
Urduña: Frankismoko 14 biktimaren 
hezurrak eta memoria, azalera

Herri kontsulta antolatuko du 
herrian sortu berri den A2 Ados 
plataformak datorren azaroaren 
2an. Arrankudiaga-Zolloko auzo-
kideek baiezkoarekin, ezezkoare-
kin edo boto zuriarekin erantzun 
ahal izango diote honako galde-
ra honi: “Nahi duzu euskal estatu 
burujabe bateko herritar izan?”. 
Etxarri-Aranatzen iragan apiri-
lean egindako galdeketari hartu-
ko diote lekukoa. 

Ez da autodeterminazioaren il-
dotik herrian egiten den lehenbi-
ziko ekintza. 1979an Udalak aho 
batez onartu zuen Euskal Herria-
ren independentziaren aldeko al-
darria. Halako zerbait onartzen 
zuen lehenbiziko herria izan zen. 

Euskal estatu batean 
bizi nahi duten 
erabakiko dute 
Arrankudiaga-Zollon
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Gorobel 
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ARTZINIEGAKO ANTZINAKO AZOKA: Irailaren 20an ospatuko da XVII. edizioa. 
10.000 bisitarik iraganeko Artziniegara egingo dute jauzi 5 or. 

Sozioekonomia
30 langile 
Poloniara bidaltze-
ko EREa aurkeztuko 
du Gometeguik 6. or.

Iritziak:
NORBERTO 
ALDAITURRIAGA 2. or. 
KOLDO URKIXO 6. or.
JONATAN
MORENO 7. or.
IÑAKI ISASI 13. or.
INMA ROIZ 10. or.
EDORTA
MORENO 11.or
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_elkarrizketa: 
 PABLO IBARLUZEA > “Cirque 

du Soleilen atzetik dagoen guztia 
nabarmenduko nuke” 10.or

“Antzerki formatu txikia da
nik gehien gozatzen dudana”
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Joxean
Langabea

Ez naiz oporretan joan, 
diruarengatik. Jende asko gaude 
egoera berean, nire lagun batzuk 
ere ezin izan dira joan. Egoera 
nahiko larria da oporretan 
joateko. Duela hiru urtetik hona 
jende gehiago ikusten ari naiz 
udan herrian. Txango laburrak 
egiten dira gehiago. 

_iritzia

Jabi
Langilea

Ez naiz oporretan joan, lan 
egiten egon naizelako. Agian 
baten bat etxean ezkutatu da, 
baina herria abuztuan hutsik egon 
da, arazorik gabe aparkatzen 
genuen. Krisia nabaritu da, baina 
jendeak oraindik ere maileguak 
eskatzen ditu oporretan joateko, 
gero urte osoa behar dute 
ordaintzeko, eta bankuek mailegu 
gutxi ematen dituzte. 

Susana
Informatikaria

Bai, oporretan joan gara. 
Hamabost egun egon gara 
kanpoan. Uztailean herria hutsik 
zegoen, eta baita abuztuan ere. 
Ez dut uste krisia nabaritu denik, 
jende gehiena oporretan egon da. 

Ezagutzen dut lanagatik edo 
diruagatik oporretan joan ez den 
jendea, baina igerilekuetara edo 
antzeko lekuetara joan dira, ez 
dira herrian egon.

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Soraia
Autonomoa 

Oporretan joan naiz, aste bat 
uztailean eta bi abuztuan. Ez 
dakit krisia nabaritzen den edo 
ez, baina herria nahiko hustuta 
geratu da, abuztuan batez ere. 
Nik uste jendeak beste gauza 
batzuetan aurrezten duela, baina 
oporretan jendea kanpora doa, 
txango laburrak egitera bada ere.

?
_GALDERA
Oporretan joan 
zara? Krisia nabaritu 
da udan?

Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.com 
helbidera idatzita.

  BIDEOA  WEB -GUNEAN

Norberto 
Aldaiturriaga
PARLAMENTARIA

_Leihotik

Etxe hutsak

E    USTATek ezagutzera eman-
dako datuen arabera, Eus-
kadiko Autonomia Erkide-
goan, 2011ko abenduaren 

31n, 84.890 etxebizitza zeuden hu-
tsik –etxebizitzen %8,4-. Horieta-
tik 26.120 -%30- denboraldi etxeak 
dira eta 58.770, berriz, hutsik ge-
ratutakoak. Ez dakigu zehazki, ezta 
ere, hutsik geratutako horieta-
tik zenbat dauden bertan bizitze-
ko moduan. Esan beharra dago 
Euskadi dela Estatu osoan 
etxebizitza hutsen maila ba-
xuena duen Erkidego Autono-
moa. Izan ere, INEren arabe-
ra, Estatuko bataz bestekoa 
%13,7 da. Bestalde, Etxebizi-
tza Eskatzaileen Erregistroan, 
80.000 pertsona daude izena 
emanda, babestutako etxe-
bizitza eskatzeko. Hau da, ez 
dago aski etxe huts, eskaria-
ri aurre egin ahal izateko. Ba-
dirudi Ogasun arduradun ba-
tzuei otu zaiela ideia ona izan 
daitekeela etxebizitza hutsak 
dauzkatenei zerga ezartzea, 
jabeek ustiatu ditzaten, bai 
alokairuan, bai jarduera eko-
nomikoren baten bitartez. Ha-
siera batean, oso ondo deri-
tzot. Hala ere, gugandik oso 
gertu, badaude gogoeta hori 
beroaldian hartuta eta di-
ru-bilketarako gogoz, Onda-
sun Higiezinen Gaineko Zerga 
%150 igotzea proposatu du-
tenak, inor erroldatu gabeko 
etxeentzat. Hori bai, balio ka-
tastralak finkatzeko orduan, 
kontuan hartu gabe merkatu
-balioen jaitsiera bortitzak. Ez 
dakit kasualitatea izango ote 
den, baina proposamena bul-
tzatu dutenak izan dira azken 
25 urteotan Euskadiko etxe-
bizitza-politikaren arduradu-
nak. Espero dut kudeatzaile 
txalogarri eta eraginkor ho-
riek arrakasta handiagoa iza-
tea neurri horiekin, Etxebi-
zitza arduradun izan zirene-
ko betebeharretan hartutako 
neurriekin baino.

Apartheid mediatikoa
Aitor Bikandi (Palestinan egondako brigadista)

Albistegi eta egunkarietan agertzen ez dena 
ez omen da existitzen, beraz, Gazako su 
etenaren ostean Palestinako arazorik la-

rrienak amaiera ikusi du. Era berean, ETAk ekintza 
armatuak egiteari utzi zionetik Euskal Herriak bakea 
besterik ez du bizi izan; behingoz, normaltasuna, 
azkenean.

Normala ez, baina ohikoa da honelako gezurrak 
irakurri eta entzun behar izatea joera nagusiko ko-
munikabideetan. Gatazkak sinpletu, sakontasuna 
ekidin eta kontzeptuak eraldatuz kontsumitzeko 
errazak diren informazio-paketeak ekoiztearekin 
batera, bizitza atzemateko sistemaren aldeko pris-
ma berriztatzen da, adibidez, han edo hemen oku-
pazioak eragiten dituen ondorioetaz hitz egitea sai-
hesten denean, intentsitate baxuagoan (hilketa edo 
suziririk gabeko) biolentzia  gauzatzen denean “ko-
lonialismo” edo “inperialismo” bezalako hitzak baz-
tertzen direnean, eta baita zapaltzaileen kontrako 
erresistentziari dagokionean “terrorista” irakurri 
edo entzuten dugunean.

Oraindik asko dago egiteko, Palestinan auke-
rarik onena boikota (BDZ kanpaina) bada ere, 
Euskal Herrian eta beste herrietan elkartasuna 
da beharrezko oinarria.

Izan zaitez Ardi Beltza!
Raquel Masa (@LaudioArdiBeltz OMNIA)

Laudioko azken jai hauetan, OMNIAk bere 
kale bozeramailea aurkeztu du: Ardi Bel-
tza.                                                                            

Zergatik ardi beltz bat ? Horrela ikusten delako 
gure herri ekimena Laudioko talde politiko 
batzuengan. 

OMNIAn politika beste modu batez egin eta ez-
berdin izateaz harro gaudenez, gure mezuak lau-
dioarrei helarazteko Ardi Beltz bat izendatu dugu 
bozeramaile moduan,

Beldurdun herri batean bizi gara. Zorionez, ez 
du urte batzuetako beldurra; baizik eta politika, 
ekonomia eta “ klientelismo“ politikoaren kontra 
kokatzeko beldurra.

 Honek, arazo pertsonalak eta zerrenda bel-
tzetan sartzeko aukerak dakartza. Horrela izan 
behar bada, horrela izan dadila, pentsatzen duzu-
na esaten ez duzunean askatasuna galtzen dela 
pentsatzen dugulako.

Ardi Beltza al zara zu ere ??? Zerbait ezberdina 
nahi duzu Laudiorako ??? Izan zaitez ardi beltza!!!

Politika aldatzen ari da, eta herritarren alterna-
tiba independenteak erreferente izango dira dato-
zen udal hauteskundeetan. Hortxe egongo gara, 
gure herria guztion artean aldatzeko asmoarekin.

Nerea
Ikaslea

Bai, hilabete bat egon naiz 
oporretan, uztail osoan zehar. 
Kaletik zoazenean oso jende gutxi 
ikusten duzu, dendak ere ixten ari 
dira; krisia dela eta, nik uste. 

Tabernetan sartzen zarenean 
ere ez duzu jende asko ikusten, 
agian beste ordu batzuetan 
egongo dira.  Badago oporretara 
joan ez den jendea kalera atera 
ere ez dena egiten.
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_herriz herri
Orozko

Javier Lanzos Bilboko Administrazioa-
rekiko auzien 1º zenbakiko epaitegiko epai-
leak 2012ko azaroaren 26an onartutako 
Zubiaur Eraikuntzak Sozietatearen geren-
tzia-kontratazioaren esleipena baliogabe 
jo du lehiaketan puntuazio gehien eskura-
tu zuen enpresari ez zitzaiolako kontrata-
zioa esleitu. 

Epaileak sententzian baieztatu duenez, 
Sozietatearen Administrazio Kontseiluak 
esleipen prozeduran puntuazio gehien lor-
tu zuen enpresa esleipenetik kanpo utzi 
zuen “inolako justifikaziorik eman gabe”.  
Era berean, enpresa batek “tratu-pribile-
giatua” jaso zuela salatzen du, “kontratuz-
ko orrien lanketan parte hartu zuelako, li-
zitatzaileen konkurrentzia librea murriz-
tuz horrela”.

Epaileak sententzian jasotzen duenez, 
“esleipena manipulatzeko aurre-eratuta-
ko borondatea zegoela adierazten duten 
zantzuak” daude eta errekurtsoa jarri zuen 
enpresari sententziaren gauzatze-aldian 
zehaztuko diren kalte-ordainak ordaintze-
ra” kondenatzen du Sozietatea. 

Era berean, Zubiaur Eraikuntzak So-
zietateko EAJ eta Bilduko 3 kontseilariek 
Zigor Kodearen 262 artikuluan jasotzen 
den delitua egin duten ikertzeko senten-
tzia Instrukzio Epaitegietara eraman dadi-

la agintzen du. Sententzia ezagututa, Zu-
biaur Eraikuntzak Sozietateak Ez-ohiko Ba-
tzar Orokorra egin zuen irailaren 1ean, eta 
sententzia errekurritzea erabaki zuen EAJ 
eta EH Bilduren botoei esker. Adie taldeak 
aldiz, errekurtsoa jartzearen kontra boz-
katu zuen.

EAJk eta EH Bilduk bere kontseilarien 
jarrera eta helegitea defendatu dute

Ez-ohiko batzarrean alkatearekin sala-
keta gogorrak gurutzatu ondoren, helegi-
tea jarri edo ez aztertzeak helburu argi bat 
adierazi zuen Joseba Estiballes eledun jel-
tzalearentzat: “oposizioko alderdiak higa-
tzea eta desprestigiatzea Adieren interes 
elektoralen mesedetan”.

Era berean, Estiballesek adierazi zuen 
EAJ eta EH Bilduko kontseilariek proze-
suan sumatutako irregulartasunak zire-
la medio, esleipen prozesua gelditzeko es-
karia egin zutela idatziz, eta horren kopia 
batzarreko aktari eranstea eskatu zuten: 
“ez zen inolako enpresaren alde jokatu ez 
eta tratu pribilegiaturik egon”. 

EH Bildu koalizioko Patxi Mimenzak ba-
tzarrean adierazi zuen epaiak ez duela justi-
ziaz erabakitzen Bilduko Kontseilariak izan-
dako jarreraren gainean: “ordezkari horrek 
ez du inoiz ere oztopatu nahi izan sozietate 

publikoaren gerentziaren inguruko zerbi-
tzu kontratua”, eta gaineratu du“errakun-
tza administratiboak argitzea eta gerora 
zuzentzea” izan dela koalizioko kontseila-
riaren jokabideren helburu bakarra. 

Epaileak  atzemandako delitu zantzuak 
nabarmendu ditu Adiek

Gobernuan den talde independenteak 
gogor salatu zuen epailearen sententzia: 
“Sozietateak errekurritu duen enpresari 
indemnizazioa ordaindu beharko dio EAJ 
eta Bilduko kontseilariek euren botoak el-
kartu zituztelako esleipena ekiditeko”. Era 
berean, “EAJri eta Bilduri euren ustelke-
riak eragindako gastuak eurak ordain di-
tzatela” eskatu zuten, eta gogor gaitze-
tsi zuten 3 kontseilariek, ustez, Kode Pe-
nalaren 262 artikuluan delitua egin izana.

Talde independenteak azpimarratu zue-
nez, “Adiek bakarrik, gutxiengoan egonda, 
bozkatu zuen eskaintza onena kontrata-
tzearen alde eta jakinaren gainean jarri ge-
nituen beste bi alderdiak epaile batek au-
zia ikertuz gero, zehazki azalduko geniola 
euren jarrera bidegabea”.

Bukatzeko, erantzukizunak “amaiera-
ra arte” eramateko eskatu zuten; “nahi-
koa da horrelako ekintzak zigor gabe ge-
ratzeaz eta ezer ez gertatzeaz”    

Hautsak harrotu ditu Zubiaur 
Eraikuntzak Sozietatearen 
gaineko epailearen sententziak

Irailaren 1ean egin zen Orozkoko udalbatza aretoan Sozietatearen Ez-ohiko Batzar Orokorra.   Argazkia: Aiaraldea

ERREDAKZIOA I

Laudio

Aurtengo Jaiak positiboki baloratu ditu udalak.  Argazkia: aiaraldea.com

Jaiak bi zatitan ospatzeaz 
eztabaidatu beharra 
dagoela uste du Udalak  

Aurtengo San Roke jaien balora-
zioa egin du Laudioko Udalak. Balo-
razio positiboa izan da udal-gober-
nu taldeko kideek egin dutena, eta 
herriko elkarte eta taldeei eginda-
ko lana eskertu diete. 

Hala ere, jaien bi zatien artean ez-
berdintasunak egon direla azpima-
rratu du Fontso Larrazabal kultur 
zinegotziak. Lehen zatian egun ma-
kalak egon diren bitartean, bigarren 
zatian jaiak indartu egin dira, zine-
gotziaren hitzetan. 

Aurten ohikoa baino luzeagoa 
izan da jaiaren bi zatien arteko tar-
tea, bederatzi egunekoa izan baita. 
Jaien tartearen inguruko eztabai-
da eman behar dela aitortu dute 
udal-gobernuko kideek, baina ho-
rretarako foroa batzorde parita-
rioa izan beharko litzatekeela gai-
neratu dute. Hala, batzorde parita-
rioa berriz martxan jartzeko apus-
tua egingo dutela aurreratu dute 
zinegotziek, eta azaldu dute aurten-
go jaiak antolatzeko bilerak egin di-
tuztela hostalari zein elkarteekin. 

Jaien bi zatien inguruko eztabai-
dari jarraiki, Koldo Zabala zinego-
tziak gogorarazi du 2011an inkesta 
bat egin zela herritarrei gaiaren in-
guruan galdetuaz. “Oso parte har-

tze gutxi egon zen, 200 pertsona 
inguru, eta gehienak jaien datak ez 
aldatzearen alde azaldu ziren”. Hor-
taz gain, beste faktore batzuk kon-
tuan eduki behar direla gaineratu 
du Zabalak. Izan ere, aurten Bilbo-
ko jaiekin ez zapaltzeak jaien biga-
rren zatia “indartu” egin du, zinego-
tziaren arabera. 

Orozkoko jaietan, “jende asko”
Laudiokoak ez dira izan eskual-

dean egon diren jai bakarrak.  Oroz-
koko kultur zinegotzia den Begoñe 
Olabarriak positiboki baloratu ditu 
iragan igandean bukatu ziren San 
Antolin jaiak. 

“Jende asko” bertaratu denaren 
sentsazioa dutela azaldu du zine-
gotziak, “umeen egunean eta igan-
dean, batez ere”. Bus zerbitzuaren 
arrakasta ere azpimarratu du Ola-
barriak, bataz beste 41 pertsona 
joan baitira bidaia bakoitzean. Gai-
nera, bi bus gehiago jarri behar izan 
zituzten, zeuden zazpiez gain. 

Hortaz gain, Olabarriak  larunba-
tean izandako “La Raiz” taldearen 
kontzertuaren arrakasta azpima-
rratu du. “Hainbat adinetako herri-
tarrak bertaratu ziren taldea ikus-
tera”, baieztatu du zinegotziak. 

ERREDAKZIOA I 
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Amurrio

Artzain Egunaren XX. 
edizioa irailaren 21ean, 

Artzain egunaren XXI. edizioa izango da.  Argazkia: Maddi Isasi

Artzain Egunaren XXI. edizioa os-
patuko dute irailaren 21ean, Amu-
rrion. Egun bat lehenago (larun-
batean), kanpai kontzertua entzun 
ahal izango da, 12:00etatik aurre-
ra, hurrengo egunaren iragar-
le.  Igandean goiz hasiko da eguna, 
10:30ean emango baitzaio hasiera 
Latxa Ardien Herrialde arteko Txa-
pelketari. Aldi berean, Idiazabal Ja-
torri Izendapeneko Ardi Gaztaren 
VIII. Txapelketa egingo da.

Ospe handiko gazten norgehia-
gokak soilik ez, etxean egindako 
gaztek ere euren lekua izango dute, 

Gaztaren II. Herri Lehiaketan. Gazta 
nola egin oso argi ez dutenek, be-
rriz, 12:00etara arte itxaron behar-
ko dute, ordu horretan esneki ho-
rren egite prozesuaren erakustal-
dia egingo baita. 

Handik ordu betera Artzaia-
ri omenaldia egingo zaio eta, ja-
rraian, lehiaketaren sari banaketa 
egingo da. 15:00etako herri bazka-
riaren ostean ekingo zaio XVI. Ar-
tzai txakur lehiaketari, 18:00etan.

Baserritarrez jantzita bertara-
tzeko deia luzatu dute antolakun-
tzatik.  

ERREDAKZIOA I 

Laudioko Lamuza Multzoko Ur-
banizazio Obra-Lanen lehen fasea 
onartu da azken Udal Osoko bil-
kuran. Lehen fase horretan Aldai-
koerrekako erreka zatiaren sanea-
mendu sarea berreskuratzea au-
rreikusten da, Koldo Zabala zinego-
tziak azaldutakoaren arabera. 

Erreka Lamuza Parkea zeharka-
tu eta Lamuza plazara iristean lur-
pean sartzen da, gero Nerbioi ibaian 
sartzeko. Errekaren saneamendu 
sarea, baina, aspaldidanik izorratua 
dago. Horrek hainbat arazo sortzen 
ditu: ur fekalak noizbehinka errekan 
isurtzea edota uda partean erreka 
ur korronterik gabe geratzea eta, 
ondorioz, usain txarrak hedatzea. 

Zabalak azaldu du jatorrizko 
proiektua Arabako Foru Aldundiak 
egingo zuela eta 3 milioi euroko au-
rrekontua zuela, “PP 2011an diputa-
zioan sartu zenean, baina, partida 
hori kendu egin zen”. Gauzak hala, 
beste finantziazio bide bat bilatu 
behar izan zuen Udalak eta, foru 
planaren bidez herriko bi obra fi-
nantzatu zitzakeela  ikusirik, Lamu-
za multzoko lehen fasearena plan 
horren bidez finantzatzea erabaki 
zuen, 1.29 milioi euroko aurrekon-
tuarekin. Zabalak salatu du “Aldun-

diaren utzikeriagatik” sartu behar 
izan zutela obra foru planaren bai-
tan, “Aldundiak berez egin behar 
zuen proiektu bat delako”. Hortaz 
gain, zinegotziak gaineratu du jato-
rrizko proiektuan Lamuza Parkeko  
Kasinoaren eta Musika Etxearen eta 
Ugarteko dorretxearen emergen-
tzia plana ere sartzen zirela.

Behin lehen fasea plan horren 
baitan sartuta, obren kostuaren 
zati bat bere gain hartu beharko 
du udalak. Zabalak Osoko Bilkuran 
zehaztutakoaren arabera, udalak 
%10a ordaindu beharko du. Gainon-
tzeko %90a Foru Aldundiaren esku 
geratuko da. 

2015ean hasi
Proiektuaren lehen fasea OMNIA, 

PSE-EE, PP eta BILDUren botoekin 
onartu zen. EAJ abstenitu egin zen, 
proiektuarekin ados egon arren, 
dokumentazio tekniko gehiago ja-
sotzea gustatuko litzaiokeelako.   
    Lehen fasea onartuta, udazke-
nean pleguen prestaketarekin hasi-
ko direla aurreratu du Zabalak, eta 
gaineratu du obraren esleipena da-
torren urtearen hasieran egitea es-
pero dutela, eta jarraian obrei eki-
tea. 

Lamuza Parkea zeharkatzen du errekak. Argazkia: aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I 

2015ean ekingo zaio 
Aldaikoerrekako 
saneamendua konpontzeari 

Okondoko 
udaletxe berritua, 
ekologikoagoa

ERREDAKZIOA I Uxue Tome

Okondo

Okondoko udaletxearen  berritze
-lanak amaituta daude jada. “Erai-
kina adeitsuagoa, irisgarriagoa eta 
ekologikoagoa” dela adierazi dute 
udal-gobernu taldetik.  

Eraikinak oztopo arkitektonikoak 
ezabatzeko apustua egin du, bai eta 
energia berriztagarriak, eraginko-
rrak eta kontsumo baxukoak era-
biltzekoa ere, luminariaren kasuan 
bezala. Izan ere, herriko kaleetan 
ere led-ak jartzen ari dira elektri-
zitate fakturak txikitzeko eta kon-
tsumoa hobetzeko asmoz.

Jendea hartzeko bulegoaren zer-
bitzua, udaletxe berriaren sarreran 
egongo da orain.

Jaien balorazioa, “positiboa” 
Okondoko Jai Batzordeak aur-

tengo San Bartolome jaien balora-
zioa egin du. Balorazio “nahiko ona” 
egin dutela adierazi du batzordeko 
kide den Mikel Barrosek. Arazoren 
bat edo beste egon dela gainera-
tu du, San BartolomeakJai batzor-
deak antolatzen dituen lehen aldia 
izan delako. “Oraindik ez dugu herri-
tarrekin hitz egin, baina esan dizki-
guten gauzen arabera herrian aur-
tengo jaiei begirako sentsazio ona 
dagoela esan daiteke”

Parte hartzea, berriz, aurreko ur-
teetakoaren tankerakoa izan dela 
uste dute batzordeko kideek.  

Zuhatzako bideak konpontzeko auzolana 
deitu dute irailaren 20rako

Irailaren 20an, larunbatean, au-
zolana egingo dute Zuhatzan. Ba-
serrietatik ateratzen diren bideeta-
ko kunetak eta inguruak txukuntze-
ko egin dute deialdia. Izan ere, Iña-
ki Alava Zuhatzako alkateak azaldu 
duenez, bazterretan belarra pila-
tu egiten da. “Horrek, bidea ozto-
patu egiten du”, argitu du. Horre-
gatik negurako inguruak prest uz-
teko auzolana deitzea erabaki zu-
ten ostegunean egin zuten kontze-
juko bileran.

Alavaren arabera, goiz osoko 
lana aurreikusi dute, 09:00etatik 
eguerdira artekoa, hain zuzen ere. 
Tartean, ordea, indarrak batzeko 
hamaiketakoa emango diete ber-
taratzen direnei. Herritarren ar-
tean ingurua hobetzeko ohitura, 
ordea, ez da berria. Orain arte, au-
zolan bidez Zuatzako iturria eta in-
guruetako pinudiak atondu dituz-
te.  Iñaki Alavak adierazi duenez, au-
zolanean 16 urtetik gorakoek soilik 
hartu ahalko dute parte. 

ERREDAKZIOA I

Laudio
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_herriz herri

ArtziniegaAiara

Irailaren 18ra arteko 
epea udalak sortutako 
lan-poltsetan izena 
emateko

Aiarako Udalak bi lan-poltsa sor-
tuko ditu. Hala jakinarazi du bere 
web-orriaren bidez. Honako lan 
hauetan ordezkapenak betetzeko 
izango dira bi lan-poltsa horiek: ad-
ministrazio laguntzailearen lane-
tan eta zerbitzu langileen lanetan.

Lan-poltsetan izena eman nahi 
dutenek irailaren 18ra arte izan-
go dute epea. Udalaren webgu-
nean edo udaletxean eskuratu dai-
tezkeen paperak bete eta aurkeztu 
beharko dituzte horretarako. Uda-
laren webgunean lan-poltsaren le-
hiaketarako oinarriak ere kontsul-
tatu daitezke. 

ERREDAKZIOA

Denboraren makina batean sar-
tu eta Erdi Arora bete-betean jauzi 
egingo du datorren irailaren 20an 
Artziniegara bertaratzen den 
orok. Errementariak, malabaris-
tak, zaldunak, gorteko kideen des-
filea... ugariak izango dira Antzina-
ko Azokaren XVII. edizioa girotuko 
duten elementuak. Baina egongo 
dira baita erakutsi baino ezkutatu 
egingo diren beste elementu ba-
tzuk ere: estolderia, farolak eta an-
tzeko azpiegitura modernoak es-
tali egingo dira, denboran atzera-
ko bidaia are errealistagoa egiteko. 

Hainbat eskutatik pasa da azo-
ka antolatzearen ardura. Etnogra-
fia Museoak jarri zuen martxan 
lehenbiziko aldiz, herriaren fun-
dazioaren 500. urteurrena ospa-
tzeko ekimen gisa. Hala, lehen hiru 
urteetan Museoaren esku geratu 
zen antolaketa. Ondoren, Bolare-
txe koadrilako kideek hartu zuten 
lekukoa, eta eurak izan dira azoka 
antolatzen urte gehien aritu dire-
nak. Duela bost urte udalak hartu 
zuen antolaketaren ardura. Handik 
bi urtera, baina, azoka antolatzea-
ri utziko ziola iragarri zuen. 

Gauzak hala, herriko ostalariak 
batu eta ekimena euren artean 
aurrera eramatea adostu zuten. 
Esan eta egin: aurtengoa ostala-

riek antolatutako hirugarren edi-
zioa izango da. 

Bisitari kopuruari dagokionez, 
aurreko urteetako markari eus-
tea espero dutela adierazi du an-
tolakuntzan dabilen Marta Go-
mezek: 10.000-12.000 pertsona 
inguru bertaratzea dute aurrei-
kusia, “Bizkaia eta Gipuzkoa ingu-
ruko jendea batik bat”. “Egun ho-
rretan auto-ilara egon ohi da he-
rrian sartzeko”, ziurtatu du azokan 
parte hartzen duen Gines Lopezek. 

Gomezek, bere aldetik, Artziniega-
ko Azokak duen ospe ona azpima-
rratu du, “beste azoka batzuetan 
asko aipatzen dute”. 

Herriaren parte-hartze aktiboa 
Azoka sortu zenetik dabil Lopez 

bertan parte hartzen. Urtero be-
zala, aurten ere umeentzako ga-
nadu feria bat antolatuko du, mota 
askotako animaliekin. 

Ez da, baina, azokan parte har-

tuko duen herritar bakarra izango. 
Artziniegako elkarte zein norbana-
ko ugarik euren ekarpena egingo 
baitute azokan: Builaka  perkusio 
taldeak kalejira antolatuko du, he-
rriko 20 ekoizle eta taldek postua 
jarriko dute... “Beste leku batzue-
tan enpresak kontratatzen dituz-
te halako azokak antolatzeko, bai-
na hemen herriak antolatzen du”, 
azaldu du Lopezek. Gomezek ere 
“jendearen batasuna eta armonia” 

nabarmendu ditu azokatik, “jen-
deak musutruk hartzen du parte”. 

Egitaraua goizean goiz hasi eta 
eguerdi arratsalde partean buka-
tuko da. Hala ere, giroa gauera arte 
luzatu daitekeela ziurtatu du Lo-
pezek, eta aiaraldeko gainontze-
ko txokoetako herritarrei berta-
ratzeko gonbita luzatu die; “esae-
ra zaharrak dioen bezala, irudi ba-
tek mila hitz baino gehiago balio 
duelako”.  

Antzinako azokak Artziniega 
eraldatuko du irailaren 20an

“Artziniegako 
azokak ospe 
handia dauka 
inguruan.
10.000-12.000 
bisitari inguru 
espero ditugu”

ERREDAKZIOA

Udal lanpostuen 
balorazioa egin dute, 
“antolamendua 
hobetzeko”

Aiarako Udaleko lanpostuen ba-
lorazioa egin dute lehenengo aldiz. 
Helburua udaleko langileen anto-
lamendua hobetzea da, orain arte 
ez baita azterketa eta baloraziorik 
egin. Horretarako, Itzarri enpresa 
aritu da lanean. Elkarrizketak, ezta-
baida saioak... egin dituzte, besteak 
beste. 

Bi urteko prozesua
Prozesuak bi urteko iraupena 

izan du. Udal langileen balorazioa 
eta egokitzapena planteatu aurre-
tik, baina, langileen, sindikatuen eta 
enpresaren iritziak hartu dituzte 
aintzat. Ondoren, alderdi politikoei 
aurkeztu zaie.

Udal langileak pozik azaldu dira 
aldaketekin. Izan ere, udaletxeko 
espazioa berrantolatu egingo da. 
Administrari laguntzaileak admi-
nistrari bihurtuko dira, eta aguazi-
la laguntzailea izango da hemen-
dik aurrera. Horretarako, EPE bat 
zabalduko da. Funtzioetan, ordea, 
ez da aldaketarik egongo, Udale-
ko bederatzi beharginek berdin ja-
rraituko dute.

ERREDAKZIOA
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_Argia

Jai egunak 
baino gehiago

Aspalditik dagoen 
ahalegina Aiaral-
dera iritsi da. Salto-
ki kate handiek jai 

egunetan irekitzearen nahia 
langileen kontrako erasoa 
dela eurek ere jakin badakite. 
Langileen prekarizazioan sa-
kontzen dute. Lana eta fami-
lia bateragarriak izateko at-
zerapauso larria da. Sektore 
hau guztiz feminizatua dago, 
beraz, emakumeak dira ire-
kiera hauen ondorioak pai-
ratzen dituzten langileak.

Bezerook, eta ondorioz, gi-
zarteak ere eraso hau pai-
ratzen dugu. Aisialdiaren 
kontrako erasoa da. Kontsu-
mismo basatiaren izenean 
igande eta jai egunetan eros-
ketak egiteko beharra sortu 
nahi dute. 

Hori al da nahi dugun ere-
dua? Saltoki handietan edo 
hiriburuetako hainbat kalee-
tan eman nahi dugu gure jai 
egun edo aisialdia, kontsu-
mitzen? Existitzen ez den be-
har hori sortu nahi digute.

Sindikatuak, merkataritza 
elkarteak, erosle elkarteak... 
irekiera hauen kontra ager-
tu diren arren, PNVk, Eus-
ko Jaurlaritzatik, kontu haue-
tan Espainako legeak baino 
larriagoak diren lege berriak 
inposatu nahi ditu diruan eta 
turismoan oinarrituta. No-
rentzako dirua? Norentzako 
legeak? Hau da Euskal Herri-
rako nahi dugun eredua (eta 
turismoa...)?

Igande eta jai egunetan ire-
kitzen duten saltoki hauetan 
ez dut erosiko, ez igandee-
tan ezta asteko edozein egu-
netan ere. Ez diet nire babe-
sa emango. Guztion aisialdia 
defenda dezagun.

Gometeguiko zuzendaritzak le-
kualdatze ERE bat aurkeztuko due-
la iragarri dio enpresa batzordea-
ri. Laudiokoa da Gometeguik orain 
arte izan duen lantegi bakarra, 
baina orain beste hiru fabrika ire-
kitzeko asmoa dauka zuzendari-
tzak: Etxebarri eta Bikalden (Biz-
kaia) bana egongo lirateke, eta Po-
lonian hirugarrena. Laudioko 105 
langileak lau fabriken artean bana-
tuko lirateke: 40 geratuko lirateke 
Laudion, 35 Bikalde eta Etxebarri-
ra joan beharko lirateke eta beste 
30ak, berriz, Poloniara. 

Lantegi berriak ez lirateke Lau-

dioko fabrika kontrolatzen duen 
enpresa beraren eskuetan egon-
go. Zuzendaritzak bi enpresa berri 
sortzeko asmoa du: bat Etxebarri 
eta Bikaldeko lantegiak kontrola-
tzeko eta beste bat Poloniakoa ma-
neiatzeko. 

Dena dela, informazioa “zehaztu-
gabea” dela azpimarratu du LABe-
ko kide den Ander Erkorekak: “en-
presak bere asmoak mantentzen 
ditu, baina eskaini duen dokumen-
tazioa eskasa da”. Dokumentazio 
horren arabera, baina, Gometegui-
ren jarduera nagusia Poloniako en-
presan egongo litzatekeela azal-

du du delegatuak. ELAko ordeka-
ria den Mikel Olazabalek, berriz, az-
pimarratu du ez dakitela ziur bene-
tako plana hori den edo ez. “Shock 
moduko bat ere izan daiteke, gero 
langileen eskubideak errazago mu-
rriztu ahal izateko”. 

Polonian lantegi berri bat ireki-
ko dela, baina, ziurra dela azaldu 
du Erkorekak, “enpresak herrial-
de hartako lantegi bat erosi bai-
tu jada”. Horretaz gain, azken ne-
goziazio bileran Poloniako gober-
nuarekin akordio bat egina zutela 
helarazi zieten Batzordeko kideei. 
Zuzendaritzak Poloniako lantegia-

ren kontua lan-hitzarmenaren aur-
ka “xantaia” egiteko baliatuko due-
naren susmoa dute Batzordeko ki-
deek. “Enpresako lan-hitzarmena 
2015ean bukatzen da, eta Polonia-
ko ekoizpena merkeagoa dela argu-
diatuta zuzendaritzak presioa sar-
tu ahal izango luke langileen esku-
bideak okertzeko”. 

Lanuzteak datorren astean 
Informazio falta medio, langileen 

artean “urduritasun asko” dagoela 
azpimarratu du Olazabalek. Gau-
zak hala, uztailean greba abiatze-
kotan egon ziren, baina zuzendari-
tzarekin negoziatzeko akordio ba-
tera iritsi zirenez bertan behera utzi 
zuten deialdia. 

Hala ere, Batzordetik salatu dute 
zuzendaritzak ez duela negoziazio 
osoan zehar aurpegirik eman; “abo-
katu ekonomista bat aritu da gure-
kin hitz egiten, zuzendaritzakoak ez 
dira bertaratu ere egin”, azaldu du 
Erkorekak. Horregatik, Poloniako 
lantegiari begirako zenbait exijen-
tzia helarazi dizkio Batzordeak zu-
zendaritzari: Gometegui enpresa 
bakarra izaten jarraitzea eta lan-
gileak Poloniara joatera ez derri-
gortzea. 

EREaren albistea jasota, langileek 
asanblada egin zuten atzo (irailak 
10) arratsaldean, eta datorren aste-
ko asteazken eta ostegunean bi or-
duko lanuzteak egitea erabaki dute.   

Gometeguik Aiaraldetik kanpora eraman 
nahi du ekoizpenaren zati handiena

Laudion dago Gometeguik orain arte izan duen lantegi bakarra.  Argazkia: aiaraldea.com

Saratxon kokatuta dago Degui-
sa lantegia, erregogorren ingu-
ruan aritzen da eta hainbat aplika-
zio industrialetarako produktuak 
ekoizten ditu. Hitzarmen kolekti-
boko epea gaindituko dute aurten 
eta hori dela eta, enpresa eta lan-
gileen ordezkariek negoziaketak 
abiatu zituzten; momentuz ados-
tasunik lortu ez dela eta, iraila-
ren 2tik aurrera greba mugaga-

bea abiatu dute bertako langileek.
Miguel Burdallo, enpresa-ba-

tzordeko presidentearen hitze-
tan, langileak 2008. urtetik sol-
data igoerarik gabe egon dira. 
“Galdutakoa berreskuratzeko 
apustua egin behar dugu”, adie-
razi du ordezkariak. Enpresak bi 
hilabeteri dagozkien soldatak ere 
zor dituela adierazi du. Horrekin 
batera ultraaktibitatea bermatze-

ko eskaera luzatu du “Egungo hi-
tzarmena abenduaren 31n amaitu 
eta zuzenean Estatuko beira eta 
zeramikaren hitzarmenera pasa-
ko ginateke, %35eko diru galera-
rekin”, gaineratu du Burdallok.

Greba mugagabea da, akor-
diorik lortu ezean luzatu daite-
keen egoera. “Enpresak inolako 
jarduerarik ez duela” nabarmen-
du du enpresa batzordeko presi-
denteak, eta langileek emandako 
erantzuna oso positibotzat har-
tu du. 

Grebak aurrera jarraitzen badu 
ere, enpresa eta langileen ordez-
karien arteko negoziaketek au-
rrera jarraitzen dute. Azken har-
tu-emanetan enpresak %0.5 eta 
%1eko igoera eskaintzen zuen lan-
gileentzako. Kontuan izan behar 
da eskala bikoitza ezarrita dagoe-
la enpresan, langileen ordezka-
riek ordea, %1.5 eta %3.5eko 
igoera eskatzen dute.

Deguisako langileak greba mugagabean 
lan-hitzarmenaren defentsan LAN ESKAINTZAK

Ekoizpen adituak Tubos 
Reunidos Industriales 
enpresan (Amurrio)

Autoaren mekanikari 
elektrikaria (Amurrio)

Galdaragilea (Planoen 
interpretazioan aditua) 
(Laudio)

Saltzailea (Amurrio)

Soldatzailea TIG eta Semi 
(Laudio)

Tornularia (Laudio)

Administrari laguntzaileen 
eta zerbitzu langileen 
lan-poltsa (Aiara)

Informazioa: 
Amurrio 
Bidean Toki 
Garapenerako 
Elkartea  

ERREDAKZIOA I Andima Landaluze

Irailaren 2an hasi zuten greba Deguisako langileek.  Argazkia: aiaraldea.com       

ERREDAKZIOA I        

Gometeguiko zuzendaritzak lekualdatze  ERE bat aurkeztuko duela iragarri dio Enpresa Batzordeari. ERE horren 
bidez, Laudioko 30 langile Polonian duen lantegira bidaltzea da zuzendaritzaren asmoa. Beste 35 Etxebarri eta 
Bikaldeko (Bizkaia) lantegietara joango lirateke. Laudion, 105 langiletik 40 baino ez lirateke geratuko. 
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Jonatan
Moreno
PARTAIDETZAN ADITUA

_Argia

Badatoz 
hauteskundeak

Aurrez aurre dauka-
gu udazkena eta uda-
letxeetako agintal-
di amaiera. Duela lau 

urte, Aiaraldean zenbait aldake-
ta politiko bizi izan genituen, inoiz 
baino gehiago. Hauteskunde ho-
rietan ia guztiok politika egite-
ko modu berriaren promesare-
kin guregana etorri ziren. Balan-
tzea egiteko momentua heltzen 
ari da eta promesa horiek be-
netakoak ziren edo ez pentsatu 
beharko dugu. 

Nire ustez, aldaketa sakonak 
eman dira, nahiz eta hain age-
rikoak ez izan herritarrontzat. 
Parte-hartzea gero eta gehiago 
kudeaketaren egunerokotasu-
nean sartzen ari da. Gardenta-
suna, kodigo etikoa eta gainon-
tzeko neurriak ere gero eta in-
dar handiagoa hartzen ari dira 
gure udaletxe eta diputazioe-
tan. 

Ez daukadana hain argi da ia 
neurri eta pauso guzti hauek he-
rritarrongan isla duten. Politi-
kagintzatik jasotzen dugun iru-
dia, telebistak eta gainontzeko 
komunikabideek baldintzatuta 
dago eta hortik datorkiguna ez 
da batere ona.

Udaletxeetan dago benetako 
politika, herritarrok jasotzen di-
tugun zerbitzu publiko gehienak 
erakunde lokalek kudeatzen bai-
tituzte, baina tamalez, gure in-
gurukoek ondo egin arren, ba-
daude oraindik politika “handi” 
horretan hain “zintzo” jokatzen 
ez dutenak eta hori, zoritxarrez, 
politikari guztien irudiaren kon-
tra doa, nahiz eta gugandik hur-
bilen lan egiten dutenek lan bo-
luntarioa egin. 

Bereizketa egin dezagun bi ho-
rien artean, gure alkate eta zine-
gotziak merezi baitute.

Erabakitzeko eskubidea gauzatzeko 
herri-kontsulta Arrankudiaga-Zollon 
Azaroaren 2rako jarri du zita “A2 Ados” plataformak. Euskal estatu burujabe bateko herritar izan nahi duten 
bozkatuko dute Arrankudiaga-Zolloko herritarrek Etxarri-Aranatzen egin zen herri kontsultari lekukoa hartuz.   

“Nahi duzu euskal estatu buruja-
be bateko herritar izan?”. Galdera 
horri bozka bidez erantzuteko au-
kera izango dute Arrankudiaga-Zo-
lloko herritarrek datorren azaroa-
ren 2an, A2 Ados plataforma sortu 
berriak antolatuko duen herri kon-
tsultan.

Herri galdeketa deitzearen ideia 
“modu naturalean” sortu zela azal-
du Joseba Martin plataformako ki-
deak. Hamar urtez EAJren partez 
Arrankudiaga-Zolloko alkate izan-
dako Jose Aspiazuren laguna da 
Martin, eta biak elkarrekin Kata-
lunia zein Eskoziako autodetermi-
nazio prozesuez hitz egiten zeu-
dela bururatu zitzaien kontsulta-
ren ideia. 

 Hurrengo pausoa egitasmoa 
martxan jartzeko herriko jende 
gehiago lotzea izan zen. “Jendea 
berehala animatu zen parte har-
tzera”, azaldu du Martinek, “nahiko 
prozesu herrikoia izan da”.  Horre-
taz gain, Gure esku dago dinamikak 
izandako eragina ere aipatu du A2 
Ados plataformako kideak, “herrian 
ilusio berezi bat sortu zen ekimen 
horrekin. Giza katera joateko hiru 
bus bete ziren,  eta hori ez da mar-
ka makala gurearen moduko herri 
txiki batentzat”. 

Parte-hartzea, “erlatiboa”
Prozesuan parte hartzera anima-

tu ziren herritarrak Gizarte Etxean 
biltzen hasi ziren. Etxarri-Aranatze-
ko herri kontsulta antolatu zuten 
herritarrekin kontaktuan jarri ziren, 
eta Andra Mariko jaietan eman zu-
ten plataformaren eta kontsul-
taren berri.  Azaroaren 2an egin-
go den bozketaren harira, Marti-
nek azpimarratu du plataformatik 

ez dutela ez baiezkoa, ez ezezkoa 
ezta boto zuria bultzatuko. Herri 
kontsultan zenbat herritarrek par-
te hartzea espero duten galdetuta, 
Martinek azaldu du parte hartzea-
ren kontua “erlatiboa” dela. Kons-
tituzio Espainiarraren bozketak 
Arrankudiagan izan zuen emaitza 
jarri du horren adibidetzat: Errol-
daren %37a baino ez zen bozka-
tzera joan, eta berdinketa eman 
zen baiezkoaren eta ezezkoaren 
artean: 109 bozka aukera bakoitzak. 

“Guretzat garrantzitsuena ez da 
zenbat jendek parte hartzen duen 
kontsultan, erabakitzeko eskubidea 
Arrankudiaga-Zolloko herritarren 
eskuetan jartzea da gure helbu-
rua. Bozkatzeko prest herritar ba-

kar bat baino ez balitz egongo ere, 
boto emate hori posible egitearen 
ideia oso interesgarria irudituko li-
tzaiguke”.

“Ziur gaude gurea ez dela azken
 galdeketa izango” 
Lan guztia azaroaren 2ko zita-

ra bideratua duten arren, A2-eko 
kideek badakite egun horretan ez 
dela ezer bukatuko: “Arrankudia-
ga-Zollo ez da halako herri kontsul-
ta bat martxan jarriko duen azken 
herria izango”.  Horregatik, prest 
azaldu dira Arrankudiaga-Zollo-
ko esperientzia antzeko ekimenak 
martxan jarri nahiko lituzketen bes-
te herriekin konpartitzeko. Horretaz 
gain, erabakitzeko eskubidearen al-
deko jardunean aritzen jarraituko 
dutela ziurtatu du Martinek, “maila 
nazionalean ekimenak planteatzen 
badira gu ere han egongo gara”.   

Andra Mariko jaietan aurkeztu zuten A2 Ados plataforma, herri kontsulta aurrera eramateko.   Argazkia: Aiaraldea

Azaroaren 2an egingo den he-
rri kontsultak baditu bere aurre-
kariak: 1979. urtea zen. Lehen 
udal-hauteskundeak egin os-
tean, Arrankudiaga-Zolloko Uda-
lean EAJk eta Ezker Abertzalea-
ren partez aurkeztutako inde-
pendenteek lortu zuten ordez-
karitza (hiru eta lau zinegotzi, 
hurrenez hurren). 

Txomin Egiluzek ondo gogo-
ratzen du garai hura, bera izan 
baitzen hautatua alkate izateko. 
Gernikako Estatutua onartu gabe 
zegoen oraindik, eta Euskal He-
rriaren autodeterminazioaren 
gaia pil-pilean zegoen herrian.  

Hala atera zen Euskal Herria-
ren independentziaren aldeko 

mozioa, Gobernadore Zibilari be-
rak aurrera eraman dezan hela-
razi zitzaiona. Udalean ordezka-
tuak zeuden bi talde politikoek 
aho batez onartu zuten.  

Zeresan nabarmena sortu 
zuen mozioak, independentzia-

ren alde egiten zen lehen aldie-
tako bat izan baitzen. “Hurrengo 
egunetan idatzi, mehatxu zein 
irainak jaso genituen, oraindik 
kide frankista asko zituzten es-
tatuaren organoetatik”, oroitu 
du Egiluzek.   

Prentsan oihartzuna izan zuen Udalean hartutako erabakiak. 

Arrankudiaga-Zolloko Udalak Euskal Herriaren 
independentzia aho batez aldarrikatu zuen 1979an 

“Garrantzitsuena 
ez da 
galdeketaren 
parte-hartzea 
edo emaitza, 
galdeketa egitea 
bera baizik” 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares
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Astebete baino gutxiago behar 
izan dute Aranzadi zientzia elkar-
teko kideek Urduñako udal-hile-
rrian egin duten indusketa buka-
tzeko. Gerra Zibilaren garaian zein 
gerraostean frankismoak Urduñan 
eragindako errepresioan sakon-
tzea izan da indusketaren helbu-
rua. Hala, errepresio horren lagin 
bat atera dute lur-azpitik: 14 per-
tsonen hezurrak, bi ilaratan jarri-
ta. Hezurren inguruan egur arras-
toak topatu dituzte, zerraldoetan 
lurperatuak izan zirenaren seinale. 

14 gorpuen arrastoak Donostia-
ko Medikuntza Fakultatera eraman 

dituzte Aranzadikoek. Bertan, jada 
susmoak konfirmatzea dute au-
rreikusia. Hau da, hezur horiek Ur-
duñako kontzentrazio esparruan 
zein gerora leku berean egon zen 
presondegian hildako pertsonak 
direla. 

Urduñako herritar nagusienek 
betidanik jakin izan dute gaur egun  
Urduñako jesuiten ikastetxea da-
goen eraikina Gerra Zibilaren ga-
raian kontzentrazio esparrua izan 
zela. Baina kontzentrazio esparrua-
ren historia ez zen 2011ra arte eza-
gun bilakatu. Urte hartan Joseba 
Egiguren kazetari laudioarrak Pri-

sioneros en el campo de concen-
tración de Orduña liburua kaleratu 
zuen; artxiboetan pilatutako ma-
terialez zein lekukoen testigan-
tzaz osatutako ikerketa. Ikerketa 
hori argitara atera zenean Urduña-
ko Udalak memoria historikoaren 
gaia lantzeari ekin zion, eta ordutik 
hona ugariak dira alor horri begira 
herrian egin diren ekimenak. 

Kontzentrazio esparruan zein 
presondegian egon ziren hildakoen 
zifra ofizialak jasotzen ditu Egigu-
renen azterketak. Orotara, 200dik 
gora pertsona hil ziren, gosearen 
edo gaixotasunen eraginez gehie-

nak. Baina egon ziren baita euren 
buruaz beste egin zutenak edo-
ta kontzentrazio esparruko zain-
dariek hil zituztenak ere, Egigure-
nen liburuan azaltzen diren testi-
gantzen arabera.  Beste lekuko ba-
tzuen hitzetan, udal-hilerrian lur-
peratzen zituzten hildako presoen 
gorpuak. Informazio horri jarraiki 
jarri zen Urduñako udala Aranza-
di zientzia elkartearekin harrema-
netan, hilerrian indusketak egiteko. 

Indusketa, “sinbolikoa”
Hilerria bi zatitan banatua zegoen 

Gerra Zibilak eztanda egin zuenean. 

Zati katolikoa zegoen alde batean, 
eta ez-katolikoa bestean. “Ez-kato-
likoan sartzen zituzten hildako pre-
soak”, azaldu du Aranzadiko kide 
den Gimmy Jimenezek, “baina baita 
bere buruaz beste egiten zuten he-
rritarrak, eskaleak edota zati kato-
likoan sartzeko haina diru ez zute-
nak ere”. Horregatik, analisiak egin 
arte ezin da ziurtatu topatutako 
gorpuak presoenak direnik. Dena 
dela, Aranzadiko kideek uste dute 
zaila izango dela hezurrak norenak 
diren zehaztea, lurpean beste 200 
gorpu edo gehiago egon daitezkee-
lako eta senide guztiak identifika-

Frankismoaren biktimak eta 
memoria azaleratzen Urduñan

14 gorpu atera dituzte lurpetik 
Urduñako udal-hilerrian, Aranzadi 
zientzia elkarteak gidatutako 
indusketetan. Urduñako kontzentrazio 
esparruko eta kartzelako presoen 
gorpuak diren ikertuko dute orain. 
Hildako gehienak gosearen eta 
gaixotasunen eraginez hil ziren; baina 
egon ziren baita euren buruaz beste 
egin zutenak edo kontzentrazio 
esparruko arduradunek hildakoak 
ere, lekukoen arabera. Gobernu 
frankistaren datu ofizialek 200 
hildako baino gehiago egon zirela 
zehazten dute. 

Paco Etxebarria auzitegiko medikuak parte hartu du indusketan.  Argazkia: Izar Mendiguren Cosgaya

ERREDAKZIOA I            I   Txabi ALvarado Bañares 

_memoria historikoa Urduñan 

2011
MARTXOA 
Ikerketaren aurkezpena 
Joseba Egiguren kazetariak 
Urduñako kontzentrazio 
esparruari buruzko ikerketa 
plazaratzen du,  geroago gaiaren 
inguruko liburu bat idazteko 
baliatuko duena. 

UZTAILA
“Frankismoa gaitzesteko eguna” 
Uztailaren 18a “Frankismoa 
gaitzesteko eguna” izendatzea 
onartzen dute Urduñako 
Udalbatzan. 

2012
EKAINA
Barkamen eskaera
Udalak ofizialki barkamena 
eskatu egiten du gerra gatibuak 
udal-lanetan esklabo gisa erabili 
izanagatik. Aho batez onartzen 
da, Bildu, EAJ eta PPren aldeko 
bozekin.

Memoria historikoaren inguruko 
ekimenak
Memoria historikoa 
berreskuratzeko jardunaldiak 
antolatzen dira. Herrian dauden 
plaka frankistak kendu egiten 

dira  eta udal hilerrian plaka 
bat jartzen da kontzentrazio 
esparruan eta presondegian hil 
zirenen omenez. 

UZTAILA Omenaldia
Omenaldia egiten zaie 
kontzentrazio esparruan egon 
ziren gerra presoei. 

2013

EKAINA 
Maria Servini epailearekin 
biltzea Urduñako alkateak 
Argentinara bidaiatzen du Euskal 
Herriko ordezkaritza batekin 
eta kontzentrazio esparruaren 
inguruko ikerketa ematen dio 

frankismoaren aurkako kereilak 
daramatzan Maria Servini 
epaileari. 

2014
UZTAILA Udal aulkien moldatzea 
Udalbatza aretoko aulkiak 
moldatu egiten dituzte, ikur 
frankistak ezkutatzeko. 

ABUZTUA 
Indusketak hilerrian
Aranzadi zientzia elkarteak 
indusketak egiten ditu hilerrian 
eta 14 pertsonen arrastoak 
topatzen dituzte.
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tuak ez dituztelako. “Momentuz ez 
dago identifikazio lan bat egiteko 
asmorik”, azaldu du Lourdes He-
rrasti Aranzadiko antropologoak, 
“topatutako arrastoak presoenak 
direla frogatzea baino ez”. 

Aranzadiko kideek ez dute au-
rreikusten preso guztien hezurrak 
lortu arte induskatzen aritzea. 60. 
hamarkadan horma hilobiak erai-
ki ziren presoen gorpuak lurpe-
ratuak zeuden tokietan. Induska-
tu duten zatia bi horma-hilobiren 
artean dago, baina arrasto gehia-
goren bila hasteak horma-hilobiak 
mugitu behar izatea ekarriko luke. 

Balizko bigarren azterketa-fa-
se bati heldu baino lehen “iker-
ketak zer eman dezakeen” azter-
tu behar dela azpimarratu du He-
rrastik. “Zaila izango da gorpuen 
eta senideen arteko ADN bidezko 

loturarik egitea, baina sinbolikoki 
balioko du”, adierazi du Egigure-
nek. Indusketan parte hartu duen 
Paco Etxebarria auzitegiko medi-
kua bat dator baieztapen horrekin: 
“lokalizatu dugun gorpu bakoitzak 
errespetua merezi duen duintasu-
na irudikatuko du”. Behin analisiak 
bukatuta, gorpu bakoitzaren banan
-banako txostenak prestatuko di-
tuzte Aranzadiko kideek. “Azterke-
ta antropologikoa egingo zaie, se-
xua, adina eta bestelako bereizga-
rriak zehazteko”, Herrastiren hi-
tzetan. Egigurenen ustetan, adina 
zehazteak kontzentrazio esparru-
ko edo geroago egon zen preson-
degiko presoak ziren zehazteko ba-
lio dezake; “kontzentrazio esparru-
ko presoak nahiko gazteak ziren. 
Kartzelan egon zirenak, berriz, kon-
dena bat betetzen zeuden, eta oro-
korrean nagusiagoak ziren”.

Azterketa lan hori bukatuta, he-
zurrak Urduñara itzultzea da as-
moa, oroitarri batekin lurperatuak 
izan daitezen. 

+info: bideoa: 
Arazadiko kideak  

hilerriko indusketa
-lanetan.

Zuk ikerketa egin baino lehen 
zer nolako informazioa zegoen 
kontzentrazio esparruaren in-
guruan? 

Guzti hori ikertzen zen lehen 
aldia izan zen.  Urduñako per-
tsona zaharrenek bazekiten ge-
rra garaian Urduñako Jesuiten 
eskolan borrokalari antifrankis-
ta asko sartu zituztela eta egoe-
ra tamalgarrian izan zituztela. 
Baina hori baino ez. Lehenengo 
Urduñatik pasa ziren gerra pre-
so ohiak bilatzen ahalegindu nin-
tzen. Eurak izan ziren benetako 
protagonistak eta eurak ere ba-
dira ze oraindik bizi dira batzuk, 
eta euren bizipenak jaso nahi ni-
tuen. Orduan zorionez zortzi 
aurkitu nituen;  90 urte bitarte-
koak guztiak eta burua ondo zu-
tenak. Hori izan zen oinarrieta-
ko bat. Bestea artxibategietara 
jo eta dokumentazio bila hastea 
izan zen. 

Kontzentrazio esparruan fran-
kistek  hainbat errepresio tek-
nika erabili zituztela aipatzen 
duzu. Nolakoa izan zen presoe-
kiko errepresioa?

Errepresioa psikologikoa eta 
baita fisikoa ere. Bertan bizi izan 
ziren egoerak oso larriak izan zi-
ren. Gosea, kolpeak, makurra-
razteak, pilaketak eta guzti hori 
alde batetik. Eta psikologiko-
ki ere bai. Azken batean, haiek 
izan ziren gerra galdu zutenak 
eta Franko garailea zen. Orduan 
frankisten esku zeuden eta au-
kera gutxirekin.   

Horretaz gain, ikerketan pre-
soak zenbait lanetan esklabo 
bezala erabili zituztela aipatzen 
duzu. Zer motatako lanetan?

Lan publiko zein pribatuak egi-
tera behartu zituzten. Lehenen-
goen artean  herriko zenbait kale 

eta eraikuntza konpondu zituz-
ten. Adibidez Zezen Plaza, Adua-
na… hemen La Muera inguruan 
zegoen bainuetxea ere bai, zubi 
asko… eta baita Txarlazo men-
diaren gailurrean dagoen Ama 
Birjinaren monumentua ere. Eta 
pribatuei dagokionez Frankoren 
aldekoen etxeetan eta negozioe-
tan egin zuten lan.

Zifra ofizialek 24 hildako 
egon zirela esaten dute, baina 
zuk askoz gehiago izan daitez-
keela diozu...

Bai, ofizialki kontzentrazio es-
parruan hil zirenak 24 izan ziren. 
Gehienak gaixotasunen eraginez 
hil ziren eta  birikietako arazoak 
zituztelako. Katarroak, pneumo-
niak eta halakoak. Eta baten ba-
tek bere  buruaz beste egin zuen. 
Baina preso ohien testigantzen 
arabera askoz gehiago hil zi-
ren; batzuk makilakadaz, kolpe-
ka, beste batzuk gosearen eragi-
nez… baina datu guzti horiek ez 
daude erregistroan sartuta. Ofi-
zialki 24 dira baina, nire ustez, 
gehiago izan ziren. Horretaz gain, 
eraikina presondegi bilakatu ze-
nean beste 200 preso inguru hil 
zirela dio erregistroak. 

Gerra bukatuta, kontzentrazio 
esparru hori  Urduñako preson-
degia bilakatu zen eta ondoren 
eskola. Nolakoa izan zen eraiki-
naren eboluzioa?

Gerra hasi aurretik hutsik ze-
goen eraikuntza hori, munizipala 
zen, udalarena. Gerra etorri ze-
nean gudariak sartu ziren ber-
tara. Gero Franko sartu zenean 
izan zen kontzentrazio esparru, 
1937an. 1939an hustu egin zuten 
berriro eta urte horren amaie-
ran dagoeneko ekarri zituzten 
preso nolabait “arruntak”; prin-
tzipioz gerra presorik ez zegoe-
lako (gerra bukatua zegoelako). 
Eta hor denetarik zegoen: lapu-
rretak egiteagatik sartu zituzte-
nak… eta baita politikoak ere, ge-
rran ibilitakoak eta halakoak. Or-
duan hori izan zen Prisión Cen-
tral de Urduña deitzen zena. 
Hori urte batez egon zen ireki-
ta eta gero berriro hustu zuten, 
kuartel militarra egon zen on-
doren…  gero etorri ziren jesui-
tak, gero hutsik berriro, eta orain 
ikastetxe pribatua da eta josefi-
noak daude.

“Makilakadaz, kolpeka, 
gosez... preso asko hil 
zirela diote lekukoek”
JOSEBA EGIGURENEk (Laudio, 1964) atera zuen argita-
ra kontzentrazio esparruaren historia, Prisioneros en el 
campo de concentración de Orduña liburuan.   

Indusketan presente egon da Joseba Egiguren. Argazkia: Aiaraldea.com

”Lan publiko zein 
pribatuak egitera 
behartu zituzten 
presoak; herriko 
zenbait kale 
eta eraikuntza 
konpondu 
zituzten”

”Errepresio 
fisiko zein 
psikologikoa 
jaso zuten 
kontzentrazio 
esparruko 
presoek”

Aurkitutako he-
zurren ADN bi-
dezko
identifikazioa “ia 
ezinezkoa” izan-
go dela adierazi 
dute Aranzadiko 
kideek, 
senide askoren 
berri ez 
dagoelako eta 
lurpean bes-
te 200 gorpuren 
arrastoak egon 
daitezkeelako.  

Kontzentrazio esparruaren ezagutzen den argazki bakarra, 1939an egina.

ESKUALDEKO 
HOBIRIK HANDIENA 
DA URDUÑAKOA, 
BAINA EZ 
BAKARRA  

“Urduñakoa da, dudarik gabe, 
Gerra Zibileko Aiaraldeko hobi-
rik garrantzitsuena Joseb Egigu-
ren kazetariaren hitzetan. Baina 
eskualdeko beste txokoetan ere 
gon ziren hildako eta fusilatuak. 
Laudion orotara 20 pertsona hil 
zirela azaldu dute Laudio Memoria 
elkarteko kideek, baina gehienak 
frontean hil zirela gaineratu dute. 
Laudioar bat Ezkabako kartzelan 
hil zutela gaineratu du elkarteko 
kide den Andoni Larreak, “eta Lau-
dion bertan errepublikaren aldeko 
asturiar bat hil zutelakoan ere gau-
de, baina hori guztia dokumenta-
zioarekin frogatzea falta da”. 

Errepublikarrek, euren aldetik, 
Laudioko Urkixo Markesen jaure-
giko zerbitzaria erail zutela gai-
neratu du Laudio Memoriako ki-
deak. “Arrankudiagan harrapatu 
zuten”, azaldu du Larreak, “jaure-
gian frankistentzako armak ezku-
tatuak zeudela uste zuten errepu-
blikanoek, eta zerbitzariari infor-
mazioa ateratzen saiatu ziren”. 

Saratxon hiruzpalau fusilatu
Amurrio Laudio baino hurbila-

go zegoen frontetik. Hala, egoe-
ra gatazkatsuagoa zen bertan. 
Gerra hasieran batailoi anarkista 
bateko kideek Laudioko lau guar-
dia zibil hil zituzten Saratxoko hi-
lerriaren alboan eta inguruko lan-
da batean lurperatu zituzten. Hala 
azaldu dute Aztarna elkarteko ki-
deek. Elkartetik gaineratu dute lau 
guardia zibil horiek errepublikaren 
alde agertu zirela, baina batailoi-
ko kideek espioiak zirenaren sus-
moa zutela. 

1943an, gerra amaituta, Baran-
bio aldean Nafarroako maki bat ha-
rrapatu eta fusilatu zutela gaine-
ratu dute Aztarnako kideek, “eli-
za alboko ortu batean lurperatu 
zuten”. 

Amurrioko hilerri zaharrean ere 
borrokan hildakoen hainbat gor-
pu lurperatu zituzten. Hilerria 40. 
hamarkadan itxi zuten, eta bertan 
lurperatuak zeudenen senideei epe 
bat eman zitzaien gorpuak eska-
tzeko. Erreklamatuak izan ez ziren 
gorpuak hezurtegira eraman zire-
la suposatzen da, Eusko Jaurlari-
tzaren webgunean jasotako infor-
mazioaren arabera. 

Amurrioko hilerri zaharra. 
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Pregoia

Duela urte eta erdi 
argitaratu nuen 
eleberriak, Ma-
nuelak, hainbat 

poztasun eman dizkit. Sor-
presaren bat edo beste 
ere eman dit eleberria ar-
gitaratzeak. Baina aur-
tengo udakoa hobezina 
izan da, eleberriaren bidez 
nire Okondo maiteko jaie-
tan pregoilari bilakatu bai-
naiz.

Ohore bat izan da, inoiz 
ahaztuko ez dudan gorai-
pamena; uneoro oso mai-
tatua sentitu bainaiz inoiz 
imajinatuko ez nuen be-
zala inplikatu den herria-
gatik. Ez dute soilik euren 
arbasoen historia konta-
tzen duen liburu hori erosi, 
irakurri ere egin dute, eta 
niri istorioa kontatzen ja-
kin izan dute. Okondok pai-
saiak eman dizkit, bizitza, 
identitatea; eta okondoa-
rrak ere eman dizkit, nire 
garaikoak zein arbasoak.

 Beti izan naiz leku ho-
nen parte, eta ezin dut nire 
historia bertako historia-
rik gabe imajinatu. Historia 
zaharretatik dakit aspaldi-
ko garaietan nahitaezkoa 
zela talde bateko kide iza-
tea jendartean paper bat 
izateko. Gaur egungo his-
torietatik, berriz, norbana-
koak unibertsoaren erdi-
gunea hartzen duela. Ko-
munitate txiki honen par-
te izatearen zortea nabari 
dut. Komunitate bat zei-
netan guztiak garen nor-
bait, zeinetan guztiok du-
gun historia, antzinatasu-
na, leku propio bat zeine-
tara behin eta berriz itzuli. 
Horregatik guztiagatik: es-
kerrik asko!

Zer moduzkoa izan da Cirque 
du Soleil-ekin izan duzun espe-
rientzia?

Oso esperientzia aberasgarria 
izan da. Bi gauza azpimarratu-
ko nituzke. Lehena, pertsona ko-
puru oso handientzat antzeztea-
ren aukera izan dudala; 4000-
5000 pertsonen aurrean aritzea 
ez baita oso ohikoa antzerki ak-
tore batentzat. 

Horretaz gain, eszenatokiaren 
atzetik dagoen guztia azpimarra-
tuko nuke: bere ekoizpen guztia 
ordena oso zorrotz batekin kon-
trolatu behar duen enpresa han-
di batentzat lan egitearen espe-
rientzia.

Cirque du Soleil-ekin bukatu-
ta, YINdeYAN antzerki laborate-
giaren egitasmoa duzu esku ar-
tean...

Cirque du Soleil-en eta bes-
te ikastaro batean aritu naizenez 
aurten laborategia nolabait kon-
primitu behar izan dut, 6 aste-
ko intentsibo batetik 3 asteko are 
laborategi intentsiboago bate-
ra pasatuz. Zortzi ordu egunean, 
astelehenetik larunbatera. 

Aurten laborategia Bilbon 
egingo da lehenbiziko aldiz. La-
borategiaren aurreko sei 
edizioak Laudion egin di-
tut, baina Bilbon pro-
batzearen beharra 
ikusten dut, ber-
tan horrelako 
laborategien-
tzako azpie-
gitura inte-
resgarriak 
daudela-
ko. 

Badu lekurik antzerkiak Lau-
dion?

Aurten YINdeYAN laborate-
gia Laudotik Bilbora mugitu iza-
na nire iritziaren adierazle handi 
bat da. Kanpoan egon naizen urte 
hauetan Laudio herrigintza alo-
rrean asko garatu dela uste dut. 
Herria kulturalki eta sozialki ber-
piztea helburu duen mugimen-
du bat dagoelakoan nago. Baina 
Udala herriak eskatzen duenetik 
oso urrun dago.

Oroitzen duzu zure lehenbizi-
ko rola?

Lehen-lehen-lehena izan zena 
oso ondo gogoratzen dut, aktore 
bilakatzera bultzatu zidana izan 
zelakoan bainago. Sei urte inguru 
izango nituen eta Urduñako mon-
jetan nengoen ikasten. Gaboneta-
rako antzerki obra bat zen, zoo-
logiko bati buruzkoa, eta anima-
lia hezitzailearen rola zegoen. 

Nik printzipioz ez nuen antzer-
kian parte hartuko, baina rol hori 
egin behar zuen mutikoa gaixo ja-
rri zen emanaldia izan baino bi 
egun lehenago. Orduan klasean 
galdetu zuten ea norbaitek mu-
tiko gaixoa ordezkatu nahi zuen 
eta nik, ez dakit zergatik, nire bu-
rua aurkeztu nuen. Hurrengo goi-
zeko harrotasuna oroitzen dut, 
gau bakar batean animalia hezi-

tzaileari zegokion testu guztia 
ikasi nuela erakutsi nionean.

Animaliak heztetik Cirque 
du Soleil-era...

Urteak aurrera joan ahala an-
tzezpen txiki gehiago egiten joan 
nintzen. Lamuzako ikastetxean 
nenbilenean ere aukera zegoen 
guztietan animatzen nintzen ha-
lakoak egitera, baina inolako an-
biziorik gabe. Ez nuen aktore iza-
tea nahitaezko amets, dibertitzea 

baizik.
Erabakia geroago etorri 

zen, 20 urte nituela. Bartze-
lonan Telekomunikazio Inge-
niaritza ikasten nenbilen eta 
hura nire bizitzan nahi nue-
naren kontrakoa zela ohartu 
nintzen. Orduan, nire burua-
ri galdetu nion zer zen nahi 
nuena, eta hor agertu ziren 
artea eta, zehazki, antzerkia. 
Eta horretan murgildu nin-
tzen. Ingeniaritza egun bate-
tik bestera utzi eta antzer-
kian ehuneko ehunean sar-

tu nintzen. 

Cirque du Soleil-en beste ikus-
kizun bat egitera animatuko zi-
nateke?

Ez dut ezetz esango; ezin zaio-
lako halako aukera bati ezetz 
esan, baina formatu txikia da nik 
gehien gozatzen dudana eta nire 
sormena gehiago lantzeko ba-
lio duena, askoz hurbilagokoa. 
Nik askoz urduritasun handiagoa 
bizi izan dut proiektu propio bat 
50 pertsonen aurrean antzez-
tuz 5000 ikusleren aurrean Cir-
que du Soleil bezalako proiek-
tu bat defenditzen baino. Publi-
koaren arnasa gertu sentitzeak, 
bere erreakzioak hurbiletik ja-
rraitzeak... lana intentsitate han-
diagoz bizitzea dakar.

ANTZERKIA

“Urduriago egon naiz antzezlan txiki batean 
Cirque du Soleil ikuskizun erraldoian baino”
Sei urterekin Urduñako mojen ikastetxean zegoela animalia hezitzailearen rola jokatzetik Cirque du Soleil-en parte 
hartzera. Ibilbide luzea egin du PABLO IBARLUZEAk (Laudio, 1980) antzerkigintzan, aktore zein zuzendari moduan.

“Oso 
esperientzia 
aberasgarria 
izan da Cirque du 
Soleil-en bizi izan 
dudana”

“Nire lehen 
rola animalia 
hezitzailearena 
izan zen, sei 
urterekin”

ARTISTAREN 
INSPIRAZIOAK
PELIKULA: AIRBAG 
“Antzerkia egiteko 
Ingeniaritza uztear 
nengoenean milaka aldiz 
ikusi nuen, eta ikustaldi 
bakoitzean detaile berriak 
topatzen nituen”.

ANTZERKIA: 
RISTORANTE INMORTALE 
(FLÖZ KONPAINIARENA)
“Maskaren antzerkian 
murgiltzera bultzatu 
ninduen”.

LIBURUA: 
EL CUERPO POÉTICO 
(JAQUES LECOQ)
“Beti daukat eskura, 
begiratu bat emateko. Nire 
lanean erreferentea da”. 

MUSIKA: 
BARRINGTON LEVY
“Musika estiloz aldatzen 
noa, orain reggae-rekin 
nabil batez ere”. 

 

ERREDAKZIOA I    I Txabi Alvarado Bañares
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_kultura

Edorta Morenoi
Historialaria

_Lurpetik
Mugarri baten zentzugabekotasuna

 
 Iragan apirilean ekimen bat burutu zen Untzueta mendian, 

bertan kokaturiko gazteluaren “nafartasuna” aldarrikatzeko. 
Normalean, diplomatikoa izaten saiatzen naiz bestelako iritziak 
dituztenekin baina gaurkoan diplomazia etxeko armairuan utzi-
ko dut nahita ahaztuta, zeren eta, nire aburu apalean, Aiaraldea 
Komunikazio Leihoak Untzuetako ekitaldiaren harira eginda-
ko bideoan agertutakoa hitz bakar batekin defini daiteke: erri-
dikulua. Erridikuluak hori eta Nafarroako Erresumaren oroime-
nez, euskal nazionalismotik Euskal Herriaren kontzientzia nazio-
nalaren “betierekotasuna” justifikatzeko, egiten diren ekitaldi, 
ekimen eta abar folkloriko guztiak. Eta harriak alde batera zein 
bestera botako ditut, erridikuluak baitira oso espainiar naziona-
listek espainiar nazioaren genesia bisigodoen garaian ezartzeko 
edota frantziar jakobinoek “nos anciens, les gaulois” delakoekin 
beste hainbeste egiteko darabiltzaten legenda eta gezurrak.

Gaur egun dugun nazioaren ideia, politikoa nahiz etnikoa, XIX. 
mendeko asmakuntza bat da, Antzinako Erregimenaren errau-
tsen gainean eraikitako zibilizazio burgesaren fruitua. Frantziar 
Iraultza baino lehen existitzen ziren estatuak errege-leinu kon-
kretu batekiko leialtasunean bateraturiko jaurerriek osatzen zi-
tuzten, edozein muga linguistiko, kultural nahiz geografikoren 
gainetik. XVI. mendean flandriar zein milandarrak Mantxakoak 
bezain espainiar ziren euren lurraldeetako jauntxoak Filipe II.a 
Habsburgokoaren menpeko ziren heinean.

 Euskal Herria nazioa da, zalantzarik gabe, hori ez dago jus-
tifikatu beharrik eta berezko du autodeterminaziorako eskubi-
dea. Egia borobil honi zilegitasuna emateko historia modu txa-
puzero batean manipulatzeko beharra baldin badugu gaizki ga-
biltza oso.

Gorobelgo zonalde azterketa sa-
kon bat egiten duen liburu bat ar-
gitaratu berri du Salbagoro elkar-
teak: “Artzaintza Gorobel mendile-
rroan”. Izenagatik artzaintzaren in-
guruan soilik mintzatzen den liburua  
dela dirudi, baina Salbagoroko kideek 
azaldu dute argitalpenak mendile-
rroaren inguruko beste hainbat alde 
ere jorratzen dituela.

Testua sei ataletan banatua dago. 
Lehen zatiak mendilerroaren des-
kribapen orokor bat egiten du. Biga-
rrenak, berriz, arkeologia du hizpide: 
mendilerroan topatu daitezkeen tri-
kuharri, zulo edo aintzinako herrix-
ken arrastoen inbentario bat jaso-

tzen du. Hurrengo hiru atalek ar-
tzaintzak zonaldean izan duen era-
gina aztertzen dute eta, bukatzeko, 
seigarren kapituluak aztertutako 
guztiaren gaineko ondorioak azal-
tzen ditu.

Hainbat lekutan eskura
Liburua irailaren 21ean Amurrion 

egingo den XII. Artzain egunean ja-
rriko dute salgai, 25 euroren tru-
ke. Maroñoko Guzurtegi jatetxean, 
Amurrioko kiosko eta liburu dende-
tan edota Artziniegako museo etno-
grafikoan ere egongo da eskura edo, 
asalvagoro@gmail.com posta elek-
tronikoaren bidez ere eskatu daiteke.  

Gorobeleko artzaintza, 
arkeologia, flora eta 
fauna, liburu batean 

ERREDAKZIOA I   
Bihar ostirala (irailak 12) bu-

katuko da Fita Fik euskal soinu 
tresnen eskolan matrikulatzeko 
epea. Musika eskolan izena eman 
nahi dutenek ondorengo lekue-
tako batera bertaratu beharko 
dira: Urduñako FPko bedelaren 
etxe zaharrera edota Laudioko 
udaletxe zaharreko hirugarren 
solairura. 

18:00etatik 20:00etara eman 
ahal izango da izena gaur (oste-
guna) eta bihar (ostirala) bi leku 
horietan. Hala ere, hurrengo 
egunetan ere izena emateko au-

kera egongo dela iragarri dute. 
Fita Fik-ek euskal soinu tresnen 
sustapena du helburu. Hala, uga-
riak dira bertan jotzen ikasi dai-
tezkeen instrumentu eta dizipli-
nak: alboka, txistua eta danboli-
na, trikitixa, panderoa, txalapar-
ta, gaita edo dultzaina, perkusioa 
eta musika hizkuntza. Fita Fik es-
kolako kideek euren posta elek-
tronikoko helbidea helarazi dute, 
zalantzaren  baten inguruan gal-
detu edo informazio gehiago jaso 
nahi duen ororen eskura: 

fitafikeskola@gmail.com

Ostiralean bukatuko da 
Fita Fik musika eskolan 
izena emateko epea  

ERREDAKZIOA I 
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ArteOn 
eskolaniaren 
entseguak,  
ikasturte berriari 
heltzeko prest

Datorren irailaren 17an haste-
koak dira ArteOn eskolaniaren en-
tseguak. Saioak egiteko bi talde 
osatuko dira. Batean 2006an edo 
lehenago jaiotako gazteak aritu-
ko dira. Bigarrenean, berriz, 2007, 
2008 eta 2009 urteetan jaiota-
koak.  Lehen taldeak 16:00etatik 
17:30era izango du entsegua; eta 
17:30etik 18:30era bigarrenak. Bi 
saioak asteazkenero egingo dira, 
Laudioko udaletxe zaharreko oso-
ko bilkuren aretoan, eta animatzen 
den gazte orori zuzenduak daude.Liburuak ez du artzaintza soilik jorratzen.  Argazkia: Salbagoro elkartea.

ERREDAKZIOA I 
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Irailaren 21ean duatloia egin-railaren 21ean duatloia egin-
go dute Urduñan bigarrenez. Eus-
kal Herriko Mendi Duatloiko Zirkui-
tuaren baitan dago lasterketa. Le-
hiaketa 10:30ean abiatuko da Foru 
Plazatik. 

Probak hiru zati izango ditu. Le-
hendabizikoan, partaideek 13 ki-
lometro egin beharko dituzte ko-
rrika. Bigarrenean, bizikleta hartu-
ta 21 kilometroko zeharkaldia  igaro 
beharko dute, eta azkenekoan 2.8 
kilometroko distantzia korritu. Hel-
mugara iritsi aurreko txanpa(1) hiriko 
kaleetan zehar egingo da, 1.4 kilo-
metroko ibilbidea birritan osatuko 
dute lasterka.

Iraupenari dagokionez, kirolariek   
ibilbidea osatzeko bi ordutik gora 
beharko dituztela aurreikusi dute 
antolatzaileek.Ekimena antolatzen 

S.C Orduñesa, Gualdetxu Mountain 
Bike Taldea, udala eta hainbat herri-
tar aritu dira. 

Proba ez da edonolakoa izango,  
Euskal Herriko Mendi Duatloirako 
puntuagarria izango baita. Guzti-
ra, 13 lasterketek osatzen dute za-
zpi probintzietan jokatzen ari den 
zirkuitua. Aiaraldeak horietako bi ja-
sotzen ditu: Urduñakoa eta Amu-
rriokoa.

Euskal Herriko proba gogorrena
Manu Garciaren esanetan, lehen-

dabiziko edizioa hobetzeko aldaketa 
ezberdinak planteatu dituzte ibilbi-
dean zehar. Izan ere, helburua Eus-
kal Herriko Mendi Duatloi Zirkui-
tuko probarik gogor eta luzeena 
izatea da. 

Horregatik, mendiko errepide-

tik korrika zeharkatu beharko  du-
ten lehen zatiak  501 metroko mal-
da positiboa izango du, %7.9-9 ar-
teko bataz besteko aldapa hain zu-
zen ere. 

Bizikleta gainean atzean utzi be-
harreko 20,7 kilometroetan, be-
rriz,  1081 metroko malda positi-
boa izango dute, hots (2), %10-10.5 
arteko desnibela.

Denentzako lehia 
Dena den, Manu Garciaren arabe-

ra, edonork parte har lezake: “Pro-
fesionalek edo herritarrek, emaku-
me edo gizonek, gazte edo nagu-
siek... Ez da bereizketarik egiten, 
probak jartzen du bakoitza bere le-
kuan”.  Aurtengo beste berrikuntze-
tako bat da binaka ere lehiatu ahal 
izango dela.

Taldeka aritzeaz gain, emaku-
mezkoen eta gizonezkoen katego-
riak bereiziko dituzte. 

Adinaren arabera ere, 23 urtez 
beherakoak, elitekoak eta master 
40koak sarituko dituzte. Hau da, 
helmugaratzen diren lehenengoak, 
bigarrenak eta hirugarrenak.

Izena emateko bi aukera daude: 
www.mendiduatloia.com webgu-
nean edo egunean bertan Urduñako 
Foru plazan. Aurrez apuntatzen di-
renek 15€ ordaindu beharko dituz-
te, eta lehia egunera arte itxaroten 
dutenek 20€.  

Bestalde, adierazi dutenez, jen-
dea animatzeko, partaide guztien 
aseguruaren kostua antolakuntza-
ren gain geratuko da.

Bigarren edizioa izaki, iaz baino 
jende gehiagok parte-hartzea es-
pero dute. “Horretarako egon gara 
lanean. Aurten ere errelebo mo-
dalitatea prestatu dugu eskualde-
ko korrikalariak eta txirrindulariak 
bertaratzeko”, erantsi du Garciak. 
Iazko edizioan 52 lagunek hartu zu-
ten parte. 

 Duatloia ezagutaraztea xede
Euskal Herriko mendi duatloia 

prestatu dutenen helburua kirola 
ezagurataztea da. 

Ildo beretik otu (3) zitzaien urduña-
rrei duatloia egitearen ideia 2011an: 
“Parte-hartzeko dinamiken barruan 
kirol elkarte ezberdinekin aukera 
hau zegoela planteatu zen. Elkar-
tu, baloratu eta buelta batzuk eman 
ostean 2013an egin genuen lehe-
nengo lasterketa”. 

Hiztegia: Txanpa(1), zatia / Hots (2), 
hau da / otu (3), buru-
ratu.

Bideoa: Urduña       
Hiria I. Mendi Duatloia 

_kirola

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren

Irailaren 21ean egingo dute “Urduña Hiria” bigarren mendi duatloia.  Argazkia: Zorion Alberdi

Iñaki 
Isasi
TXIRRINDULARIA

_Kamerinoa

Udaren kontra

Aurten, Amurrio-
ko jaietan ospatuta-
ko 23 urte azpiko eta 
nagusientzako txi-

rrindularitza lasterketan par-
te hartu dut. Nire partaidetza-
rekin ados ez zegoen baten ba-
ten kritika jaso nuen. Horiek ez 
omen dute gustuko jende na-
gusiaren eta profesional ohien 
partaidetza karrera hauetan. 
Beraien ustez, gazteen proiek-
zioa mozten dugu.

Argi utzi behar dut, nire go-
goa ez zela irabaztea. Nahi-
ta ere, ezin izango nuke gaur 
egun dudan sasoiarekin. Ondo 
pasatu, txapelketaren gri-
na ase, nire maila eta gaztee-
na neurtu nahi nuen, beste-
rik ez.

Esan behar dut ez nagoe-
la batere ados jasotako kritika 
horiekin ez eta Euskal Federa-
kuntzaren iritziarekin ere. Gau-
za bat da profesional ohi ba-
tek lasterketan parte hartzea, 
eta beste bat, topera irabazten 
saiatzea. 

Gaur egun, Federakuntzak 
ez dio, 28 urte baino gehiagoko 
kirolariari, Euskal Herriko las-
terketetan parte hartzen uz-
ten (Euskadi, Araba, Gipuzkoa 
eta Bizkaiko txapelketetan izan 
ezik). Baina, ze min egiten dio 
kirolari horrek gazteago bati? 
Gaztetan, maila horietan nenbi-
lenean nagusien kontra aritzen 
nintzen eta argi daukat, horrek, 
asko lagundu zidala. Eredutzat 
nituen eta, gehiago eta gogo-
rrago entrenatzera behartzen 
ninduten.

Orain, lasterketari, konpe-
tentzia hori kendu diote eta ho-
rrek, gazteen maila orokorrean 
eragina duela esatera ausartu-
ko nintzateke.

DUATLOIA 

Urduña Hiria II. Mendi Duatloia, 
gogoko bidean aldaparik ez 
Urduña hiria mendi duatloia egingo dute irailaren 21ean. Euskal Herriko Mendi Duatloien Zirkuituan dago proba. 
37 kilometroko ibilbidea egin beharko dute parte-hartzaileek bizikletaz eta korrika. 
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ERREDAKZIOA I  Aitor Aspuru 
Duela gutxi emaitza 

oso onak lortu dituzu 
Jaenen, ezta?

Esperientzia izuga-
rria eta ahaztezina izan 
da. Jaengoa jende 
berria ezagu-
tzeko aukera 
polita izan 
da, afizio 
berdine-
koa eta 
Espai-
nia 

osoko herri eta hirietakoak. 
Espainiako txapelketa 
bat ez da egunero ger-

tatzen, aukera apro-
betxatu eta astebu-
ru ikaragarria pasa-
tu dut.

Noiz eta nola hasi zinen 
txirrindularitzan?

Duela lau urte. Nire la-
gun bat txirrindularia 
zen eta beti hitz egiten 
zuen horren inguruan. 

Nire urtebetetzea ai-
legatu zenean nire gu-
rasoei bizikleta bat 
oparitzea proposatu 
nien. Hurrengo as-
tean karrera ba-
tean aritu nintzen.

Zer da gehien 
gustatzen zaizu-

na?
Gehien gus-

tatzen zai-
dana taldean 

eta karreretan  
egiten den ha-

rremana da, taldearekin eginda-
ko entrenamenduak... Oso  ero-
so egoten naiz talde gehiena-
rekin.

Zein da zure taldea eta zer 
suposatzen du horrek entrena-
tzeko?

Amurrioko txirrindularitza es-
kolan ibiltzen naiz. Ia entrena-
mendu guztietara joaten naiz. 
Astearteetan talde guztia bil-
tzen gara elkarrekin entrena-
tzeko  eta ostegunetan alebinak 
eta infantilak egoten gara kilo-
metro  gehiago egiteko.

Lortutako emaitzekin zein da 
zure etorkizuna epe motzean?

Denboraldi honetako azke-
nengo karrerak bukatzea eta 
segidan ziklokroseko karrere-
kin hastea.

Eta epe luzera, helbururik ja-
rri diozu zeure buruari?

Denborarekin egunero-egu-
nero hobetzea eta emaitza ho-
beak lortzea da nire helburua 
etorkizun hurbilean.

Datorren larunbatean, irailaren 
13an, antolatuko da Aldai Plazan 
11:00etatik aurrera, Play Hockey 
ekintza berria Arabako Hockey Fe-
derazioaren eskutik, Laudioko Uda-
laren eta Ganbegi 6-2 Hockey Tal-
dearen laguntzarekin.

Federazioak antolatutako bes-
te ekintzetan bezala, Aiaraldeko 

ume eta gazteen partaidetza eta 
kirola ezagutzea dira helburuak. 
Goizean zehar, umeentzako jola-
sak, partidak eta erakusketak ere 
egingo dira Ganbegi 6-2 Hockey 
Taldeko kadete eta haur mailako 
jokalariekin. 

Horretaz gain, larunbatean egon 
ezin direnentzat, datozen asteeta-

ko ostegunetan, irailaren 18an, 
25ean eta urriaren 2an 17:30etik 
aurrera, eta larunbatetan, iraila-
ren 20an, 27an eta urriaren 4an 
10:30etik aurrera, entrenamen-
du irekiak antolatuko dira Gardea-
ko Udal Hockey Zelaian adin guz-
tietako ume eta gazteek parte har 
dezaten.

_kirola

Amurrioko Bañueta Udal Kirol-
degiak bazkide berriak erakarri nahi 
ditu, eta bide horretan, bada, matri-
kula dohainik egiteko kanpaina abia-
tu du. Horrek zera esan nahi du:  irai-
laren 1etik 30era bitartean kirolde-
giko bazkide egiten direnei, ez diela 
matrikula kobratuko.  Kanpaina hau 
Amurrioko herritarrei ez eze, ingu-
ruko edozein herrietako bizilagunei 
ere zuzenduta dago.

Kanpaina honetan parte hartu 
ahal izateko baldintzak hauek dira: 
sei hilabetez jarraian, gutxienez, ki-
roldegiko bazkide izateko konpro-
misoa hartzea (2015eko otsailera 
arte, beraz, eta hil hori barne); hile-
roko kuotak ordaintzea eta aurretik 
ordaindu gabeko kuotarik ez izatea.

Aurretik bazkide izandakoek ki-
roldegira joan eta alta-eskaera si-
natu beharko dute, besterik ez. Se-
kula bazkide izan ez direnek, berriz, 

inskripzio-fitxa bete beharko dute, 
eta harekin batera argazki bat era-
man.

Udal Kiroldegiko bazkide izateak 
honako abantaila hauek ditu:

· Kiroldegiko instalazio guzti-guz-
tiak erabiltzeko aukera.
· Urtarriletik bazkide izanez gero, 
Amurrioko udako igerilekuetara 
doan sartzeko aukera.
· Kiroldegian ematen diren ikas-
taro guztietan deskontua.
· Lehentasuna edukitzea ikasta-
roetan izena emateko orduan eta 
squash eta kirol pistak erreser-
batzeko orduan.
· Doan sartu ahal izatea herri 
hauetako kiroldegietara: Tolo-
sa, Hondarribia, Villabona, Liza-
rra eta Caparroso.

Informazio gehiago nahi izanez 
gero, galdetu kiroldegian (Tel.: 945 
393 642).

TXIRRINDULARITZA 

“Jaengoa afizio bereko jende berria 
ezagutzeko aukera polita izan da” 
LUISA IBARROLAk (Saratxo, 2000) zortzigarren postua eskuratzea lortu zuen uztai-
lean Jaenen egindako Espainiako eskolarteko txirrindulari txapelketan. 

Play Hockey ekimen berria irailaren 13an, 
Arabako Hockey Federazioaren eskutik

ERREDAKZIOA I Irati Marañon

Matrikula doan egin 
dezakete aiaraldearrek
Bañueta kiroldegian

Amurrion dago Bañueta kiroldegia.  Argazkia: aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I Hector Borge
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_Herriko plaza

_#sexgatik (:><:)
Zer dira bonoboak?  (Igoa)

Kongo ibaiaren hegoaldean bizi den txinpantze mota da, Afrika erdialdean. “Bono-
boa izan nahi dut” entzuten da kaletik, euren harreman sexualengatik. Baina bes-
te ezaugarri interesgarriak ere badituzte. Ugaztun asko ez bezala, hierarkiarik ga-

beko komunitatean bizi den espeziea da. Bertan ez da maila soziala edo sexua kontuan har-
tzen. Kooperazioa bereizgarri dute, komunitatearen onurarako lan egin eta laguntzeko beti 
prest. Talde tolerantea, askea, liskar gutxikoa, propietate pribaturik gabekoa, kolektiboa 
du oinarri... Tentsioak eta egoera zailak modu lasaian konpontzen dituzte musu, besarkada 
eta harreman sexualen bidez. Horiei aurre egiteko funtzioa dute harreman sexualek. 

Taldeko edozein kiderekin praktikatzen da adina, hierarkia edo sexua kontuan hartu gabe. 
Ugalketa ez da helburu bakarra; are gehiago, oso urria da. Komunitatea matriarkal defini-
tzen dute, emeak elkarrekin egoten dira senidetasun egituratuetan, talde handiak eta koa-
lizioak sortzen dituzte, elkarri lagunduz. Har batek eme batekin modu bortitzean jokatzen 
badu, gainerako emeak defendatzera joango dira. Harren dominazioaren kontra estu batuta 

daude, emeen arteko sareak oso indartsuak izanik. Orain bai, bonoboa izan nahi?  

_agurrak 

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Zure sentimenduak adierazteko 
eskatzen dizute ingurukoek. Asko 
kostata ere, saiatu zaitez maita-
suna adierazten, zuk behar duzun 
bezala besteek ere behar hori bai-
tute. Bereziak dituzun horiek ikus-
tean sentiarazten dizutena go-
goratu.

LAMIA
04.21 - 05.20
Ene! Oporretatik bueltatu eta 
mahai gaineko lan guztiak ito-
ko zaitu! Oporren helburua zein 
izan den gogoratzen saiatu, lan-
gile guztiek denbora librea behar 
dute, horregatik ez utzi nagusia-
ren mesederako den lanari zure 
alaitasuna kentzen!

BASANDERE
06.21 - 07.20
Jarrera aldatzeko ordua heldu 
zaizu! Ekintza mingarrien eragin-
pean hitz mingarriak erabiltzen di-
tuzu maite duzunekin. Sentimen-
duak ez dira bakarrik zureak, guz-
tiok elkar zaindu behar dugu bizi-
tzaren oztopoen aurrean garaile 
ateratzeko. 

JENTILAK
08.22 - 09.22
Estresa zurea! Uda joan eta ekin-
tza ezberdinetan izena emate-
ko ordua heldu da, zergatik ez er-
laxatzeko kirolen bat aukeratu? 
Yoga esaterako kirol aproposa 
duzu gorputza eta adimena ore-
katzeko, osasuntsua benetan. 
Saiatuko zara?

MARI
10.23 - 11.22
 Daukazun sekretua maite duzu-
nei esateko unea heldu zaizu. Izan 
ere, egiak ez ditu bi bide, eta bide 
bakar hori izaten da beti gogorre-
na. Erakutsitako ausardiagatik 
besteek zugan izango duten kon-
fiantza izango da zure saria!

SUGAAR
12.20 - 01.19
Egun gogorrak dituzu aurretik 
baina dena ondo joango zaizu za-
ren bezalakoa izaten jarraitzen 
duzun bitartean, ekin gogotsu 
etxekoak aspalditik harro daudela 
sinistuz eta aurrera egin etorkizu-
neko pausu berri bakoitzean. 

TARTALO
01.20 - 02.18
Diru kontuekin beti berdin zabil-
tza! Zertarako dena gorde opa-
ritu ahal dizunaz gozatu beha-
rrean? Hainbeste gordetzeak ez 
dizu zoriontasuna emango. Au-
rrerapauso gisa saia zaitez gus-
tuko duzun hori gaur bertan es-
kuratzen!

HERENSUGE
03.21-04.20
Munduan dauden gaitzak kon-
pontzeko ahalmena duzula uste 
duzu. Jainko mozorroa kendu! 
Nahiz eta borondatea izan, badi-
relako zure eskuetan ez dauden 
hainbat gauza. Hala ere, zorio-
nak gaur egungo gizarte egoe-
raz jabetzeagatik!
 

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Beldurra ematen dizu maiz 
maite dituzunak urrun izatea. 
Askok ez dute ulertzen min 
horren arrazoia. Zorionekoa 
sentitu zaitez jendearen balioaz 
ohartzeagatik; gehienek,  
zoritxarrez, ez dute huts hori 
ulertzen itzulezina den arte. 

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Maitasun istorio sinestezin bat 
bizi nahi duzu, baina istorio polit 
guztietan gertatzen den bezala 
espero ez duzuna espero ez du-
zunean helduko da. Bilaketa ne-
kagarri hori utzi eta begiak ondo 
zabaltzeko garaiari ongi etorria 
emaiozu! 

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Lagunen hitz guztiek min egi-
ten dizute, haserretu beharrean 
azaldu iezaiezu sentiarazten di-
zutena. Hala ere, zure burua az-
tertzen saiatu beharko zinateke, 
gaizki-ulertu guztien errudunak 
ez baitira beraiek izango. 

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Juergan eman dituzu jai guztiak, 
beraz alkohola izerditzeko or-
dua heldu zaizu! Gustokoen du-
zun luiandorainoko bidea hartu 
eta hasteko joan etorri bat egi-
zu. Hilabete bukaerarako amu-
rrioraino korrika helduko zara!

_horoskopoa

Maria
Ai, aaaaai... beste urte bat bilduma-

rako, Maritxu!! Zorionak zure (gure) 
urtebetetzean Aita, Ama eta Angela

Aner
Zorionak Aner!!! Urte zoragarria 

izan da. Maite zaitugu!   
                  Zure familia

Nahie
Zorionak laztana!! Ondo pasa 

zure egunean, egundoko muxua 
etxekoen partez! Etxekoak

Nile
Azkenean bete dituzu 3 urte!
Maite zaitugu! 
  Aita eta ama

[ Bidali zure galdera sexgatik@aiaraldea.com helbidera! ]                      Julene Onaindia Garcia 

_denborapasak
EZKER-ESKUIN
1. Izugarri handi, ikaragarri handi. 2. Haragi 

saltzaileak. 3. Senidea. Nafarroako eta 
Zaragozako erkidegoetako lurretan dagoen 
urtegia. 4. Musika nota, eskalan seigarrena. 
Hiri harresituetara sartzeko edo haietatik 
irteteko irekiuneak. 5. Lapurtu, ostu, kendu. 
Ukatzeko esaten dugu. 6. Geroaren hasiera. 
Urdaiazpikoaren itxura duen zahagi txiki. 
7. Zaldiei eta gelditzeko esaten zaien hitza. 
Osorik erretzen ez den zerbaitek sortzen duen 
gai beltz. 8. Gura, desira. Nori deklinabideari 
dagokion atzizkia. Bokal biribila. 9. Ahuntzaren 
laguna. Musika nota, eskalan laugarrena.

GOITIK-BEHERA
1. Zerbait lortzeko, indar edo ahalmen 

guztiaz egiten den saioa edo eginahala. 2. 
Lan egiteko erabiltzen diren erremintak. 3. 
Iratzea, garoa. Lehenengo bokala. Batez 
ere atseden hartzeko erabili ohi dugun 
altzari handi. 4. Urteko bosgarren hilabete. 
Iridioaren ikur kimikoa. 5. Hutsak, errakuntzak. 
Kontsonantea. 6. Berrogeita hamaika balio 
du zenbaki erromatarren arabera. Errota, 
bolua. 7. Euskal alfabetoaren hamalaugarren 
hizkiaren izena. Erne! 8. Apeta, guraria, gutizia. 
Kontsonantea. 9. Bizkaiko ibaia, Oiz mendian 
sortu eta Mundakan itsasoratzen dena. Eroa.

SOLUZIOAK
Sudoku, hitz-gurutzatu eta 
hitz gezidunen soluzioak 
web-gunean ikusgai: 
http://www.aiaraldea.
com/users/denborapasak

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.com 
helbidera Irailaren 18 a baino lehen.
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_irakurlearen txokoa

_agenda

Tlfnoa: 94 672 85 50

PISUA SALGAI OROZKON
Prezioa: 247.000 €
85 m², 3 logela, 2 bainugela, sukaldea 
eta egongela balkoiarekin, kanpoaldera, 
igogailua, trastelekua, garajea.
Erref.: 167.498

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: 150.000 €
70 m², 3 logela, bainugela, jakitokia, 
egongela balkoiarekin, trastelekua, 
igogailua, negoziagarria.
Erref.: 167.488

DUPLEX-A SALGAI LUIAONDON
Prezioa: 198.000 €
96 m², 3 logela, 3 bainugela, kanpoaldera, 
altzariz hornitua, trastelekua, igogailua, 
negoziagarria.
Erref.: 167.392

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: 130.000 €
72 m², 3 logela, eraberritutako bainugela, 
egongela balkoiarekin, altzariz hornitua, 
eraberritzeko, igogailua, trastelekua.
Erref.: 167.485

www.etxaurre.com 
Tlfnoa: 94 672 85 50

09.11
OSTEGUNA
18:00 ARTZINIEGA
JAIAK
Octopussys eta Bromeo 
taldeen kontzertua
Goiko plaza

09.12
OSTIRALA
11:15 LAUDIO
KONTZENTRAZIOA
LOMCErik ez!
Lamuza Plazan

09.13
LARUNBATA
11:00 LAUDIO
PLAY HOCKEY
Ume eta gazteentzako 
jolas, partida eta 
erakusketak
Aldai Plazan

09.14
IGANDEA

URDUÑAKO 
ANTIGUAKO JAIAK

11:00 tortilla 
txapelketa

14:00 Tortillen dastatzea  
txosnetan

18:00 Mozorro lehiaketa

19:00 Magia emanaldia

21:00 Herri afaria

22:00 DJ Ra

09.19
OSTIRALA
18:30 AMURRIO
SABINO CUADRAREN 
HITZALDIA
Katekesi aretoa

19:00 LAUDIO 
HARRI ORRI AR irakurle 
kluba: “Erraiak” 
Basalarrinan

09.20
LARUNBATA

9:00 URDUÑA
Antzinako gauzen eta 
bildumen azoka
Foru Plazan

10:00 AIARALDEA
Aiaraldeko II. Raida
Arespalditza

XVI. ANTZINAKO AZOKA 
ARTZINIEGA
Ikusi 5. orriko albistea 

09.21
IGANDEA 
XXI. ARTZAIN EGUNA 
AMURRIO
Ikusi 4. orriko albistea 

9:30 URDUÑA
Tuning topaketa
Mariaren lagundia

10:30 URDUÑA
II. Mendi Duatloia
Foru Plazatik abiatuta

17:00 ARESPALDITZA
Tarantela antzezlana, 
umeentzako askaria eta 
tailerrak

ARTZINIEGAKO
JAIAK

09.12
OSTIRALA
18:30 “Uniendo retales” 
antzerkia
Zahar Etxean

19:00 Artzikirol finala
Frontoian

21:00 Koadrilen arteko 
afaria
Barrenkalen

23:00 Playback 
lehiaketa

00:30 Erromeria:
Zirkinik Bez

09.13
LARUNBATA
14:00 Herri Bazkaria
Arteko landan

19:00 Arteko birjinaren 
omenez Salvea

19:30 Arteko landatik jai-
tsiera, “El depiste”
fanfarrearekin
21:00 Eskupilota 
partidak 
Frontoian

22:30 BABEL COVERS
Frontoian

1:00 LAZY PEOPLE
Goiko Plazan

1:00 DJ OIHAN VEGA
Frontoian

09.14
IGANDEA
09:00 Marmitako eta Pa-
tata Tortilla txapelketa 
Goiko plazan

11:00 Bizikleta lasterketa 
Kadete mailan: XXIII.
Arteko Gure Amaren 
saria eta XXXVII.
Arabako biraren 3. etapa

17:00 Mus txapelketa
Frontoian

18:00 Koadrilen arteko 
Herri Kirolak

20:00 Erromeria 
Otegirekin

20:00 Embutidos Artzi-
niega-k eskainitako Odo-
loste dastatzea, Goiko 
plazan

23:00 Jaiei amaierako 
“traka”

BARANBIOKO
JAIAK

09.13
LARUNBATA
11:00 Paella lehiaketa
12:00 Meza
Garrastatxuko baselizan
12:30 Harri zulatzaileen 
erronka
19:30 Herri kirolak
22:00 Herri afaria
23:00 Kontzertua 
GWAYA taldearekin
23:00 Berbena LAIOTZ 
taldearekin

LATIORROKO 
JAIAK (Laudio)

09.19
OSTIRALA
18.00 Danborrada 
Auzoan zehar 

19.00 Txupinazoa. 

20:00 Pintxo-potea 

20.30 Umeentzako ikus-
kizuna: “Nai Malabarista” 

20.30 Graffiti 
erakusketa 

23.00 RED LOTUS+ 
KAOTIKO + 
DISKODANTZA

09.20
LARUNBATA

8.00 VI. Mendi Martxa

10:30 Baserritar produk-
tuen erakusketa eta sal-
menta

11:00 Emakumezko talde 
absolutuaren pala 
erakusketa 

11:00 Puzgarriak, umeen-
tzako tailer eta jolasak

12:00 Igel-txapelketa 

12:30 Ping Pong 
txapelketa. 

14.30 Herri-bazkaria. 

16.00 Mus txapelketa 

18:30 Zaldi Proba

20:00 Pintxo pote 

23:00 TXAPELPUNK + 
GARILAK 26

09.21
IGANDEA
8.00 XXV. Marmitako 
txapelketa 

12:30 Herri kirolak 

13:30 Rifen zozketa eta 
txapelketen sari bana-
keta 

14:30 Bazkaria

16:00 IV. Herri Bingoa 

17:00 Mountainbike 
gynkana 

19:00 ULUKA taldea

19:00 Txokolada 

20:00 Jai amaiera

ATXETAKO 
JAIAK 

09.20
LARUNBATA
12:00 Txupinazoa, kalejira 
eta umeentzako jolasak. 

12:30 Txapelketa gas-
tronomikoa (Tortilla eta 
marmitakoa). Jarraian 
Bazkaria.

Arratsaldean umeentza-
ko makillajea, puztukiak 
eta jumping-a. 

18:00 Buruhandiak. 
19:00 Txokolada

19:30 Poxpolo ta konpai-
niaren umeentzako 
emanaldia. 

21:00 Diskofesta eta 
zumba animazioa. Ja-
rraian Txistorrada 

23:00 “El hombre de las 
mil caras” show-a.

09.21
IGANDEA
12:00 Diana eta kalejira
Nafarroa kanta taldeare-
kin euskal abestiak

12.30 Meza

14:30 Bazkari herrikoia 
eta bingoa

18:00 Gorka Aginagalde 
umoregilea

19:15 XXVII. Igel Txapelketa

21:00 Azken bolanda
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Zergatik egurra?
Betidanik ikusi dudalako etxean, 

baserrian, zer edo zer egiteko. 
Tresnak konpontzeko, kirtenak 
egiteko... beti mugitu nahiz egu-
rraren munduan. Nire aitona aro-
tza zen. 

Zer da Fidel Largatxa, artis-
ta edo artisaua?

Artisaua. 
Artista hi-
tzak ez da-
kit ondo 
zer esan 
nahi 

duen. Artista edozein izan daiteke. 
Nik artisautzat daukat neure bu-

rua, egurra es-
kuz lantzen 
dudalako eta 
antzinako 

moduan egiten 
dudalako. 
Baina egiteko 

moduan mundu-
ko pertsona guz-

tiek dute ar-
tista bat eu-

ren bar-
nean, 

nahiz 
eta 

gehienetan ez jakin barnean du-
gula. Batzuk artista dira txisteak 
kontatzeko, marmitako bat pres-
tatzeko beste batzuk... eta sor-
tzen dena artea edo artisautza 
den jakitea oso zaila da. 

Norbaitek zerbait egitean dau-
kan trebetasuna, horretan datza 
artista hitza. 

Zein da inoiz jaso duzun enkar-
gurik bitxi edo bereziena?

Sehaska jaioberrientzako eta 
oroitarria hildakoentzako. Behin 
kutxa bat enkargatu zidaten lagun 
baten aitaren hezurrak barruan 
sartzeko. 

Tirita asko jarri behar izan ditu-
zu zure bizitzan zehar?

Nire esku hauetan ez da egon 
zentimetro karraturik zauririk izan 
ez duenik. 

Baina oso ondo sendatzen 
zaizkit, ez didazu zauri 

edo ubeldurarik iku-
siko.

Pieza asko izango dituzu gor-
deta... 

Bilduma bat daukat, tailer ba-
tean gordeta. Baina bilduma han-
diena argazkietan dudana da. Eus-
kal Herriko hainbat txokotatik egin 
dizkidaten enkarguen argazkiak.

Egurrezko altzariak egiten bai, 
baina Ikeako armairuak munta-
tzen trebea zara?

Bai, horretarako ez da asko ika-
si behar. Zaila benetako altzari 
bat egitea da, benetako egurraz. 
Ikeako altzariena ez baita egurra, 
nahasketa bat baizik. Zoritxarrez, 
Ikean erositako altzariren bat edo 
beste daukat. Etxean bat baino 
gehiago bizi gara, eta askotan bes-
teen iritzira moldatu behar zara. 
Errementariaren etxean...

Bukatzeko, nori emango zenio-
ke zuk egurra?

Politikari askori. Boterezko pos-
tu batetik dirua edota askatasuna 
lapurtu dutenei.

aiaraldea_kontra

Fidel Largatxa Artisaua
“Ikeako armairu bat muntatzeko ez da asko ikasi 
behar. Benetako altzari bat egitea da zailena”
FIDEL LARGATXAk (Barakaldo, 1959) urteak daramatza eskulangintzaren munduan. Hainbat material lantzen 
dakien arren, egurra du gogokoen. Artista baino artisaua dela dio, eta badaki Ikeako altzariak muntatzen.  

  Ruben Gonzalez

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado

Lucia
Menoyo
KAZETARIA

_Helmugari so

 Topera

Garai batean musika 
eta zinemara mu-
gatzen ziren top ze-
rrendak: 40 abesti 

nagusiak, 10 film ikusienak. 
Orain, ordea, esparru 

guztietara zabaldu dira: “Zure 
sukaldean izan beharreko

10 gatz motak”, “Erroma-
ra joatekotan ikusi behar ditu-
zun 6 iturriak”…

Zerrendaren elementu ko-
puruak jada ez du zertan bo-
robila izan eta erraz aurkituko 
dituzu horrelakoak: “Guraso 
berriek kontuan izan beharre-
ko 87 aholku ezinbestekoak”, 
“Frackingaren kontra egin 
ahal dituzun 13 gauzak”.

Egunkari honen erre-
dakzioan ere, zerbait pres-
tatzen ariko dira: “Zoroak jai 
koadrilako 7 kide basatie-
nak”,

“Larrua jotzeko Aiaraldean 
dauden 15 bazter apropose-
nak”, “Eskualdeko 34 baserri-
tar azoka kitzikagarrienak”… 
horiek eta askoz gehiago eto-
rriko dira.

Dena omen da askoz zapo-
retsuagoa top zerrenda for-
matuan irentsita. Zenbakiak 
gustatzen zaizkigu, zerren-
dak maite ditugu, topera bizi 
gara.


