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“Abesti bakoitzaren 
atzean istoriotxo bat 
dago”

Tubos Reunidosek 22 milioi euroko 
inbertsioa egin du Amurrioko lantegian

Aztarna elkarteari emango dio-
te  aurten Urrezko Guk saria. La-
runbatean izango da gala, Amu-
rrio Antzokian. Herriaren alde lan 
egin duten elkarteei aitortza pu-
blikoa egiteko sortu zen Urrezko 
Guk Saria 2001ean. 

Etnografiaren eta historiaren 
esparruan herriko zein eskualdeko 
ondarea ikertu eta mantentzen 25 
urte bete dituelako emango diote 
aurtengo saria Aztarnari. Museo 
birtuala, aldizkaria, argazki bildu-
ma... makina bat ekimen jarri ditu 
martxan elkarteak azken mende 
laurdenean. Elkarteko kideak po-
zik agertu dira orain arte bolunta-
rioki egin duten lanarekin.

Urrezko Guk saria, 
Aztarna etnografia  
elkartearen lanari 
aitortza larunbatean
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Juan Antonio
Postaria

Hobea da kontsumoa kontro-
latua egotea kontrolatua ez ego-
tea baino. Horrela erretzaileek 
segurtasun gehiago izango luke-
te eta ez litzateke trafikatzeko 
beharrik egongo. Nik uste dut jen-
de gehienak kontsumoa kontro-
latua egotearen alde egingo lu-
keela. 

_iritzia
TWITTERen

#albisteizanda
  @agurtza6 @aiaraldea                

@LibreEH @berria Duela 25 
urte eraikitako etxeak zutik 
dirau. Zorionak!!! Mugalde 
#Libre!!!

@aiaraldea Ibone Sanchez 
laudioarrak bigarren postuan 
bukatu du Altsasuko duatloia

@aiaraldea Gure Hezkuntza 
Plataforma aurkeztu dute 
Aiaraldean

@aiaraldea Zuzeneko kale-
irratsaioa Okondoko Baserri 
Azokan

Karmele
Bankuko langilea

Neurtua egongo baldin bada 
ondo deritzot. Beste herrialde ba-
tzuetan hala frogatzen ari dira. 
Baina ez dut uste oraindik horren 
herrialde aurrerakoia garenik, zai-
la da. Hala ere,  ideia ez zait txa-
rra iruditzen, kontsumo propio-
rako bada ez zait txarto iruditzen. 
Aiaraldean kalamua erretzen 
dela uste dut. Jende gazteak nahi-
ko erretzen duelakoan nago. 

Patxi
Autonomoa

Ez dut iritzi argirik, baina ni ez 
nago kontsumoaren bidez kala-
mua ekoizten dutenei ekonomiko-
ki laguntzearen alde. Kontsumo 
elkarteak sortzea errespetatzen 
dut, baina nik  ez diet lagunduko. 
Ez dut kontsumoan ezer positibo-
rik ikusten, arazo sozial moduan 
ikusten dut. Oso zabaldua dago, 
12 urtetik 40ra batez ere. Kon-
ponbidea: ekoizpena erradikatzea. 

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

zu eskualdean eus-
kara hutsean argi-
taratuko den egun-
karia?

Pilar
Etxeko langilea 

Ez dut kalamuaren legezta-
tzearen inguruan ezer entzun. 
Zer irudituko zait ba? Txarto, ba-
dakizu jendea horren aurka da-
goela. Gure eskualdean kalamua 
kontsumitzen da, bai. Jende askok 
kontsumituko du, baina gehienak 
gazteak izango direla pentsatzen 
dut nik.

?
_GALDERA
Kalamuaren 
legeztatzearen alde 
zaude? Zergatik?
Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.com 
helbidera idatzita

  BIDEOA  WEB -GUNEAN

Julen
Arzuaga
ABOKATUA

_Leihotik

Seguru zaude?      

Segurtasun Sailaren 
2013ko datuen arabe-
ra Aiaraldea eskualde 
segurua da. 29,88 de-

litu gertatu dira 1000 biztanle-
ko, Bilbon jasotzen diren 50,10 
datutik oso urrun (altuen) eta 
Azkoitian (baxuen) egon diren 
22,28tik gertuago. Hiru probin-
tzietatik polizi efektiboen tasa 
baxuena du km2ko (0,2 polizia) 
edota biztanleriarekin konpara-
tua baxuenetakoa (3,2 polizia 
/1000 biz), Arabar Errioxak alr-
tuenetik urrun (7,3) eta Goierrik 
baxuenetik gertu (2,9). Guztira 
138 polizia aktibo ditu, 104 er-
tzain, 34 udaltzain. Datu horie-
tatik ondorioztatu daiteke poli-
zia asko edukitzeak ez duela se-
guritate gehiago ekartzen. Pre-
bentzioa, behar egoerak ekidi-
tea… politika egokiagoak dira. 
Ertzaintza barruan aldaketa 
sakonak egin behar dira, iraga-
neko metodoak, formak, ger-
taera larriak ez errepikatze-
ko. Hurbiltasuneko polizia Udal-
tzaingoa da eta hau sendotu 
behar da, horregatik Laudion 
esfortzuak egiten ari dira fun-
tzioak egokitzeko, herritarreki-
ko harremana hobetzeko, me-
todologia parte-hartzaileen bi-
tartez. Beste datu argigarri 
bat, Laudioko kuartelean akan-
tonatua dagoen Guardia Zibi-
lak ez du ekarpenik egiten se-
guritate hobetzean: presentzia 
badu, baina irrelebantzia ope-
ratibora kondenatua dago. PP-
ren gobernua Herri-Segurita-
sun legea, Segurtasun priba-
tuko legea, Kode Penala erre-
formatzen ari da, errepresioa 
areagotzeko. Fernández Díaz 
Ministroak esan du Guardia Zi-
bila ez dela hemendik mugituko 
inolaz ere. Seguru zaude?

Argitaratzailea: Aiaraldea Komunikazio Leihoa

Nerbio Kalea 1, 3. esk. Laudio. Araba. 01400 Tel: 94 656 85 54
Aiara Etorbidea 9, Amurrio, Araba, 01470. Tel: 945 06 66 84
Sakeleko Telefonoa (WhatsApp): 688 848 152

OHARRA: Aiaraldea Egunkariak ez du bere gain hartzen zutabeetan, iritzi artikuluetan, gutunetan zein egindako elkarrizketetan adierazitakoaren erantzukizuna.

E-POSTA HELBIDEAK: egunkaria@aiaraldea.com 
publizitatea@aiaraldea.com / agenda@aiaraldea.com / agurrak@aiaraldea.com
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ERREDAKZIO LANTALDEA: Aiaraldea Komunikazio Leihoko Erredakzio Saila 

Stop bortizkeria-inpunitatea
Oier Amorrortu (Laudio, Iñigo Cabacasen lehengusua)

Orain gutxi, komunikabide batek, “Cabacas efektua” titularpean, 
Ertzaintzaren jokabidea baldintzatua dagoela esaten zuen. Iñi-
goren heriotza gertatu zenetik, ezin dutela lehen bezala “lan” 

egin; Ertzaintzaren jardun guztiak luparekin begiratuak direla eta man-
doak zorrotzagoak omen direla. 

Albistearen arabera, polizi iturriak oinarri, lehengo garaiak hobeak zi-
rela ematen du. Gusturago ibiltzen omen ziren manifestari, grebalari, 
etxegabetu, langilea edo herriko tabernetan sartzen direnak arrazoirik 
gabe jipoitzen. 

Hala ere, Ertzaintza garai berrietara egokitzen ari dela, aldaketa sa-
konak eman direla sinestarazi nahi diote jendarteari.

Zoritzarrez, Iñigoren senideok hori gezurra dela badakigu. Sinesga-
rria litzateke, Iñigoren erailketa argitzen lagunduko balute, aginte ka-
teko ardurak onartu, frogak eta arduradunak epaitegira eramango ba-
lituzte, gomazko pilotak benetan debekatuko balituzte, identifikazioa 
ikusgai jarriko balute...                                                                                                                         

Sinesgarri izan nahi badute, bortizkeria eta inpunitatearekin amaitu 
behar dute.

Aiaraldeko Gure Hezkuntza plataforma
Toño Valle (Gure Hezkuntza plataforma) 

Urtarrilean  Aiara eskualdeko ikastetxeetako kideak (irakas-
le, guraso, langile eta ikasleak) elkartu ginen. Euskal Herri-
ko beste hainbat tokitan jorratutako bidea ezagututa, aplika-

tzen hasia den LOMCE legeari gure inguru hurbileko hezkuntza komuni-
tatetik erantzun bat bideratzeko asmoak bildu gintuen. Ekimenaren on-
dorioz Aiaraldeko Gure Hezkuntza Plataforma sortu dugu. Hezkuntzan 
ari diren norbanakoz osatutako foro irekia sortu dugu bi helburu nagu-
sirekin: LOMCEaren inposizioen aurkako erantzuna aktibatzea eta nahi 
dugun Hezkuntza Sistema berriaren  eraikuntzarako urratsak ematen 
hastea. Plataformak ekimenak bideratu nahi ditu, ikastetxe bakoitzeko 
hezkuntza komunitateak garatzekoak zein udalerrietan lantzekoak, ire-
kiak eta parte hartzaileak. Aiarako ikastetxe eta herri ezberdinetako 40 
pertsona inguru batu gara dagoeneko,12 ikastetxeetakoak eta oraindik, 
jakina, ekimena zabaltzeko lanean ari gara. Plataformaren aurkezpena 
martxoaren 22an burutu genuen Laudioko Aldai Plazan. Lehen bi dina-
mikak ere plazaratu genituen: “LOMCErik gabeko herriak” ekimena eta 
Hezkuntza Plataformen Topaguneak bultzatuko duen sinadura bilketa-
ren eskualderako abiapuntua.

Andoni
Administraria 

Ondo deritzot legeztatzea, bai-
na kontrolpean egon beharko li-
tzateke beti. Kontsumo elkar-
te horiek ondo egongo dira, se-
guruenik kalitatea ere hobeagoa 
izango da. Baina beti muga batzuk 
jarri beharko lirateke, gutxienez 
18 urte izatea, adibidez. Nik uste 
dut hemen kontsumoa oso zabal-
dua dagoela; bai gazteen artean 
eta baita nagusien artean ere.
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Santiago Abascalek 2015ean po-
litika utziko du, instituzionala behin-
tzat. Horren arabera, litekeena da 
Amurrion martxoaren 20an egin-
dako Udal Osoko Bilkura, Abasca-
len azkenengoa izatea. Nahiz eta 
berak adierazpenik ez zuen egin 
zentzu horretan, zenbait zinego-
tzik agurtu zuten udalbatza buka-
tu bezain laster.

Aiaraldea.com-ekin hitz egiteari 
uko egin badio ere, hainbat hedabi-
detan  iragarri du Santiago Abas-
calek politika utziko duela. Hasteko, 
Amurrioko zinegotzia eta Aiarako 
PPko lehendakaritza karguak laga-
ko ditu apirilaren 12an. Aiarako PPk 
kongresua egingo du egun horre-

tan eta bere ordezkaria nor izango 
den erabaki beharko dute.

Bestalde, Arabako Foru Aldun-
dian dituen ardurak beteko ditu, bai-
na ez du berriro bere burua aurkez-
tuko 2015ean. Karguak utzi arren, 
Abascalek -bere semeak ez beza-
la- PPn jarraituko du.

Hala ere, egindako adierazpe-
netan Abascalek azaldu du gaur 
egungo popularren ildo nagusieta-
tik urrun sentitzen dela. EAEn eta 
Madrilen dauden zuzendaritzekin 
bat ez datorrela azpimarratu du. 
Dena den, politikari agur esateko 
arrazoi nagusiena nekea da, haren 
hitzetan. Horretaz gain, “Barcenas” 
kasuak ere kaltetu duela uste du  

eta Amurrion batzuek hori bere 
aurka erabili dutela nabarmendu 
du Abascalek aitortu zuen alder-
diak 2 milioi pezeta eman zizkiola 
eraso baten ondorioz bere denda 
erre zutenean. Diru horren jato-
rria alderdiaren ustezko finantza-
zio irregularra izan zen.

Santiago Abascalen aita Frankis-
mo garaian Amurrioko alkatea izan 
zen. Berak ibilbide politikoa 1977an 
hasi zuen Alianza Popularrean. 

Santiago Abascalen azkenen-
go udalbatzan Amurrioko 2014ko 
aurrekontuak onartu ziren EAJ eta 
PSE-EEren aldeko bozekin. PP abs-
tenitu zen eta Bilduk aurka bozka-
tu zuen. 

_herriz herri
AiaraAmurrio

Politika uzteko erabakia hartu du 
Santiago Abascal Escuzak

Santiago Abascal eta Javier de Andres Aretako Gasteiz kalearen inaugurazioan  Argazkia: aiaraldea.com

Institutuko Lanbide Heziketa-
ko ikasleak jarrera eta emozioen 
arloan trebatzen ari dira. Proiek-
tua ikaslea bere osotasunean har-
tzean datza, ezagupen teknikoak 
bakarrik ez, horrelako trebetasu-
nak ere behar dituelako. Iñaki Rodri-
go, proiektu-arduradunaren esa-
netan, emozioak kudeatzeko du-
ten gaitasun ezari erreparatzea 
eta horrek ekartzen dizkigun ara-
zoez kontziente izatea da helburua.

Egitasmoa joan zen ikasturtean 
jarri zuten abian, irakasle batek adi-
men emozionalarekin lotutako na-
zioarteko programa batean parte 
hartu eta esperientzia desberdi-
nak ezagutzeko aukera izan zue-
nean. Zaraobe Institutuan ikaslee-
kin harremanetan jartzeko tres-
nak moldatzen hasi ziren orduan, 
gertukoagoak bihurtzen. Ikasturte 
honetan urrats berria eman dute: 
heziketa emozionala gainontzeko 
irakasgaietan txertatu eta hainbat 
dinamika abiarazi dituzte, “Sintoni-
zatzeko minutua”, “Kariñogramak” 
eta “Sentimendu panela”, besteak 
beste.

Askotariko harrera
Ikasleen artean oso harrera ona 

izan dute, adibidez, ikastetxera sar-
tu bezain laster musika lasaia en-
tzun eta burua “sintonizatzeko” 
edo ikasketarako prestatzeko mi-
nutuek. Batzuk bere falta sumatu 
dute aukera hori izan ez dutenean. 
Beste dinamika batzuk, ordea, ha-
rrera okerragoa izan dute. Irakas-
leen funtzioa are garrantzitsuagoa 
da proiektuak aurrera egin dezan. 

Egitasmoan parte hartzeko for-
mazioa jaso eta oro har ondo har-
tu dute, “baina irakasle batzuen-
tzat ere zaila da emozioekin lotu-
tako tresna berri hauek haien egu-
neroko dinamiketan integratzea”.

Ikastetxeak ildo honetan jarrai-
tzeko asmoa du, dinamikak mol-
datuz eta bidean ikasten ari diren 
guztia proiektua hobetzeko erabi-
liz. Momentuz ikaskuntza emozio-
nala Lanbide Heziketako ikasle tal-
deetan eskaintzen da bakarrik bai-
na Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako taldeetara ere zabaltzeko as-
moa dute. 

Zaraobe Institutuak metodolo-
gia aktiboa eta proiektuetan oina-
rritutako irakaskuntzaren bidea 
hartu du. Ikasleekin harreman zin-
tzoak izateko nahia eta haiekin bate-
ra gauza berriak eraikitzeko asmoa 
daude bide horren atzean.

      Zabor tasen igoera onartu egin 
da Aiarako Udalean. Orain arte ur-
tean herritar bakoitzak 14 euro or-
daintzen zituen zaborrak jasotzeko 
zerbitzuagatik. Orain, kopuru hori 
21 eurora igo da; hau da, urtean 7 
euro gehiago. 

Zerga igotzearen proposamena 
Bildurena izan da, eta “filosofia ba-
tekin” egin dela adierazi du Josu Ar-
tetxe Aiarako alkateak. “Europatik 
datorren araudiak zaborren zerbi-
tzua tasen bidez ordaintzea eska-
tzen du”, azaldu du. 

Igoera Aiaraldeko gainontzeko 
herriekin zaborren zerbitzuaren 
harira konbergentzia bat lortzeko 
asmoz egin dela azaldu du Arte-
txek eta Aiarako tasa “oso txikia” 
zela, “normalean 40 eurotik gora-
koak izaten dira”. 

Horregatik, beste herriekin kon-
bergentzia lortzeko tasak igo behar 
direla ondorioztatu du alkateak, 
gobernu-taldea ezarritako para-
metroekin oso ados ez dagoen 
arren. Alde horretatik, parametro 
horiek ikertzeko eta hobekuntzak 
egiteko atea zabalik jarraitzen due-
la ziurtatu du Artetxek. 

Hala ere, igoera sinbolikoa dela 
gaineratu du alkateak. “Igoera ehu-
nekotan neurtuta agian handia di-
rudi, baina ehuneko horren oinarria 
txikia da”. 

Hala ere, eztabaida ugari sortu 
ditu igoerak. “Adostasunak ez dira 
errazak izan”, aitortu du Artetxek. 
Alkateak azaldu du hiru ingurumen 
batzorde egin dituztela talde politi-
koen artean gaiaren inguruan ezta-
baidatzeko. Azkenean Bildu eta Aia-
ra Batuz-en aldeko bozekin onartu 
da igoera. 

Hala ere, etorkizunean zaborren 
tasaren inguruan eztabaida gehia-
go egongo direla aurreikusi du al-
kateak, asmoa ez delako soilik tasa 
igotzea, “parametro batzuen bai-
tan” igotzea baizik. Eraikinen nola-
kotasunaren arabera tasa ezber-
dinak adostea izango litzateke hu-
rrengo pausoa. 

Burgosekin eztabaida
Beste aldetik, abeltzainen hari-

ra Burgosekin izandako eztabai-
dak aurrera jarraitzen du. Burgo-
sek muga ixtea erabaki zuen, Aia-
ratik sartzen ziren abeltzainek ber-
tako larreen gehiegizko erabilera 
egiten zutela argudiatuta. Honen 
harira Artetxek adierazi du Burgo-
sekin egoera konpontzeko negozia-
tzen ari direla.

Zabor tasak igo 
egin dituzte, 
konbergentziara 
bidean

San Jose koartelerako proiektua 
aurkeztuko du Gazte Asanbladak

Emozio kudeaketa 
dinamikak 
Zaraobe 
Institutuan

Lokalaren proiektua aurkeztuko 
du Amurrioko Gazte Asanbladak, 
Udalak San Joseko kuartel zaha-
rrean eskainitako espazioaren bar-
nean. 

Azken sei urtetan hiru okupazio 
egin ostean, Gazte Asanbladak he-
rriko udalari eskaintza bat aurkez-
tea adostu zuen. Horretarako, hi-
labetetako lana aurrera eraman 
zuen Amurrioko gazteriak dauzkan 
gabezien inguruan hausnartuaz. 

Aurkeztutako eskaintzak harre-

ra ona izan zuela ikusita, proiektu 
bat sortzea adostu zuten Asan-
bladako kideek, Udalak San Joseko 
kuartel zaharrean eskainitako es-
pazioa oinarritzat hartuaz eta herri-
ko gazteriarengan ikusitako gabe-
ziei a urre eginez. Proiektua osatzen 
hasi baino lehen, Gazte Asanbladak 
San Joseko kuartel zaharrean lo-
kalak dituzten eragileekin bilerak 
antolatu ditu, elkarte hauei proiek-
tuaren xehetasun guztiak helaraz-
teko asmoz.

Hortik aurrera, ostiralero gaz-
te ugari asanbladan elkartzen 
hasi dira proiektuari forma ema-
teko eta, oraindik amaitzear bada-
go ere, Asanbladak aurreproiektu 
bat entregatu du dagoeneko herri-
ko udaletxean. 

Aurkezpen publikoa
Proiektuaren aurkezpen publi-

koa martxoaren 29an izango da 
18.00etan, San Joseko kuartel 
zaharrean.

ERREDAKZIOA I Lucia Menoyo ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru

ERREDAKZIOA I Endika Diaz
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Martxoaren 19an agerpena egin 
zuten Leo Barañano abokatuak eta 
Patxo Murga eta Pablo Gorostia-
garen senideek Eusko Legebiltza-
rreko Giza Eskubideen, Berdintasu-
na eta Herritarren Partaidetzaren 
Batzordean.

3500 sinadura baino gehiago 
jaso dituzte Laudion Pablo eta Pa-
txoren askatasuna eskatzeko, hi-
labetetan luzatu den aurrez aurre-
ko bilketa bidez. Biek ezarritako zi-
gorraren gehiengoa bete dute -8 
urtetatik 6 eta erdi- eta 72 urte-
tik gorakoak dira, horrek dakartzan 
arriskuekin. Horregatik, senideek 
kartzelan mantentzea bidegabeke-
ria dela uste dute, hala nola men-

deku grinaren erakusle.
Zentzu horretan, Xabi Gorostia-

gak, “legearen inperioak” zentzuz-
ko mugak dituela defendatu zuen. 
Izan ere, justiziarekiko fede itsua le-
poratzen zieten muturreko egoe-
rara eramaten duten horiei, zigo-
rrak eta sakabanaketa errespeta-
tuak izan behar direla esaten du-
tenean.

UPyD-k ez zuen parte hartu eta 
PPk hasi eta berehala alde egin 
zuen. Xabi Gorostiagak zabaldu-
tako “ulermenerako gonbitearen” 
aurrean PSEk ETAren desagerpe-
na ezarri zuen preso bien eskubi-
deen aurretik, eta ezinbesteko bal-
dintza gisa. 

_herriz herri

LaudioUrduña

Dolumin barikuan 
“Parkedada” ekimenean 
parte hartzeko deia

Dolumin barikuan egingo dute ekimena.  Argazkia: SOS Laudioko Lamuza Parkea

ERREDAKZIOA I Edorta Moreno Martin

Duela hilabete pare bat hainbat 
herritarren eta eragileren bultza-
daz sorturiko “SOS Laudioko La-
muza Parkea” elkarteak aldarrika-
pen ekintza bat antolatu du Dolu-
min Barikurako. Apirilak 11an izango 
da, “SOS Lamuza Parkedada” izen-
pean, Lamuza Parkeaz eta haren 
azpiegiturez herriak duen beharra 
aldarrikatuko dute.

Eguerdiko 13:15etan elkarretara-
tzeak egingo dira herriko hainbat 

puntutan: haur eta gurasoak Kultur 
Etxean, talde kultural nahiz artis-
tak Lamuza Parkeko arkupeetan, 
kirol taldeak eta kirolariak institu-
tuko jolastokian eta, azkenik, eragi-
le sozial eta norbanakoak Zumala-
karregi etorbideko arkupeetan, nor 
bere taldearen osagarri eta arro-
pekin. Bertatik, parkerantz mugi-
tzeko deia luzatu da han martxa 
txiki bat burutzeko, 13:30ak alde-
ra.   Bideoz grabatuko dute martxa.

Gorostiaga eta Murgaren askatasun 
eske,  3.500 sinadura Legebiltzarrean
ERREDAKZIOA I Aitor Martinez Ibarrola

Herri asanblada egin zen Ur-
duñan udal-aurrekontuaren ingu-
ruan. Asanbladaren helburua au-
rrekontuaren nondik norakoak 
“herritarrei azaltzea eta jendea-
ren iritziak jasotzea” izan zen, Kar-
los Arranz Urduñako alkatearen 
hitzetan. Apirilaren 10ean ez-ohi-
ko udalbatza egingo dute, eta ber-
tan onartuko dituzte. Horretarako, 
ordea, alderdi politikoen eta herri-

tarren ekarpenak jasoko dituzte. 
Legealdiko lehen aurrekontua da 
asanblada horretan aurkeztu zena 
eta, Arranzek azaldu duenez, “nahi-
ko estua da, egoera txar batetik ga-
tozelako”. 

Alkateak aitortu du diru gutxi 
dagoela ekimen berriak martxan 
jartzeko, eta aurrekontu ofiziale-
tan zorraren eragina ikusiko dela 
aurreratu du. Izan ere, behin gas-

tu korrontea definituta, eztabaida-
tzeko geratzen den kopurua 19.000 
eurokoa dela azaldu Arranzek; “fa-
milia batzuek diru gehiagoren gai-
nean eztabaidatzen dute”.

Asanbladan zorraren inguruan 
ere mintzatu ziren. Arranzek azal-
du duenez, 400.000 eurokoa  da 
zorraren zama. Diru sarreretan, 
gainera, udalak “dependentzia ai-
pagarria” duela esan du alkateak. 
“Ia gure diru-sarrera guztiak bes-
te erakunde batzuetatik datoz, eta 
horrek nahikoa baldintzatzen gai-
tu”. Horretarako soluzioa “herrian 
aktibitate ekonomikoa egotea” dela 
ondorioztatu du alkateak. 

Proposamenen zerrenda 
Diru gutxi dagoenez, egingo di-

ren gauzen zerrenda txikia dela ai-
tortu du Arranzek, baina gaineratu 
du egin behar diren gauzen zerren-
da luze bat aurkeztu zutela asan-
bladan; “urtean zehar egoerak ho-
bera egiten badu zerrendako gau-
za gehiago egingo ditugu”. 

Momentuz kale konponketak 
egiteari ekingo diete. Aparkale-
kuen kudeaketa eraginkortzeko 
mugikortasun plana egingo dute.  
Baita udal barruko lan prozesuak 
aztertu ere. 

Etorkizunean asanbladen dina-
mikarekin jarraitzeko asmoa dute. 

Legealdi honetako lehen 
aurrekontuak, bidean

ERREDAKZIOA

Apirileko udalbatza ez-ohikoan onartuko dituzte aurrekontuak aiaraldea.com

Udal sukaldearen kudeaketa berria, bertako eta 
garaiko produktuei lehentasuna emateko

Urduñako Udalak sukaldea ku-
deatzeko eredu berria eskainiko du 
laster. Orain arte, kontratatutako 
enpresek janaria prestatu ez ezik, 
hornidura lanak ere egiten zituzten. 
Aurrerantzean, ordea, udalak plan-
teamendua aldatu nahi du eta kan-
poko enpresen eskumenak murriz-
tuko ditu. Udal sukaldearen bidez 
tokiko eta garaiko produktuak sus-
tatuko dira. Sukalde zerbitzuetara-
ko lanpostuak sortzeaz gain, he-

rriko merkatari eta ekoizleei lana 
emango die egitasmoak.  Izan ere, 
bertatik hornitu nahi dituzte janto-
kiari lotutako udal zerbitzuak. Mo-
mentuz Adin Nagusikoen egoitzan 
abiatuko dute proiektua. Etorkizu-
nean, ordea, La Muerako eta herri 
ikastetxeko jantokia bertatik ku-
deatzea gustatuko litzaieke. Udal 
sukaldearen zerbitzu eta kudea-
keta lehiaketa bidez erabakiko da 
apirilean.

ERREDAKZIOA I  Aitor Aspuru
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_herriz herri

Orozko

Aurreko osteguneko udalbatzan 
aurrekontuak onartu ziren EAJren 
zinegotzien 4 bozekin eta Bildu eta 
Alderdi Popularraren abstentzioa-
rekin. Udalak, 1.700.437,3€ kudea-
tuko ditu aurreko urteko antzeko 
sailekin. Hala ere, zergak izoztu dira 
eta finantzazio eredu berriak bila-
tzen saiatu da Artziniegako udala.

Nahiz eta aurrekontu mugatua 
izan, sail berriak sortu dira, hala 
nola,  Aiarako egunerako gunea 
erabiltzeko akordioaren ondorioz 
sortutakoa (1.500€) edo Sodupe-
ko kiroldegirako sarrerako deskon-
tua (1.500€).

Honetaz aparte, gazteentzako 
proiektua garatuko duen enpresa 
ordaintzeko (9.000€), txakurren ja-
beak gorotzak jasotzeko sentikor-
tzeko kanpaina (1.200€) eta Ara-
bako Foru Aldundiaren laguntza-
rekin termiten kontrolerako trata-
mendua (60.258€) aurki daitezke. 
Bestalde, margolaritza lehiaketari 
sail berezia eman zaio eta jaietako 
arloaren aurrekontua 2.000 euro-
tan handitu da.

Gainontzeko taldeen proposa-
men batzuk ere onartu ditu udal 
gobernuak. Besteak beste,pasabi-
de kanadarren inbertsioa manten-
tzeko proposamena edo jaien sai-
lari margolaritza sailaren bereiz-
ketarekin kendu zaion kopurua be-
rrestea.

Onartu ez diren proposame-
nen artean, Aiaraldea Komunika-
zio Leihoarekin udaletxeak dau-
kan akordioaren kopurua murriz-
tea edo goi karguen mugikortasu-
nerako saila murriztea aurki dai-
tezke. Horiek dira, besteen artean, 
hauek izan dira  PP eta Bildu abste-
nitzeko arrazoiak.

Espainiako gobernuak udalek 
aurreztutako diru atal bat gas-
tatzeko baimena eman duenez, 

500.000€ko inbertsioak gauza-
tzeko ahalmena izango du udalak.

Hainbat proiektu martxan jar-
tzeko proposamenak luzatu ditu 
udalak, hauen artean nabarmen-
tzen dena, udaletik eskolara doan 
errepidearen egokitzapena da, 
1.500.000 euroko kostuarekin. 
Proiektua garatzeko gainontze-
ko administrazioen laguntza lortu 
nahi dute, udalak 205.223,89 € or-
daintzeko. Nahiz eta erabakia udal-
batzarena izan, herritarrekin bilera 
antolatzeko asmoa iragarri dute.

Behin aurrekontuak onartuta, 
udalak aurrekontua azaltzeko bi-
lera egingo duela hitzeman du. Bai-
na ideiak emateko, oraindik herri-
tarrek alegazioak aurkezteko epea 
zabalik dago.

Elikagai bilketa
Elikagai bilketa antolatu du uda-

lak laguntza beharra duten au-
zokideen alde. Martxoaren 28an 
eta 29an -ostirala eta larunbata-   
egingo dute bilketa. Elikagaiak ja-
sotzeko puntuak Unide Supermer-
katua, Izar fruta denda, Jakitoki eta 
“La despensa de la abuela”    izango 
dira. Bilketan Artziniegako hainbat 
herritar eta hainbat elkarteko kide 
arituko dira, boluntario moduan.

Udaletik azaldu dute dohaintza 
egiteko lekaleak, arroza, pasta edo 
esnea bezalako produktuak erabi-
li daitezkeela, eta garbiketarako 
produktuak eta haurrentzako eli-
kagaiak behar direla azpimarratu 
nahi izan dute. Jasotako produktuak 
Arabako Elikagai Bankura eraman-
go dituzte. Izan ere, kolaborazio hi-
tzarmen bat sinatu zuen udalak iaz-
ko azaroan elikagai bankuarekin, la-
guntza behar duten Artziniegako 
familiei laguntzeko. Hala, udaletik 
elikagaien bilketan parte hartzeko 
deia luzatu diete herritarrei. 

1,7 milioi euroko 
aurrekontua onartu dute
Osoko Bilkuran

EAJren bozekin aurrera egin dute aurrekontuek.  Argazkia: aiaraldea.com

EH Bildu: “Zubiaur Eraikuntzak-en 
arazoari irtenbidea ematen saiatu gara”

ERREDAKZIOA I Unai Gotxi Kastrexana

ERREDAKZIOA I Lukas Pasandin

Artziniega

Zubiaur eraikuntzaken inguruan 
hausnarketa egin du Orozkoko EH 
Bilduk. Zubiaur Eraikuntzak sozie-
tatearen ordezkarien azken bile-
ran. Geratzen ziren bi aholkularien 
(EAJ eta EHBildu) dimisioaren ondo-
ren eta horrek ekarri duen sozieta-
tearen blokeoaren aurrean egin du 
koalizioak hausnarketa.

Izan ere, azken hilabeteetan hain-
bat izan dira Bilduk aurkeztutako 
proposamenak Hegoalde auzo-
ko etxebizitzen arazoari irtenbide 
bat emateko, baina, talde politi-

koak adierazi duenez, sozietatea-
ren aholkularien azken bileran “go-
bernu taldea arazotik guztiz alden-
du da”.

Arazo honen garrantzia azpima-
rratu nahi izan du Bilduk eta  sozie-
tate mota hauen beharra aztertu 
gabe, argi utzi nahi izan du, “beti-
danik hegemonikoa izan den alder-
di jeltzalearen tresna izan dela Zu-
biaur Eraikuntzak, beraien gehiegiz-
ko hazkunde politikak aurrera era-
mateko. Beraz, arazo honen oina-
rri”; EH Bilduk gogoratu du, Ezker 

Abertzalea izan zela iraganean hiri-
gintza proiektu honen kontra azal-
du zen talde bakarra.

Gobernu taldeari dagokionez, ur-
banizazioaren kontra jokatu dute-
la diote, sozietatetik dimitituz eta 
“gezurrak eta faltsukeriak erabiliz 
proiektuaren kontra”.

Orozkoko EHBilduk, bukatzeko, 
arazo honen aurrean irtenbide bat 
bilatzeko ahaleginak beti egin ditue-
la adierazi du eta ADIEri, gobernu 
arduradun bezala, zentzutasunez 
jokatzeko deia luzatu dio.

“Ikasketa hirueledunak 
dituelako aukeratu 
nuen MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA”

Zergatik aukeratu zenituen Enpresen 
Administrazioa eta Zuzendaritza 
ikasketak?
Ekonomiaren mundua batxilergoko 
bigarren urtean ezagutu nuela, eta 
ariketa praktiko asko zirenez, gustua 
hartu nion ikasgaiari. Bestalde, 
matematika ere betidanik gustatu egin 
zait. Beraz, kontuan hartua kurtso 
horretan erabakia hartu behar nuela 
(goiz iruditu arren), eta bokazioz 
buruan ezer ez neukanez, Enpresen 
Administrazio eta Zuzendaritza ikasketak 
aukeratu nituen. 

Eta zergatik Mondragon 
Unibertsitatean?
Unibertsitateak aukeratzerako orduan, 
alde batetik etxetik kanpo bizitzea nahi 
nuen, eta bestetik EAZG ikasketak 
hainbeste jende egiten dituenez, 
zerbait desberdina edukitzea ikasketak 
berak ere. Nire aukerak Bilbo, Iruña 
eta Mondragon ziren, argi baineukan 
euskaraz ikasi nahi nuela, nire bizitza 
osoan egin dudan bezalaxe. Hiru 
eskaintza horiek gurasoekin aztertu 
ondoren, ohartarazi ginen Mondragon 
Unibertsitateak ikasketa hauetan 
nahi nuen desberdintasun bat ematen 
zidala, hala nola, hiru eledun eran 
nire ikasketak hornitzea. Horrek esan 
nahi zuen karrerak irauten zituen lau 
urtetan euskara, gaztelania eta ingelesa 
jardungo nituela. Beraz, hori izan zen 
gehienbat nire erabakia hartzeko 
zergatia.

Nola baloratuko zenuke orain arte bizi 
izandako esperientzia?
Unibertsitatean bizitako 4 urteak 
ikaragarriak izan direla, nire bizitzaren 
pusketarik garrantzitsuenetariko bat 

izan da, non asko hazi eta hezi naizen,  
bai akademikoki zein pertsonalki. Azken 
finean, beti gure bizitzako ziklo bat 
ixten dugunean, beti pentsatzen dugu 
hoberena izan dela eta hurrengoa ez 
dela hain hobea izango, ez baikara jende 
berberarekin egongo gehienbat. Hori da 
nire pentsatzeko era gaur egun, lagunak 
egin ditudalako unibertsitatean, ez 
ezagunak, baizik eta benetako lagunak. 

Atzerrian ere ibilia zara, ezta? 
Kontaiguzu zer moduzko esperientzia 
izan den. 
Bigarren mailan geundela, Erasmusera 
hirugarren mailan joateko aukera eskaini 
zigun ingelerako irakasleak. Nik beti 
argi eduki dut atzerrira joateko gogoa 
neukala eta esperientzia hori bizitzea 
gura nuela. Beraz, inolako dudarik 
gabe apuntatu egin nintzen eta nire 
klaseko lagun batekin Amsterdamera 
joatea tokatu zitzaidan. Lehenengo 
ebaluaketako azterketak bukatu eta 
hurrengo egunean, urtarrilaren 29an 
hasi zen gure abentura. Gure garapen 
pertsonal zein akademikoa itzela izan 
da. Izan ere, konturatu ginen Erasmus 
programaren inguruan dauden lema 
batzuk, hala nola, “ Erasmusen parranda 
baino ez da egiten” gezurra dela, ikasi ere 
egin behar da, bai akademikoki zein beste 
mila gauzetan. Bueltatu nintzenean, 
aholku bakarra nuen nire hemengo 
lagun eta ezagun guztientzat: “ahal 
baduzue, Erasmusen joan; egin zuen 
esku dagoen guztia aukera paregabe hau 
bizi ahal izateko, mesedez. Ez zaitezte 
inoiz damutuko; hemen dagoen edozer 
galdu arren, bueltatzerakoan denak 
berdin-berdin jarraituko du, aldatuko den 
bakarra zuek izango zarete”. Horrekin, 
dena esanda dago. 

Zelan definituko zenuke hezkuntza 
eredua?
Unibertsitate honetan sartzen zaren 
heinean, galdetzen duzun lehenengo 
gauza notak ikustean zera da: zer dira 
semaforo gorri, laranja, berde eta 
urdin hauek? Non dago nire benetako 
nota? Bai, konpetentzien mundu hau 
sakona da. Era sinple eta motz batean 
azalduta, ikasgai bakoitza konpetentzia 
diferente batzuetan banatuta dago, eta 
egiten dituzun azterketa zein talde lan 
edo banakako lan guztiak konpetentzia 
hauetan sartzen dira, bakoitza dagokion 
pisuaz. Sistema honek bere alde onak eta 
txarrak ditu. Bestalde, talde lana asko 
jorratzen duen unibertsitatea da, baina 
inola ere ez azterketak alde batera utziz. 
Beraz, aldaketa batzuk egingo nituzke 
nire fakultateko hezkuntza sisteman, 
noski baietz, ikasle baten ikuspuntutik 
modu batean ikusten dira gauzak, 
irakasle baten ikuspuntutik, berriz, beste 
batean. Hala ere, inor ez da perfektua.

Behin gradua bukatuta, zeintzuk dira 
zure asmoak?
Orain nire laugarren mailako azken 
hilabeteetan nagoela, denbora aurrera 
joan ahala, gero eta gutxiago dakit 
datorren etorkizunari buruz. Ez dakit 
ikasten jarraitu edo lanean hasi nahi 
dudan edo atzerrira berriro joatea, egia 
esanda, ez dakit. 
Orain finantza departamentu batean 
praktiketan nabilela, benetan ikasi 
dudana gustatzen zaidan ala ez ikusiko 
dut, azken finean, lan munduan ikusten 
da gehienbat zure ikasketetan teorikoki 
ikasi duzun dena gustatzen zaizun 
edo ez, modu praktiko batean. Beraz, 
ikusiko dugu bizitzak zer ekarriko digun 
hurrengo urteetan.

SANDRA HERRAN DIAGO gasteiztarra Enpresen 
Administrazioa eta Zuzendaritza graduko 4. maila 
ikasten ari da MONDRAGON UNIBERTSITATEAn. 

www.mondragon.edu/prest
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ABELTZAINTZA 

“Diru-laguntzetan neurtu ezin daitezkeen 
ekarpen asko egiten dituzte abeltzainek”
Abeltzain gisa Basabe baserrian lan egiten du Itziar Abasolok (Lezama, 1972). Belaunaldi aldaketa baten 
ondorioz sartu zen bera mundu horretan.  Esnea eta haragia ekoitzi eta zuzeneko salmenta gauzatzen du.

_sozioekonomia
Inbertsio handiak egin ditu Tubos 
Reunidosek Amurrion

Itziar
Larrazabal
ELA

_Argia

Kimu berdeak? 
Non?

B iztanleria Aktiboaren Inn-
kestako datuek age-
rian jarri dute 18.400 
enplegu suntsitu dire-

la 2013an, horietatik 11.600 gizo-
nezkoenak izan dira, eta 6.800 
berriz, emakumezkoenak.

Hego Euskal Herriko langabe-
zia-tasa (SEPEk eta EPAk eman-
dako datuetan oinarriturik kal-
kulatua) % 17,6 izan da. Horre-
la, langabezia mailak Europan 
dagoenaren oso gainetik segi-
tzen du. Izan ere, 28- EBko lan-
gabezia-tasa % 10,7 izan da aur-
tengo urtarrilean. Izan ere, Gre-
ziak (% 27,8), Espainiar Estatuak 
(% 25,6) eta Kroaziak (% 18,6) 
dute HEHkoa baino langabezia
-tasa handiagoa. Gazteen langa-
bezia-tasa, bestalde, % 46,6 izan 
da,eta 25etik 36ra bitarteko adin 
taldearena, berriz, % 20,3.

Langabeen % 48k ez du inola-
ko prestaziorik jasotzen, langa-
been % 20,8k sorospenak edo 
gizarteratzeko errenta aktiboa 
kobratzen du eta % 31,2k baka-
rrik kobratzen du kotizaziopeko 
prestazioa (hau da, egindako ko-
tizazioen araberakoa).

Behin-behinekotasuna gora 
doa lan-erreformen eta enplegu
-politikaren ondorioz, eta lan bal-
dintzak gero eta kaskarragoak 
dira. Horrela, 2013ko datuek era-
kusten dute 2013an sinatutako 
934.890 kontratuetatik 877.840 
aldi baterakoak izan direla; hau 
da, % 93,8. 

Pasa den urtarrilean Eusko 
Jaurlaritzak 2014-2016 Enple-
gu Plana onartu zuen, gauza be-
rria balitz bezala, hiru urtetara-
ko plan bat aurkezten da aurre-
koa ordezkatu baino, bere itzala 
dena, edukia osotasunean bar-
neratzen duena eta neurri zeha-
tzetan ezer berri suposatuz.

Aiala Vidrioko langileek 32 ordu-
ko lanuztea egin dute. Urtarrilean 
iraupen bereko beste lanuzte bat 
egin zuten, lan hitzarmenaren ne-
goziazioan zuzendaritzak eginda-
ko proposamenen aurka protes-
tatzeko. Soldatak %10-%15 ingu-
ru jaistea da zuzendaritzaren pro-
posamena, Vidrala taldearen iazko 
irabaziak 50 milioi eurotara iristen 
diren arren.

Aiala Vidrioko langileek 
32 orduko lanuztea egin 
dute, bigarren aldiz

Amurrioko epaitegiko langileek  
elkarretaratzea egin dute, gober-
nuak justizia sisteman egindako 
erreforma dela eta. Erregistro zi-
bila pribatizatzearen aurka azaldu 
dira, enpleguak galtzeaz gain he-
rritarrenganako zerbitzua okertu-
ko dela argudiatuta.  Euren ustez 
herritarrak behartuak izango dira 
“orain arte publiko eta doakoa zen 
zerbitzu batengatik ordaintzera”. 

Protesta egin dute 
Amurrioko Epaitegiko 
langileek

Guardian Greban kolektiboak 
guztira 7500 euroko balioa duen 
material sorta eman die hainbat 
erakunde eta elkarteri. Guardian 
enpresako langileek greba muga-
gabea egin zutenean jaso zuten di-
ruari aterabide bat eman nahi izan 
diete. Horrela, ASASAM, Afades, 
eta Nomeolvides  elkarteek eta 
Laudioko Udaleko Ongizate Zerbi-
tzuak jaso dute materiala. 

Guardian Greban-ek 
jasotako dirua hainbat 
elkarteri eman diote

Enpresak altzairuaren kalitatea hobetzeko eta hodi bereziak egiteko bi instalazio berri jarri ditu martxan. Azken 
inbertsioak 22 milioi euroko kostua izan du. ELAk instalazio berrietarako lanpostu gehiago sortzea eskatu du. 
LABek, bestetik,“kolpe mediatikotzat” jo du albistea orain plazaratzea, inbertsioa urtarrilean egin zelako.

Eskualdeko lantegi garrantzitsuenetakoa Amurrioko Tubos Reunidos  Argazkia: aiaraldea.com

Tubos Reunidos enpresak adie-
razi du bi instalazio berri jarri di-
tuela martxan Amurrion duen fa-
brikan. 22 milioi euroko inbertsioa 
egin du horretarako enpresak. Exi-
jentzia handiko produktuen espe-
zializazioan “salto kualitatibo eta 
lehiakorra ematea” da helburua, 
enpresak komunikatu batean azal-
dutakoaren arabera.

Instalazioetako batek hutsean 
gasa kentzeko balio du, eta RH mo-
takoa da. Mota horretako instala-
zioak soldadurarik gabeko hodien 
sektorean “mundu mailan dauden  
garatuenetarikoak” direla azaldu 
du enpresak, eta  helburua Amu-
rrion ekoizten den altzairuaren ka-
litatea hobetzea da. 

Instalazio berriarekin urtero 
400.000 tona altzairu ekoiztea au-
rreikusi du enpresak. Hodi bereziak 
izango dira, petrolioaren eta gasa-
ren ustiapenerako baliatuko baiti-
ra. Energia sektore horiek “estra-

tegikoak” dira Tubos Reunidosen-
tzat, enpresaren salmenten %80a 
direlako. 

Martxan jarriko duten bigarren, 
instalazioa, aldiz, tenplaketa bidez-
ko tratamendu termikoa egiteko 
baliatuko dute. Bertan, indukzioz-
ko bobinen bidez berotuko dituzte 
hodiak. Hala, produktuaren homo-
geneotasunean zehaztasun gehia-
go lortu nahi dute. 8000 Kw-ko po-
tentzia du instalazioak eta orduko 
10 tona ekoitzi ditzake, 55.000 tona 
urtean.

Bi instalazioak martxan jartze-
ko dirua Tubos Reunidos taldearen 
2012-2016 denboraldirako Inber-
tsio Planean barnebiltzen da. Plan 
horren aurrekontu osoa 150 mi-
lioi eurokoa da. Hortaz gain, Inber-
tsioen Europako Bankuaren lagun-
tza jaso du planak. 59 milioi euro-
ko mailegua eman zion bankuak en-
presari azaroan. Amurrio eta Galin-
doko (Bizkaia) fabriketan ikerketa, 

garapen eta berrikuntza bultzatze-
ko zen diru laguntza.

Sindikatuen erreakzioak 
Instalazio berrien harira, sindika-

tuek azaldu dute inbertsioa ez dela 
berria. ELAk adierazi du abenduan 
frogatu zutela hutsean gasa ken-
tzeko instalazioa lehen aldiz, eta 
urtarriletik dagoela martxan, en-
presak aditzera orain eman duen 
arren. Sindikatuak aldarrikatu du 
lanpostu gehiago sortu beharko li-
ratekeela instalazio berrietan ari-
tzeko, Europan antzeko egoera-
tan txanda bakoitzeko bi pertsona 
gehiago daudela argudiatuta. 

LABek  instalazio berriak lanpos-
tu finko gehiago sortzeko baliatzea 
espero du. Hala, orain arte eginda-
ko aldi baterako langileen ”erabil-
pen maltzurra” albo batera uztea 
eskatu dio enpresari.

Bestalde, ELAk azaldu du maki-
na berriak erabiltzeko ikastaroak 

eman zitzaizkiela langileei, baina 
lan-orduetatik kanpo eskaini zire-
nez langile asko erabilpen argibi-
deak jaso gabe geratu direla sa-
latu du, horrek suposatzen duen 
arriskuarekin.

LABek Tubo Reunidosen “kolpe 
mediatikotzat” jo du inbertsioaren 
albistea orain ateratzearen eraba-
kia, eta enpresak azken asteetan 
egindako finantza mugimendue-
kin lotu du. Pasa den astean BBVAk 
Tubos Reunidosen zituen akzioen 
%10a talde finantza-talde bati sal-
du zizkion.

Hala ere, inbertsioaren albistea 
positibotzat hartu dute bi sindika-
tuek. LABen iritziz, euskal ehun in-
dustrialean inbertitzeak “etorkizu-
nera begirako bermeak” ematen 
ditu. 734 lanpostu sortzen ditu Tu-
bos Reunidos enpresak zuzenean 
eskualdean. 2013an 6.6 milioi eu-
roko irabazi garbiak izan zituen.
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Arrankudiaga, Arakaldo eta 
Orozko artean dago Untzueta men-
dia. Bere gailurrean daude izen be-
reko gazteluaren arrastoak. Aia-
raldean kokatua egon arren, Un-
tzuetakoa “nafar gaztelua” izan 
zela aldarrikatzen du herritar tal-
de batek. Aldarrikapen horretan 
sakontzeko ekimen bat jarri dute 
martxan, Untzueta Nafar Gazte-
lua izenekoa. Aiaraldea Nafarroako 
erreinuaren parte izan zela argu-
diatzen dute, eta gaztelua erreinua-
ren defentsarako baliatu izan zela. 
“Funtsezkoak (1) ziren hiru haran de-
fendatzen zituen: Orozkokoa, Zebe-
riokoa eta Bilbokoa”, azaldu du eki-
menaren kide den Txomin Egiluzek.

Horregatik, “historiaren zati hori 
berreskuratzea eta nafarrak ga-
rela aldarrikatzea” da ekimenaren 
helburua, bertako partaide den 
Jose Angel Aramendiren hitzetan.  
Hitzaldiak antolatzen hasi dira ho-
rretarako. Orozkon apirilaren 4an 
eskainiko dute bat, 19:00etan Mu-
seoan. Nafarroa Bizirik platafor-
mako Sergio Iribarrenek eskainiko 
du hitzaldia eta “Untzueta gazte-
lua eta Nafarroako konkista proze-
suak” izango ditu mintzagai. 

Zita nagusia, baina, apirilaren 
6an  izango dute Untzuetako Nafar 
Gaztelua ekimeneko kideek. Goize-
ko hamarretan irtengo dira Oroz-
ko, Ugao eta Zeberioko plazetatik, 
Untzuetara bidean. Behin hara iri-
tsita mugarri bat jarriko dute, zei-
netan  bertan dauden harri arras-

toak nafar gaztelu batenak izan 
zirela azalduko den. Herri bazka-
ria egingo dute gero Arrankudia-
ga-Zollon. 

Martxoaren 30ean, aldiz, Arakal-
don izango da zita. Kukutze mendi-
ra igoko dira, Nafarroako bandera 
eta ikurriña jartzera. Ondoren, ha-
maiketakoa egingo dute herrian. 
Hortaz gain, erakusketa bat pres-
tatu dute, informazio panelak zein 
gazteluaren  maketa batez  osatua 
dagoena. Ondoren, Orozkoko mu-
seoan egongo da erakusketa, mar-
txoaren 31tik apirilaren 6ra.

900 urteko antzinatasuna 
 2006 eta 2007ko udetan egin 

zituzten indusketak (1) gazteluaren 
arrastoak lurpetik ateratzeko. Au-
nia kultur elkarteak sustatu zituen, 
eta Juanjo Hidalgo laudiarra egon 
zen bertan lanean. 

Berak azaldu duenez, lehenago-
tik ere bazekiten bertan gaztelu bat 
zegoela, jasan izan zituen erasoen 
inguruko dokumentazioa dagoela-
ko. Dokumentatua ez zegoena gaz-
teluaren antzinatasuna zela adiera-
zi du Hidalgok, eta horregatik indus-
ketetan topatu zituzten materialei 
karbono 14aren froga egin zietela. 
Hala jakin zuten gaztelua XI. men-
dekoa zela. Horregatik, “gaztelu na-
farra” izan zela ondorioztatu daite-
keela baieztatu du historialari lau-
diarrak, “garai hartan Aiaraldea eta 
inguruko lurrak Nafarroako Errei-
nuaren menpe zeudelako”.  Hidal-

goren ustez, Eneko Lopez Bizkaiko 
Lehenengo Jaunaren kontrolpean 
eraiki zen gaztelua, Nafarroako ko-
roaren agindupean. Bi mende ge-
roago, baina, gaztelarrek inguruko 
eremua berenganatu eta  gaztelua 
hartu zuten. Orduz geroztik hain-
bat eraso jasan izan zituen, Gaz-
telako Koroaren eta Bizkaiko jau-
nen arteko “tira-birak” medio. Bai-
na gaztelua ez zen eraso horien-
gatik suntsitu. Hidalgoren arabe-
ra, iritsi zen momentu bat zeinetan 
Bizkaiko Jauna eta Gaztelako Koroa 
“gauza bera” ziren. Enrique III Gaz-
telako Erregea eta D. Tello Bizkai-
ko Jauna anaiak ziren, “eta gainera 
ondo moldatzen ziren elkarrekin”. 
Horregatik, D. Tellok gaztelua bi-
rrintzeko agindua eman zuen XIV. 
mendean, erakina bertan egoteak 
zentsurik ez zeukalako.

Jentilen bolak 
Indusketak egiten hasi zirenean 

harri ilara eta horma bakan ba-
tzuk baino ez zeuden begi bistan.

Lurra kentzen joan ahala hasi 
ziren gazteluaren estruktura aza-
leratzen. “Ez zen gauza askorik 
geratzen, kanpoko harresia eta 
erdiko dorretxea izan ezik”, oroi-
tu du Hidalgok. Bere ustetan, do-
rretxe altua zen Untzuetakoa, 
“15 metro ingurukoa agian”. Do-
rretxearen eta harresiaren arte-
ko espazioak hala-moduzko patio 
batek betetzen zuen, “oso ondo 
eraikitakoa, Untzuetako mendia 
oso aldapatsua dela kontuan har-
tuta”.  

Bestelako aztarnak ere aurki-
tu zituzten: gezi puntak, zerami-
kaz egindako piezak edota dorrea 
erasotzeko erabili ziren harri bo-
lak, 30-40 kilo inguruko pisua du-
tenak. Bola horiekin kondaira bat 
sortu dela dio Egiluzek. “Kondai-
rak dio jentilak zirela bolak bota-
tzen zituztenak”. Halako harriak 
Orozko eta Arrankudiagan ere to-
patu daitezkeela gaineratu du.

Baina topatu diren aztarna 
gehienak hezurrak dira, animalien 
hezurrak. Arrasto horien analisia 
eginda gazteluan bizi zirenek zer 
jaten zuten jakin ahal izan zuten 
ikerlariek. Hidalgoren hitzetan, 
dorrean beti zegoen norbait zain-
tza lanak egiten. Hala ere, bertan 
bizitzea “zoramen” bat izan behar 
zela uste du historialariek “bertan 
haize asko egiten baitu”. 

Hiztegia:  Funtsezkoak(1), beharrez-
koak / Induskatu (2), arakatu.

Untzuetakoa “nafar-gaztelua” 
zela aldarrikatzeko ekimenak

XI. mendean 
eraiki zen 
Gaztelua, 
Nafarroako 
erreinuaren 
defentsarako. 
Bi mende 
geroago 
Gaztelaren 
esku geratu 
zen, eta XIV. 
mendean 
eraitsi zen. 

Untzueta mendian zegoen gaztelua kokatua, eta hainbat aldiz izan zen erasotua. Irudia: Imanol Larrinaga
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Untzueta mendian zegoen gaztelua “nafar gaztelua” zela aldarrikatzeko sortu dute Untzueta Nafar Gaztelua 
ekimena. Gaztelua Nafarroako erreinuaren defentsa-sistemaren parte zela eta ondorioz Aiaraldea Nafarroa 
dela defendatzen dute, eta hori azaltzeko mugarri bat jartzeko asmoa dute apirilaren 6an.

Osakidetzak Nerbioi Garaian gi-
nekologia zerbitzua indartu behar 
duela nabarmendu du berriro Eva 
Blanco amurrioarrak, EH Bilduren 
izenean, Eusko Legebiltzarrean. Ez 
da erakunde horretan aldarrikape-
na entzuten den lehen aldia. Pasa 
den urtean, martxoan hain zuzen 
ere, EH Bildu eta PSE-EE alderdiek 
eskaera bera egin zioten euskal 
osasun zerbitzu publikoari.

Eva Blancok gogoratu du 21.294 
emakumeen beharrak asetzeko gi-
nekologo bakarra eta hiru emagin 
daudela eskualdean. Horregatik, 
beste ginekologo bat kontratatzea 
eskatu dio Osakidetzari.

Egungo langile kopurua dela eta 
itxaron-zerrenda oso luzea dela 
adierazi du Eva Blancok. 4 eta 6 hi-
labeteen artean itxaron behar dute 
pazienteek ginekologia arreta iza-
teko. Horren ondorioz, “emakume 
askok kontsulta pribatuetara jo 
behar izaten dute, Osakidetzak ez 
dielako arreta bermatzen”, esan du 
EH Bilduko legebiltzarkideak. Txa-
ro Sarasua sozialistak azpimarratu 
du eskualdeko emakumeen artean 
%25 baino gutxiagok jasotzen du-
tela ginekologia zerbitzua.

Proposamenak aurrera egin du 
EH Bildu eta Euskal Sozialisten al-
deko bozekin, gainerako taldeak 
abstenitu dira.

Hala ere, Osasun Sailaren ardu-
radunak adierazi du ez duela zerbi-
tzua indartuko, Sailburuaren abu-
ruz ematen den ginekologia zerbi-
tzua aproposa baita. EH Bildu eta 
PSE-EEk ordea, uste dute datue-
kin jolasten daudela Eusko Jaur-
laritzatik. “Egia da urtero emaku-
me gutxiago jasotzen dutela zer-
bitzua -4.900 2011n, 4.100 2012an 
eta 3900 2013an- baina horren 
arrazoia da gero eta jende gehia-
gok esparru pribatuetara jotzen 
duela” azaldu du Txaro Sarasuak.

Eva Blancok, bestalde, azpima-
rratu du emaginek gero eta ardura 
gehiago hartzen dituztela bere gain 
eta horrela estatistikak faltsutzen 
direla. Emaginek 11.230 paziente 
izan zituzten 2011n, 12.155 2012an 
eta 12.900 inguru 2013an.

EH Bilduko legebiltzarkideak 
esan du haserre dagoela, EAJko 
arduradunak bozketa egin baino 
lehen ziurtatu baitio ez dela aurre-
rapausorik emango esparru horre-
tan. Gauzak horrela, ekimen gehia-
go aurkeztuko dituztela iragarri du 
Eva Blancok.

Ibilbide luzea egin du aldarri-
kapenak Eusko Legebiltzarrean. 
2006. urtean sozialistek egin zu-
ten eskaera, hurrengo urtean po-
pularrek, 2010ean jeltzaleek eta 
2013an, EH Bildu eta PSE-EEk.

Ginekologia 
zerbitzua 
indartzeko eskaera 
Legebiltzarrean

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru
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Aztarna elkarteak jasoko du  
2014ko Urrezko Guk saria. Oroiga-
rria  orain jasotzea ez da kasualita-
tea, elkarteak 25 urte beteko baiti-
tu aurten. Mende laurden Amurrio 
zein Aiaraldeko ondarearen man-
tentze eta jendarteratze lanean. 
Urte guzti horietan zehar ugariak 
izan dira elkartearekin kolaboratu 
duten herritarrak. Proiektua, bai-
na, norbanako batetik sortu zen: 
Felix Murga apaiz Zuhatzarraren 
eskutik. Hala azaldu du Aztarna-
ko kide den  Ramon Zurimendi his-
torialariak. “Apaiza zen, baina iker-
tzeko grina handia zeukan”. Horre-
la hasi zen Murga ondarearekin er-
lazionatutako gauzak biltzen. Zera-
mikazko piezak, argazki zaharrak... 
“denetarik apur bat”, Zurimendiren 
hitzetan. 

Baina laster hasi zen Murga bere 
lana partekatzen. “Bakarka egiten 
zuen horri forma eman behar zi-
tzaiola ikusi zuen”, azaldu du Zuri-
mendik, “hein batean diru-lagun-
tzak eskatzerako orduan izen bat 
eduki eta antolatuta egon behar de-
lako”. Gauzak hala, antzeko intere-
sak zituen talde batekin bildu zen, 
“Benito Iturrate, Jose Miguel Cua-
dra, Jesus Guerra, Jose Luis Asein 
eta beste batzuekin”. Elkarte bat 
sortzea zen asmoa. Aztarna elkar-
tea jaiotzear zegoen.  

Behin taldea osatuta, Amurrio 
eta inguruko baserrietara jo zuten 
Aztarnako kideek. Ondare histori-
koaren parte izan zitezkeen objek-
tuak topatzea zen asmoa. “Erabi-
li gabe edo botata zeuden tresnak 
hartzen zituzten gehienbat. Jaso 
izan ez bagenitu, pieza horietako 
askok zaborrean bukatuko luke-
te”. Murgak, bere aldetik, museo 
bat ireki zuen urteetan zehar bildu-
tako zeramikazko piezekin, eta ba-

serrietatik hartzen ari ziren gauza 
guztiekin antzeko proiekturen bat 
martxan jartzearen ideia sortu zen 
Aztarnako kideen artean. 

Museo, biltoki, web orri
Museoaren ideia, baina, ez zen 

inoiz aurrera eraman, nahiz eta 
aurrera aterako zela behin baino 
gehiagotan iragarri. “Hemeroteka 
museoa irekiko zela zioten pren-
tsa-oharrez betea dugu”, salatu 
du Zurimendik. “Politikariek asmo 
onak zituzten, baina asmo onekin 
soilik ez goaz inora”. 

Sormen enpresak Aztarnaren 
balizko museo baten proiektua 
egin zuen. Baina udala proiektua-
rekin “izutu” egin zen, Zurimendiren 
arabera. Izan ere, proiektua gau-
zatzeak milioi bat euroko kostua 
suposatuko luke, “eta are gehiago 
kontuan izanda hemendik kilome-
tro gutxira Artziniegako museoa 
dugula, berez bikaina dena”.

Museoaren ideia bazterturik, 
beste aukera bat plazaratu zitzaien 
Aztarnako kideei: Refor Amurrio 
Enpresaldeko espazio bat balia-
tzea. Lanbiderekin akordio bate-
ra iritsi ziren, eta erakunde horren 
kurtsoetan zenbiltzatenen lagun-
tza jaso zuten horrela. Zaharbe-
rritzaile kurtsoan zebiltzatenek 
Aztarnak bildutako piezak berriz-
tatzeari ekin zioten, eta igeltsero 
ikasketak egiten zebiltzatenek, be-
rriz, pieza horiek gordetzeko eman-
dako espazioa atontzen aritu ziren. 

Espazioa “kultura biltoki” ba-
tean bilakatu nahi zuten aztarna-
koek. Zaharberritze kurtsoko ar-
duradun batek halako biltoki bat 
sortzeko ildoak markatzen zituen 
dossier bat prestatu zien. “Guk nahi 
genuena piezak erakutsi ahal iza-
tea eta materiala duinki ordenatua 

egotea zen”, oroitu du Zurimendik. 
Gaur egun, baina, espazio hori ez 
da “ez museo ezta biltoki ere ez”. 
Goiko solairua bukatu gabe dago, 
eta oraindik pieza asko dituzte az-
tertzeke. Zurimendik azpimarratu 
nahi izan du Jesus Gerra Aztarna-
ko kidea izan dela espazioa anto-
latzerako orduan lan gehien har-
tu duena, “alma materra”; eta gai-
neratu du Felix Murgaren zerami-
ka museoa ere bertara eramateko 
asmoa dutela. Baina ez da horren 
erraza suertatuko, zeramikazko 
museoaren konplexutasuna dela 
eta udalak enpresa bat kontratatu 
beharko lukeelako lan hori egiteko. 

Museoaren ideia momentuz 
amets bat izatera mugatzen da, 
beraz. Baina amets hori lortze-
ra bidean ez dira geldirik egon Az-
tarnako kideak. Hala, museoarena 
amets soil bat izatetik amets bir-
tual bat izatera igaro da, ikusi eta 
kontsultatu daitekeen amets bat. 
Elkartearen web orrialdean (az-
tarna.es) topatu daiteke Etnogra-
fia museo birtuala. Refor enpresal-
deko biltokian dituzten 300 pieza 
ikusi daitezke bertan. Pieza bakoi-
tza hainbat angelu eta perspektibe-
tatik ikusi daiteke, hiru dimentsioko 
efektu bat sorraraziaz. 

Museo birtuala “polita eta aitzin-
daria” da Zurimendirentzat, nahiz 
eta bukatua ez egon. 300 piezei 
azalpenak txertatzea falta da, adi-
bidez. Baina ez dute dirurik hala-
ko web garapena egiteko. Eta Az-
tarnakoentzat oso garrantzitsua 
da  erakusten diren objektuekiko 
azalpenak eman ahal izatea, on-
darearen dibulgazioa baita  elkar-
tearen xede nagusia. “Ez digu ezer-
tarako balio pila bat gauza izatea 
gorderik gero jendeak ezin baditu 
ikusi”.   Dena den, webgunean iku-

si daitekeen bilduma Reforren gor-
dea dutenaren lagin txiki bat bai-
no ez da. Aintzinako sehaska bate-
tik XVIII. mendeko liburuetara, zine-
ma proiektore batetik arrain baten 
fosilera... hainbat garai eta gai bar-
nebiltzen ditu Aztarna elkartearen 
bildumak. Zepo sorta aipatu du Zu-
rimendik, eta baita garai ezberdine-
tako teilez osatutako bilduma ere, 
“bitxia eta zabala da”. Bat aukera-
tzea zaila egiten zaion arren, pieza 
bakarrarekin geratu behar izateko-
tan “aldare mugikorrarekin” gera-
tuko litzateke. Desmuntatu eta ma-
leta bihurtzen den aldare bat da, 
apaizek herriz herri meza emate-
ko erabiltzen zutena. Nahiko ezohi-
koa delako gogoko du Zurimendik.

Aurrera begira
Lanean igaro dituzten 25 urteak 

ahaztu gabe, aurrera begira daude 
Aztarnako kideak. Aurten hainbat 
ekintza egiteko asmoa dute, tar-
tean bi erakusketa, toponimiari bu-
ruzko bilera bat, memoria histori-
koari buruzko jardunaldiak... Amu-
rrioko jaietan egin ohi duten argaz-
ki erakusketaz gain beste bat pres-
tatzeko asmoa ere badute, “Nola 
aldatu zaren, Amurrio” izenpean. 
Amurrio “nekazal-herri izatetik hiri 
txiki  bilakatzera” nola igaro zen  ar-
gazkien bidez azaltzea izango du 
xede, Zurimendiren hitzetan.

Beste proiektu batzuk ere badi-
tuzte buruan, noiz egin ahalko di-
tuzten ez dakiten arren.  Gorbeia-
tik Artziniegara dauden lubakiak 
aztertu zituztenetik dabiltza guda 
zibilari buruzko liburu bat kalera-
tzeko asmotan, baina ideia oraindik 
garatu behar dutela azaldu du Zu-
rimendik. Aintzinako jaien bideoe-
kin DVD bat atontzea ere dute bu-
ruan, eta  euren bigarren argazki li-

Aztarna elkartea, 
mende laurdeneko 
lanari aitortza
Amurrioko Aztarna elkarteak 25 urte bete ditu aurten, eta Urrezko Guk  
saria jasoko du orain arte egindako lanagatik. Aldizkaria, museo birtuala,  
biltegia, argazki bilduma... makina bat proiektu ditu elkarteak esku artean. 

Refor Amurrio Enpresaldean dago gordea Aztarna elkarteak bildutako ondare guztia. Argazkia: Aiaraldea.com

Museo proiektu 
bat proposatu 
zuten, baina 
aurrekontu 
handia 
eskatzen 
zuenez bertan 
behera geratu 
zen. Horren 
ordez museo 
birtuala jarri 
zuten abian.
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burua izango litzatekeena atontzea 
ere bai. Hor dago baita urtero ate-
ratzen duten aldizkaria., Aurten bi 
ale ateratzea bururatu zaie, baka-
rra kaleratu ordez. Baina ez dute 
ekonomikoki bideragarria izango 
denik uste.

“Inoiz ez da berandu”
 Sortu zenetik urteak igaro diren 

arren, Aztarna elkartea funtziona-
menduan jarraitzen du, tankerako 
beste proiektu batzuk bidean ge-
ratu diren bitartean. Bere parte di-
ren kideak profesionalak ez izatean 
datza arrakastaren sekretua, Zuri-
mendiren ustez. Elkarteak 17 bazki-
de ditu, “ eta inori ez zaio ezer exi-
jitzen”. Badaude urtean 10 euroko 
kuota ordaintzera mugatzen dire-
nak  eta baita proiektuan buru be-
larri sartuak daudenak ere. Az-
ken horiek dozena erdi izango di-
rela zehaztu du Zurimendik. Ilusio 
mantentzen jakin dutela gainera-
tu du, hasieran zeukaten bera ez 
izan arren. “Fondoko korrikalariak 
bezalakoak gara”, ondorioztatu du.

Martxoaren 29an igoko dira Zu-
rimendi eta Aztarnako gainontze-
ko kideak Amurrioko Antzokiko 
oholtzara, ibilbide oso bat omen-
tzeko emango zaien Urrezko Guk 
saria jasotzeko. Pozik daudela ai-
tortu du Zurimendik, “gu pozik, 25 
urte hauetan inork ez digu saririk 
eman. Baina  inoiz ez da berandu”. 

+info: weba: 
Aztarna elkar-
tearen museo 
birtuala

Refor Amurrio Enpresaldean dago gordea Aztarna elkarteak bildutako ondare guztia. Argazkia: Aiaraldea.com

URREZKO 
GUK SARIA, 
URTEZ URTE

   2001 
   SCOUT TALDEA
   
   2002 
   INMA SARATXAGA
   
   2003
   FERNANDO URKIJO
   
   2004
   FEREDICO                             
   BARRENENGOA
   
   2005
   MANUEL HIDALGO
   
   2006
   ARABAKO TXAKOLINA eta    
   PEDRO ALBIZUA                            
          
   2007
   PEPE GANCEDO
   
   2008
   AMURRIO TRENBIDE eta    
   EKIPAMENDUAK

   2009
   UDAL MUSIKA ESKOLA

   2010
   LAGUNTZA ELKARTEA

   2011
   MENDIKO LAGUNAK

   2012
   EZ ZEN EGIN

   2013
   JOSEFINA BURUTXAGA    

Aztarna ez da bere ibilbidean 
zehar objetuak pilatzera  mugatu. 
Beste bi euskarri baliatu ditu elkar-
teak herriko ondarea gorde eta za-
baltzeko: aldizkaria eta argazki bil-
duma. 

Aldizkariaren 44 ale kaleratu di-
tuzte orain arte, iazko abenduan az-
kena. Amurrio mailako aldizkaria 
zen hasieran, “baina Aunia aldiz-
karia desagertu zenean eskualde 
mailakoa egitea erabaki genuen, al-
dizkari horrek utzitako hutsunean 

betetzeko”, Ramon Zurimendi el-
kartekidearen arabera. 

Hala, Amurrioko kolaboratzai-
leekin ez ezik eskualde osoko he-
rritarren laguntzarekin kontatze-
ra pasa dira, eta aldizkariaren sal-
mentek ere Amurriotik Aiaraldera 
egin dute salto. 

Aldizkarian artikulu arin eta den-
tsoen arteko “nahasketa” bat ema-
ten dela azaldu du Zurimendik, eta 
egiten dituzten artikulu dentso ho-
riek beste ikerlari batzuen ikerke-

ten oinarri bilakatu daitezkeela az-
pimarratu du. Argazkiei dagokio-
nez, 3000 irudiz osatutako bilduma 
bat osatu dute Aztarnako kideek, 
eta orain bilduma hori sailkatu eta 
digitalizatzeko lanetan dabiltza. 
Hirigintza, politika, eskola, erlijioa, 
lana, jaiak eta jendartea ataletan 
banatu dute bilduma. 

Azken atala bukatzea falta zaie, 
“zabalena” delako, eta aurten bu-
katzeko asmoa dutela adierazi du 
Zurimendik. 

Euskarri asko, xede bat
Museoaz gain, beste bi zutabetan sostengatzen da Aztarna 
elkartearen proiektua: aldizkarian eta argazki bilduman.  

3.000 argazki baino gehiago bildu ditu Aztarnak. Goian, Guda Zibila hasi zenean Luiaondon ateratakoa. Argazkia: Aztarna

Aztarna aldizkariaren 44 ale argitaratu ditu elkarteak orain arte. Argazkia: Aztarna
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Ekhi zure bigarren diskoa 
da, lehenengoa 20 hatz proiek-
tua izan zen. Zein ezberdintasun 
dago bi lanen artean?

Lehenengo diskoa Ion Garmen-
diarekin batera atera nuen. Bion 
artean egindako gauza bat izan 
zen eta hor geratu zen proiektua, 
gaur egun arte. 

Orain dela bi urte hasi egin gi-
nen talde berriarekin, eta 20 hatz 
proiektuaren abesti horiek beste 
ikuspuntu batetik ikusten hasi gi-
nen. Orain disko hau nire proiektu 
pertsonala da...

Aurreko diskoa nahiko orga-
nikoa izan zen. Erabili genituen 
tresnak eta ikuspuntua nahiko be-
reziak izan ziren. Erabiltzen ge-
nituen tresnak txalapartak, tri-
kitixak, txistuak, albokak eta tu-
biogh-ak (PVCz eginiko tutu afina-
tuak) ziren. Bateria ere bazegoen. 
Eta instrumentu guzti horiekin 
lortzen genuen soinua nahiko be-
rezia zen. 

Ez zegoen harmonia handi-
rik, trikitixak egindakoak soi-
lik. Gaur egun daramagun 
zuzeneko taldearen for-
mazioa nahiko estanda-
rra da: pianoa, baxua, kon-
trabaxua, gitarrak, bateriak... 
Txalaparta, harrizko txalapar-
ta, perkusioak... ere manten-
du ditugu. Eta, trikitixak, 
noski. 

Disko berrian dagoen beste be-
rrikuntza bat letrak sartzen ditu-
zuela da, ez?

Bai, aurreko diskoan bi ziren ba-
karrik abestuta zeuden abestiak. 
Kasu honetan mezua ere badago, 
abesti bakoitzaren atzean badago 
istoriotxo bat, kontatu nahi izan 
dudan istorio bat. Disko honetan 
zortzi abesti daude abestuta. Car-
la Sevillak abesten ditu. Eta, esan 
bezala, istoriotxo bat dago abesti 
bakoitzaren atzean. Guztiek isto-
rio bat osatzen dute, Ekhi diskoa.          

Diskoa aterata, kontzertuak 
egiten hasiko zarete?

Lehen kontzertua maiatzean 
daukagu, Mundubira jaialdian. 
Eta bai, hemendik aurrera kon-

tzertu asko egitea espero dugu. 
Etorriko dira. Printzipioz grabake-
tetan aritutako talde bera joan-
go da: Kepa Calvo, Carla Sevi-
lla, Alex Lopez, Eriz Perez, Koldo 
Uriarte, Kike Guzman eta Cesar 
Ibarretxe soinu teknikari gisa. Eta 
ideia hori da: kontzertu asko egi-
tea eta proiektu hau aurkeztea. 

Amurrion egon ginen lehen-
biziko kontzertua egiten, Antzo-
kian urtarrilean. Nahiko pozik ge-
ratu ginen. Oso harrera ona izan 

genuen. Bertan ikusi ahal izan 
ze zenbat kolaboratzailek har-
tu duten parte diskoaren gra-
baketan. Ez ziren denak egon, 

baina nahikotxo. Bruselas tal-
deko Ialma taldeak kolaboratu 
dute, Oskorri taldeko Anton La-

tzak eta Xabier Zeberiok bai-
ta, Galiziatik etorritako Fal-

triqueirak talde ere, Kol-
dok, Kikek... ume tal-

de batek ere abesti 
batean parte har-
tzen du... Hori izan 

zen Amurrioko 
aurkezpena eta 

hori 

izango da diskoan aurkituko du-
guna. 

Ibilbide luzea egina duzu musi-
kagintzan...

Kasualitatez disko honetan ba-
dago abesti bat Masanes deitzen 
dena eta ibilbide horren laburpen 
moduko bat egiten duena. Ka-
sualitatez iaz hogei urte egin zi-
tuen trikitixa ezagutu nuenetik. 
Edo, nire lehengo pausoak eman 
nituenetik, eta disko honetan ba-
dago omenalditxo bat hogei urte 
horiei. Izan ere, halako pasio bat 
ogibide bilakatzen duzunean, es-
perientzia pila izaten dituzu, jende 
ugari ezagutzen duzu, leku asko... 
eta zorte handi bat da, barruan 
geratzen zaizu.

Nolakoa izan da grabaketa 
prozesua? Zein nolako laguntza 
jaso duzu?

Kasu honetan, nahiko proiektu 
pertsonala denez, hasieratik nire 
ikuspuntua sartzen saiatu naiz. 
Prozesua honakoa izan da: nik es-
tudioan abestiak aurremaketa-
tu ditut, musikariei egindakoa pa-
satu diet eta gero musikari guz-
tiek hemen grabatu dute, eta edi-
zio lana egin dut gero...  Eta fabri-
kan dago jada.

Zer aurkitu ahal izango du jen-
deak diskoan eta zuzenekoetan?

Diskoa, nire ustez, hotzagoa da. 
Bertan dena oso ondo grabatzen 
tematzen zara. Zuzenekoan gera-
tzen diren gauzak zuzenekoetan 
soilik gertatzen dira, eta askotan 
ez dira berriz errepikatzen. 

Ekhi izena jarri diozu diskoari, 
zergatik?

Eki nire semea da 
eta berari egin nahi 

izan diot disko hau. 
Orain dela hiru 
urte hil zen eta 

opari moduan 
egin nahi izan 
diot, berak ere 
disfrutatzeko. 

Beraz, hiru urte 
hauetan bizi izan-
dako esperientziak 
biltzen dira diskoan, 

niretzako bizi berri 
bat izan da, bizitza ikus-

pegi beste modu bat. Hori da 
disko horretan adierazi nahi 

izan dudana.

_kultura

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Mikel 
Ayllon
IDAZLEA

_Kamerinoa

Soldata 
igotzearen alde

Kolpea eman dit buruan 
erratzaren makilarekin.                                                             

-Ai! –kexatu naiz, minik egin 
ez badit ere.                           

-Zu ere hasi behar al zara niri 
errua leporatzen?                     

-Herritarrok zerbait egin izan 
bagenu, seguru ez zela horre-
la egongo. 

-Bai, espaloi gainean besoak 
antxumatuta geratu izan ez 
bazinete zuetako asko… baina 
ez niri esan ezer egin ez duda-
nik. Nork uste duzu berrasma-
tu zuela leku hau uholdeen on-
doren, edo bete zuela kulturaz, 
edo salatu zuela kultur etxea-
ren kudeaketaren pribatiza-
zioa edo parkea gauez ixteko 
saiakera, edo… ?                                  

-Zuk, Mari? –galdetu diot, 
burlaizez.                                 

-Eta beste askok. Baina zuek 
ez, agi denez.                                                                 

Lamuza parkeko eraikinak 
garbitzera bidali gaituzte ora-
ingoan Mari eta biok. Garbitu 
daitezkeenak, noski, itxita eta 
erortzear baitaude batzuk. Las-
ter, gehienak.                                     
   -Beno, baina seguru ora-
in arazoa konponduko dugula. 
Jende askok eman du bere si-
nadura - esan diot, konbentzi-
menduz.  

-Seguru. Hori bai, parke ho-
netara Ogasunari nire errenta 
aitortzera natorren egunean, 
zu eta zure sinadura guztiak 
madarikatuko ditut.    

Eskuetan utzi dit orain errat-
za. Jiratu eta kanporantz alde 
egin du.                      

-Nora zoaz? –oihukatu diot. 
-Nire soldata igotzearen al-

deko sinadura-bilketa antolat-
zera, baboa!

MUSIKA 

“Istorio bat dago abesti bakoitzaren atzean eta 
guztiak batuta bakarra osatzen da, Ekhi diskoa”
IÑAKI PLAZAK  (Urduña, 1986) ibilbide luzea egin du musikagintzan. Mundu osoan aritu da Kepa Junkeraren mai-
lako musikariekin jotzen. Orain proiektu pertsonalago batekin dator, bere bigarren diskoa: Ekhi. 

”Lehen 
kontzertua 
maiatzean 
daukagu, eta 
hemendik aurrera 
kontzertu asko 
egitea espero 
dugu”
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_kultura

Leyre Berrocal aktore amurrioa-
rrak proiektu berri bat du esku-ar-
tean: “Fuego” filma. Bilbon graba-
tuko den film luzea da “Fuego”, eta 
bertan Jose Coronado aktoreare-
kin arituko da Berrocal. 

Luis Mariasek idatzi eta zuzendu-
tako thillerra izango da, eta Euskal 
Herriko gatazka politikoan egon-
go da girotua: ETAren atentatu ba-

ten ondorioz Carlosen (Coronado) 
emaztea  hil eta alaba elbarriturik 
geratuko da. Mendeku gisa, atenta-
tua egin zuen ETAko militantearen 
familiaren aurka oldartuko da Car-
los, eta  militantearen semea elba-
rriturik utzi eta emaztea  (Berrocal) 
hiltzeko asmoa izango du. 

Zuzendariak adierazi du “istorio 
gurutzatuez” osatutako istorioa 

izango dela “Fuego” filmak konta-
tuko duena, zeinetan “bortxakeria 
terrorista kausa ezberdinengatik 
sufritu duten pertsonaiak” azaldu-
ko diren. “Politikoki, sozialki, ideo-
logikoki eta pertsonalki oso ban-
do ezberdinetan kokatutako per-
tsonaiak dira. Bakoitzak bere zau-
riak ditu eta etorkizunari aurre egin 
beharko diote”, azaldu du Mariasek 
eta gaineratu du Bake eta elkarbizi-
tza idazkaritzaren oniritzia jaso due-
la proiektuak hasieratik. “Etorkizu-
neko elkarbizitzarako oso baliaga-
rria suertatu daitekeela uste dute”. 

Coronadok, bere aldetik, filma 
“arriskatu eta gogorra” izango dela 
ziurtatu du. “Hemendik hilabete ba-
tzuetara egindako lanaren emaitza 
ikusi ahal izatea espero dugu”, adie-
razi du. Martxoa eta apirila bitar-
tean grabatuko dute filma.

Berrocalen hamargarrena
Leyre Berrocalen hamargarren 

filma luzea izango da “Fuego”. 
1994an azaldu zen aktorea 
pantaila handian lehen aldiz, 
“Talk of angels” filma estatu 
batuarrean. Orduz gerozt ik 
bost filma labur eta telebista-
rako bost telesail ere grabatu 
ditu. Antzerkian aritu izan da 
baita, “Diez” eta “Hoy no pue-
do ir a trabajar porque estoy 
enamorado” obrekin. Sariren 
bat ere jaso izan du: 1996an 
“El Mundo al cine vasco” garai-
kurra jaso zuen aktore onena-
ren postuan “Extasis” eta “Ca-
lor... y celos” filmetan eginda-
ko lanagatik. 

Leyre Berrocalek 
“Fuego” pelikula 
grabatuko du Bilbon 

Jose Coronadorekin batera arituko da Berrocal. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares   

MUSIKA
ESNE BELTZA-GORA!
Arkaitz San Jose. 

“Esne Beltza izango da agian 
euskal talde internazional eta in-
ternazionalistena, eta hori age-
rikoa egiten da beren Gora! disko 
berrian. Izan ere diskoaren zati 
handi bat bidaietan...”

_kultur leihoa
         WEB-GUNEAN KULTUR PROPOSAMEN GEHIAGO 
IRAKURGAI  ETA ENTZUNGAI www.aiaraldea.com/proposamenak 

ZINEMA
LA  GRAN  ESTAFA  AMERICANA
Lander Arteaga. 

“La Gran Estafa Americana” 
(2013) izeneko lana, zinearen me-
tafora hutsa dela baiezta daite-
ke, zeren eta gezur erraldoi ba-
ten kronika baita. Bestalde, due-
la gutxi banatu diren Oscar ....”

BIDEOA: Okondoko Baserri azoka ospatu zen igandean, lehen 
sektoreari bultzada emateko. Bideoa sarean ikusgai.

JABI
Aspuru
IRAKASLEA

_Lurpetik
Gomez jeneralaren espedizioa 

Karlistadetan Euskal Herriko herri gehienak karlisten aldeko ager-
tu ziren, hiriburuetan izan ezik, herrietan errez mugitzen ziren solda-
duak eta herrien laguntza eta babesa lortu zuten Euskal Herri osoan. 
Gainontzeko Iberiar Penintsulako tokietan, berriz, esparru zehatz ba-
tzuetan izan ezik ( Katalunia, eta Andalutzia aldean ), karlistek ez zu-
ten lortu beraienganako aldekotasuna. Urteak pasa ahala egoera bi-
deraezina bihurtu zen, gudako urteak luzatu ziren eta aurrerapauso-
rik ez Euskal Herritik kanpo. Egoera hau eraldatzeko sortu ziren es-
pedizioak. Espedizio asko irten ziren, baina famatuena eta interesga-
rriena Gomez Jeneralarena izan zen. Gomez militar andaluziarra zen 
baina urte askotan Zumalakarregirekin ibili zen ondoko laguntzailea 
bezala.

Gomezen espedizioa 2700 soldaduk eta 180 zaldik osatzen zuten, 
eta 1836ko Ekainaren 26an goizeko 2etan, Amurriotik atera ziren, 
Arespalditzatik, Kexaatik, Maroñotik ,Salbantonetik eta Aroko pasa-
bidetik Quincocesera heldu ziren hurrengo egunean, han zeundela-
rik Esparteroren aldekoak atera ziren eta lehenengo borroka suerta-
tu zen. Espedizioa Galizaraino heldu zen Asturias zeharkatuz, hortik 
Palentziatik Albaceteraino gurutzatu zen, Madrid saihestuz, eta gero 
Cordoba , Caceres , Cadizeraino heldu ziren hiru hilabete igaro ondo-
ren, zenbait ezbehar gaindituz. Nonbait espedizioa handitu zen 5000 
soldaduetara helduz. Itzulerako ibilbidea iparralderantz zuzena izan 
zen, Madrid saihestuz berriro. Urte horretako abenduaren 20 Ur-
duñara heldu eta bukatu zen espedizioa , 3200 soldadu eta 600 zal-
direkin hainbat gorabehera sufritu ondoren.

Espedizio hau famatua izan zen, baina ez zuen lortu gudaren bu-
kaera aldatzea. Gomez jeneralak ez zuen onartu Bergarako ituna, 
Frantziara ihes egin zuen eta 1849 urtean hil zen Bordelen pobrezia-
ren ondorioz.

UDAN 
KAZETARITZA 
PRAKTIKAK 
EGIN NAHI 
DITUZU 
GUREKIN?

EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEAN 

IKUS-ENTZUNEZKO 
KOMUNIKAZIOA 

EDO KAZETARITZA 
IKASTEN BADUZU 

JAR ZAITEN GUREKIN 
HARREMANETAN

AIARALDEA KOMUNIKAZIO LEIHOA
aiaraldea.com

Izena emateko 
azken eguna
MARTXOAK 28
OSTIRALA 
harremanak@aiaraldea.com
Tlfnoa: 94 656 85 54
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ESKALADA 

“Eskaladak etorkizuna dauka, ez dago 
dudarik. Ez dit ezer kendu. Eman, dena”
IBAI ISUSI (Orozko, 1990) gazte-gaztetatik dabil eskalatzen. Hainbat txapelketetan aritu izan da eta sari ugari ira-
bazi ditu. Kirol gogorra dela aitortzen du, baina Aiaraldean zabaltzen ari dela uste du

_kirola

ERREDAKZIOA I Aritz Arberas   

14 eta 16 urte bitarteko txirrin-
dulari gazteei zuzendutako Aiara-
ko Biraren XXV. edizioaz gozatze-
ko aukera izan da Aiaraldean mar-
txoan. Eskualdeko udaletxeen eta 
enpresa pribatuen laguntzari esker 
eta Laudio, Amurrio, Aiara eta Ar-
tziniegako txirrindulari elkarteek 
egindako lanari esker egin da bira.

Protagonista bakarra utzi du 
errepidean zein podiumean: Iñigo 
Elosegik (Autonervion-Renault) 
sailkapen orokorra eta mendiko 
mailota irabazi ditu. Podiumean 
Unai Diaz (Bathco) eta Javier Coto 
(Gaursa-Renault) berarekin bate-
ra izan dira.

Elosegik bere nagusitasuna 
lehen egunetik erakutsi zuen eta 
Laudion jasandako euri jasa han-
diak ez ziren arazo izan hamabost 
kilometroren faltan bakarrik ihes 
egin eta Laudion lehen garaipena 
lortzeko. Artziniegan indartsu aur-
keztu zen ere, eta berriz ere baka-
rrik heldu zen helmugara.

Arazo larrienak Amurrioko eta-
pan izan zituen, non boskote batek 
pelotoiari aurreratu zion. Nahiz eta 
sailkapen orokorrean lehenengo 
postuetatik hurbil egon ez, Elose-
gik eta Autonervion-Renault tal-
deak lan egin behar izan zuten di-
ferentziak murrizteko.

Azken etapan, Aiara Birako eta-
pa gogorrenean, Latorre (Luyan-
do-Ganzedo) amurrioarrak jakean 
jarri zuen Elosegi, eraso gogorra 
eginez Menagaraiko igoeran. Baina 
liderra, berriz ere, ez zegoen kon-
tzesioak egiteko prest eta garaipe-
na bere egin zuen, lau etapetatik 
hiru irabaziz.

Zeinek hartuko dio erreleboa Elo-
segiri hurrengo urtean? Aiarako 
txirrindulari elkarteak lanean ha-
siak dira jada antolakuntzan, eta se-
guru ez zaiela laguntza faltako ka-
deteen egutegiko proba prestigio-
dun honetarako.

 Sailkapen orokorra: 
1. ELOSEGUI, IÑIGO 
(AUTONERVIÓN) 04:50:01 
2. DIAZ, UNAI (BATHCO) 3:36 
3. COTO, JAVIER
(GAURSA RENAULT) 3:38 
4. ZABALA,ARITZ 
(BASATI BIKE)  3:50 
5. BARAÑANO, PERU 
(GAURSA RENAULT) 4:09 
6. LATORRE, JULEN 
(LUYANDO-GANZEDO) 4:09

Mendiko sailkapena: 
IÑIGO ELOSEGUI (AUTONERVIÓN)
Tarteko helmugak: 
UNAI DIAZ (BATHCO)
Lehen urteko kadetea: 
ARITZ ZABALA (BASATI BIKE)
Lehen arabarra; 
JULEN LATORRE 
(LUYANDO GANZEDO)

Iñigo Elosegi jaun 
eta jabe Aiarako 
Biraren XXV. 
edizioan

TXIRRINDULARITZA: 

Nolakoa izan da den-
boraldi hasiera? Zein ga-

raipen lortu dituzu?
Aurtengoa nire urterik 

onena izan da, elite edo se-
nior mailan parte hartzen dudan 
lehengoa. 

Urte hasieratik entrenamen-
du gogorretan aritu naiz eta ho-
rrek bere fruituak eman ditu. Es-
painiako txapelketan oso sentsa-
zio onak izan nituen, sasoi betean 
sentitzen nintzen eta  2. postua 
lortu nuen bertan. 

Espainiako txapelketaren os-
tean Espainiako kopara aurkeztu 
nintzen. Hau 3 frogetan banatzen 
da: Zaragozakoa, Tortosakoa eta 
Bartzelonakoa. Lehenengo bi fro-
getan bigarren postua lortu nuen 
eta azkenengoan lehenengoa. 
Azkenean 2. postuan geratu nin-
tzen baina sentsazioak ezin ho-
beak izan ziren. 

Arrokan, iaz lortutako 8B gra-
dua gainditu eta 8Cren bat egitea 

lortu dut, ba-
tzuk egitea lortu dut, ala ere 
txapelketek eta entrenamenduek 
denbora asko kendu didate.

Nolakoak dira zure entrena-
menduak? Exijentzia maila al-
tua da?

Aurten elite mailara pasatu 
naiz iaz sub-20 kategorian egon 
ostean, exijentzia maila oso altua 
da eta zaila da emaitza onak lor-
tzea. Urte hasieran oso gogor en-
trenatzen dut, astean lau egune-
tan nator boulderrera eta aste-
buruetan eskalatzera joaten naiz, 
denboraldia aurrera egin ahala 
lasaitu egiten naiz txapelketetan 
lortutakoa mantentzeko. 

Orozkoko boulderrean entre-
natzen dut gehien bat eta noizean 
behin Leioakora joaten naiz. As-
teburutan arrokara irteten nai-
zenean Baltzolako kobetara edo 
Valdegobiara noa batez ere. Den-

boraldiaren arabe-
ra eskiatzera edo 

alpetara joaten naiz. 
Azken asteetan apur 

bat geldi egon naiz azter-
ketak eta belauneko le-
sio baten ondorioz, bai-
na bueltan naiz berriz. Ho-
rretaz gain ez dut bes-
te gauza espezifikorik 
egiten. Askok dieta zo-
rrotz bat jarraitzen dute 
eta muturrera eramaten 

dute, nik de-
netarik ja-
ten dut 
baina ez 
dut die-
ta zorro-
tzik jarrai-

tzen.

Nola hasi zi-
nen eskaladan? 
Zerk motibatu 
zintuen?

14 urte ingu-
ru nituela Oroz-
koko gaztetxo-
koan geneukan 
begirale batek 

bultzatu ninduen 
eskaladara. Ho-

nek udan rokodro-
mora eta eskalada-

rekin erlazioa zuten 
beste ekintzetara 

eraman gintuen eta ber-
tan pikatzen hasi nintzen. 

Garai hartan pilotan nenbilen 
eta Orozkoko boulderra munta-
tu zutenean ostiralero etortzen 

ginen egun pasa. Handik aurrera 
geroz eta gehiago etortzen nin-
tzen eta 17 urte nituela edo pilota 
utzi eta eskaladan murgildu nin-
tzen guztiz.

Nola ikusten duzu zure etor-
kizuna?

Oso zaila da eskaladaz bizitzea, 
sakrifizio asko egin behar dira 
eta ez da asko irabazten. Oso jen-
de gutxik lortzen du, eta esan be-
zala, lortzen dutenek justu-jus-
tu irabazten dute aurrera jarrai-
tu ahal izateko. Nik ere ez dakit 
zer egingo dudan etorkizunean, 
ez dut garbi; baditut beste afi-
zioak. Hala ere, gustatuko litzai-
dake ahal dudan guztietan eska-
latzen jarraitzea. 

Hemendik aurrera Euskal He-
rriko txapelketan parte hartzen 
jarraituko dut, urtero bezala, 

Espainiako txapelketan, ordea, 
segun indarrak eta motibazioa 

nolakoak diren erabakiko dut aur-
keztu edo ez. Kirol honetan dena 
motibazioan oinarritzen da. He-
mendik aurrera kategoria pasatu 
dudala aprobetxatuz arrokan es-
kalatzean zentratuko naiz, galdu 
dudan denbora berreskuratzeko.

Zer eman eta zer kendu dizu 
eskaladak?

Kendu ezer ez. Eman, ordea, 
dena. Zure egunerokotasunean 
guztiz barneratzen den zerbait 
da, egunero zaude horretan pen-
tsatzen, bizitza aldatu dit. Jen-
de eta leku mordoa ezagutu di-
tut eskaladaren bidez. Aukera 
asko ematen dituen kirola da, la-
sai joan zaitezke, lagunekin egun 
pasa edo topera aritu zaitezke 
edozein txapelketatan.

Nola ikusten duzu eskalada 
Aiaraldean?

Jendeak egun pasa bezala har-
tzen du eskalada, urtean bitan 
eskiatzera joatearekin aldera dai-
teke. Bestalde badira entrena-
mendu hutsera mugatzen dire-
nak. Konbinatzen jakin behar da. 
Orokorrean eskaladaren presen-
tzia normalizatzen joan da jendea 
hau ezagutzen joan den ahala.

Orozkon adibidez 8 pertso-
na egoten gara boulderrean es-
kalatzen, gaztetxo asko dabiltza. 
orain udalarekin hizketan gabiltza 
boulderra handitzeko helburua-
rekin. Eskaladak etorkizuna ba-
dauka, ez dago dudarik.

                                                                              
ERREDAKZIOA I 

Aimar Gutierrez  

”Oso zaila 
da eskaladaz 
bizitzea. Sakrifizio 
handia egin behar 
da eta  ez da diru 
askorik irabazten. 
Oso jende gutxik 
lortzen du”

“Jendeak egun 
pasa moduan 
hartzen du 
eskalada, urtean 
bitan eskiatzera 
joatearekin aldera 
daiteke”
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Gimnasia erritmikoko VII. Ares-
keta txapelketa egin zen mar-
txoaren 22an, igandea, Amurrio-
ko Bañueta kiroldegian, Aresketa 
taldeak antolatuta. 140 gimnas-
ta bertaratu ziren norgehiagokan 
parte hartzera. Gipuzkoa, Bizkaia, 

Nafarroa, Errioxa eta Arabatik eto-
rri ziren kirolariak. 

Txapelketa bi zatitan banatu zen. 
Lehenbizi ikasle mailako gimnastak 
aritu ziren elkarren artean lehian,  
pilota, maza eta uztaiak baliatuaz 
zein inolako tresnarik gabe. Ares-

keta taldeko hainbat kide podiume-
ra igo ziren txapelketaren zati ho-
netan: Ixeia Ortiz  eta Oneka Izar-
zelaia (2. eta 3. postuak tresna-
rik gabe Benjaminen kategorian), 
Maialen Izarzelaia (3. postua Ki-
muak B kategorian tresnarik gabe), 

Ainhoa Gondra  (2. Kimuak A kate-
gorian tresnarik gabe), Naroa Do-
minguez (3. Gaztetxoak B katego-
rian pilotarekin), Idoie Velez (1. Gaz-
tetxoak A kategorian uztaiarekin), 
Irene Esparza (1. Gaztetxoak A ka-
tegorian pilotarekin) eta Leire Ar-
beras (1. Gazteak A kategorian ma-
zoekin). 

Atsedenaldiaren ostean federa-
tuen txanda iritsi zen, eta hemen 
ere Aresketako hainbat gimnastek 
podiumera igotzeko aukera izan zu-
ten:  Nerea Monasterio (2. postua 
base  kadeteetan zintarekin), Juga-
txi Jimenez (2.  postua Junior ka-
tegorian uztaiarekin). Taldekako 
norgehiagokan ere bigarren pos-
tua lortu zuten Aresketakoek, Ju-
nior kategorian. 

Espainiako txapelketara
Antolatzaileek txapelketaren 

emaitzekin “oso pozik” daudela 
adierazi dute. “Oso ondo antolatu 
dugu eta gimnastek ere oso ondo 
egin dute haien ariketak”, azaldu du 
taldean entrenatzaile lanetan da-
bilen Elisabet R. Andak, “emaitza 
nahiko onak izan ditugu klub mo-
duan”. Amurrioko txapelketa ez da 
azken zita izango. Aresketa talde-
ko lau kide Guadajarara joango bai-
tira  apirilaren 25etik 27ra bertan 
egingo den Espainiako Txapelketan 
parte hartzeko: Nerea Monasterio, 
Paula Lopez, Maialen de La Peña 
eta Leire Aldama. 

+info: bideoa: 
Jugatxi Jimenez 
gimnastari egini-
ko  elkarrizketa .

BTT Arespalditza martxa 
ekainaren 15ean egingo 
dela jakinarazi dute 
antolatzaileek

BTT Arespalditza martxaren 
antolatzaileek jakinarazi dute 
ekainaren 15ean izango dela mar-
txaren hurrengo edizioa. Datozen 
hilabeteetan martxaren ibilbidea 
izena emateko modua eta mar-
txari buruzko bestelako datuak 
jakinaraziko dituztela aurreratu 
dute antolatzaileek. 

FUTBOLA:
Urduña Futbol Klube-
ko emakumeak Bizkaiko 
“Koparen bila”

Bizkaiko kopa irabaz lezake 
Urduña Futbol Klubeko emaku-
mezkoen taldeak. Klubetik adie-
razi dute taldeak “bere historia-
ko denboraldirik onena” ari dela 
egiten; 12 partidutan 31 gol sar-
tu baitituzte taldeko kideek, eta 
8 baino ez dizkiete sartu aurka-
ko taldeek. 

140 gimnastek hartu dute parte 
VII. Aresketa txapelketan

Aresketa taldeko kideak hainbat aldiz igo ziren podiora. Argazkia: Aresketa taldea

ERREDAKZIOA 

_kirola

Koldo
Iriarte Zulueta 
ESKUPILOTARIA

_Helmugari so

Minak eta 
ordezkapenak

K           risia dela eta pilota-
ri profesional batzuk 
lau partida jokatzen di-
tuzte hilean, beste ba-

tzuk bat. Gaur egun ez dira festi-
bal asko ateratzen aspaldi beza-
la. Dana aldatu da. Lehen fraka 
eta kamisetak zuriak ziren. Ge-
rrikoak erabiltzen ziren jakiteko 
nortzuk ziren gorri eta zein ur-
din. Frontoiak zuriak zirenez pi-
lotak  beltzak. Gaur egungo  pi-
lotak 100-107gramokoak dira. 
Lehen handiagoak zirenez, esku-
ko parte handi bat estaltzen zu-
ten, oraingoak berriz txikiagoak 
tamainaz eta azkarragoak fron-
toian. Hortik dator eskuetako 
min famatua. Min horiek ezber-
dinak izan daitezke baino asko-
tan tendoien hantura da.

Aurtengo binakako txapelke-
tan, ordezko pilo sartu dira, titu-
larrak eskutatik izorratuta zeu-
delako. Baita ere ordezko batek, 
lehen mailako pilotari bat ordez-
katzea eta hortik bi egunetara 
bigarren mailako beste bat. Nik 
ez dut sekulan halakorik ikusi. 
Dauden bi enpresen gainetik, fe-
deraziorik ez egotea ez da bate-
re normala. Nahi dutena egiten 
dute, arauak haien mesedeeta-
ra aldatzen.

Eta gertatzen dena zera da. Pi-
lotari titular batek partida gogor 
asko jarraian jolastuta izorratu 
daitekeela.  Gero enpresak, or-
dezko bat sartuko du, baliteke 
ordezko hori hilabetean jolastu 
gabe egotea, eta gero gertatzen 
da gertatzen dena...

          Kontuak kontu ni astebururo te-
lebistara itsatsita nago mundu-
ko kirolik politena ikusteko Jose-
txo Lizartzak esaten duen mo-
duan. Gainera orain binakako fi-
nalerdien atarian gaudela... zein 
izango da bikote txapelduna?

TXIRRINDULARITZA: 
Laudioko Txirrindulari 
elkarteak Iñaki Isasi 
omenduko du 

.
II. Zikloturismo lasterketa an-

tolatuko du Laudioko Txirrindu-
lari elkarteak datorren maia-
tzaren 17an. Egun horretan Iña-
ki Isasi txirrindulari eta Euskal-
tel Euskadi taldeko entrenatzaile 
ohia omenduko dute Txirrindulari 
elkartekoek. 8:30etan hasiko da 
lasterketa. 
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_Herriko plaza

_#sexgatik (:><:)
Nor da Lilith? (Nekane)

Ezetz esan zuen lehenengo emakumea izan zen. Adan eta Evaren istorioa ezagutu-
ko duzu baina ba al dakizu Eva baino lehen beste emakume bat egon zela? Lilith. 
Jainkoak buztin berdinetik sortu zituen Adan eta Lilith eta parekideak ziren Jainkoa-

ren begietara. Adanek bere boterea inposatu nahi zuen uneoro eta Lilith menpekoa izatea 
espero zuen. Buztin berdinetik sortuta, Lilith-ek ez zuen zapalkuntza hura ulertzen eta es-
kubide berdinak borrokatu zituen. Adanek ez zuen onetsi eta behartzen saiatu zen. Baina, 
Lilith-ek ez zuen inposizio onartu, ez zuen bere eskubide eta bere buruari uko egin nahi eta 
paradisutik joan zen. Hargatik, Jainkoak emakume berria sortu zuen Adanen saihetsetik, 
Eva. Egun ezagutzen dugun Genesian kontraesan ugari topa ditzakegu. Hasieran, Jainkoak 
arra eta emea sortu zituela aipatzen da eta geroago, arra bakarrik ez egoteko laguntzaile 
bat sortu zuela. Desobedientzia istorio horren ondorioz, Lilith iluntasunarekin lotu izan da, 
deabru eta banpiroen erregina izendatua, gizon hiltzailea... Baina haizea eta askatasunaren 
ikurra ere bada, emakumeon sexualitate eta plazeraren ikurra… Gizonen parekoak nahi 
izateagatik emakumeok deabruak bagara, infernuan dantzatu nahi?    
Julene Onaindia Garcia 

_agurrak

_denborapasak
EZKER-ESKUIN
1. Ezin ukatuzkoak, ezeztaezinak. 

2. Gutuna bere helmugara iritsiko 
bada, horrrelako bat itsatsi behar zaio 
gutunazalari. Juntagailua. 3. Zintzo, 
esaneko. Beroaren eraginez isurkari 
bihurtuak. 4. ...-... egin, distiratu. 
Lehenengo bokala. 5. Gure planetako 
izakiak. 6. Bigarren bokala. Udako hilabete. 
7. Nafarroa Behereko hego-ekialdeko 
lurraldea. Artsenikoaren ikur kimikoa. 8. 
Modua. Pirinioetako gailur garaiena. 9. 
Xaxatua, akuilatua.

GOITIK-BEHERA
1. “... zuria, errazu, norat yoaiten ziren 

zu?” dio herri kanta ezagunak. Legearen 
arabera. 2. Zerbait dagoen tokitik 
desagerrarazi. Jardun. 3.  Mina adierazteko 
onomatopeia, atx! Tolosaldeko herri 
bateko biztanle.  4. Elur kopuru handia. 
Bokalik meheena da ezbairik gabe. 5. 
Gorputza hilduratzeko edo zigortzeko 
gerrikoak, zurdaz edo burdinazko katetxo 
puntadunez eginak. 6. Hirugarren bokala. 
Ipar Euskal Herrian, olatua, uhaina. 7. Ipar 
euskal herritarrentzat izari da. Interjekzioa. 
8. Ate, hitz elkartzeetan. Bazkatu, larratu. 
9. Pluralean, gorotza. Begirada, begiratua.

SOLUZIOAK
Sudoku, hitz-gurutzatu eta 
hitz gezidunen soluzioak 
web-gunean ikusgai: 
http://www.aiaraldea.com/
users/denborapasak
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GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Ez zara herriko jakintsuena! Adi-
mena ez dator bat soilik ikaske-
tekin. Bizitza hontan umilak dira 
gertu izan nahi ditugun pertsonak 
eta horiek dira benetako jakin-
tsuak. Adiskide gabeko bizitzak ez 
du baliorik, beraz, aldatzen ikasi!

LAMIA
04.21 - 05.20
Erabaki bat hartu aurretik ondo-
rioetan pentsatu. Harreman bate-
ko momentu onak eta txarrak be-
reizten jakin beharko zenuke. Ziur 
ez bazaude hausnartu, gertu izan 
nahi ditugunak zeintzuk diren argi 
izaten ikasi behar baitugu.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Eguraldi onari moldatzeak ondo 
egingo dizu. Bide polita duzu 
luiandorainokoa. Berdin du oinez, 
txirrindulaz zein patinez egitea, 
eguzki izpiek bitamina apur bat 
sortaraziko baitizute gogotsu ibil-
tzeko egunean zehar!

JENTILAK
08.22 - 09.22
Langabezian zaudenetik ez dau-
kazu inolako itxaropenik. Aldatu 
ezazu aurpegi hori, irribarre ba-
ten magia frogatu eta garai la-
tzen ostean garai hobeak dato-
zela argi eduki. Ogi gogorrari ha-
gin zorrotza jarri eta aurrera egin 
beti!

MARI
10.23 - 11.22
Etxekoak zure burua kontrola-
tzen saiatzen direla? Nahiz eta 
euren ohiturak jarraitu behar, ar-
nasa hartu eta gauzak jarraian le-
poratu beharrean sentiarazten di-
zutena adierazi, asko kostata ere 
ulertuko zaituzte, ikusiko duzu!

SUGAAR
12.20 - 01.19
Utz itzazu uda kontuak udarako, 
dieta baino jaten ez duzula ema-
ten baitu! Gaztetan ez loditzeko 
eta nagusitan osasuna zaintze-
ko uzten diogu jateari. Sagardo-
tegi garaia dela! Bakailua, torti-
la eta txuletoiaz goza ezazu eta…
dantzara!

TARTALO
01.20 - 02.18
Oso idei ona lagun horri sorpre-
sa bat eman nahi izatea! Diru 
asko ez baduzu ere, gogoratu
edozer emanda ere poztu eta 
behar duen maitasuna erakutsi-
ko diozula. Eman gogor buruari 
eta irudimena erabili! 

HERENSUGE
03.21-04.20
Erosketak egiten dituzun ba-
koitzean behar baino gehiago 
eramatean ez al zara inguruko 
egoeraz jabetzen? Bada garaia 
postontzia zabaldu eta bertako 
faktureei aurre egiteko, horrela 
jarraituz gero krisiak zu ere era-
mango zaitu!

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Etxea ez da bakarrik txukun-
tzen, zure gogo eta indarrak 
behar ditu alergiatik babestuta
mantentzeko. Erratza hartu, eta 
musikaren erritmora besoak 
indarrez mugitu. Osasunak eta 
bizilagunak eskertuko dizute!

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Ez sinistu esaten dizuten guztia. 
Zure munduan bizi zarela esa-
ten badizute ere, zure ametsak 
errealitate bihurtzen saiatzen 
jarraitu, bizitzan helburuak 
beharrezkoak ditugu, lortu eta 
gero gozatzeko. Ametsik gabe-
ko bizia, izarrik gabeko gaua da!

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Gauzak ez dira uste bezain erra-
zak, baina ezta uste bezain zai-
lak ere. Guk ikusi nahi ditugun 
modukoak dira, beraz, bertan 
behera etorri beharrean ikasbi-
de moduan hartu oztopoak. Zo-
riontasuna zure esku dago! 

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Pazientzia lantzen hasi beharko 
zenuke. Nahiz eta askotan arra-
zoia duzun iritziak adierazteko 
hitz egokiak bilatu beharko zeni-
tuzke ingurukoen aditasuna be-
reganatzeko. Oihukatzeak ez 
dizu arrazoia emango, burua 
erabili, arren! 

_horoskopoa

Andde
Zorionak Andde! Martxoaren 

29an itzali argi guztiak eta piztu 
kandelak! Segi urte luzean bihu-
rrikeriak egiten! Etxekoak

Irati
Zarena izateagatik zorionak eta 

urte askotarako! Mila esker zure 
ondoan oparitiutako momentu 
guztiengatik! Pitxurrita  

Maier eta Ariane
Martxoaren 31n eta apirilaren 

1ean izango dira zuen 3.garren eta 
6.garren urtebetetzeak. Zorionak 
Maier eta Ariane!!!  Aita eta ama

Alaitz
Zorionak potxola. Ea urtebete-

tzea laster ospatzen dugun eus-
kal herrian… Irene, Patxoak .Saio, 
Iosu eta Xabi 

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.com 
helbidera apirilak 6a baino lehen.
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_irakurlearen txokoa

_agenda
ZINEMA

_ezin galdu

03.27 OSTEGUNA
“LA LEGO”
AMURRIOKO ANTZOKIAN
17:30etan (3.6€)

“12 AÑOS DE ESCLAVITUD”
AMURRIOKO ANTZOKIAN
19:30etan (4.8€)

03.28 OSTIRALA
“12 AÑOS DE ESCLAVITUD”
AMURRIOKO ANTZOKIAN
20:00etan (3.6€)

03.29 LARUNBATA
“LA GRAN ESTAFA 
AMERICANA”
LAUDIOKO ULHEn
17:30etan eta 20:00etan (3€)

03.30 IGANDEA
“LA LEGO”
OROZKOKO DONIBANE ARETOA
16:30etan (3€  haurrak, 4€ 
 nagusiak)

“EL LOBO DE WALL STREET”
AMURRIOKO ANTZOKIAN
19:00etan (4.8 euro)

“EL LOBO DE WALL STREET”
OROZKOKO DONIBANE ARETOAN
19:00etan (3 euro haurrak, 4 
 nagusiak)

03.31 ASTELEHENA
“EL LOBO DE WALL STREET”
AMURRIOKO ANTZOKIAN
20:00etan (3.6 euro)

04.05 LARUNBATA
“HER”
LAUDIOKO ULHEn
17:30etan eta 20:00etan (3€)

URREZKO GUK GALA: Larunbatean 20etan Amurrio Antzokian.Aztarna Etnografia elkarteak jasoko du saria.

PISUA SALGAI ARETAN
Prezioa: 170.000 €
82 m², 3 logela, bainugela, sukaldea 
kanpoaldera, balkoia, igogailua, 
eraberritzeko, negoziagarria.
Erref.: 159.675

TXALETA SALGAI LAUDION
Prezioa: Kontsultatzeke
304 m², 3 logela, 3 bainugela, egongela 
tximiniarekin, terraza, garajea, txokoa, 
450 m²-ko lorategia, bizitzera sartzeko 
prest.
Erref.: 167.436

APARTAMENTUA SALGAI LAREDON
Prezioa: 150.000 €
60 m², 2 logela, bainugela, altzariz 
hornitua, terraza, igogailua, kanpoaldera, 
hondartzatik 300 m-tara, negoziagarria.
Erref.: 167.433

PISUA SALGAI AMURRION
Prezioa: 300.000 €
130 m², 4 logela, 2 bainugela, sukaldea 
balkoiarekin, trastelekua, garajea, 
igogailua, herrigunean, negoziagarria.
Erref.: 167.432

PISUA SALGAI LUIAONDON
Prezioa: 229.000 €
92 m², 3 logela, 2 bainugela, kanpoaldera, 
garajea, trastelekua, 125 m²-ko lorategia, 
terraza, prezio negoziagarria.
Erref.: 167.258

PISUA SALGAI OKONDON
Prezioa: 125.000 €
80 m², 3 logela, bainugela, sukaldea 
balkoiarekin, trastelekua, kanpoaldera, 
altzariz hornitua, eraberritzeko, 
negoziagarria.
Erref.: 167.346

PISUA SALGAI URDUÑAN
Prezioa: 110.000 €
56 m², 2 logela, bainugela, balkoia, 
trastelekua, altzariz hornitua, 
kanpoaldera, eguzkitsua, bizitzera 
sartzeko prest.
Erref.: 167.248

www.etxaurre.com 
Tlfnoa: 94 672 85 50

PREZIO ORIENTAGARRIAK
MERKATUETAN

BARAZKIAK
Azalorea edo aza 1-1.2 €/alea
Letxuga 0.90-1 €/alea
Azelgak 2 €/ kg
Brokolia 1-1.2 €/ alea
Arbia  1 €/ alea
Eskarola 1€/ alea
Kalabaza 2 €/kg
Indabak 8-10  €/kg
Porrua 1.50 €/sorta
Kiwia 3 €/kg
Intxaurrak  6 €/kg 

BESTEAK
Arrautzak  3 €/dozena

MARTXOAK 29//
URREZKO GUKaren 
GALA: Aztarna 
etnografia elkartea
20:00etan (DOAN)

APIRILAK 14//
Kontzertua: 
“LA VUELTA 
AL MUNDO A 4 VOCES”
AMCB Bilboko Ganbera 
Koru eta Orkestra
20:00etan  (4 €)

LA LEGO PELICULA
apirilak 26 eta 27
17:30ean 
(3,60 €)

12 AÑOS 
DE ESCLAVITUD
apirilak 27:
19.30ean (4,80 €)
apirilak 28:
20:00etan (3,60 €) 

Elexondo 26, Amurrio (Araba)
Tlfnoa: 945 89 14 50

www.amurrio.org

AMURRIO 
ANTZOKIA

ZINEMA PROGRAMAZIOA: 

San Vicente, 2, Bilbo (Bizkaia)
944 24 46 25 4 

http://www.kafeantzokia.com

MARTXOAK 29 //
Depedro
22:00 
(12 / 15 €)

APIRILAK 03 //
Elkano Browning
Cream
21:30  (5 / 8 €)

APIRILAK 05// 
La Pegatina
22:00 
(12 / 15 €)

APIRILAK 06 // 
Willie Nile - Lee Perk
(Disko berrien aurkezpenak)
20:00 (15 / 18 €)

03.27
OSTEGUNA
12:00 LAUDIO
MOBILIZAZIOA
Ikasle greba orokorra
plazatik

16:30 ARESPALDITZA
HITZALDIA
Guda zibila Aiaran
udaletxean

19:00 AMURRIO
AUZO BATZARRA
Bañuetaibar
udaletxean

19:00 ARRANKUDIAGA
AUZO BATZARRA
Arbide, Gastaka eta 
Zabaltzar auzoak 
udaletxean

19:00 URDUÑA
HITZALDIA
Abortu eskubidea
gaztetxean

03.28
OSTIRALA
11:00 AMURRIO
AZOKA
Liburu azoka
pasealekuan

18:00 AMURRIO
AURKEZPENA
Gazte Asanbladaren 
lokal proiektua
San jose auzoan

19:30 OROZKO
AURKEZPENA
Frackingaren aurkako 
HEL-a
Gaztetxean

19:30 ARESPALDITZA
ZINEMA
Laburbira filma laburren 
zirkuitua  
Udaletxeko aretoan

20:00 ARTZINIEGA
MAHAI INGURUA
Artziniega Museoak 
30 urte: 
Juan Jose Ibarretxe eta 
Ramon Rabanera
Museoan

22:30 URDUÑA
GAZTETXEAK BI URTE
Gazte afaria gaztexean

22:00 ARETA
KONTZERTUA
Uluka
kultur etxean

22:30 LAUDIO
KONTZERTUA
Flitter 
Drumgorrin (5€)

22:30 LAUDIO
KONTZERTUAK
Astarte, Octopussys,  
Shinigami, Atadxs a nada 
eta 30.06 
gaztetxean (2€)

03.29
LARUNBATA
18:00 URDUÑA
TXAPELKETA
Poker txapelketa
gaztetxean (10€)

20:00 AMURRIO
JAIALDIA
Urrezko Guk gala 
antzokian

22:00 LAUDIO
BAKARRIZKETA
Ignatius Farray
Sorgin tabernan (10€)

03.29
LARUNBATA
18:00 URDUÑA
BILERA IREKIA
Urduñako 16. Gazte 
Egunaren prestaketa
gaztetxean   

04.01
ASTEARTEA
16:30 ARTZINIEGA
HITZALDIA
Senegal, Afrika hurbila
udaletxean

19:00 LAUDIO
BILERA
Gardeako Jaiak 
gizarte etxean

04.04
OSTIRALA
19:00 OROZKO
HITZALDIA
Untzuetako Gaztelua eta 
Nafarroako konkista 
museoan

19:00 ARTZINIEGA
HITZALDIA
Fracking-aren mehatxua   
etnografia museoan

04.05
LARUNBATA

11:00 URDUÑA
AZOKA
Baserritar eta artisauak 
Foru plazan

12:00 URDUÑA
TAILERRA
Balkoi eta ortu
ekologikoak ikasteko 
Bainuetxeko arkupeetan
       
22:30 LAUDIO
KONTZERTUAK
Malaputa+Traccion
drumgorri n (8€)

04.06
IGANDEA
10:00 OROZKO
EKIMENA
Untzueta Gazteluko 
mugarria
orozkoko plazatik 

11:00 SARATXO
MENDI MARTXA
Errepidearen aurkako 
ekimena

04.08
ASTEARTEA
16:30 ARTZINIEGA
KONTZERTUA
Rodallanen 
kontzertua
Museoan

18:30 LAUDIO
HITZALDIA
Lamuza Parkeko 
plan berezia 
Kultur Etxean

04.09
ASTEAZKENA
19:00 LAUDIO
BILERA IREKIA
Gazte Eguna 
Kultur Etxean

19:00 URDUÑA
ASANBLADA
Sustapen 
ekonomikoaz 
Kultur Etxean

19:00 AMURRIO
Auzo Batzarraren
eta Udalaren arteko 
bilera: Juan Aranoa
(Alkinar) 
Landaburu 1

16. GAZTE EGUNA
URDUÑAN

11:00 URDUÑA
TXAPELKETA
Eskalada txapelketa
gaztetxean

14:30 URDUÑA
HERRI BAZKARIA
Eskalada txapelketa
gaztetxean

18:30 URDUÑA
BURUHAUNDIAK
eta txokolatada
Foru plazan

20:30 URDUÑA
EKITALDIA
eta parrillada
Foru plazan

22:00 URDUÑA
KONTZERTUAK
Fridays Crew, Izargi eta  
Itziarren Semeak
Foru plazan
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_Leihotik

Guatxaparen 
alde

Menpekotasuna sor-
tarazten du, aurrez 
aurreko komunika-
zioa zapuztu, biko-

teak apurtu. Gure gaitz guztien 
 iturria omen da Guatxap.

Aplikazioa zabaldu baino le-
hen, hain ginen denak zuzenak 
eta benetazkoak, gutunak idaz-
ten genituen, elkar ukitu, 
azala bilatu, begietara begiratu. 
Bai zera.  

“Tira, kasu batzuetan prak- 
tikoa bada”, hori da Guatxapa-
ren inguruan entzugo duzun iri-
tzi publikorik positiboena. Gaine-
rakoan -azken konexioaren da-
tua, tick bikoitzaren drama, Julio 
Iglesiasen argazki kopurua- 
dena da problema.  

Baina aplikazioak alde onak 
izan baditu. Sormena pizten du-
en emotikono sorta surrealis-
ta edo bihotza  (kolore diferen-
teetan gainera) entregatzeko 
erraztasun handia, adibidez.                                                

Azken aldian esan dizkida-
ten gauzarik politenak, Gua-
txap bidez heldu zaizkidala es-
ango nuke. Eta trenean sakele-
koari begira tap-tap ari direnen 
irribarre leloa ikusita, ez naiz 
bakarra. 

Aitor Martinez Sukaldari saioko finalista
“Sukaldean zu zeu izan behar zara, arriskatzen 
ez duenak ez du irabazten”
AITOR MARTINEZ ASPIAZU (1977, Urduña) EITBko Sukaldari programako finalera iritsi da. Esperientzia polita eta 
baikorra izan dela dio. Bizitzeko eta sukaldatzeko saltsa beharrezkoa da, haren iritziz; “poztasuna”.

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren 
Nondik datorkizu sukaldaritza-

rekiko zaletasuna?
Makailoa pil-pilean prestatze-

ko txapelketetara joaten nintzen 
txikitan aitarekin. Hor hasi zen lo-
tura. Egunerokoan, baina, Tubos 
Reunidos-en egiten dut lan.

Etxean hasi eta telebistan bu-
katu duzu!

Esperientzia oso polita izan da, 
oso pozik nago. Oso gustura sen-
titu naiz, oso ondo tratatu nau-
te. Izugarria izan da! Guztira 6 aste 
eman ditugu grabatzen. Progra-
ma bakoitzaren atzean 20 orduko 
grabaketa dago. Programa bakoi-
tzak ordu eta erdi irauten du, be-
raz, atera kontuak!

Sukaldari programako finalera 
iritsi zara. Pozik, ezta?

Oso! Dena oso ondo atera da. 
Programan guztira 14 pertsona 
egon gara, eta hiru iritsi gara fi-
nalera: Sonia, Iban eta ni. Oso fi-

nal estua izango da, oso sukaldari 
onak dira eta!

Argiñano bezala programak 
aurkezten noizbait ikusiko zaitu-
gu, beraz?

Ez dut uste, gehiegi iruditzen 
zait! Gustatuko litzaidake baina 
oso urrun dagoela iruditzen zait.

Plater berezietarako zure erre-
zeta ala maisuren batena nahia-
go?

Nirea. Gehien gustatzen zaidana 
nire faseko finalean sailkatzeko 
erabili nuena da, marmitakoa ur-
duñar erara. Oso gozoa da, boni-
toaren ordez izokina, makailoa eta 
txipiroiak ditu. Konplikatuagoa da 
baina oso ona ateratzen da!

Zure ustez sukaldatzeko edo 
bizitzeko piper eta gatza beha-
rrezkoa da?

Bai, dudarik gabe. Saltsa beha-
rrezkoa da, poztasuna. Ni sukal-
dean kantatzen duen horietakoa 

naiz, asko gustatzen zait gainera.

Sukaltzea ala dastatzea, zer 
gustatzen zaizu gehiago?

Sukaldatzea, baina dasta-
tzea ere gustatzen zait.

Zein da prestatu du-
zun errezeta orijina-
lena?

Tolosako baba-
rrunekin egindako 
bat. Platerak hondoan 
indaba krema bat du. 
Ho-

rren gainean hirugihar karraska-
ria botatzen diot, odoloste susi 
bat azak borobildua, ibarrako pi-
parren tenpura, urdai iberiko dado 

bat eta arrautzaren zuringoa.

Publikoa irabaztea 
arriskatzea ezinbeste-
koa da sukaldean?

Zu zeu izan behar 
zara, arriskatzen ez 
duenak ez du irabaz-

ten.

Sukaldari bezala zein 
da zure ametsa?

Sukaldaritza-
tik bizitzea. Mo-

mentu hone-
tan nire bi-
zitza su-
kaldari-
tzarekin 
bateraga-
rri izatea 
konplika-
tua da.

ETXEKO ELIKAGAI EKOLOGIKOAK AMURRION

Etxerako aginduak jasotzen ditugu 
Amurrio, Laudio eta Luiaondon... 
Besteak kontsultatu

ETXETIK EROSI

•	 Fruitak eta barazkiak
•	 kontserbak
•	 Lekaleak
•	 Esnekiak
•	 Zerealak, pastak, arrozak
•	 Ogia eta arraultzak
•	 Produktu begetarianoak

•	 Gozokiak, gailetak, eztia, marmeladak
•	 Olioak
•	 Haurtxoentzako jakiak
•	 Edariak: ardoa, txakolina, garagardoak...
•	 Higiene eta norbera-zaintzeko 
         produktuak
•	 Eta askoz produktu gehiago

Aiara kalea 6, AMURRIO Tlfnoa: 945 891 750  e-maila: maritierra.amurrio@gmail.com interneten www.facebook.com/mari.tierra.39

Floren Usia


