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literatur mugimendua 
loratzen ari da” 12.or
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duen idazle 
independente 
bat naiz”

Amurrio
Indarkeria 
matxistaren aurkako 
protokoloa sinatu 
dute 10. or.

Sozioekonomia
Eskualdeko udalen  
zorrak neurtu ditu  
Espainiako Ogasun 
Ministerioak 10. or.

Iritziak:
NORBERTO 
ALDAITURRIAGA 2. or. 

ITZIAR 
LARRAZABAL 6. or.

KOLDO GILSANZ 7. or.

TXANI 
RODRIGUEZ 10. or.

JULEN REKETA 13. or.

EDORTA 
MORENO 11.or

MIREN AYESA 16. or.

BURDIN HESIA: 
Ondare historikora 
txangoa
Laudiotik, Okondotik eta 
Arrankudiagatik igarotzen 
zen Guda Zibilean Bizkaia 
defendatzeko sortu zen 
burdin hesia. Urduñako eta 
Gorbeialdeko fronteei eustea 
eta Zolloko urtegia babestea 
ziren hesi honen xede nagusiak. 
Gaur egun hainbat trintxera 
eta hobi mantentzen dira, 
mendizaleentzat ikusgai. 
(Argazkia: lasrutasdeisaure.foroactivo.com)
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Maria Jesus
Loteria-saltzailea

Ez zaizkit eraginkorrak irudi-
tzen. Euren poltsikoak betetzeko 
balio dutelako, txiroek dena or-
daintzen dugun bitartean. Ez dut 
inoiz bozkatu, ez Europar Hautes-
kundeetan ez beste inoiz. Zerga-
tik? Zergatia ulertu gabe bozka-
tzea zentzugabea iruditzen zai-
dalako. 

_iritzia
TWITTERen

#albisteizanda
  @aiaraldea Ehun 

lagun inguru egon dira                            
@Gualdetxu_MBTren 
“Urduñako hiria” gaueko 
bizikleta martxan. 
Berriemailea: @maialenGi

@aiaraldea Jende ugari 
bildu da Amurrion Txakolin 
Eguna ospatzeko

@aiaraldea Ibone Sanchez 
laudioarra garaile Gorlizeko 
triatloian

@aiaraldea Gaztetxea 
erretzen saiatu direla eta, 
kontzentrazioa egingo 
du 20.00tan Foru plazan 
Urdunako gazte asanbladak

@112_SOSdeiak 
Ertzaintzak #Ganekogorta 
aldean galdutako lau gazte 
osasun arazorik gabe aurkitu 
ditu

Marijose
Etxeko langilea

Ni guztiz apolitikoa naiz. Seguru 
asko bozkatzera joango naiz, joa-
teko ohitura daukat. Baina, egia 
esan, ez zait interesatzen. Nirea 
“boto galdua” izan ez dadin noa 
bozkatzera. Gainera ez dut inola-
ko soluziorik. Hitz eta pitz, hori da 
egiten dutena, eta ez da ezer kon-
pontzen: hobekien daudenak beti-
koak izaten jarraitzen dute.   

Iñaki
Jubilatua

Oso urrunak iruditzen zaizkit. 
Mandatariak hobe hurbil badau-
de. Europa barruan gaude, bai-
na Europa oso urrun dago. Par-
lamentu gehiegi dago emaitza 
gutxirako. Parlamentu gutxiago 
eta gertutasun gehiago eskatuko 
nuke. Bozkatuko dut, baina ez dut 
uste bozka hori gero herrian isla-
tua ikusiko dudanik. Agintariak he-
rrian egon behar dira, kalean.

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Juan
Ile-apaintzailea  

Ez daukat fede handirik hau-
teskunde horietan. Europari bai-
no gure herriari begiratu behar-
ko genioke. Baina argi dago mo-
mentu honetan gure etorkizu-
na Europatik pasa behar dela. Ez 
dago beste biderik. Beraz, mere-
zi du bozka ematea, idealena ez 
den arren. 

?
_GALDERA
Zer iruditzen 
zaizkizu Europako 
Hauteskundeak? 

Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.com 
helbidera idatzita

  BIDEOA  WEB -GUNEAN

Norberto
Aldaiturriaga
LEGEBILTZARKIDEA

_Leihotik

Lurra lantzea

Duela egun batzuk la-
gun batekin egin nuen 
topo, eta historiau-
rreko ariketa bat egin 

genuen: Aiaraldeko lurrez hitz 
egin genuen. Bertan, duela be-
rrogeita hamar urte ogia egi-
teko aleak ereiten ziren eta ga-
nadua elikatzen zen, gero es-
nea eta haragia emateko. Gaur 
egun, berriz, fabrikak eta hiper-
merkatuak daude, non inpor-
tazioko esnea eta haragia sal-
tzen den.

Administrazioak ere ez du 
asko lagundu produktuen pre-
zioari buruzko politikekin, eta 
Europar Batasunak lurra lan-
tzen dutenekin ordaindu ditu 
kalteak.

Baserritar gutxi geratzen 
zaizkigu, eta horiek hiltzen doa-
zen neurrian, lurrak, barkaezi-
nean, abandonaturik geratzen 
dira. Horietako asko landuko ez 
dituzten pertsonen esku gera-
tzen dira. Inork ez du erreleboa  
hartzen lurra ereiteko.

Egia esan, denbora ez da al-
ferrik igaro. Garai hartan esa-
ten genuen hura, “¡la tierra para 
el que la trabaja!”, aldarrikapen 
iraultzailea zen. 

Gaur egun, ez dugu lurra lan-
du nahi duen inor aurkitzen. Eta 
erabilera sustatzeko ahalegi-
netan hiri-baratzeak egiten di-
renean, eskaerek ez dituzte Ad-
ministrazioak eskainitako leku 
guztiak betetzen. 

Denbora gutxi barru, itxi egin-
go dira oraindik ereiten diren lu-
rretarako sarbideak. Irisgaitzak 
egingo dira, eta sasiak haziko 
dira. Lurra landu nahi ez baina 
bere burua ekologistatzat du-
tenen gustuko animaliak izango 
dira nagusi.

Onartu dezagun: ereingarriak 
diren lurrak ereiteari uztea po-
rrot kolektiboa ere bada.

Argitaratzailea: Aiaraldea Komunikazio Leihoa
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Santa Luziako jaiak
Santi Usia (Santa Luziako Jai Batzordea)

Santa Luziako jaiak ate joka ditugu. Aurten jaia maiatzaren 25ean 
eta 26an ospatuko dugu. Jende gehienak ez dakien arren, Santa 
Luzia abenduaren 13an da baina urtero garai horretan izan ohi den 

(zen) eguraldiak ez du (zuen) bermatzen jaiaren arrakasta. Eguraldi hobea 
ziurtatzeko asmoarekin, aspaldi, jaia pazko igandetik 50 egunetara (aste-
lehenera) pasatzea erabaki zuten eta errepikapena hurrengo igandean egi-
tea.  Urteetan inguruko jairik ospetsuen eta jendetsuena izan den arren 
(gure aurrekoei galdetzea besterik ez dago), azken aldian gainbehera na-
barmena nozitu dugu. Hau ikusita, duela bi urte Santa Luziarekin harrema-
na dugun kide batzuk elkartu ginen egoera nola irauli aztertzeko. Lehenen-
go kezka beti izan da jaiak data finkorik ez edukitzeak dakarrena, batzuetan 
maiatzean, bestetan ekainean… Aste Santuarekin batera egon ohi den da-
ten dantzarekin. Hau dela eta, aurrerantzean, maiatzaren azken astelehe-
nean ospatzea erabaki genuen, eta errepikapena hurrengo igandean egi-
tea baino, aurrekoan egitea. Era honetan jaia asteburu bakarrean ospatu-
ko da, lanak erraztuz eta gastuak ere aurreztuz. Jaiaren ezaugarrien alde-
tik, adostasuna egon da euskara, euskal kultura eta natura ardatz izango 
direla . 

Txakurren askatasuna
Iker Castellote Garcia (Laudio)

Laudioko herrian txakurren kopurua nabarmenki handitu da, 
izan ere, gero eta biztanle gehiagok txakurrak aukeratzen di-
tuzte lau hankako lagun bezala. 

Animalia hauek zaindu egin behar direla denok dakigu, eta osasun-
tsu mantentzeko kirola egiteko leku bat behar dute. Hala ere, gaur 
egun ez dago horretarako aukerarik, kaletik eta parkeetatik lotuta era-
man behar ditugulako. 

Ondorioz, sinadurak biltzen hasi naiz txakurrak aske izateko guneak 
antolatzeko ideiarekin. Badakit zaila dela hori lortzea, horregatik, txa-
kurrak leku batean aske izateko ordutegi bat zehaztea proposatzen 
dut. Sinadura guztiak udalera eramango ditut, konponbide bat jasotze-
ko asmoz.

Jendeari jakinarazi nahi nioke, nire proposamenarekin ados baldin 
badaude, Laudioko denda eta taberna batzuetan sinatzeko aukera du-
tela. 

Laburbilduz, txakur-hezitzaile bezala, beharrezkoa iruditzen zait txa-
kurrak aske edukitzeko leku bat izatea, hauek garatu dezaketen sozia-
bilitate falta ekiditeko, beste arazo batzuen artean.

Txomin
Jubilatua

Bozkatzea oso garrantzitsua 
dela deritzot, baina jende gehie-
nak ez du hala ikusten. Abstentzio 
handia egongo da, Europa urrun 
ikusten delako. Nik, berriz, Euro-
pa hemen dagoela diot. Euskal 
Herrian arazo handi bat dago au-
todeterminazio eskubideari begi-
ra, eta horregatik jo behar dugu 
Europara, ea bertan zer gerta-
tzen den. 
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Amurrioko Udalak genero indar-
keriaren aurkako protokoloa sina-
tu zuen ostiralean. Agiriaren hel-
burua indarkeria mota horri aurre 
egiteko erakundeen arteko elkar-
lana sustatzea eta biktimei eskai-
ni behar zaien arreta koordinatzea 
eta hobetzea da.

Sinatzaileak Amurrioko alkatea, 
Arabako Foru Aldundiko diputatua, 
Laudioko Ertzaintzako komisarioa 
eta Barrualde-Galdakaoko inte-
gratze asistentzialeko ordezkariak 
dira. Hau da, Josune Irabien, Mar-
ta Ala;a, Alfredo Najera eta Amaia 
Etxebarria.

Urte bat Elezkano hil zutenetik
Pasa den urteko maiatzaren 

23an, Laudion, indarkeria matxis-
tak Amagoia Elezkano orozkoarra 
hil zuen. Hori dela eta ostiralean, 
urte bat beteko dela gogoratzeko 
eta Amagoia omentzeko, Orozko-
ko udalak elkarretaratzea deitu du 
Orozkoko herriko plazan, 19:30ean. 

Amagoia Elezkano Laudion bizi 
zenez, Laudioko Udalak ere kon-
tzentraziora joateko deia zabal-
du du. 

Arabako fiskaltzak, 25 urteko 
kartzela zigorra eskatu zuen Elez-
kanoren hiltzailearentzat. Ustez, 
emakumea zauritu ostean, ihesari 
ekin zion erasotzaileak 18 hilabete-
ko semea etxean utziz, baina etxe-
ko harrera-gelara baino ez zen hel-
du. Kartzelaz aparte, fiskaltzak, bi-
kotearen semearentzako 302.000 
eta gurasoentzako 22.000 euroko 
kalte moralen ordainketa ere es-
katu zuen.

Amurrioko eta inguruetako biz-
tanleek Bañueta Kiroldegiaren ins-
talazioak erabil ditzaten, Udalak 
ekimen bat sortu du.

Horrela, maiatzaren 15etik ekai-
naren 15era ez dute matrikula or-
daindu beharko. Gainera, kirolde-
giko instalazio guztiak erabili ahal 
izango dituzte. Udako igerilekuetan 
doako sarrera ere izango dute. Ho-
rretaz gian, ikastaroetan lehenta-
suna eta deskontuak izango dituz-
te. Eta, Tolosako, Hondarribiko, Vi-
llabonako, Lizarrako eta Carparso-
roko kiroldegietan doan sartzeko 
aukera. Guztira, 59,90 euroko au-
rrezpena izango da.

Kanpainak eskaintzen dituen bal-

dintzak honako hauek dira: azaroa 
barne sei hilabeterako konpromi-
soa, dagokion hilabeteko kuoten 
ordainketa; eta alta eman aurre-
tik ordainketak eginda izatea. Egun 
abonua dutenek ere alta tramitatu 
ahal izango dute dagokion fitxa si-

natuz, eta berriek datu pertsonale-
kin inskripzio-fitxa bat bete beharko 
dute. Horretarako, argazki bat era-
mateko eskaera egin dute. Argibide 
gehiagorako, 945 393 642 telefo-
nora hots egin edo kiroldegira ber-
taratzeko deia egin dute.

_herriz herri
Amurrio Aiara

%11.5eko 
igoerarekin onartu 
dituzte aurtengo 
udal-aurrekontuak

Urteko aurrekontuak onartu 
ditu Aiarako Udalak. Aurrekon-
tuen bozketan Bilduk aldeko boz-
ka eman zuen, EAJ eta PP absteni-
tu egin ziren eta Aiara Batuz kon-
tra azaldu zen.

Diru kopuruaren aldetik “igoe-
ra txiki” bat egon da, Josu Artetxe 
Aiarako alkatearen hitzetan. Iazko 
aurrekontua 190.0000 euro ingu-
rukoa bazen, aurtengoa 212.0000 
euro ingurukoa da. Igoera horren 
arrazoietako bat udal-langileen 
lanpostuen balorazioa egiterakoan 
soldatak egokitu izana da, alkateak 
adierazi duenez.

Aurtengo aurrekontuak bi erron-
ka nagusi izango ditu. Lehena, 
Luiaondoko anbulatorio proiektua 
aurrera eramatea izango da. Biga-
rren erronka, berriz, Foru Aldun-
diari kiroldegia egiteko erabiliko zen 
diru-laguntza itzultzea da, proiek-
tua bertan behera geratu baitzen. 

Aiara Batuz-en proposamena
Aiara Batuz-ek bere aurrekon-

tu proposamen propioa aurkeztu 
zuen Udal Osoko Bilkuran.

 Plataformak salatu du iazko au-
rrekontuetan proposatu zituzten 
zuzenketak ez direla aurrera ate-
ra. Horregatik erabaki zuten euren 
aurrekontu propioa aurkeztea; bai-
na udal-gobernuaren aurrekontua 
onartu zenez, Aiara Batuz-ena ber-
tan behera geratu zen.

EAJk, bere aldetik, aurrekontuen 
aurka bozkatu zuen iaz, kiroldegia-
ren diru-laguntza Foru Aldundiari 
nola itzuliko zitzaion zehazten ez 
zela argudiatuta. Aurten, berriz, 
abstenitu egin da, aurrekontue-
tan diru-itzulera hori planteatzen 
delako. Bidalitako prentsa-oha-
rrean Aiara Batuz-en jarrera kriti-
katu dute. Jeltzaleek adierazi dute 
ez dutela ulertzen zergatik bozka-
tu duten aurka aurten plataforma-
koek. EAJren aburuz, aurtengo au-
rrekontuen negoziaziotik etekinik 
atera ez dutelako haserretu dira 
Aiara Batuz-ekoak. 

Aurrekontuak ez ezik, udal-lan-
gileen lanpostuen balorazioa ere 
onartu zen osoko bilkuran. 

Garrantzi handikoa da balora-
zio hori, Artetxeren iritziz. “Beha-
rrezkoa da langileak pozik eta ero-
so sentitzeko”. 30 urtetan egin den 
lehen balorazioa dela azaldu du 
alkateak, eta gaineratu du bi urte 
eman dituztela prestatzen. Langi-
leen postuen arteko desorekak zu-
zentzea izan da xedea, alkatearen 
hitzetan.

_iruditan

EUSKAL JAIA: Aiara dantza taldeak bere urteurrena ospatzeko  euskal jaia antolatu zuen maiatzaren 18an. Herritar ugarik hartu zuten parte.

ERREDAKZIOA I  

Indarkeria matxistaren kontrako 
protokoloa sinatu dute

Ostiralean sinatu zuten akordioa Amurrioko udaletxean.  Argazkia: aiaraldea.com

Amurrioko Bañueta kiroldegia.  Argazkia: aiaraldea.com

Udal-kiroldegiak bazkideak erakartzeko kanpaina abiatu du

Jose Uruñuela 
konpositore 
arabarra
omenduko dute 

Omenaldia egingo diote Jose 
Uruñuela konpositore eta musi-
kologoari datorren maiatzaren 
24an. Amurrioko Antzokian izan-
go da zita, 20:00etan. 

Uruñuela Gazteizen jaio zen 
1891an, eta Donostian hil zen 
1963an. Baina bere bizitzaren zati 
handi bat Baranbion pasa zuen. 
Bertan bizi zela ezagutu zuen Aita 
Donostia, berarengan eragin han-
dia izan zuena. Aiaraldean bizi zela 
konposatu zuen baita  zuen bere 
obraren zatirik handiena, omenal-
diaren antolatzaileek azaldu dute-
naren arabera. “Maitea nun zira” 
abestia, adibidez, garai hartan kon-
posatu zuen. 

Gerra Zibila hasi zenean Kanbo-
ra egin zuen ihes, eta bertatik Pari-
sera joan zen gero. Bertan Sakha-
roff edo Bejart bezalako dantzaren 
munduko pertsonalitateen lagun 
egin zen, eta koreografo eta dantza
-maisu lanean aritu zen. Parisetik 
Madrilera egin zuen salto, eta den-
boraldi batez han egon zen bizitzen. 
Urte batzuk geroago, Donostian bi-
zitzen ari zela, euskal baleta sor-
tzen saiatu zen, lortu ez zuen arren. 

Hainbat elkartek hartuko dute 
parte maiatzaren 24ko omenal-
dian. Besteak beste, Amurrioko 
Abesbatza, Elvira Illana Expele-
ta eta Maitane Zaballa dantzariak, 
Jose Uruñuela Udal dantza kon-
tserbatorioa eta  Julen Guares-
ti txistularia oholtzaratuko dira 
Amurrioko antzokian.  

ERREDAKZIOA I  

ERREDAKZIOA I  

ERREDAKZIOA I Miren Ayesa Aranoa 
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_herriz herri

Orozko

ERREDAKZIOA I  Izar Mendiguren Cosgaya

Arrankudiaga

Ernaik eta Askapenak antolatu 
duzue Internazionalista Eguna. Zer 
dela eta?

Arrazoi ezberdinak egon dira. Er-
nairen baitan internazionalismoak 
pisu handia hartu du, asko lantzen 
dute. Askapenarekin batera arlo 
hori indartu nahi genuen, horrega-
tik egin dugu batera. 

Horretaz gain, bi erakundeon iri-
tziz, internazionalismoa gizartera-
tzeko beharra dago, merezi duen 
papera behar du. 

Internazionalismoaren ideia ez-
kerreko planteamendu eta eragi-
leetan txertatu behar da. 

Gure herria munduan zehar eza-
gutarazteko eta internazionalis-
moaren izaera lau haizetara zabal-
tzeko antolatu dugu “Euskal herria 
arraundeguorl” eguna.

“Arraundeguorl” deitu diozue 
ekimenari. Zergatik?

 Izendapena, aldiz, hizkuntzekin 
egindako joko bat da, Euskal Herria 
munduko nazio izatea nahi dugu.

Zein mezu zabaldu nahi duzue 
internazionalista egunaren bidez?

Arrankudiagan egitearekin lo-
tuz, herri txikiek internazionalis-
moan zeresan handia dutela adie-
razi nahi dugu. 

Arrankudiagan, esaterako, ba-
dira urteak Nikaraguarekin erlazio 
berezia dutela. Agian ez internazio-
nalismoaren etiketapean baina bai 
harremanetan.

 Urteetan zehar herriko hainbat 
jende joan da Nikaraguara lagun-
tzera proiektu internazionalista ba-
ten asmoarekin. 

Zenbat jende espero duzue?
Asko. Euskal Herriko hiriburu eta 

eskualde ezberdinetatik autobusak 
antolatu dituzte. 

Herriari dagokionez, herriko kale 
nagusia trafikorako moztu egingo 
da eta aparkatzeko eremu gisa 
Arbide ingurua egokituko da. Jen-
de guztiari Arrankudiagara etorri 
eta internazionalismoan murgiltze-
ko gonbita luzatzen diogu!

“Arraundeguorl eguna gure 
herria eta internazionalismoa 
ezagutarazteko antolatu dugu”

Garazi Zilonizaurrekoetxea.  Argazkia: aiaraldea.com

GARAZI ZILONIZAURREKOETXEA (Amurrio, 1985) 
Askapenako kidea da. Euskal Herriko Internazionalista 
Eguna antolatu dute maiatzaren 31rako.

Herritarren lehentasunak 
sailkatzeko Auzo 
Kontseilua sortu dute

ERREDAKZIOA I Lukas Pasandin

Auzo Kontseilua sortzea erabaki zuten azken udalbatzan.  Argazkia: aiaraldea.

Auzo Kontseilua sortzea onartu 
da Orozkoko Udaleko Osoko Bilku-
ran. Kontseilu hori auzo-bileretako 
ordezkariek osatuko dute. Auzo ba-
tzarretan azalerazten diren propo-
samenak “hartu, elkartu eta lehen-
tasunen arabera sailkatzea” izango 
da kontseiluaren funtzioa, Josu San 
Pedro alkatearen esanetan. 

 Auzo-kontseiluan hartuko diren 
erabakiak, baina, ez dira lotesleak 
izango. Alkateak azaldu duenez, 
udala izango da azken hitza izango 
duena, baina auzokideen iritzi eta 
proposamenak onartzeko arazo-
rik ez dutela gaineratu du. 

Egin dituzte jada lehen auzo ba-
tzarrak. San Pedrok adierazi du 
gauza “oinarrizkoak” direla bile-
ra horietan helarazi diren eskaki-
zunak. “Gauza gehienak konponke-
tak dira> errepidea, ura, zaborra... 
”, erantsi du San Pedrok. 

Eskaera horietako batzuk, bai-
na, udalaren eskumenetatik kan-
po daude, alkatearen arabera. Erre-
pideetako asko, adibidez, Bizkaiko 

Foru Aldundiaren ardura dira. Ho-
rregatik, ahalako azpiegiturei begi-
ra ateratzen diren proposamenak 
diputazioari helaraziko dizkietela 
adierazi du alkateak. 

Antzeko zerbait egingo dute 
errekari begira atera diren ideie-
kin. Kasu horretan Ura agentziari 
helaraziko dizkiete. Datorren auzo 
batzarra urrian egitea du aurreiku-
sia udalak.

Gaztetxeagatik galdezka 
Auzo kontseilua onartu zen Oso-

ko Bilkurara Gazte Asanbladako ki-
deak joan ziren, eta Gaztetxeari bu-
ruz galdetu zioten alkateari, erre-
gu eta galderen tartean. Hemendik 
aurrera Gaztetxearekin zer gerta-
tuko den galdetu zioten, eta baita 
ea zergatik itxi zuten auzokideekin 
hitzarmen bat finkatzeko epea iga-
rota. San Pedrok ez zuen horren in-
guruko adierazpenik egin, informa-
zioa falta zitzaiola argudiatuta. Hila-
bete bat igaro da udalak gaztetxea 
zigilatu zuenetik.

Artziniega

Umeak euskarara 
hurbildu asmoz 
“Artzizientzia” 
antolatu dute

Maiatzaren bukaeran eta ekai-
nean zehar Artzizientzia 2014 jar-
dunaldiak egingo dituzte Museo Et-
nografikoan. Umeei zuzendutako 
jardunaldiak dira eta bere helburua 
haurrengan zientziaren jakin-mi-
na piztea da. Horretarako hainbat 
tailer emango dituzte aditu ugarik. 
Topaketak bigarren aldiz antolatu-
ko dituzte, pasa den urtean ere egin 
baitzituzten.

Lehenengo bi egunetan -maia-
tzaren 24an eta ekainaren 7an- 
hiru hitzaldi eskainiko dituzte goi-
zean 3-5 urte bitartekoentzat, 
6-11 urte bitartekoentzat eta 12-
15 urte bitartekoentzat, hurrenez 
hurren. Polimerozko pilotekin jo-
lastu, izar multzoak ezagutu eta ki-
mika praktikan ikusiko dute maia-
tzaren 24an. Ekainaren 7an zomo-
rroen inguruan informazio gehia-
go jaso, argiaren funtzionamendua 
azaldu eta energiaren nondik nora-
koak ikasiko dituzte.

Hurrengo hiru egunetan ez dute 
mugarik jarriko eta adinaren alde-
tik edonork izango du aukera hi-
tzaldietara joateko. Hala, ekaina-
ren 21ean dinosauroak izango dira 
protagonista. Desagertutako ani-
malien historia eta ezaugarriak 
azaltzea paleontologoen esku ge-
ratuko da eta dinamika parte-har-
tzaileen bitartez egingo dute.

Ekainaren 27an, arratsaldeko 
18:30ean ornitologo talde batek 
eskualdeko txoriei eta bere kan-
tuei buruzko hitzaldia emango 
dute. Hurrengo egunean goizeko 
10:00etan txangoa egingo dute, 
Artziniegako Udaletxetik abiatu-
ta, txoriak ikusteko.

Parte hartzeko beharrezkoa da 
izena ematea udalean: 945 39 63 
53 telefono zenbakian.

ERREDAKZIOA I  
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_herriz herri

UrduñaLaudio

Enpresa haztegiaren eta Barbarako 
bihurguneko obrak uda bukaerarako 
amaituko dituzte 

Uda bukaerarako bukatuak 
egongo dira Enpresen Hazitegia-
ren eraikuntza eta Landaluze au-
zoko Barbarako bihurguneko 
obrak. Hala aurreikusi du udalak.
Enpresen Hazitegia Gardea auzo-
ra bidean dagoen Arza eraikinean 
egingo dute. Udal-eraikina da eta 
bi areto huts daude bertan. Areto  
horietan paretak eginez bulegoak 
eraikitzea da asmoa. 9-10 enpre-
sari edo ekintzailek euren jardue-
ra bertan egin dezaten egokitu nahi 
dituzte horrela, Funtzio Publikoko 
zinegotzia den Iñigo Martinez Ce-
rrillok adierazitakoaren arabera. 
Horretaz gain, hazitegiak espazio 
komun batzuk izango dituela gai-
neratu du Cerrllok, bilerak eta an-
tzekoak egiteko. 

Koldo Zabala Obretako zinego-
tziak, bere aldetik, azaldu du hiru 
enpresa aurkeztu zirela Arza erai-
kinean egin beharreko obrak egi-
teko, eta azkenean Construccio-
nes Artelu y Argin-i egokitu zaio-
la lana. Obraren hasierako aurre-
kontua 75.612 eurokoa zen arren, 
azkenean 57.000 euroko prezioan 
egingo dela azaldu du zinegotziak, 
eta gaineratu du enpresari obra 
egiteko hilabete eta erdiko epea 
eman zaiola. Halere, obrak ez dira 
berehalakoan hasiko. Arza eraiki-
nean egiten diren formazio kur-
tsoak bukatu arte itxarongo dute, 
ikastaroen jarduna ez oztopatzeko. 
Dena den, uda amaierarako buka-
tua egotea espero dute zinegotziek. 

Hazitegian parte hartzeko bete 
beharreko baldintzak eta arautegia 
zehazteke daudela jakinarazi du Ce-
rrillok, baina arau horiek beste en-
presa hazitegi batzuetan daudenen 
tankerakoak izango direla  aurre-

ratu du. Hazitegiak errotazio siste-
ma baten bidez funtzionatuko du: 
enpresa eta ekintzaileak bi urtez, 
gehienez, egon ahalko dira bertan. 
Ondoren beste batzuei utzi behar-
ko diete lekua. Barbarako bihurgu-
neko obrak berehalakoan hasiko di-
rela jakinarazi du Zabalak. Landa-
luzeko auzokideek urteak darama-
tzate bihurgunea oinezkoentzako 
seguruagoa izan dadila eskatzen, 
zinegotziaren arabera. Izan ere, 
bihurgunearen estutasuna me-
dio, autoek ezin dute aurretiaz iku-
si ea oinezkoren batekin topatuko 
diren kurba igarotzerakoan. Zaba-
lak azaldu du lehen asmoa errepi-
dea zabalagoa egitea zela, baina ez 

zegoela horretarako espazio nahi-
korik. Horregatik, errepidearen eta 
ibaiaren artean dauden lurrak es-
kuratu ditu udalak, bertan oinez-
koentzako bide bat egiteko. Bide 
hori uda amaierarako bukatua ego-
tea aurreikusi duten arren, zinego-
tziek adierazi dute eguraldiak obrak 
baldintzatu ahal dituela.

Santa Anako obrak
Aretako Santa Ana Nagusien Gi-

zarte Etxean ere obrak egingo di-
tuzte. Sanitarioentzako bi sarbide 
egingo dituzte, gizonezkoentza-
ko bata eta emakumezkoentza-
ko bestea. Obrak 22.600 kostua 
izango du. 

ERREDAKZIOA I

Landaluze auzoan dago Barbarako bihurgunean.  Argazkia: aiaraldea.com

Alde Zaharra edertzeko plana 
abiatu du Urduñako udalak, Bas-
quetourren bidez. Izan ere, Euskal 
Herriko hainbat txoko aukeratu di-
tuzte egitasmoa gauzatzeko, ho-
rien artean, Urduña. 

Aitor Elorduy arduradunaren hi-
tzetan helburua bikoitza da. Bate-
tik, herritarren bizi kalitatea hobe-
tzea. Eta, bestetik, turismoari begi-
ra hiria erakargarriago bilakatzea.

35 ekintza
Guztira, 35 ekintza egingo dituz-

te. “Anbizio handiko ekintzak dau-
den arren, bideragarrienetatik hasi 
gara. Hots, aurrekontu gutxi behar 
dutenetatik”, adierazi du Elorduyk.

Hasteko, behin eta berriz erre-
pikatzen ziren seinaleak kendu di-
tuzte, Alde Zaharrean aparkatzea 
debekatuta dagoela ziotenak kasu. 
Horretaz gain, zaborrontzi batzuk 
lekuz aldatu dituzte: “Segurtasun 
aldetik leku desegokietan zeuden, 
herritarrentzat bertaratzeak arris-
kua suposatzen zuen”.  

Egindako beste jarduera bat, 
Foru plazako zaborrontziak mar-
gotzea izan da. 

Maiatzaren 31 bitarte, balkoi eta 
fatxaden lehiaketa egingo dute. 
Ekimenaren antolatzaileak ACCOR 
merkatari elkartea, Urduñederra 
eta Urduñako Zaporeak izan dira. 

Hiru kategoriatan banatu dute 
txapelketa. Lehenengoak  balkoiak, 
terrazak eta etxebizitza pribatueta-
ko leihoak baloratuko ditu. Bigarre-
nak, eraikinak osotasunean; eta hi-
rugarrenak ostalari eta merkata-
rien saltokiak. Erantsi dutenez, bal-
koi guztien argazkiak www.urdu-
na.com webgunean jarriko dituzte 
ikusgai.

Bestalde, animalien kakak jaso-
tzeko ontzi bereziak jarriko dituzte 
Foru plazan, Gernika inguruan eta 
Trasantiago etorbidean. Datozen 
hilabeteetan harresiaren inguru-
ko aparkalekuak nora mugitu era-
bakiko dute, Mikel Deunako zabo-
rrontziak tokiz aldatu, hiriko altza-
riak hirugarren adinekoentzat ego-
kitu... Eta, Trasantiago inguruko ba-
ratzeetan panelak ipiniko dituzte, 
landareen izenekin

 Horretaz gain, txakurrekin pa-
seatzeko bideak seinaleekin mar-
katuko dira.

Alde zaharra edertzeko 
programa abian

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren 

Urduñako alde zaharra.  Argazkia: aiaraldea.com

Arza eraikinean jarri nahi dute enpresen hazitegia.  Argazkia: aiaraldea.com
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 Espainiar Estatuko Ogasun eta 
Administrazio Publikoen Ministe-
rioak ofizialak egin ditu 2012ko zor 
publikoaren datuak. Txostenak be-
rretsi du Laudio, Aiara, Arakaldo 
eta Artziniega direla Aiaraldean 

zorrik gabe dauden udalerriak.
2012an Aiaraldean biztanle ba-

koitzeko bataz beste 113,05 euro-
ko udal zorra zegoen, 4,6 milioi 
eurokoa. Zor handiena Urduñak 
zeukan, guztira 2,4 milioi euro-

koa. Aurreko udal-gobernutik da-
torren zor horrek biztanle bakoi-
tzeko 574,2 euroko zorra eragin 
zuen. Zorraren pisua arintzen doaz 
udalean, 2013ko aurrekontuetan 
%75,34ko zorra bazuten, 2014an 
%67,59koa da. 

Amurrion, bestalde, 1,45 milioi 
euroko zorra zuten. Biztanle ba-
koitzeko 143,1 eurokoa, alegia. Bes-
talde, Okondoko Udalaren zorra 
313.000 eurokoa zen eta, beraz, 
biztanle bakoitzeko 272,4 euro-
koa.  Asko murriztu dute zorra bi 
urtetan, aurten 57.000 euro dira, 
%4 hain zuzene ere.

Orozkon, 2012an 232.000 euro-
ko udal zorra zuten, biztanle bakoi-
tzeko 88,3 euro. Zubiaur Erainkun-
tzak-en likidazioaren bitartez zo-
rrak kendu nahi ditu udalak. Hu-
rrengo 6 hilabeteetan sozietatea-
ren higiezinak salduz milioi euro 
bat eskuratu nahi dutela adierazi 
du Josu San Pedro alkateak.

Arrankudiaga-Zolloko Udalak, 
Espainiako Gobernuaren datuen 
arabera, 373.000 euroko udal zo-
rra zuen, hau da, 386,9 eurokoa 
biztanle bakoitzeko. Baina aurten 
ezer ezerezean uztea espero dute.

_sozioekonomia

Itziar
Larrazabal
ELA

_Argia

Kutxabank

K utxabank pribati -
zatzeko asmoa da-
goela ez du ELAk as-
matu. Finantza-era-

kundeko buru den Mario Fer-
nandezek otsailean iragarri 
zuen bere plana: Kutxabanken 
“%30 banku-fundazioen esku 
egotea eta %70, kapital flotan-
tea” izatea. Gaur egun Kutxa-
bankeko kapitalaren %100 Au-
rrezki Kutxen esku dago.

ELAk bere eskariari eutsiko 
dio: Kutxabank ez da pribatiza-
tu behar. Ez du balio esateak 
“Kutxabank honez gero priba-
tua da”, “Kutxabank kapitalaren 
%30arekin kontrola daiteke” 
eta horrelako argudioak. 

ELAren ustez Kutxabank pri-
batizatzea oso larria litzateke, 
espoliazio bat, kapital pribatua-
ren esku utziko bailitzateke 150 
urtetan osatu den guztion on-
darea. 

Botere politikoak funtsezko 
tresna bat galduko luke, 
Kutxabank zein eratako                                
finantza erakunde izango den 
erabakitzeko eskumena kapi-
tal pribatuak bailuke (inbertsio-
funtsak, etab.). 

Horrela herriaren beharrizan 
ekonomiko eta sozialak albora 
uzten dituen finantza-erakun-
dearen eredua finkatuko litza-
teke, banku komertzial priba-
tuaren dinamika, alegia. 

Ezarri nahi duten ereduaren 
oinarriak: kreditua murriztuta 
etekinak maximizatzea, zor pu-
blikoarekin espekulatzea, edo 
etxegabetzeak.

Kutxabank, pribatizazioa 
ez da komeni zaiguna ELAren 
dokumentuaren harira. ELA 
euskal sindikatuaren webgu-
nean duzue informazio gehiago, 
http://www.ela-sindikatua.org.

Tubos Reunidos eta Tubacex 
enpresen mozkinek gora egin 
dute iazko emaitzekin alderatuta.

Tubos Reunidosek urteko lehe-
nengo hiru hilabeteak 2,3 milioi-
ko irabazi garbiekin itxi du, pasa 
den urtean baino %98 gehiago. 
Enpresak 2014-2017 bitarterako 
plan estrategiko berria diseinatu 
du, 108 milioiko inbertsioa aurrei-
kusita, salmentak 350etik 600 
milioira handitzeko helburuare-
kin. 2013an 6,64 milioi garbi ira-
bazi zituzten.

Irabazietan pisu gehien hartzen 
duena soldadura eta banaketarik 
gabeko tutuen salmenta da. Guz-

tira, salmenten %89,4a suposa-
tzen du. Espainiar Estatuan %16a 
saltzen dute soilik, haientzat mi-
nimoetan mugitzea dena.

Hazkuntza pasa den urtean 
ereindako lanetik datorrela on-
dorioztatu dute. Izan ere, Amu-
rrion tutuak tratatzeko makina 
berriak jarri zituzten. Produktu 
hobe eta aurreratuagoa eskain-
tzea izango dute hurrengo hiru 
urteetan gidalerro. Inbertsioen 
gehiengoa, hala ere, OCTG tutue-
riari hariak gehitzean hala nola 
28’ra arteko tutuak ekoiztu ahal 
izateko zulagailuaren egokitzean 
egingo dute.

Tubacex
7,61 milioi euroko mozkin gor-

dina aitortu berri du Tubacex en-
presak Balore Merkatuaren Ba-
tzorde Nazionalaren aurrean. 
Aurreko urtearekin alderatuz 
gero, %45,1 gora egin dute. Har-
tara, irabazi garbi finkatuen ata-
lak, zergen ondorengo emaitzak, 
portzentaje-gorakada %59,8ra 
arte igotzen du, 5,64 milioi eu-
rotara alegia. 

Emaitza positiboek EBITDA 
adierazle finantzarioan, Ustia-
pen emaitza garbian, isla zuze-
na izan dute, %15,1a egin du gora, 
16,54 milioi euro. 

Produktu-sortaren hobekun-
tzaren eta operazio-bikainta-
sunerako programen ondorio 
gisa aurkeztu ditu emaitza po-
sitiboak enpresak prentsa-oha-
rrean. Hobekuntza horrek en-
presak atal horretarako ezarri-
ta zuen %10eko helburua gain-
ditu du. 

Lehengaien prezioak hobera 
egiten ari direla/eta, emaitzak 
hobetzea espero du Tubacexek 
2014 urtean zehar. 

Produktu-zorroaren hobekun-
tzan, operazio-bikaintasunean 
eta sendotasun finantzarioan 
oinarritzen du enpresak helbu-
ruari heltzeko estrategia.

Tubos Reunidos-ek %98an handitu ditu 
irabaziak, eta Tubacexek %59.8an

Artziniega da zorrik ez duen herrietako bat.  Argazkia: aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I Juanjo Basterra

ERREDAKZIOA I Jaione Pagazartundua

Elikadura 
burujabetza 
sustatzeko 
proiektu berria 
garatzen ari dira

Nerbioi Garaiko agroekologia 
taldetik sortu dute ekimen be-
rria elikadura burujabetzari bul-
tzada emateko helburuz. Susta-
tzaileek orain arteko esperien-
tzia, baserritarrak, kontsumitzai-
leak eta administrazioen babesa 
batu nahi dituzte proiektu berri 
horretan. 30 pertsona inguru bil-
tzen ari dira egitasmoa zehazte-
ko, hasieran aurreikusten zuten 
baino jende gehiago, Iñaki Urkijo 
EHNEko kidearen esanetan.

Momentuz bilera egin dute es-
kualdeko udal guztiekin, elikadu-
ra burujabetza erdiesteko dau-
den baliabideak ezagutzeko. Iña-
ki Urkijoren aburuz administra-
zioen laguntza izateak indar han-
diagoa emango die. 

Lan ildo nagusiena orain arteko 
esperientzia izango da: kudeake-
ta kolektiboa, ekoizpen eta kon-
tsumoaren planifikazioa, ekoiz-
penaren kontrola eta azkenik 
agroekologia. 

Ideia horiek izan dira eskual-
dean duela urte asko garatu di-
ren proiektuen zutabeak: Ekoiz-
pen agentzia Urduñan eta Es-
netik kooperatiba besteak bes-
te. Azken hori martxan jarri zu-
ten 2012an. 

2.3 milioi euroko irabazi garbiekin itxi du Tubos Reunidos enpresak urteko lehen hiru 
hilabeteetako jarduna. Tubacexek, berriz, 5.64 milioi irabazi ditu tarte berean.  

Altzairuzko hodien ekoizpena.  Argazkia: tubosreunidosindustrial.com

ERREDAKZIOA I Aitor Martinez eta Aitor Fernandez de Pinedo

1 URDUÑA   2.400.000 € 
(574,2 €/biztanleko)

2 AMURRIO  1.450.000 €
(143,1 €/biztanleko)

3 OKONDO   313.000 €
(272,4 €/biztanleko)

4 OROZKO   232.000 €
(88.3 €/biztanleko)

5 ARRANKUDIAGA-ZOLLO
  373.000 € (386,9 €/biztanleko)

4.600.000 €
2012 URTERA ARTE AIARALDEKO 
UDALEK METATUTAKO ZORRA. 

Artziniega, Laudio, Arakaldo eta 
Aiara, zorrik ez duten Udalak
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_jendartea

Koldo
Gilsanz
HEZITZAILEA

_Hankamotz

Haurren begiradaz

H aurrak gauza bat le-
hen aldiz egiten due-
nean, esate baterako, 
pilota bigun bat uki-

tu edo jostailua lurrera bota, in-
tentsitate handiz bizi egiten du. 
Zerbait berria da eta liluratuta 
hamaika aldiz errepika dezake 
keinu bera. 

Gozagarria da bere gozo-
tasun keinua behatzea. Gau-
za xumeena bada ere, haurrak 
buru-belarri ekingo dio, aur-
kikuntzak eragiten dion zirrarak            
bultzatuta. 

Gure burmuinak, ordea, ener-
gia aurreztearren, ohitzea de-
ritzon mekanismo bat du. Hori 
dela medio, gauza bat hainbes-
tetan egin edo ikusi ondoren, 
ohitu egiten gara eta ez du gure 
arretarik behar; ia oharkabean 
pasa daiteke. 

Hala ere, ohitzeak, abantai-
lez gain, bere arriskuak baditu. 
Energia ekonomiaz landa, ba-
dago apaltzen doan koloreen 
bizitasuna, badago  aspertze-
ra gerturatzen gaituen inertzia, 
badago egun bat besteaz des-
berdintzeko zailtasuna... eta 
azken buru bizirik gaudela ere 
ez gara konturatzen!

Horretan pentsatzen yoga 
irakasle batek behin azaldu zi-
dana etorri zait gogora: pertso-
na jakintsuak bi gauza egin be-
harko lituzke -ohitzearen pode-
rioz- bizitzaren aberastasuna-
ri kasu egin gabe ez pasatze-
ko: egunero zerbait berria egin 
eta normalean egiten duen zer-
baiti begirada berrituarekin so 
egin. 

Antza denez, horrek egune-
rokotasunaz haurraren jarre-
ra ireki eta gozagarriaz bizitzen 
lagunduko digu, egun bakoitza 
berezia eta bakarra dela ahaz-
tu gabe.

“Gure esku dago” dinamikak urte 
bat bete du. Irungo Ficoban aurkez-
tu zenetik, herrietan eratzen eta in-
darrak biltzen hilabeteak igaro di-
tuzte. Aiaraldean, dagoeneko, he-
rri gehienetan aurki daiteke dinami-
ka sustatzen ari den talderik. Aur-
kezpenak ere aspaldi egin zituzten.

Ibilbidearen lehenengo helmuga 
handia ekainaren 8koa izango da. 
Izan ere, aurkezpen egunetik berta-
tik agendan idatzita zuten giza kate 
erraldoia egitearen ideia aurrera 
eramateko aukeratutako eguna da.

Euskal Herri mailako ekimena 
izango da, Durango eta Iruñea el-
kar loturiko herritarrez batuko di-
tuena. Aiaraldearrek ere presen-
tzia izango dute bertan. Hala ere, 
bizkaitarrak ala arabarrak izan, es-
kualdeko herriak puntu desberdi-
netara joan beharko dira. Lehenek 
hitzordua Legazpin duten bitar-
tean, bigarrenak Ataunen elkar-
tuko dira. Ekimenaren bidez Eus-
kal Herriaren erabakitzeko eskubi-
dea defendatu nahi dute. Eztabai-
da lehenengo planora eraman nahi 
dute “Gure esku dago” dinamika-
ren kideek. Giza katearen plantea-
menduak horretan sakontzea du 
helburu, nola eta ahalik eta jende 
gehien biltzen.

50.000 lagun, 1.200 aiarar
Guztira 50.000 pertsona behar 

dira giza katea osatzeko. Horieta-
tik 1.200 aiararrak izango dira, ibil-
bidearen 3 kilometro beteko dituz-
tenak. Zehazki, 71, 72 eta 73 kilo-
metroak egokitu zaizkio Aiarari, ki-
lometro bakoitzeko 400 pertsona 
behar direlarik. 

Eskualdeko taldeak hala erabaki-
ta, lehenengo bi kilometroak Oroz-
koko, Amurrioko eta Laudioko he-
rritarrek betetzea bilatuko da, az-
kenekoa eskualdeko gainontzeko 
herri txikiagoen esku utziz. 

Urduñak, Arakaldok eta Arran-

kudiagak, aldiz, 110 pertsona inguru 
bildu beharko dituzte, Bizkaiko bes-
te herri batzuekin batuko direnak.

Giza katea eguerdiko 12:00etan 
egingo bada ere, hitzordua 
11:00etarako dago zehaztuta. Izan 
ere, aurretik antolatu eta probak 
egin nahi dituzte. Ordu erdiz egon-
go dira elkarri lotuta Iruñea eta Du-
rango batuko dituen giza katea era-
tzen. Bukatutakoan, sei puntu des-
berdinetan antolatutako jai guneez 
gozatzeko beta izango da. Aiara-
rrek Lazkaora edo Arbizura joate-
ko aukera izango dute.

Eskualdetik ekimenera joateko 
autobusak antolatuko dira. Oroz-
ko eta Amurriotik 8:00etan atera-
ko dira, eta ordu laurden berandua-
go Laudiotik. Antolatzaileek ez dute 
kotxeetan joatea gomendatzen. 
Izan ere, autobusek lehentasuna 
izango dute sartu eta irteteko, eta 
errepide estuak izanik gatazkak sor 
daitezke, bai eta antolakuntza ara-
zoak ere. Gainera, giza katean par-
te hartu ahal izateko, metroa erosi 
beharko du gizabanako bakoitzak, 
bost eurotan baloratua. Horreta-

rako, “Gure esku dago“ekimenaren 
webgunea baliatu daiteke edota he-
rrietan bertan jarriko diren txokoe-
tan izena eman. Laudion Udaletxe 
Zaharrean apuntatzeko aukera 
egongo da, ostiraletan 17:00etatik 
20:00etara edota larunbat nahiz 
igandeetan 12:00etatik 14:00eta-
ra. Amurrion, aldiz, Amara plazan, 
asteazken, ostegun eta ostiraletan 
19:00etatik 21:00etara.

Aiaraldeko “Gure esku dago “eki-
menetik bertaratzeko deia luzatu 
dute. Haien ustez giza katea balia-
bide bat baino ez da, egin beharreko 
bide luzean. Gainera, erabakitzeko 
eskubidea herritarroi kendua izan 
zaigun gauza sinple bat dela alda-
rrikatuta, orain arte politikarien es-
kuetan egon dena, etorkizuna erai-
kitzeko tresnen jabe egitearen alde 
agertu dira. Baita sentsibilitate hori 
zabaltzeko lanean jarraitzeko pres-
tutasuna erakutsi ere.

+info: bideoa
Laudion egin-

dako ko giza ka-
tearen bideoa 

1.200 aiaraldear erabakitzeko 
eskubidearen aldeko giza katera 

Herri mailako giza-kateak egin dituzte ekainaren 8koari begira  Argazkia: aiaraldea.com

Ekainaren 8an erabakitzeko eskubidearen aldeko giza-katea egingo du “Gure esku dago” egitasmoak, Durangotik 
Iruñeara. Aiaraldetik 1200 pertsona baino gehiagok parte hartzea aurreikusi dute antolatzaileek.  Hori dela eta, 
autobusak antolatu dituzte.

Laudio, Aiara, 
Amurrio eta 
Artziniegak 
Ataunen dute 
zita. Arakaldo, 
Urduña, 
Arrankudiaga 
eta Orozkok, 
berriz, 
Legazpin. 

ERREDAKZIOA I         I Aitor Martinez

1300
ATAUN:
Amurrio, Laudio, Okondo, 
Orozko, Aiara eta Artziniegatik 
1200 pertsona Ataun parte 
hartzera daude deituak. 

LEGAZPI: 
Arrankudiaga, Zollo, Arakaldo 
eta Urdunatik, aldiz, gutxienez 
110 pertsona mugitzea izango 
dute helburu.

900
Dagoeneko 900 Aiaraldearrek 
eman dute izena erabakitzeko 
eskubidearen aldeko giza 
katean parte hartzeko. 
Horretarako ekitaldi 
ezberdinak antolatu dituzte 
Urduñan, Amurrion, Okondon, 
Artziniegan, Arrankudiagan, 
Orozkon eta Laudion. Horien 
artean daude metroak erosteko 
postuak, kalejirak, ekitaldiak eta 
herri argazkiak.

BUSAK
Antolatzaileek dei egin diete 
parte hartuko duten herritarrei 
hartara antolatutako autobusak 
erabiltzeko Ataun zein Legazpira 
joateko, trafikoan lehentasuna 
izango baitute autoen aldean.

OROZKO, AMURRIOko 
autobusak 08:00etan aterako 
dira. LAUDIOkoak, aldiz, 
08:15etan. Beste herrietako 
ordutegiak zehazteke daude.

IZEN 
EMATEA
www.gureeskudago.com 
web-gunean edo eta ondorengo 
bulegoetan. 

LAUDIO: Udaletxe zaharreko 
eraikina.
Ostiralak: 17:00/ 20:00 
Larunbat-igande: 12:00/14:00

AMURRIO: Elizondo kalea 10. 
Asteazken, ostegun eta 
ostiraletan: 19:00/ 21:00
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1936ko altxamendu militarra 
lehertu zenean, Hego Euskal He-
rriko lurraldeek bi bandoetako bat 
aukeratu behar izan zuten. Nafa-
rroak eta Arabak militar matxi-
natuekin bat egin zuten. Bizkaiak 
eta Gipuzkoak, aldiz, Errepubli-
karekin. Aiaraldea, baina, erdian 
zegoen; oin bat Araban, Bizkaian 
bestea. Hori dela eta, Bizkaia de-
fendatzeko sortu zen Burdin He-
siak zeresan nabarmena izan 
zuen eskualdean. 

“Laudio aurrean bi fronte ga-
rrantzitsu zeuden”, azaldu du Lau-
dio Memoria elkarteko kide den 
Jon Muñozek. “Urduñako fron-
tea zegoen alde batetik, eta Gor-
beiako frontea izango litzatekee-
na bestetik”. Gauzak hala, erre-
publikanoek ez zekiten altxatuak 
nondik sartuko ziren, Muñozen 
esanetan. 

Burdin Hesiak Aiaraldea zehar-
katzearen beste arrazoietako bat 
Zolloko urtegia babestea izan zen, 
Sancho de Beurko elkarteko Jose 

Angel Brena Alonsoren arabera. 
Alonsok azaldu du urtegi horrek 
Bilbo osoko biztanleriari ematen 
ziola edatekoa eta, horregatik, 
nahitaez babestu beharreko  le-
kua zela. 

Sancho de Beurko elkarteak 
2008tik darama Burdin Hesia 
ikertzen, Eusko Jaurlaritzaren 
kargupean (1) , eta Aiaraldeko za-
tia ere aztertu du. Zati horrek 
Laudio, Okondo eta Arrankudia-
ga  zeharkatzen ditu, Gazteluzar, 
Kamaraka, Mugarritza eta Goiko-
gana mendietatik. 

Bost izan ziren guztira hesiak 
izan zituen sektoreak, eta Aiara-
detik igarotzen zena  hirugarrena 
zen, Brenaren hitzetan. 

Obra sektoreak, berriz, 16 zi-
ren. “Kamaraka alboko baserri 
batean, Santa Luziatik hurbil, for-
tifikazio sektoreko aginte postu 
bat zegoen”, azaldu du Sancho de 
Beurko fundazioko kideak. 

“Eskumakoek zein errepublika-
ren aldekoek” hartu zuten parte 

eraikuntza lanetan, Muñozek az-
pimarratu duenez. “Ahozko elka-
rrizketa batzuetan pertsona ba-
tzuek kontatu digute nola euren 
senideei eskumakoak izateagatik 
etxera joaten zitzaizkien bila, he-
sian lan egitera igo behar zirela 
esanez”. 

Hala ere, gero trukean dirua eta 
janaria ematen zitzaiela gainera-
tu du Laudio Memoria elkarteko 
kideak. 

Porrotera arte
Obrak etengabekoak izan ziren 

hesian, eta ia-ia Bilbo erori zen 
arte iraun zuten, militar altxatuen 
tropek ez zutelako Burdin Hesia 
Aiaraldetik zeharkatu. “Errepubli-
karen aldekoak birplegatu egin zi-
ren eta Enkarterrietara jo zuten”, 
azaldu du Muñozek, eta gaineratu 
du hori dela eta ez zela enfrenta-
mendu zuzenik egon, Ellakuri al-
dean “enfrentamendu txiki ba-
tzuk” egon ziren arren.  

Harresiaren porrotaren kau-

setako bat Alejandro Goikoetxea 
ingeniari militarra altxatuen ban-
dora igaro eta berarekin hesia-
ren planoak eraman izana izan 
zen. Baina ez zen kausa nagusia 
izan, Alonsoren arabera, hegaz-
kin italiarrek airetik hesi osoaren 
argazkiak atera eta mapa bat osa-
tua zutelako jada. 

Laudiotik igarotzen den Burdin 
Hesiaren zatiak lau metrailadore 
hobi (2) ditu. Laurak Kamarakako 
beheko partean daude. 

Arrankudiaga partean ere hain-
bat hobi eta trintxera mantentzen 
dira. Guda Zibilean zehar kalte-
tuak suertatu ez ziren arren, ge-
rra ostean eztandarazi egin zi-
tuzten. Hobiak hormigoizkoak zi-
renez lehergailuz txikitu zituzten 
zeukaten burdina hartzeko. 

Batzuetan inguruko baserri-
tarrak ziren hori egiten zutenak, 
Brenaren hitzetan. Burdina salduz 
dirua lortzen zuten. 

Baina Aiaraldeko kasuan gober-
nu frankista izan zen lan hori egin 

Faxismoaren 
aurkako hesia 
atzo, ondare 
historikoa gaur
Gerra Zibilean Bizkaia babestu zuen Burdinazko Hesiaren 
zati bat Aiaraldean kokatua dago, Laudiotik Arrankudiagara 
bitartean. Laudioko Udalak hobi horiek berritu ditu. 

ERREDAKZIOA I          I Txabi Alvarado Bañares    Burdin hesia egon zen arren, ez zen enfrentamendu zuzenik egon Aiaraldean. Irudian, Sancho de Beurko Fundazioko kideek egindako antzezpena.  Argazkia: Gartzen Garaio

Zolloko urtegia 
babestea zen 
Burdinazko 
Hesiaren 
xedeetako bat, 
urtegi horrek 
Bilbori ematen 
baitzion ura.

Burdin hesiak 
Aiaraldean egiten 
zuen ibilbidea 
gorriz markaturik 
garaiko mapa 
batean.  Gazteluzar, 
Kamaraka, 
Mugarritza 
eta Goikogana 
mendietatik 
igarotzen zen
Argazkia: Sancho de 
Beurko Fundazioa

Arrankudiagako 
Burdin Hesiaren 

irudi bat, 1937an, 
gerra bukatuta, 

egindakoa.  
Eskualdean 

ez zen bi 
bandoen arteko 
enfrentamendu 

zuzenik egon
Argazkia: Sancho de 

Beurko elkartea

BURDIN HESIA AIARALDEKO LURRETAN 1937KO ARGAZKIA, LUBAKIAK ARRANKUDIAGAKO LURRETAN
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Burdin hesia egon zen arren, ez zen enfrentamendu zuzenik egon Aiaraldean. Irudian, Sancho de Beurko Fundazioko kideek egindako antzezpena.  Argazkia: Gartzen Garaio

zuena, autarkiaren garaian lehen-
gai gehiago lortzeko. 

Harresitik ondarera
Burdin Hesiaren Laudioko  za-

tia, baina, berritua izan da. Uda-
letik Sancho de Beurko elkartea-
rekin jarri ziren harremanetan, 
eta hauek zeuden aztarnei neu-
rriak atera eta argazki zein pla-
noak egin zizkieten. “Bagenekien 
Burdin Hesia Aiaraldetik igarotzen 
zela, baina oraindik ez geneukan 
aztertuta”, azaldu du Alonsok.  

Behin azterketa hori eginda, 
udaleko langileen brigada bat 
bertaratu  zen, hobiak berritzeko 
asmoz. Lurra kentzen hasi ziren, 
jatorrizko zorua lurpetik atera 
arte. Garaiko aztarna gutxi aurki-
tu zituzten, Sancho de Beurko el-
karteko kidearen arabera; “alan-
bre pikotx batzuk eta hezetasu-
naren ondorioz gogortutako trin-
txeretako hainbat zementu zaku”.  

Orain, hobiak garbituak daude, 
eta bati sabai(3 berria jarri diote. 

Horretaz gain, trintxeretan ze-
mentuzko zakuak eta alanbra-
da jartzea ere pentsatua dute, 
1936an zeukan itxura izan dezan.

Ondare historikoa berrituta, be-
rau ezagutarazteko ekimena jarri 
du martxan udalak, Basabideak 
egitasmoaren baitan. Burdinazko 
Hesia bisitatzeko ibilbide bat disei-
natu dute. Bidean zehar kartelak 
jarri dituzte, txangoa egitera ani-
matzen den edonoren eskura.

Gauzak egiteke
Gutxi falta zaie Sancho de Beur-

ko elkarteko kideei Burdin Harre-
siaren inguruan egiten ari diren 
ikerketa guztiz bukatzeko. Lau-
dio Memoria elkarteko kideak ere 
lanean ari dira, Burdin Hesian ez 
ezik, Gerra Zibil osoan zehar Lau-
diok eta eskualdeak jokatu zuten 
papera aztertzen. 

Laudio Memoriako kideen hu-
rrengo helburua Juan Ibarrolaren 
figura aztertzea izango da. Lau-
dioarra izan zen Ibarrola, eta ipa-
rraldeko kanpaina guztian parte 
hartu zuen Gerra Zibilean. Terue-
len ere aritu zen Errepublikaren 
alde borrokatzen, gerra amaitu 
arte. Jon Muñozek uste du Ibarro-
la figura moduan “alboratua” ge-
ratu dela, gerran zehar garrantzi 
nabarmena izan zuen arren. 

Horregatik, Ibarrolaren bizitza-
ri buruzko ikerketa bat abiaraziko 
dute elkartetik. Senideekin kon-
taktuan jarri dira horretarako, 
eta zenbait hitzaldi eskaintzeko 
asmoa dute. 

Ikerketaren azken fruitua Iba-
rrolari buruzko liburu bat argita-
ratzea izango litzatekeela aurre-
ratu du Muñozek.

Burdin hesiaren testuinguru-
pean era askotako dinamikak 
egin dira eskualdean. Juan An-
jel Lekandak, esaterako, Otsoa-
ren Hatsa filma laburra grabatu 
zuen Goikogane mendiko trintxe-
retan. Pelikula interneteko you-
tube plataforman dago ikusgai.

Hiztegia:  Kargupean (1), agindupean/ 
Hobi  (2), gordeleku, postu / Sabai (3, tei-
latu 

Bideoa:  Otsoaren 
Hatsa filmaren es-
treinaldia eta Juan 
Anjel Lekandari el-
karrizketa

Ez zen bi 
bandoen arteko 
konfrontazio 
zuzenik egon, 
Ellakuri aldean  
enfrentamendu  
txiki batzuk 
egon ziren 
arren. 

Euskal Herria Kirolak Burdin He-
sia lasterketaren bigarren edizioa 
antolatuko du, maiatzaren 25ean. 
Aurreko urteko filosofiarekin ja-
rraituz, antolatzaileen hitzetan, 
hiru dira lasterketa honen helbu-
ru nagusiak: Euskal Herriko men-
di lasterketa ugariren artean tokia 
egitea, kirolean ere euskara susta-
tzea eta 1936ko Guda Zibilean Bilbo 
hiria defendatu zuen Burdin Hesia-
ren balorea zabaltzea. Kirola, eus-
kara eta historia jai giroan eta era 
erakargarri batean uztartzeko as-
moa dauka Euskal Herria Kirolak 
lasterketa honekin.

Aurtengo edizioak bi aldaketa na-
barmen dakartza. Lehenengoa las-
terketa beraren ibilbidea dugu, iaz 
lasterketa Bilbon hasi eta Laudion 
bukatu bazen, aurten Laudioko La-
muza parkean hasiko da, goizeko 
9:00etan, eta Bilboko Miribillan bu-
katu. Euskal Herria Kirolak-ek akor-
dio bat sinatu du Laudioko eta Bil-
boko udalekin urtero irteera eta 
helmuga puntuak txandakatzen 
joateko eta horrela lasterketaren 
noranzkoa aldatuz joateko. 

Bigarren aldaketa lasterketa-
ren eguna da. Iaz, ekainaren 30an 
egin zen lehengo edizioa, aurten-
goa berriz hilabete bat aurreratu 
dute, hots, maiatzaren 25era, San-
ta Luziako erromeriarekin bat egin 
dezan, inguruak duen erakargarri-
tasuna era festibo batean bizitzeko.

Ibilbideak 25km-ko luzera izan-
go du. Laudioko Lamuza parkean 
hasiko da goizeko 9:00etan eta Bil-
boko Miribillan bukatu. Lasterke-
tan zehar Goikogane, Ganekogorta 
eta Pagasarri bezalako gailur eza-
gunak igaroko dira. Antolatzaileen 
arabera exijentzia maila ertain-al-
tua izango da. Proban izena emate-
ko epea zabalik dago eta internet bi-

dez egin daiteke.Euskal Herria Kiro-
lak-ek ekintza ugari antolatu ditu 
urteetan zehar, bai kirola bai Eus-
kal Herriaren lurraldetasuna eta 
euskara defendatzeko asmoare-
kin: Euskal Selekzioko nesken par-
tidak, herri lasterketa, errugbi par-
tidak... Mendi lasterketen gorakada 
nabaria aprobetxatuz eta horien in-
guruan ekintzarik antolatu ez zu-
tela kontuan hartuta Burdin Hesia 
lasterketa antolatzea erabaki zu-
ten Laudio eta Bilboko udalak la-
guntzeko prest agertu ostean. Iaz 
izan zen Burdin Hesia lasterketa-
ren lehenengo edizioa. Ekainaren 
30ean goizeko 9:30ean abiatu zen 
lasterketa Bilboko Arriagatik Lau-
dioko Lamuza parkeraino. 250 ko-
rrikalarik hartu zuten parte ber-
tan. Joseba Urbano gailendu zen 
gizonezkoen kategorian eta Mari-
bel Santamaria, berriz, emakumez-
koen kategorian.

Proiektu handiagoa
Lasterketa soil batean gera-

tzea baino, Burdin Hesia lasterke-
ta proiektu handiago baten parte 
izatea espero dute Euskal herria Ki-
rolak elkartetik. Euskal Herria ki-
rolak-ek txapelketa handiago bat 
antolatzeko asmoa du Euskal He-
rri mailan, haiek antolatutako ekin-
tza guztiak bezala, Euskal Herria-
ren aitortza, euskara eta kirola ar-
datz dituena. Ideia liga edo txapel-
keta handi bat antolatzea da, bere 
baitan Euskal Herriko lurralde des-
berdinetan diren mendi lasterketak 
(Larrun mendira igoera, Aizkorriko 
igoera, Burdin Hesia lasterketa…) 
hartuko dituena. 

Txapelketa horretako garaileari 
nazioarteko proba batera joateko 
aukera emango zaio bertan Euskal 
Herria ordezkatu dezan.

Burdin Hesia lasterketaren  bigarren 
edizioak, iazkoari jarraiki, Burdin Hesia 
omentzea izango du xede. 

ERREDAKZIOA I Aimar Gutierrez  

Iazko lasterketako irudi bat  Argazkia: EH Kirola

Burdin Hesian 
barrena korrika

1937KO ARGAZKIA, LUBAKIAK ARRANKUDIAGAKO LURRETAN
Laudio aldean 
topatutako 
metrailadoreentzako
hobi baten planoa. Lau 
hobi topatu dituzte 
Laudio inguruan. Gerra 
ostean eztandarazi 
zituzten laurak, 
hormigoitik burdina 
ateratzeko. Laudioko 
Udalak berritu egin 
ditu    Argazkia: Sancho 
de Beurko Fundazioa

GARAIKO METRAILADORE POSTUA



Aiaraldea /// 2014ko Maiatzak 21 /// 15.ALEA  10

Gabriel Sije saria irabazi be-
rri duzu. Zure ibilbide literarioa 
beste sari batekin hasi zen...

Bai, Illinoiseko Unibertsitatea-
ren umeentzako gaztelerazko li-
teratura lehiaketa batean izan 
zen. Sarietako bat eskuratzeko 
aukera izan nuen Bidaia Ahazte-
zina liburuarekin. Elkar argitale-
txeak gero euskarara itzuli eta 
argitaratu zuen gero. Hura izan 
zen komertzialki argitaratu nuen 
lehenbiziko liburua. 

Nolatan Illinoisen? Zergatik 
horren urrun?

Ez dakit, gazteagoa eta zoroa-
goa nintzen. Interesgarria iru-
ditzen zitzaidan Ipar Amerikako 
unibertsitate baten argitalpena 
izatea... halako kontuak.

Horren ostean umeentzako 
beste bi liburu argitaratu zeni-
tuen...

Bai, Elkarrek umeentzako nire 
beste bi liburu euskarara itzuli 
eta argitaratu zituen: Ni eta nire 
kontuak eta Ni eta nire metroa. 
Ondoren utzi egin nion umeen-
tzako literatura idazteari, eta 
helduentzako literaturan zentra-
tu nintzen gehiago. 

Eta nolakoa izan zen umeen-
tzako idaztetik helduentzako 
idaztera eginiko salto hura? 

Bikaina. Niri umeentzako lite-
ratura asko gustatzen zait, bai-
na helduentzako idaztean askea-
goa zara, zailtasun gehiago har-
tu ditzakezu. Eta niri asko gusta-
tzen zait hori. 

Helduentzako hainbat libu-
ru argitaratu dituzu, hainbat ar-
gitaletxerekin. Nolakoa ikusten 
duzu izan dela zure bilakaera?

Beti argitaratu izan dut argi-
taletxe txiki eta independentee-
tan. Liburu bakoitza zerotik has-
tea bezala izan dela nabaritu dut, 
liburu bakoitza hasiera bat izan-
go balitz bezala. Erronka mo-
duko bat da, beraz. Argitale-
txe handien parte ez garen idaz-
leok argitaletxe txikietara jotzen 
dugu, izen handiko autoreak bai-
no kalitate literarioa bilatzen du-
tenetara. 

Hala, beti gabiltza testua ar-
gitaratuko diguten ala ez jakite-
ke.  Askoz konplexuagoa eta zai-
lagoa da baina, maila pertsona-
lean, argitaratzen dizuten bakoi-
tzean poztasun itzela hartzen 

duzu, argitalpen bakoitza sari 
bat izango balitz bezala.

Ibilbide oparoa egin duzu 
jada...

Argitaratzea gero eta zaila-
goa dela uste dut. Argitaratzen 
diren aleen kopuruak murrizten 
ari dira, gehiegi daudelako. Eta 
idazleak ez diren pertsona ospe-
tsuen gero eta lan gehiago argi-
taratzen ari dira. Eta horrek gero 
eta ate gehiago ixten dizkio be-
netako literaturari, testuaren li-
teraturari. 

Laudion hazi eta hezitakoa 
zara. Eraginik izan du horrek 
zure lanetan?

Inguruan duzunak beti era-
giten dizu. Dena den idazle bat 
bera dela uste dutenetakoa naiz 
ni. Idazle bat ez da beste batetik 
ezberdintzen ez bizi den lekua-
ren, ez erabiltzen duen hizkun-
tzaren ez eta beste edozein fak-
torerengatik. Bere estiloak ez-
berdintzen du, istorioak konta-
tzeko duen moduak. 

Ezerk ez ditu euskarazko, gaz-
telerazko, ingelesezko edo fran-
tsesezko idazleak elkarrengan-
dik bereizten. Eta horietako edo-
zeinek beste edozein herrialde-
tan arrakasta izan ahalko luke 
itzulpen on batekin, kalitatea 
egonda betiere. 

Badaude Laudio zein Aiaralde-
ko beste idazle batzuk. Nolakoa 
dela ikusten duzu eskualdeko li-
teratur mugimendua?

Bitxia bada ere, zonalde hau 
(Laudio erdigune moduan har-
tuta) loratzen dagoela uste dut 
nik. Gasteiz hiriburua izango da, 
baina kultura mailan Laudio eta 
Aiaraldea gainetik daudelakoan 
nago. Hemen kultur mugimendu 
bat dagoela esango nuke. Bada-
go literaturan, antzerkian, pintu-
ran, zinean...  interesa 
duen jendea. 

Inframundos 
da argitara-
tu duzun az-
ken lana. 
Proiektu 
berri-
rik bu-
ruan?

Lan berri 
bat bukatzen na-
bil, Gabriel Sije saria 
irabazi duen eleberria-

ren antzeko garai 
historiko batean gi-
rotua egongo dena. 
Baina Bilbotik hurbil 
girotua egon beha-
rrean hemen giro-
tua dago, Aiaraldean, 
leku erdi irudimenez-
ko batean. Jauntxoen 
familia bat izango da 
protagonista, eta fa-
miliako kideek mo-
rroiekin eta auzoki-
deekin dituzten ha-
rremanak izango 
dira eleberriaren 
oinarria. Amu-
rrio, Laudio... in-
guru hau azal-

duko da.  

Los verdes campos izango du 
izenburu eta azken zuzenketak 
egiten nabil momentu honetan. 

Eta noiz argitaratzeko asmoa 
duzu?

Atzetik argitaletxerik ez duen 
idazle independente bat naiz. 
Ezin dizut galderari erantzun, 
beraz. Baliteke sari bat irabaz-
tea, edo ez irabaztea, edo Tene-
rifeko edo Illinoiseko argitaletxe 
batek kaleratzea... Euskal Herri-
ko argitaletxe batek kaleratzea-
ren miraria ere gertatu ahalko li-
tzateke.

Bukatzeko, nondik datorkizu 
literaturarekiko interesa?

Irakurtzetik. Gaztea nintze-
nean Altxorraren uhartea ele-
berri tipikoa heldu zen nire es-
kuetara, hori izan zen “tximis-
ta”. Istorio zoragarri bat da libu-
ru horrek kontatzen duena, eta 
irakurlearengan interesa sorra-
razteko behar den guztia dauka.  

Asko hitz egin daiteke honen 
inguruan eta ondo-

rio garbirik ate-
ra gabe. Zer-

gatik hasten 
zaren?  Ez 
dakit. Hori 
bai, idaz-
ten hasten 
zarenean 
jada ez 
duzu uz-

ten. Maldi-
zio moduko 
bat da. 

_kultura

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Txani 
Rodriguez
IDAZLEA

_Kamerinoa

Ikusi nuen lehen 
idazlea

Ondo oroitzen dut 
idazle bat ikusi nuen 
lehenbiziko eguna. 
Laudion izan zen, tren 

geltokitik hurbil, arratsalde ba-
tean. Lagun baten aitak seina-
latu zidan. Ile luzerik, lebitarik, 
fularrik edo bastoirik ez zera-
man arren, eragin zidan inpre-
sioa sakona izan zen. Uste dut 
kostatu egiten zitzaidala uler-
tzea idazleek paperetik harago 
bazutela bizitza. Nire irudime-
na medio, pertsona horiek eu-
ren etxalde, New Yorkeko gan-
bara edo liburutegi ilunetatik 
inoiz ateratzen ez zirela pentsa-
tuko nuen. 

Idazleak izaki zaurituak di-
rela dio Paul Austerrek. Bai-
na nik esango nuke zauri horiek 
ez daudela begi bistan, ez dire-
la nabaritzen. Egile asko ezagu-
tu eta, beste edozein gremiotan 
bezala, denetik dagoela froga-
tzeko parada izan dut. Badaude 
mistikoak, kalekoak, lotsatiak, 
eskuzabalak, berekoiak, egola-
trak, umilak… baina garrantzi-
tsuena zera da: ahal den neu-
rrian, pertsona normalak direla 
ohartu naizela. Hala ere, ez dut 
inoiz ahaztuko idazle bat lehen-
biziko aldiz ikusteak eragin zi-
dan aparteko inpresioa. Nigan-
dik metro batzuetara ibiltzen 
ikusteak, arropa normala soi-
nean, normal hitz egiten… bali-
teke horrela ulertu izana idaz-
le izatea xede moduan hartzen 
banuen eta ahalegina egiten 
banuen noizbait ni ere irits nin-
tekeela, noizbait, idazle izate-
ra. Arratsalde hartan geltokitik 
hurbil paseatzen zebilen gizo-
nak Amado Gomez Ugarte du 
izena. Iragan astean jakin nuen 
Eleberri Laburreko Gabriel Sije 
sari entzutetsua lortu zuela.

LITERATURA 

“Ez dakit zehazki nola hasi nintzen idazten. 
Hori bai, behin hasita jada ez duzu uzten”
AMADO GOMEZ UGARTEk (Laudio 1956) eleberri motzen Gabriel Sije Saria irabazi berri du. 24 herrialdetako 478 
lanen artean atera da garaile. Ez da, baina, ez irabazi duen lehen saria, ez eta argitaratzen duen lehen liburua ere. 

“Gasteiz 
hiriburua izango 
da, baina kultura 
mailan Laudio eta 
Aiaraldea gainetik 
daudelakoan 
nago”

“Nire eleberri 
berria Aiaraldean 
girotua egongo 
da”

“Beti argitaratu 
dut argitaletxe 
txiki eta 
independenteekin”
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Yolanda Mosquera ilustratzai-
le amurrioarra Arabiar Emire-
rri Batuetan egon da ohorezko ai-
pamena jasotzeko, Sharjah hiriko 
umeentzako liburu azokan. Yolan-
daren esanetan “bidaia berez sa-
ria izan da”.

Aitorpena pasa den urtean egin-
dako ilustrazio sorta bati esker es-
kuratu du. Caballitos de sal libu-
rukoa, alegia. Lana umeentzako 
abesti, olerki eta marrazkiek osa-

tzen dute.  Ohorezko aipamena ja-
sotzea ezuste oso atsegina izan da 
Yolandarentzat eta nahiz eta Ara-
biar Emirerri Batuetan denbora gu-
txi eman duen, dauden ezberdinta-
sun kulturalak ezagutzeko aukera 
izan du. Aldi berean, Irak, Libano, 
Egipto, Sudan edo Siriako ilustra-
tzaileen lanak ikusi ditu.

Hala ere, Sharjahkoa ez da izan 
Yolandak jaso duen lehen saria: 
aurten Guadalajarako -Mexiko- ibe-

roamerikar ilustrazio katalogoan 
eta Paduako Diozesiar Museoan 
egongo da. Bere ibilbide artistikoan 
aurrera egiteko modua da: “Orain 
arte lortutako sariek nire lana sen-
dotzen dute. Aldi berean, lanean ja-
rraitu eta hobetzeko balio dute, bai-
na ilustrazioari esker bizitzea ezi-
nezkoa dut momentuz”.

Horretan aukeratu duen espa-
rruak badu zerikusirik. Ilustrazio 
komertziala hautatu ordez, Yolan-
dak nahiago du ilustrazioaren al-
derdi artistikoa. Bere senideen la-
guntzak erraztu dio bide hori har-
tzea. 

Arte Ederrak ikasi ditu Yolandak 
eta 1998. urtean bukatu zituen ikas-
ketak. Geroago haurrentzako ilus-
trazioa ezagutu zuen Bartzelonan 
egindako ikastaroaren bitartez eta 
bere bizitza profesionala horreta-
ra bideratu du. 3 urte igaro dira es-
parru profesionalean murgildu ze-
netik.

Ilustrazioaren mundu profesio-
nalaren inguruan mintzatzen de-
nean Yolanda Mosquerak elemen-
tu kontraesankorrak sumatzen 
ditu: “gero eta jende gehiago ari-
tzen da; ikastetxe, irakasle, ikasle 
gehiago... eta jende berria eta gaz-
tea, batzuk oso ondo prestaturik 
gainera. Baina merkatuan lan oso 
txarrak ere egiten dira, gainezka 
baitago. Horrek eragiten du mer-
katuaren debaluatzea eta kontra-
tuak gero eta okerragoak izatea”.
Baina ilustratzaileen lana gero eta 
okerrago ordaintzen duten arren, 
Yolandak oso argi du: “Mundua oso 
tristea izango litzateke ilustratzai-
lerik gabe!”.

_kultura

Lander Arteaga 
ZINEMA

Echevarriatik 
Etxeberriara

Yolanda Mosquera 
ilustratzaileak ohorezko 
aipamena lortu du 
Arabiar Emirerrietan

Saria jaso du Yolanda Mosquera amurrioarrak Saudi Arabian.

ERREDAKZIOA I   

_kultur leihoa

Oiartzungo herrira mugaturik, 
dokumentalean, indarkeriak Ez-
ker Abertzalearen inguruan edu-
ki duen garrantzia aztertzen saia-
tuko da Ander Iriarte filmaren zu-
zendaria. Indarkeria bere izaera eta 
izate guztietan, handiagoa den fe-
nomeno baten ispilu lez .

Filmak bere izenburuan aurkez-
ten ditu bere abiapuntua eta bere 
amaiera. Echevarria, Antonio Eche-
varriagatik; Oiartzungo alkate ohia, 
frankismoa amaitu ondorengo ETA
-ren ekintza batean lehenengo hil-
dakoa, 1975an. Etxeberria, Rufi 
Etxeberriagatik; 35 urte ondo-
ren, biolentziari uko egitearen be-
rri eman zuen ezker abertzalea-
ren kidea. Euskal ezkertiarrak eta 
abertzaleak direnak bizi izan dute-
naren zehar egindako bidaia, inte-
resgarria den ikuspuntu didaktiko 
batetik.

Ez da aurretik euskal gatazka-
ren inguruan egin diren lanak bai-
no hobeagoa, ezta txarragoa ere; 
beharrezkoak dira denak. Euskal 
Pilota edota Asier ETA biok lanekin 
antzekotasun gutxi izan baditzake 
ere, horrek ez du esan nahi denak 
interesgarriak, onak eta, gehien bat 
eta garrantzitsuena dena, osaga-
rriak ez direnik. Dokumentalak per-
tsona konplexuz osaturiko gizar-
te batez hitz egiten digu, bere alde 
onak eta txarrak aurkeztuz. Zalan-
tzarik gabe, ausarta eta trebea An-
der Iriarteren Echevarriatik Etxe-
berriara.

Edorta Moreno
HISTORIAZALEA

_Lurpetik
Arabako Arkeologia Museora bisita 

Aukera daukan orori gomendio bat luzatu nahiko nioke, egun-
karian uzten didaten txokotxo honetaz baliaturik. Egunen ba-
tean, edozergatik dela ere, Gasteizko alde zaharretik baldin ba-
zabiltzate, “Kutxi” kale unibertsal horretatik hain zuzen, egiozue 
bisitatxo bat Arabako Arkeologia Museoari. Sarreran euro pare 
bat ordainduta arabar lurraldearen historia kontatzen diguten 
objektu franko ikusi ahal izango dituzue, probintziako hamaika 
aztarnategitik lurpeari ebatsiak.

Bada iraganeko altxor horien artean nabarmendu nahiko nu-
keen bat, ez soilik gure eskualdean, Amurrion, topatua izan ze-
lako soilik, baizik eta halako kutsu berezi bat duelako, izaera pro-
pio bat, ateoa eta ultramaterialista izango ez banintz arima dau-
kala esatera ausartuko nintzateke. Elexazarreko taurobolioaz 
ari naiz: kareharrizko xafla bat, bere azalean zizelkaturik zezen 
baten burua ageri duena. Kristo ondorengo III. mendekoa be-
rau.

Iazko martxoan elkarrizketa egin nion Klioren Basoa irra-
tsaioan aztarnategiaren indusketaz arduratu den Juango Hidal-
go arkeologoari. Haren esanetan taurobolioa bertan egotea ez 
da kasualitatea ez eta bertoko miItologia baten irudia ere, baizik 
eta osoki erromatarrak ziren kultuen isla, gure lurraldea inpe-
rioaren izaera erlijiosoan integratua zegoenaren adibide. Zeze-
naren irudia ekialdetik, Siriatik edota Iranetik, etorritako erlijioen 
gurtzetan erabiltzen zen: Zibeles, Atis edota Mitra jainkoen gur-
tzan. Taurobolio hitza berez grezieratik dator eta zehazki “zeze-
naren ehiza” esan nahi du, jainko hauei zezenak sakrifikatu ohi zi-
tzaizkienaren seinale, halere, fededun txiroagoek benetako ze-
zenak baino irudizkoak erabiliko zituzten, merkeagoak izanaga-
tik. Diot nik.

AISZIRIMOLA: 
Komun bereiziak neska eta 
mutilentzat ala ez?

Entzun Aiaraldea Irratian 
Aiszirimola hezkuntza ez 
formalari buruzko 
irratsaioa.

Zuzendaria/Gidoia: Ander Iriarte
Musika:  Oreka TX
Herrialdea: Euskal Herri
Ekoizpen-urtea: 2014

Laudioko Udalak zuzeneko saioen 
lehen maratoia antolatu du herri-
ko musika proiektu berriak bultza-
tzeko helburuarekin. Estilo musikal 
guztietako talde eta kideei irekita 
dago, uztailaren 11n eta 12an egin-
go den maratoia. Parte hartzeko 
eskaera aurkezteko, hurrengo bal-
dintzak bete beharko dira:

- Gutxienez taldeko kide bat Lau-
dion erroldatuta izatea. Banda osa-
tzen duten kideen erdiak gutxienez 
16 eta 35 urte bitartean izatea

- Eskaera aurkezten duten guz-
tien artean 6 talde aukeratuko 
dira, gutxienez,  eta horiexek izan-
go dira uztailaren 11 eta 12ko ma-
ratoian parte hartuko dutenak. Ez 
da lehiaketa bat eta beraz ez da ira-
bazlerik izango, helburua musika 
talde berriei publikoarekin bat egi-
teko aukera eskaintzea da. 

- Izena eman nahi duten taldeek 
inprimaki bat bete beharko dute 
(www.laudiokoudala.net webgu-
nean eskuragarri izango da) eta 
maiatzaren 12tik ekainaren 13ra 
bitartean educacion@laudiokou-
dala.net helbide elektronikora bi-
dali edo udaletxeko Gazteria Sai-
lean aurkeztu (2. solairuan). 

Horretaz gain hurrengo agiri 
hauek aurkeztu beharko dira: ban-
daren argazkia jpg formatuan, tal-
dearen historiari buruzko deskriba-
pena doc, docx edo pdf formatuan, 
kide bakoitzaren NANaren fotoko-
pia bana eta Laudion erroldatuta-
ko bandako kidearen errolda agiria. 

Zalantzak argitzeko educacion@
laudiokoudala.nethelbidera idatzi 
edo 94-4034850 telefonora dei-
tu daiteke. 

ArteOn fundazioaren Eskolanian 
2014-2015 kurtsorako izena ema-
teko epea ireki dute. 6-13 urte bitar-
teko umeei zuzendua dago Esko-
lania, baina adinarekin malgutasu-
nez jokatu ohi dutela adierazi dute 
ArteOn fundazioko kideek, eta au-
rreratu dute saioak asteazkenero 
izango direla, 16:00etatik 17:30era. 
Kantua izango da bertan parte har-
tzen duten haurrek gehien landu-
ko dutena, baina antzerkia, dantza 

zein jendaurrean hitz egiten ikas-
teko tailerretan ere parte har-
tu ahal izango dute. Iaz jarri zuen 
fundazioak martxan Eskolania. Ize-
na emateko 689.885.073 telefo-

nora deitu edo fundacionarteon@
gmail.com helbidera posta elek-
troniko bat bidali behar da. Dena 
den, izena emateko epe finkorik ez 
dagoela jakinarazi dute .

Eskolania proiektuaren bidez kantagintza lantzeko izena 
emateko epea ireki du ArteOn fundazioak

Musika maratoia 
jarri dute martxan, 
Laudioko taldeak 
ezagutarazteko 

ERREDAKZIOA I Lucia Menoyo 

ERREDAKZIOA I 

Iaz hasi zen ArteOn fundazioaren eskolania. Argazkia: ArteOn fundazioa
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_kirola

Amaiera jo du Aiaraldeko fut-
bol taldeen denboraldia eta oro-
korrean balorazio positiboa ate-
ra dute gehienek sasoiaren ingu-
ruan. Anitzak dira bila daitezkeen 
ikuspuntuak baina harrobiko gaz-
tetxoek bete duten urte txaloga-
rria da zinez merezi duena, hurren-
go urteetan “handiek” hurbil jarrai-
tu beharko dituzten futbolari hasi 
berriena, alegia. 

2013-14an kategoria gorenean 
C.D. Laudio aritu da lehian, 2.B 
mailan, alegia. Tamalez Real Ma-
dril handiaren aurka jokatzeko gol 
baten faltan geratu zen taldearen 
titularra ezin liteke beste bat bat 
izan. Urriaren erdialdean Olímpic 
de Xátivaren aurka kopan 2-2 ber-

dindu eta penaltietan galdu os-
tean talde valentziarrak Lehenen-
go Mailako klubekin neurtzeko es-
kubidea penaltietan nola kendu zie-
ten ikusi ostean albisteak gogor jo 
zuen Laudion: Xátiva Real Madril 
izango zuen aurrez aurre hiruga-
rren errondan, eta baita paper oroi-
garria bete ere bertan, etxean ber-
dinketa (0-0) lortu ostean Berna-
beun bakarrik galdu zuten eta (2-
0). Hortik aurrera taldearen jaitsie-
ra eta arazo ekonomikoek markatu 
dute denboraldia eta zapore gazi
-gozoa geratu da zale eta klubeko 
kideen artean. 

Erregional Preferenteko Lau-
dio B taldeak denboraldi irregula-
rra bete du aurtengoan, norgehia-

goka oso interesgarriak maila as-
koz baxua erakutsi duten beste ba-
tzuekin elkarlotuz. Kategoriak, ha-
lere, bertan geratzeko tiketa laster 
eskuratzeko baimena eman die eta 
behin etxerako lanak beteta taldea 
lasaitasun egoeran bukatuko du 
denboraldia.

Ohorezko Jubenila da neskekin 
batera talde arabarraren katego-
ria guztien artean posturik onena 
lortu duena. Denboraldi erdialde-
ra arte igoeragatik borrokan egon 
dira zuri-gorriak baina lesioek ez 
diete batere lagundu eta Olarizu 
nahiz Amurrioko taldeek sartuta-
ko 6. martxa ezin izan dute jarraitu 
azkenean laudiarrek. Nesken lehe-
nengo taldeak denboraldi txaloga-

rria bete du oraingoan ere, eta ur-
tez urte erakusten doan hobekun-
tzan beste aurrerapauso bat eman 
dute. Ez da batere erreza orain urte 
gutxi sortutako kategoriako joka-
lariek egin duten lana eta entrena-
tzaile nahiz kirolariek etorkizunera 
harro begiratzeko eskubide osoa 
bermatu dute.

Kadete mailako gaztetxoek ba-
zekiten, azkenik, denboraldi gogo-
rra izango zutela aurretik eta al-
txatzeko lehenbizi erori behar dela 
ikasteko sasoia izan dute aurten-
goa. Norgehiagokek eta entrena-
menduek ematen duten esperien-
tzia handiagoarekin, dudarik ez da 
hurrengo denboraldia zerikusirik ez 
duela izango laudiarrentzat. 

Bizkaitarrak fin
Bestalde, Arrankudiagako Inda-

rra klubak denboraldi “oso ona” 
bete du Graciliano Martin zuzen-
daritzako kidearen arabera, Erre-
gionaleko taldearen papera bere-
ziki azpimarratuz. 

Jaitsiera sahiestu ezin eta nagu-
sien taldea ia guztiz eraberritzera 
behartuta ikusi ziren hasieran bost 
jokalarik soilik geratu baitzirelako 
taldean, eta horrek zailtasunak 
ekarri zituen lehenengo jardunal-
dietan. Denboraldia aurrera joan 
ahala, baina, hurrengo denboral-
dian gogor arituko den taldea izan 
daitezkeela argi utzi dute, 15 parti-
du galdu gabe egon ostean, horie-
tako 9 garaipenak izan diren tar-
tean. Datuak datu, mailaz igotzea 
besterik ezin daiteke izan Indarra-
ren xedea.

Atxulaur orozkotar klubetik ere 
balorazio positiboa egiten dute, Ro-
berto Santacruz taldeko kirol koor-
dinatzailearen arabera. “Oinarriak 
gutxika finkatuz” doaz haren abu-

ruz, eta are garrantzitsuagoa dena, 
“harrobiko jokalarien zenbakia han-
ditu” egin dutela iragarri du.

Arrankudiagako Iberlanda orain 
dela bi urte sortu zen eta III. Erre-
gional kategoriako gainontzekoe-
kin banan-banan lehiatzea garai-
pen handia da jada. Klubeko presi-
dentea den Mikel Merina Riak den-
boraldia “oso pozik” bukatu dute-
la borobildu du, eta etorkizunerako 
pausuak gutxika eman behar dire-
la adierazi.

Beste talde bizkaitarrak, C D. Or-
duñak, alegia,  aurredenboraldian 
finkatutako helburuekin betetzea 
lortu du, Lander Gonzalez koordi-
natzaile eta entrenatzailearen hi-
tzetan, eta hori “taldea egonkor-
tzea” zen hasieratik bertatik. Tal-
dearen denboraldia oso ona izan 
da haren ustez eta gogorarazi nahi 
izan du hirugarren mailara igotze-
ko txartela lortu zuten denboraldi 
berean igo zirela bigarren mailara, 
gutxi batzuen esku dagoen erron-
ka lortuz. Bestalde Senior Emaku-
mezkoen taldeak orain gutxira arte 
kopagatik lehiatzen egon da eta 
haien denboraldia sinpleki “bruta-
la” bezala definitu du Gonzalezek.

Ander Gaviñak ere, Amurrio fut-
bol taldeko kirol zuzendariak, es-
kualdeko gainontzeko kluben es-
kema jarraitu eta denboraldia “oso 
positibo” bezala hartu du, Kaskago-
rri eta Etorkizunako taldeetan. Ber-
tan jokalariak hautatzen ez direla 
azpimarratu du, “denek jolasten 
dute”, berak azaldu bezala, kirola 
jendarteari hurbiltzea baita haien 
xede nagusia irabaztearen aurre-
tik. Edonola ere, jokalari eta talde 
oso balizkoak dituztela gaineratu 
nahi izan du.

Aurtengo futbol denboraldia 
aurki amaituko da.

Lehen mailako taldeen denboraldi gaziaren 
aurrean, harrobia itxaropen iturri
Bukatzear dago Aiaraldeko futbol taldeen denboraldia. Denboraldi gazi-gozoa izan da. Talde gehienak maila berean mantenduko dira, baina 
badaude mailaz jaitsi edo igoko direnak ere. Mailak maila, talde gazteenek lortu dituzte emaitza onenak, horietako batzuk txapeldun izatera 
iristeraino. 50 baino gehiago dira lehian aritu diren eskualdeko taldeak.

ERREDAKZIOA I Gentza Garcia

CD Urduñako emakumeek denboraldi bikaina egin dute aurten  Argazkia: CD Urduña

LAN ESKAINTZA

Ile-apaintzaile 
laguntzailea behar da; 

euskara ezagutza 
kontuan hartuko da. 

Curriculumak 
ile-apaindegian jasoko 

dira: Baia kalea 6  
(Laudio/Araba).
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Alebinak A 
(gizonezkoak): 3. postua //2. fasean

Alebinak B 
(gizonezkoak): 3. postua //2. fasean

Benjaminak 
(gizonezkoak): 10. postua
Kadete jubenilak 
(emakumezkoak): 2. postua

LAUDIO
CLUB DEPORTIVO 
LAUDIO

2 B mailako taldea  
(gizonezkoak): 17. postua
Erregional preferentea 
(gizonezkoak): 14. postua
Ohorezko jubenilak 
(gizonezkoak): 6. postua
Jubenil B 
(gizonezkoak): 9. postua
Kadeteak  
(gizonezkoak): 16. postua
Erregionala 
(emakumezkoak): 6. postua
Infantilak A 
(gizonezkoak): 2. postua
Infantilak B
(gizonezkoak): 4. postua
Kadeteak B taldea 
(emakumezkoak): 4. postua
Infantilak eta alebinak C taldea 
(emakumezkoak): 2. postua
Alebinak A 
(gizonezkoak): 5. postua
Alebinak B 
(gizonezkoak): 5. postua
Alebinak C 
(gizonezkoak): 4. postua
Alebinak D
(gizonezkoak): 7. postua
Alebinak E 
(gizonezkoak): 8. postua
Benjaminak A 
(gizonezkoak): 5. postua
Benjaminak B 
(gizonezkoak): 6. postua
Laudio Eskola A 
(gizonezkoak): 8. postua
Laudio Eskola B 
(gizonezkoak): 13. postua

ARRANKUDIAGA 
INDARRA 
FUTBOL TALDEA

III. erregionala 
(gizonezkoak): 8. postua
Alebinak 
(gizonezkoak): Azkenaurrekoak

Infantilak 
(emakumezkoak): Azkenaurrekoak

IBERLANDA
TALDEA

III. erregionala  
(gizonezkoak): 3. postua

_kirola

Julen
Reketa 
MENDIZALEA

_Helmugari so

Rokodromoari 
bai Aiara 
eskualdean!

Alpinismo kirola sortu 
zenetik harkaitz es-
kalada izan da mun-
du honen zailtasun 

ezberdinak gainditzeko adibi-
de bat. 

Adituen esanetan eskalada 
praktikatzeak onura asko sor-
tzen ditu: kontzentrazioa eta 
arreta behar direnez, positibo-
ki eragin dezake gure mugak 
gainditzeko, autoestimua ira-
bazten eta konfiantza sortzen. 
Fisikoki malgutasuna indarra , 
arintasuna eta tonu fisiko ego-
kia hartzeko bai eta adrenalina 
eta barruko energia bideratze-
ko ere balio du. 

Hau dena, adin txikitatik na-
gusi izan arte, bakoitza bere 
gaitasunen araberako zailta-
sun mailan.

Eskalada praktikatzeko be-
rezko tokiak daude naturgu-
neetan bai eta eskalada esko-
lak (gure herrialdean batzuk 
aipatzekotan Atxarte, Egino 
eta gure hurbilena Bitorikako 
Maritxuren Balkoia). 

Baina gure lurraldearen kli-
mak eskalatzeko aukerak mu-
gatu egiten ditu eta rokodro-
mo instalazioak dira alternati-
ba bakarra. Edozein urtaroe-
tan entrenatzeko, praktikatze-
ko, txapelketak antolatzeko 
eta heziketa tekniko eta fisi-
ko apropos bat egiteko aukera 
ematen du.

Amaitzeko, kontutan hartu-
rik gure gizartean kirol diziplina 
hau sozialitatu dela, gure he-
rrialdean ere jende askok prak-
tikatzen du eta nire uste apa-
lean rokodromo batek onura 
handiak ekarriko lituzke, azken 
finean, publiko orokorrak es-
kaladaren onurak dastatzeko 
aukera sortuko lukeelako!

Bigarren aldiz jarraian liga txa-
pelketa eskuratzea lortu duzue.

Bai, larunbatean lortu genuen. 
Urte gogorra izan da baina helbu-
rua bete dugu. 

Partida berez 10 gol baino gehia-
goko abantailarekin bukatu ge-
nuen baina atsedenaldian berdin-
duta zegoen partida.

Lehen zatian nahiko urduri ibili gi-
nen. Agian irabazteko gogo gehie-
gi genituen eta pazientzia gehiago 
izan behar genukeen. Bigarren za-
tian defentsan hobeto ibili ginen.

Partidaren inguruan egindako 
kronikek zure lana goraipatu dute.

Borrokatzeko momentuetan 
beti egon ohi naiz hor. Beteranoa 
nahiz dagoeneko taldean eta nire 
esperientziagatik edo ez dakit zer-
gatik zehazki saiatzen naiz beti tal-
dea laguntzen. 

Larunbatean ondo atera zen 
guztia, 11 gol uste dut sartu nitue-
la eta pozik nago.

Jarraitzaile ugari hurbildu ziren 
partida ikustera, ezta?

Kiroldegian giroa izugarria izan 
zen larunbatean. Bete zen eta zo-
ragarria izan zen. Ikustekoa. 

Gero afaria egin genuen gure 
peñarekin. Klubeko afaria izan zen 
ospatzeko eta gero parranda pix-
ka bat egin genuen. Bueno, pixka 
bat edo dezente (barreak).

Ez da aurtengo lorpen bakarra.
Hiru txapelketa irabazi ditugu: 

Kopa, Liga eta Superkopa. Pasa 
den denboraldian bezala, errepika-
tu dugu eta oso pozik gaude. Urte 
askotako lan onaren emaitza dela 
uste dut. 

Etorkizunean zeintzuk dira 
erronkak?

Apur bat ildo beretik jarraitzea. 
Maila onean gaude eta horrela ja-
rraitu nahi dugu. Nik beste urte ba-
terako daukat kontratua Bera Be-
ran eta hemen jarraitu nahi dut eta 
txapelketak irabazi.

Jardunaldi bat geratzen zaizue 
oraindik jokatzeke, eta gero?

Maiatzean entrenatzen jarraitu-
ko dugu eta ekainean selekzioare-
kin Europarako sailkapena jokatu 
behar dugu. Beste bi partida, hain 
zuzen ere. Eta ekainaren erdial-
dean oporrak ditugu. Baina nire 
oporretan beti egin behar dut lan, 
fisikoki asko ez galtzeko. Eta abuz-
tuan berriro hasiko dugu denbo-
raldi berria.

Gehienetan gizonezkoen kirolak 
arreta gehiago erakartzen du, bai-
na dinamika hori apurtu duzue.

Bai, baina agertu gara hedabi-
detan txapelketak irabazi ditugu-
lako, bestela inork ez luke jakingo 
nor den Bera Bera edo Eli Pinedo.

“Kopa, Liga eta Superkopa 
irabazi ditugu, oso pozik 
gaude emaitzarekin”

Hainbat aldiz atera da Pinedoren taldea garaile  Argazkia: elipinedo.com

ELI PINEDOk (Amurrio, 1981) Bera Bera eskubaloi 
taldearekin hiru txapelketa irabaztea lortu du berriro. 

ERREDAKZIOA I  Aitor Aspuru 

AMURRIO
AMURRIO
CLUB

III. mailako taldea 
(gizonezkoak): 16. postua
Ohorezko jubenilak 
(gizonezkoak): 1. postua

KASKAGORRI 
FUTBOL TALDEA

Lehen jubenilak 
(gizonezkoak): 4. postua
Lehen kadeteak 
(gizonezkoak): 13. postua (*)
Kaskagorri A 
(gizonezkoak): 3. postua
Kaskagorri B 
(gizonezkoak): 1. postua

ETORKIZUNA 
(KASKAGORRI)

Etorkizuna A 
(talde mistoa): 2. postua
Etorkizuna B 
(gizonezkoak): 2. postua
Etorkizuna C 
(gizonezkoak): 3. postua

OROZKO
ATXULAUR
KIROL ELKARTEA

II. Erregionala 
(gizonezkoak): 11. postua
Jubenilak 
(gizonezkoak): 12. postua
Kadeteak A
(gizonezkoak): 3. postua
Kadeteak B 
(gizonezkoak): 2. postua (*)
Infantilak 
(gizonezkoak): 8. postua
Alebinak 02 
(talde mistoa): 1. postua //2. fasean

Alebinak 03 
(gizonezkoak): 5. postua
Benjaminak 
(talde mistoa): 4. postua

URDUNA
CLUB DEPORTIVO 
ORDUNA

II. Erregionala
(gizonezkoak): 8. postua
Seniorrak 
(emakumezkoak): 2. postua 
Jubenilak 
(gizonezkoak): 10. postua
Kadeteak 
(gizonezkoak): 3. postua
Infantilak 
(gizonezkoak): 1. postua //2. fasean

Maestro Elorza 1 LAUDIO  (tren geltokitik hurbil) Tlfnoa: 946 561 951 / 605 446 628

•	 Fisioterapia funtzionala
•	 Osteopatia
•	 Masaje terapeutikoa
•	 Bendaje funtzionala eta Kinesiotape
•	 Dranaje linfatikoa
•	 Zerbitzua etxez-etxe
•	 Elikaduraren inguruko jarraibideak

ZERBITZUAK

ZERBITZUA EUSKARAZ

Goikoplaza, 24
LAUDIO (Araba)
Tlfnoa: 94 656 54 49
Maila: info@aiarabike.com

www.aiarabike.com

AIARAKO BIZIKLETA ERAKUSKETARIK 
HANDIENA, BISITA GAITZATU  LAUDION!
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_Herriko plaza

_#sexgatik (:><:)
Mutilek zakila tente dutenean txiza egin ahal dute?  (Eider)

Ia ezinezkoa da mutil batek zakila tente duenean txiza egitea. Jaioberriek bakarrik egin 
dezakete. Halere, mutil batzuk zailtasunekin egiteko gai dira baina zakila tente- tente 
ez badute, bestela, ia ezinezkoa zaie. Nahiz eta txiza eta semena zakilaren hodi berdi-

netik atera ezin dira batera irten. Zakila tentetzen denean, semen- bideak konektatu egiten 
dira eta txiza- bideak, berriz, deskonektatu. Horrela, eiakulatzean txizarik ez irteteko pres-
tatzen da gorputza, erreprodukzioa bermatzeko. Erekzio batekin esnatzea adibidez oso 
ohikoa da, udalekuetan adibidez, mutil asko damutu eta izutu egiten dira erekzio hori de-
sagertzen zaielako, mutilei galdetu, askok ez dute ezta zer gertatzen zaien azaltzen jakin-
go. Goizeko erekzioa, bi arrazoiengatik ematen da batetik, gauean lotan testosterona mai-
la igotzen delako eta bestetik, txiza- maskuria beteta esnatzen delako eta horrek, zakilatik 
odola ateratzea oztopatzen du. Nerbio sistema autonomoak eragindako erekzioa denez, 
desiorik gabekoa da eta horregatik, adinaren arabera berehala lasaitzen doa. Gaueko ten-
tetze kopurua ezberdina izan daiteke 4-7 bitartean kasuan- kasu, REM lo fasean. Horietako 
azkenengoa, goizekoa, poztasuna edo oztopoa? ;)                                                             
       Julene Onaindia Garcia 

_agurrak BIDALI ZUREA! Idatzi zure mezua eta bidali argazkia  agurrak@aiaraldea.com helbidera ekainak 2 baino lehen.

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.com 
helbidera Maiatzak 2 baino lehen.

_denborapasak

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Nora zoaz erosketa erritmo ho-
rrekin? Zeurean bakarrik pentsa-
tu beharrean, hausnartu eta ingu-
rukoengan pentsatu, askok nahi 
izango lukete zuk daukazuna, bai-
na argi dago beste behar batzuk 
dituztela helburu. Esnatu!

LAMIA
04.21 - 05.20
Osasuntsua izatea ondo dago, 
hala ere poteoan ateratzea noiz-
behinka ez dago txarto. Besteen 
modura, ateratzen zaren bakoi-
tzean mugarik gabe egiten duzu, 
baina ez ezazu nahastu festa ha-
rreman sozialekin eta neurriak 
hartzen ikasi.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Denok arazoak izaten ditugu la-
gunekin inoiz, eta gertaerek adis-
kidetasuna bermatzen dute. 
Nahiz eta lagun horrekin orain ti-
rabirak izan, hartu ezazue denbo-
ra bat guztian pentsatzeko barne-
ko minak leporatu baino lehen.

JENTILAK
08.22 - 09.22
Egia da irakasle edo nagusi ba-
tzuk gure kontra egiten dutela, 
baina guztiek? besteen faltak au-
rreko aldean, geureak bizkarrean. 
Erraza da besteak errudun ikus-
tea eta gure akatsak ikusi nahi ez 
izatea, kritikoa izan zure burua-
rekin ere.

MARI
10.23 - 11.22
Egunero esan beharko genioke 
maite dugunari sentitzen duguna. 
Momentu txarrak datozenean ba-
karrik esan ohi dira, egunerokoan 
esanda etorkizuneko barne ga-
tazkak ekidin daitezke. Gogoratu 
aldi joana ez dela itzultzen.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Ezin duzu horrela jarraitu. Pila-
tzen zaizu lana, umeak… aizu! Eta 
noiz egiten duzu lo? Erritmoa jai-
tsi eta ordu gehiago lotan eman, 
horrela jarraituta sustoa izango 
baituzu! Ba al da gauzak konparti-
tzea baino gauza ederragorik?

TARTALO
01.20 - 02.18
Bakardadeak ematen dizun bel-
durra kentzeko bakarrik egotea 
ez da irtenbidea. Behartu ezazu 
zure burua barnekoa ateratze-
ra eta besteengan segurtasuna 
izaten ikasi. Gogoratu, adiskide-
gabeko bizitza, auzogabeko he-
riotza dela.

HERENSUGE
03.21-04.20
Zein gogorra den egunero ohe-
tik altxatzea, ezta? Eta noski, 
zuri askoz gogorragoa egiten 
zaizu... Zure hitzak sinistu beha-
rrean, besteen moduan aditu: 
berandu jaikitzen bazara egu-
neko lanak atzera egiten direla. 
Gora alfer hori!
 

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Beti ari zara zure itxuraz 
kezkatzen. Dieta madarikatu 
horiek jarraitu beharrean bada 
garaia ipurditxoa mugitzeko, 
oinez edo saltoka, zure burua 
gorputzarekin konektatu eta…  
mugitu!

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Egia da harreman bat ez dela 
sexuan oinarritzen. Horrek ez 
du esan nahi sexuaren onuraz 
gozatu behar ez duzunik. Bes-
tearekiko dugun desioa erakus-
tea beharrezkoa da bikotearen 
osasunerako beraz, lotsak kan-
pora eta biluztu bihotza.

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Etxekoekin dituzun eztabaida 
guztiak isiltzen ez jakiteagatik 
dira. Kontraesanek eztabaidek 
sortzen dituzte eta hori ondo 
dago, baina hitz mingarriek 
apurtzen dituzten bihotzak kon-
pontzea zailagoa da, kontuz!

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Ez al dizute esaten koadrila-
koek horrela jarraituta antsieta-
teak itoko zaituela? Zure onera-
ko diote, lana parrandan bukatu 
beharrean, saia zaitez parranda 
lan bihurtzen, musikaren errit-
mora erlaxatu eta dantzatu!

_horoskopoa

Ganeko
Zorionak, ipurterre hori! Azke-

nik 6 urte! Maite zaitugu!   
etxekoak

Tamara
Zorionak tamara ondo pasa zure 

urtebetetzean!Patri eta unairen 
partez!

Irati
Zorionak Nahia, zure begiradak 

harrapatzen gaitu.   
Zure gurasoak 

Elaia
Zorionak Elaia zure 1º urtebe-

tetzean, muxu handi bat hain po-
txola izateagatik! Aner Etxeberria

Eneko
Zorionak Eneko zure 1º urtebe-

tetzean! jarraitu hain jatorra iza-
ten! Besarkada bat! Aner

[Bidali zure galdera sexgatik@ai araldea.com helbidera!]

Erantzuna ikusteko https://www.aiaraldea.com/users/denborapasak
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_irakurlearen txokoa

_agenda
ZINEMA

_ezin galdu

05.24 LARUNBATA
“OBLIVION”
LAUDIOKO LHUIn
17:30etan eta 20:00etan 
(2€) +7 urte

05.25 IGANDEA
“DALLAS BUYERS CLUB”
AMURRIOKO ANTZOKIAN
19:30etan 
(4.8€) +12 urte

05.26 ASTELEHENA
“DALLAS BUYERS CLUB”
AMURRIOKO ANTZOKIAN
20:00etan 
(3.6€) +12 urte

05.31 LARUNBATA

“GRAN HOTEL BUDAPEST”
LAUDIOKO LHUIn
17:30etan eta 20:00etan 
(3€) +7 urte

SANTA LUZIA: Laudioko Santa Luziako jai batzordeak egitarau oparoak  prestatu ditu maiatzaren 25 eta 26rako.

MAIATZAK 24//
“URUÑELARI 
OMENALDIA”
20:00 
(sarrera doan)

MAIATZAK 25// 
“EL CAMINO DE LAS 
PALABRAS” 
Haur-ikuskizuna
17:30 (2 €)

MAIATZAK 31//
“CINE PARA DOS Y 
UN TERRON DE JAZZ”
Kontzertua 
20:00  (4 €)

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

www.amurrio.org

AMURRIO 
ANTZOKIA

EKAINAK 6// DANTZA IKUSKIZUNA 
Uruñuela  Dantza eskolaren eskutik
20:00 (sarrera doan)

BASERRIA SALGAI ARTZINIEGAN
Prezioa: 260.000 €
200 m², logela 3, bainugela 2, 30 m²-ko 
egongela, egoera onean, altzariz hornitua, 
1.150 m²-ko lursaila.
Erref.: 167.464

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: 237.000 €
92 m², logela 3, bainugela, jakitokia, 
igogailua, balkoia, trastelekua, 
kanpoaldera, eraberritua, altzariz 
hornitua.
Erref.: 167.461

LURSAILA SALGAI ARRANKUDIAGAN
Prezioa: 124.000 €
1.200 m², kalifikatutako hiri-lursaila, 
220 m²-ko eraikigarritasun maximoa 
etxebizitzan eta sotoan.
Erref.: 167.457

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: 95.000 €
75 m², logela 3, bainugela, sukaldea 
balkoiarekin, kanpoaldera, eraberritua, 
bizitzera sartzeko prest.
Erref.: 167.455

www.etxaurre.com 
Tlfnoa: 94 672 85 50

05.22
OSTEGUNA
19:00 LAUDIO
HITZALDIA
Elikadura burujabetza 
eraikitzen
Kultur Etxea

18:30 AMURRIO
UDAL AURKEZPENA
2014ko aurrekontuak
Udaletxea

05.23
OSTIRALA
19:30 AMURRIO
IKUS-ENTZUNEZKOA
Alfredo Conde: Naturari 
argazkiak eginez
Katekesi Aretoa

19:30 OROZKO
KONTZENTRAZIOA
Amagoia Elezkanoren 
omenez
Zubiaur Plaza

20:00 URDUÑA
KONTZENTRAZIOA
Gaztetxearen aurkako 
erasorik ez  
Foru Plaza

21:00 ARETA
KONTZERTUA
Igor Arzuaga: Ume galduak
Kultur Etxea

00:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Super Pirulo Txou
Drumgorri Aretoa

05.24
LARUNBATA
09:00 LAUDIO
MENDI TXIRRINDULA
Santa Luziatik ibilbidea, 
Aiarabike lagunduta
Lamuza Plaza

10:00 AMURRIO
TXANGOA
Narrastiak eta anfibioak 
ikusteko irteera
Santa Maria Elizako 
markesina

10:00 AÑES
DONE RAMIRO JAIAK
Kalejira eta ekintza 
gehiago
Herrian zehar

11:00 ARTZINIEGA
ARTZIZIENTZIA
Umeentzako zientzia 
tailerrak
Museo Etnografikoa

11:00 LAUDIO
ERAKUSKETA
Eskulangintza erakusketa
Aldai Plaza

12:00 LAUDIO
FUTBOLA
CD Laudio-Barakaldo CF
Ellakuri (5 €)

15:30 AMURRIO
ARETO FUTBOLA
Alejandro Revuelta XV. 
memoriala
Zabaleko Ikastetxea

20:00 AMURRIO
DANTZAK
J. Uruñuelaren omenezko 
dantza erakustaldia
Amurrio Antzokia

20:00 LAUDIO
DESENKAJADOS FEST
Argies, Penadas por la Ley, 
B.C. Boms, Los Pirris
Drumgorri Aretoa (8 €)

21:00 LAUDIO
REGGAEVOLUTION
Aiaraldea Sound System 
antolaturiko jaialdia
Gaztetxea

23:30 LAUDIO
KONTZERTUA
Luis Vil & La Mala 
Crianza taldea
Sorgin Taberna

05.25
IGANDEA
08:00 URDUÑA
MENDI TXANGOA
Joar mendira irteera
Suhiltzaileak

09:00 LAUDIO
LASTERKETA
Burdin Hesia
Lamuza parkea

09:00 LAUDIO
Santa Luzia Jaia
Igoera gidatua
Lamuza Parkea

12:30 ARETA
ENKANTEA
Jaiak finantzatzeko 
Plaza Berria

13:00 URDUÑA
GASTRONOMIA
Urduñako Mikoibilbidea
Herriko Tabernak 

17:30 AMURRIO
UMEENTZAKO  IKUSKIZUNA
Hitzen ibilbidea
Amurrio Antzokia

05.26
ASTELEHENA
09:00 LAUDIO
SANTA LUZIA EGUNA
Igoera musikatua eta 
ekintzak egun osoz
Lamuza Plaza

05.28
ASTEAZKENA
18:00 OKONDO
TAILERRA
Oinen zaintzaren garrantzia
Jubilatuen Etxea

05.29
OSTEGUNA
19:30 LAUDIO
AURKEZPENA
Som Energia kooperatiba 
Erabilera anitzeko aretoa

05.30
OSTIRALA
19:30 AMURRIO
HITZALDIA
Txoriak eta kantuak
Katekesi Aretoa

20:00 LAUDIO
BOLERO GAUA
Aldaiko taldearen eskutik
Drumgorri Aretoa

05.31
LARUNBATA
08:00 AMURRIO
TXANGO ORNITOLOGIKOA
Eskualdeko txoriak 
ezagutzeko
Kioskoa

17:00 AMURRIO
KIROL DANTZA
Amurrioko II. Kirol Dantza 
Txapelketa
Bañueta Kiroldegia

20:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Iñaki Salvador eta Ainara 
Ortega
Amurrio Antzokia (4 €)

EUSKAL HERRIA
ARRAUNDEGUORL

09:30 ARRANKUDIAGA
HASIERA
Gosari herrikoia
Gizarte Etxea

10:00 ARRANKUDIAGA
TAILERRAK
Internazioalismoari buruz
Eskola

11:30 ARRANKUDIAGA
AZOKA

12:00 ARRANKUDIAGA
ANIMAZIOA
Nafar kantu taldea, 
umeentzako tailerrak...

17:00 ARRANKUDIAGA
IRRIEN LAGUNAK
Pirritx eta Porrotx
Iberlanda

21:00 ARRANKUDIAGA
KONTZERTUAK
Esne Beltza, Mandoilek, 
Governors, Siroka
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Egunerokotasunaren
lasaitasuna

Goizeko kafea hartzen du-
dan bitartean hainbat per-
tsona atxilotu dituztela en-
tzuten dut: Dokumenta-

ziorik ez zutela, Interneten terroris-
mo apologia egiten omen zutela, 
epaitegi baten aurrean kateatu dire-
la edota banku batean margoketak 
egin dituztela. Gogoeta arin baten 
ondoren, segurtasun indarrek nor-
baiti eskuburdinak jartzeko arrazoi-
ren bat egongo dela pentsatzen dut 
eta egunerokotasunarekin jarrai-
tzen dut atxilotuak izateko hauta-
gaien bila, pertsona baten askata-
suna murriztea txikikeria izango ba-
litz bezala. Eguna joan ahala, atxilo-
tze horiei buruzko informazio gehia-
go irensten dut, baina ni ez naizela 
egoera horretan egongo pentsa-
tzen dut, polizia grabatzea, iritzi ar-
tikulu bat idaztea edota dorre ba-
tetik zintzilikatzea ganorazko arra-
zoiak direlako. Orduan pertsona ba-
ten askatasuna murriztea apetaren 
araberako irizpideetan oinarritzen 
dela susmatzen hasten naiz eta ba-
rruan gordeta daukadan beldu-
rra esnatzen da, niretzako garran-
tzitsuak diren aldarrikapenen alde 
borrokatzeko nituen gogoak isil-
duz. Laguna deitu eta protestaldira 
enoala esango diot, ez daukadala-
ko oso argi zertan oinarritzen diren 
atxiloketak eta beldurrak gatazkatik 
urrunduz mantsotzen direlako.

Blanca Sanchez Tupper-sex saltzailea
“Sexua osasunerako oso ona da: ilerako,
 azalerako, umorerako... denerako! Eta doakoa!”
BLANCA SANCHEZek (1971, Laudio) jostailu eta kosmetiko erotikoak saltzen ditu. Sexua oraindik “tabua” dela 
dio. Euskaldunak hotzak baino lotsatiak direla pentsatzen du. Sexuaz gozatzeko aukerak azaltzen egiten du lan.  

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren 
Sexu jostailu eta produktu kos-

metikoak saltzea duzu ogibide. 
Lan polita al da?

Oso. Barre asko egiten duzu, 
jendeari gauzak erakutsi, eta ni-
retzako laguntza ekonomikoa da.  
Oso polita da jendeak sexuaren 
inguruko gauzak ikastea, niri ere 
kostatu egin zait.

Sexua tabua al da oraindik?
Bai, eta sexuaz hitz egitea are 

gehiago. Jendea moztu egiten da, 
ez da ausartzen. Disfrutatzeko 
hitz egin behar da, zer gustatzen 
zaien edo ez jakiteko. 

Euskaldunak diotena bezain ho-
tzak gara?

Hotzak baino lotsatiak gara. Bi-
leretan jostailuak eta produktuak 
azaltzen ditudanean jendea asko 
berotzen da, batzuk abanikatzen 
hasten dira. Nik normalean neskei 
aurkezten diet maleta, nire lana-
ren %98 haiekin egiten dut baina 

guztiei zuzendua dago. Nire ustez, 
gainera, bilera batzuetara egokia-
goa da neskak eta mutilak joatea.

Emakumezkoek eta gizonez-
koek ezberdin bizi dugu sexua?

Gizonezkoekin zita bakarra egin 
dut eta oso parte-hartzaile egon 
ziren. Jakin-min handia piztu zi-
tzaien, baina historikoki gizonez-
koei ez zaie utzi bilera hauetan 
parte hartzen. Niretzat hori aka-
tsa da, lotsagatik azalpenen erdia 
kontatzen delako.

Zein da sexuak hainbeste jakin-
min pizteko sekretua?

Jendeak jakin nahi du, baina ez 
dute nork azaldu. Ikastetxeetan 
tanpoiak eta kondoiak jartzen ba-
karrik erakusten dute. Nola jolas-
tu sexualki... ez da inon azaltzen. 
Guk era dibertigarri batean azal-
tzen dugu.

Zeintzuk dira sexu jostailu iza-
rrak?

Orgasmoaren intentsifikado-
reak asko saltzen dira. Baita sili-
konazko lubrikanteak ere. Edo, 
masajeak emateko olioak. Eta, 
tamaina ezberdinetako bibragai-
luak. Produktuek 10-160 euro ar-
tean balio dute. Hemen krisiak 
baino adinak markatzen du.

Plazerrak adinik ba al du?
Gaur egun ez. 80 urteko 

emakumeek ere dei-
tu egin naute, 

haien biko-

teek 
ez du-
telako 
martxa 
berdina eta 
disfrutatzen ja-
rraitu nahi dutelako. 
Alargun askok ere es-
katzen dituzte. Gehien-

bat emakumeek eska-
tzen dute, baina ba-

dira mutilentzako 
jostailuak ere.

Sexua disfru-
tatzeko da. Osa-
sunerako oso 
ona da: ilerako, 
azalerako, umo-

rerako... denera-
ko. Eta doakoa!

Rubi


