertako familiek par-
te hartzen dute, edo baita beste ikastetxe 
batzuetakoek ere?
Guraso elkarteekin batera antolatu 
ohi dugu Igandeak Jai eta, gutxi 
gora behera, %60 eskolakoa izaten 
da, eta beste %40 kanpokoa.  
Familiek errepikatzen al dute?
Bai, baditugu dagoeneko guraso 

ibiltariak, saio gehienetara etortzen 
direnak. Normalean guraso euskal-
dunek errepikatzen dute.
Aurrera begira, zer erronka duzue?
Geu elkarteko kultura taldea indar-
tu nahi dugu orain. Irakurleen artean 
norbaitek parte hartu nahi izango 
balu, gurera deitu dezake (945-22 21 
53) edo posta elektroniko bat idatzi 
(geuelkartea@grn.es). 

Naroa Cuesta, 
Gasteizko Geu 

elkarteko bulegoan.
i. Estarrona

interneten: Hirinet.net  
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euskArA

Arabako haurdun guztiek 
opari bat jasoko dute hurren-
go bi urteetan, Osakidetzaren 
emaginen saioetan: Kuku 

gida, jaio berriari euskararen trans-
misioan laguntzeko liburua, bai eta 
ingurune eleaniztun batean familia 
berri bakoitzak nola jokatu jakin 
ahal izateko. Arabako Foru Aldun-
diko Euskara zerbitzua, Osakidetza 
eta Unibertsitate-ospitalearen arteko 
emaitza da programa berria.

Eusko Jaurlaritzaren 1986ko mapa 
soziolinguistikoaren arabera, Araban 
bost urtetik gorako biztanleriaren 
%9 zen elebiduna, eta 2011n, aldiz, 
%25. Era berean, azpimarragarria 
da bai 1986an bai 2011 urteetan biz-

tanleriaren %23 inguru euskara 
ikasteko prozesuan izan dela eta ari 
dela, hau da, elebidun hartzailea da, 
ulertzen du baina ez du hitz egiten. 
Hortaz, argazki orokorrean, biztan-
leriaren %48 elebiduna da, gutxiago 
edo gehiago.

etxe kanpotik, etxera
Alabaina, nolako eragina izan deza-
ke hurrengo belaunaldietan %48 
elebidun horrek? 2011ko inkesta 
soziolinguistikoaren arabera, 24-39 
adin-tartean dauden arabarren %26 
elebiduna da, hau da, euskararen 
etxeko transmisioan eragin dezake. 
Datozen urteetarako proportzio 
datuak are hobeak izatea espero da. 
Euskararen transmisioa Araban 
bereziki oinarrizkoa da, izan ere, 
elebidunen %70ek euskara bigarren 
hizkuntza gisa jaso dute etxetik kan-
po kasurik gehienetan.

Familia bidezko transmisioa 
gakoa da hizkuntza aniztasunarekin 
bat datorren gizartea lortzeko, Dipu-
tazioaren arabera; beraz, aurreko 
belaunaldiek egin duten apostua, 
euskara jakin gabe ere, transmisioa 
garatu zuten eskola eta euskaltegien 
bidez, belaunaldi berriek, elebidu-
nagoak bestalde, ere jarraitu dezaten.

mugikorrerako aplikazioa
Liburuak lau zati ditu. Hasieran 
umeen hizkuntza trebetasunak azal-
tzen ditu, eta hainbat erantzun ema-
ten ditu gurasoek eleaniztasunean 

hezteko izan ditzaketen zalantzen 
aurrean. Bigarren zatiak euskara
-gaztelania hiztegitxoa du. Amai-
tzeko, DVD bat eransten zaio, gura-
so eta txikitxoek erabili ahal izate-
ko .  Batet ik ,  l iburuxka bera 
digitalizatu da, besteak beste, gura-
sook ariketak egin ahal izateko, 
euskarazko hitzak eta esamoldeak 
entzuteko…; eta, bestetik, umeek 
euskaraz jolasteko. DVDaren edu-
kiarekin telefono eta tabletetan 
erabiltzeko aplikazioa prestatu dute, 
App Storen eta Google Playn esku-
ragarri dagoena.

Familian eragiteko
Eskolaz harago familian ere euskararen transmisioan pausoak emateko, kuku gida jasoko dute arabako familia berri 
guztiek  emaginen haurdunentzako saioetan; sakelekorako aplikazioa ere egin dute. erredakzioa gasteiz

Eskolaz harago, familian eragitea du helburu kuku gida berriak; irudian, bi haur.  |  GEu ElkartEa

Araban, 24-39 urte artekoen 
%26 elebiduna da; horietatik, 
hiru laurdenek etxetik kanpo 
ikasi dute euskara
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zozkEtak
Harpidedunentzat eskaintzak

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

bertso-afaria salburun

salburua auzoko sarburu 
kultura elkarteak bertso-afaria 
antolatu du abenduaren 11n 
(ostirala). sarrera bikoitza 
lortzeko, eman izena 
azaroaren 30a baino lehen; 
abenduaren 4an jakinaraziko 
dugu irabazlea.

vendetta kontzertuan

Vendetta taldeak kontzertua 
eskainiko du Jimmy Jazz 
aretoan, azaroaren 27an 
(ostirala), 21:30ean. sarrera 
bikoitza eskuratzeko, eman 
izena azaroaren 24a baino 
lehen. azaroaren 25ean 
jakinaraziko diogu zuzenean 
irabazleari saritua izan dela.

Azken zozketako 
irabazlea:

rayden kontzertuan:
Beñat sanchez agirre 
(Gasteiz).

Hala bedin afaria:
olga resa ajamil
 (Gasteiz).
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postontzia

Norbaiti zure mezua 

helarazi nahi diozu? 

erredakzioa@alea.eus 

625 231 603

gAsteiz
Haizea garcia Arkaute
"zorionak Haizea! Hamar urte! urte polita opa dizugu. Familia". 

gAsteiz
Aitor goicolea
"zorionak! Gainean eroriko zaigun pianoa geroz eta hurbilago dugunez, 
irrikitan gaude zure eguna zurekin ospatzeko! Ez zaitez inoiz aldatu, ardo 
ona bezala urteekin hobera baitzoaz maitia! zure kuadrilla".

abenduaren 4tik 8ra
BABESLE PRIBATUAK

BABESLE NAGUSIAK

ANTOLATZAILEA

BABESLE PUBLIKOAK

abenduaren 4tik 8raabenduaren 4tik 8ra
BABESLE PRIBATUAK

BABESLE NAGUSIAK

ANTOLATZAILEA

BABESLE PUBLIKOAK

www.durangokoazoka.eus

gAsteiz
urtzi Arakama
"Hogeita hamaika 
urte... ziur zaude zapi 
horren azpian ez 
zaudela burusoil? 
zorionak, urtzi! 
ostiralean ospatuko 
dugu. Besarkada bat 
kuadrillaren partez". 
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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. Lapurdiko kostaldeko herria. 2. Ez txikia, ez 
ertaina. 3. Urteen kopurua. 4. Kuartangoko 
kontzejua. 5. Emakume izena. 6. Zeregina, 
eginkizuna, beharra. 7. Kanpo, at. 8. Angolako 
hiriburua. 9. Ahalak ditu.

* Aiarako dorretxea

t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

tPalestinako
hiria

Aurpegiaren
alde

*
Kisulabe

Garraio
mota

Afganistango
hiriburua

Espainiako
hiria

Lapurdiko
herria

Pl., fruitu
mota

Bilgor

Emirerri
bat

Zalutasun

Soldata

Mendi
kraterduna

Atseginak

Goratzeko
makina

t

tOzta

Kanpo,
landa

t tLotan

Sufrearen
ikurra

t

tGalioaren
ikurra

Jipoitu

t

t

Zintzo
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AgendA

Musika

sei Pistols eta trabuko 
bat
Aramaio. igandea 22, 
14:30ean, Gantzagako jaietan. 
kantu bazkaria; aurretik izena 
eman behar da 669 94 65 94 
telefonoa.

mobydick 
gasteiz. osteguna 26, 
19:30ean, oihanederren.

BErtsolaritza

bertso afaria
gasteiz. ostirala 20, 
21:00etan, larragorri elkartean, 
ariznabarran. andoni Egaña 
eta arkaitz Estiballes 
bertsolariekin.

bertso afaria
murgia. ostirala 20, 
21:00etan, gaztetxean. aimar 

karrika eta izar Mendiguren 
bertsolariekin.

bertso afaria
Antezana. larunbata 21, 
21:00etan, iñurrita elkartean. 
oihana perea eta irati anda 
bertsolariekin.

bertso bazkaria
Ametzaga. larunbata 21, 
14:00etan, elkartean. Eneko 
lazkoz eta unai Muñoarekin.

Dantza

dantza plaza saioa
gebara. igandea 22, 
12:00etan, plazan.

Haurrak

umeentzako ikuskizuna
gasteiz. ostirala 20, 17:30ean, 
landatxoko gizarte etxean.

'Herriko azken lamia', 
ipuina
gasteiz. larunbata 21, 
11:30ean, iparralde gizarte 
etxean. 5-8 urte bitartean. 
sustraibarriren eskutik.

'kantuz eta kontuz', 
ipuin musikatua
gasteiz. larunbata 21, 
12:00etan, gizarte etxean. 3-6 
urte bitartean. antton aranburu 
eta sonia Verarekin.

Artisautza eta sormenari buruzko hitzaldia, 
blanca gomez de segurarekin 
Aramaio. osteguna 26, 19:00etan, kultur etxean.

Juanan ruiz 

AzAroAk

20
AzAroAk

26

tutan come on taldea
gasteiz. asteartea 24, 20:30ean, parral tabernan.

alEa

euskArAren 
AgendA
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bertso saioa
gasteiz. osteguna 26, 21:30ean, 
Gaztetxean. Euskararen asteari hasiera 

emango diote batukada kalejira eta 
bertso saioarekin. amets arzallus, irati 
anda, sustrai Colina, oihana Bartra, 

Manex agirre eta alaia Martin –
argazkian– igoko dira taula gainera. 
ondoren, tarantistak  DJak izango dira.  

umeentzako jolasak eta 
puzgarriak
Aramaio. larunbata 21, 
17:30ean, Gantzaga auzoan.

'sesamo ireki zaitez' 
antzerkia
ondategi. larunbata 21, 
19:00etan, zigoitia aretoan.

'Ai ze haizea!'
gasteiz. igandea 22, 12:00etan 
eta 18:00etan, kunarten, 
abetxukun. 3-5 urte bitartean.

lizarrustira txangoa
Araia. igandea 22, 10:00etan, 
autobus geltokitik abiatuta. 
atxipi mendi taldearen eskutik. 
umeentzako txangoa.

magia saioa
gasteiz. igandea 22, 
17:00etan, ibaiondo ikastolan. 
imanol ituñoren magia saioa. 
igandeak Jai egitasmoaren 
barruan.

antzErkia

'Arrastoak', dejabu 

Panpin taldearekin
gasteiz. larunbata 21, 
19:30ean, Harresi aretoan.

'Adarretatik zintzilik', 
gilkitxaro taldearekin
gasteiz. asteartea 24, 
19:00etan, oihanederren. ane 
zabala eta Galder perez 
aktoreekin.

BEstElakoak

Arabako mintzalagunen 
topaketa
villabuena. larunbata 21, 
14:00etan, Candido Besa 
upategian. olatz pagaldairen 
bakarrizketa izango da 
bazkalostean.

geurekin mendira
gasteiz. igandea 22, 
10:00etan, Mendizorrotzako 
aparkalekutik abiatuta. 
arrigorristara familia txangoa.

'Haurren herria' 
diaporama
gasteiz. asteartea 24, 
20:30ean, Hordago tabernan.

literatura txokoa
Agurain. asteazkena 25, 
20:00etan, Jai alai tabernan. 
Mikel peruarena idazlearen Su 
zelaiak eleberria izango dute 
solasgai.

irakurle kluba
gasteiz. osteguna 26, 
20:00etan, ignacio aldekoa 
kultur etxean. unai Elorriaga 
idazlearen Iazko hezurrak izango 
dute solasgai.

Juan Carlos ruiz




