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Aramaioko (Araba) eta inguruko baserri-
tarrei zerbitzua eskaintzen dien elkartea 
da Arbel Kooperatiba (Aramaioko ba-
serritarren elkartea hitzen siglek osa-
tzen dute Arbel izena). Ibilbide luzea du: 
1982an herriko baserritarrek sortu zute-
netik ez du etenik izan. Egun 90 bazkide 
inguru eta hiru langile ditu elkarteak. 

Pentsu eskaintza ardatz
35 urtez zerealak ekarri eta bertan pen-
tsu naturalak ekoiztea izan da Arbel 
Kooperatibaren jarduera nagusia. Ha-
sieran herriko baserritarren beharrei 
erantzuteko sortu bazen, denborarekin 
zabaldu eta banaketa zerbitzua Bizkaia 
aldean eta Debagoiena bailaran ere egi-
ten du egun.
 2015eko udazkenean pentsu fabrika-
ko makineria kendu behar izan zuten, 
ekoizpena etenaz. “Horrek autonomia 
galera ekarri digu hein batean, baina 
aldi berean, kooperatibaren espazioa 
egokitzeko aukera ere eman digu, es-
kaintza askoz zabalagoa egin ahal izate-
ko”, azaldu digu Irati Mujika kooperati-
bako kideak. 
 Orain kanpotik pentsua ekarrita, es-
kaintza eta banaketa egiten jarraitzen 
dute, eta oraindik ere jarduera hori da 

kooperatibaren oinarri garrantzitsue-
netako bat.  

Baserritarrentzat ez ezik,  
herritar guztiei zabalik
Martxoan denda bezala ireki zuten espa-
zio berrian eskaintza zabaltzeko apus-
tua egin dute kooperatibako kideek. 
Baserritarrei zuzendutako produktuez 
gain, ortu txikiak dituen jendeari eta 
orokorrean herritarrei baliagarri zaiz-
kien gauzak ere jarri dituzte bertan. 
“Orain arte Arrasatera joan beharra ge-
neukan boligrafo bat erostera, orain he-
rrian bertan aukera hori egonen da”, dio 
Mujikak. 
 Aurrera begira bestelako ekimenak 
prestatzea ere badute burutan. Orain-
goz, herriko kontsumo taldearekin ba-
tera lehenengo ekimena antolatu dute: 
Kontserba ekologikoen ikastaroa. Or-
tutik Ahora elkarteko kideekin barazki 
kontserbak, ozpinetan egindako kon-
tserbak eta fruta, stevia eta paneladun 
marmeladak egiten ikasteko aukera 
izan dute aramaioarrek.  
 Baserritarrek sortua, baserritarren 
beharrei begira... Gure eguneroko beha-
rrak guk geuk kudeatzea baino aukera 
hoberik ba al dago? n
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abiatuta,
irudiztatzen duirudigileak

bere buruan
dituen irudituenbaratzearen irudia.Irudi horrek dionairakurtzen duirakurleak, etabaratzea irudikatu.Irudigileak zer baratzeasmatu duenasmatu behar duirakurleak.Baratzea

irudigilearenaeta irakurlearena,erdi bana lana.Hala omen!Ni behinik behin,halaxe irudituta   nago.

BIZIBARATZEAliburua ateragenuen duela urtebete, gutxigorabehera. Baratzeak gureartean dituen ospeeta sona gero etanabarmenagoakbaliatu nahi izan ditut.Baratzea munduaskotarako ataria da,bizitza osasuntsueta bete-betekoa izatekoaukera bikaina.Eta bete eta osasuntsu ezin izan irribarrerik gabe. Hau dugu irribarrearenbaratzea: ALTZA PORRU.Eman eta hartu.Irria eta barrea.
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Irriaren baratzeaJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu 

askotarako ataria dela azaldu nahi da esku artean duzun honekin. Oraingoan, 

irudia eta komikia nagusi. 
Irudien baratze honetarako ataria Maialen Lujanbioren burutazioa da.  

Eta Jakoba Errekondori buruzkoa herrikide duen Idoia Torregarai Martijarena. 

Elkarlan honetara irudigile hauek bildu dira:  Antton Olariaga Aranburu, 

Asisko, “mattin” martiarena, Ainara Azpiazu Aduriz  “Axpi”, Joseba 

Larratxe Berazadi, Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, Unai Gaztelumendi 

Arandia eta Patxi Huarte Larraburu  “Zaldieroa”. 

“Hitzak eta lumak eramaiten haizeak”

“Odolak su gabe diraki”
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