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Kultura
Onomastika 
Kongresua antolatu 
dute Aztarnak eta 
Eusko Ikaskuntzak 10. or.

Orozko
20 urteko kartzela 
zigorra Amagoia 
Elezkanoren 
hiltzailearentzat 3. or.

Iritziak:
TXUTXI
ARIZNABARRETA 2. or. 
ITZIAR 
LARRAZABAL 6. or.
ASIER
AMONDO 7. or.
LUIS VIL 10. or.
TXETXU URKIJO 11.or
MATEO  
PAGAZAURTUNDUA 11.or
ITZIAR URKIJO 16. or

_elkarrizketa: 
 NEREA SOLAUN > “Patinatzen 
ikasteko oso modu autodidakta 

izan nuen”

“Oso emakume gutxi 
gabiltza patinatzen”  10.or.

JAVIER DE ANDRES  [ARABAKO AHALDUN NAGUSIA]

“Ez dut uste Aldundiak 
Aiara Koadrilarekiko zor 
ekonomikoa duenik” 

SARATXOKO SAHIESBIDEA// ”Herritarrekin akordioa ezin liteke 
politikoa izan bakarrik. Akordio horretan erabaki teknikoa izan behar da 
errespetatzen dena, ingeniari bat edo ingeniari talde batek sinatuko baitu 
proiektua.”  LAMUZA PARKEA// ”Musika Etxean asmoa da eskalazko Foru 
Aldundia egitea. 2015eko aurrekontuetan jaso dadin lanean hasi gara, 
beraz diru kopuruetan islatuko da hau”. UDALEKIKO HARREMANAK// 
”Kolore politikoa baino izaera pertsonalak baldintzatzen du udal 
batekin harremanetan egoteko daukazun erraztasuna”.  GAROÑA// 
”Zentral nuklear hori behin betiko ixteko garaia heldu dela uste dugu”. 
EUSKARA// ”Guztiz harrigarria iruditzen zait euskarak Araban izan duen 
garapena”.  2015eko HAUTESKUNDEAK// ”PP eta EH Bilduren artean 
egongo da hauteskunde lehia datorren udaberrian”.

ZABOR ORGANIKOA BIRZIKLATZEKO BIDEAN: Zabor organiko birziklatzeko 31 
edukiontzi jarri eta 500 kit banatuko ditu Aiarako Koadrilak  7 or. 
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Patxo
Vidralako langilea

Bai, nik normalean irakurtzen 
dut Aiaraldea Egunkaria. 
Den-dena irakurtzen dut: 
albisteak, Laudioko kontuak, 
Aiaraldekoak... Baina  informazioa 
egunkariaren edo interneten 
bidez jasotzearen artean 
aukeratu behar izatekotan, 
internet aukeratuko nuke.

_iritzia

Joselu
Lanbide heziketa irakaslea

Irakurtzen dut, gainetik. 
Tokiko gaiak direnez, ikastetxera 
goazenean ematen digutenez 
eta dohakoa denez, hartu eta 
irakurtzen dugu. Euskara hutsez 
izanda euskaldunek irakurriko 
dute batez ere. Baina euskaraz 
ez dakitenek... Erdaraz edukiren 
bat edo beste egongo balitz jende 
gehiagok irakurriko lukeela uste 
dut nik.

Pablo
EREan sartutako langilea

Saltokietan irakurtzen dut, 
eskualdeko informazioaren 
berri izateko. Ez dakit zer hobetu 
ahalko litzatekeen, egunkaria 
argitaratzeko baliabideak ere 
nahiko urriak direlakoan nago... 
Euskara hutsez argitaratzeko 
hautuari ere oso ondo deritzot, 
euskararen normalizazioa 
bultzatu behar dela uste 
dudalako.  

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Bego
Irakaslea 

Bai, apur bat irakurtzen dut. Nik 
uste dut ondo dagoela, herriko 
eta inguruko albisteak biltzen 
dituelako eta, hala, inguruan zer 
gertatzen den jakin daitekeelako. 
Ez bakarrik Euskal Herri mailako 
beste telebista eta egunkaritan 
ikusten duguna ikusteko, 
gertukoaz jabetzeko balio dit.

?
_GALDERA
Aiaraldea Egunkariak 
urte bat beteko du  
urriaren 3an
Ezagutzen duzu? 
Irakurtzen duzu?

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

Txutxi 
Ariznabarreta
INDEPENDENTISTAK SAREA

_Leihotik

Eskozia: paradigma 
berria Europan

Bagenekien oso zaila 
zela, baina esperan-
tzatxoa bihotzean az-
ken ordura arte. Ilusio 

eta poztasun handiz hartuko 
nuen baietzaren garaipena, 
hala ere errespetu osoz har-
tu dut eskoziarren erabakia, 
demokrazia izan delako bene-
tako garaile nagusia. 

Erreferendumak inflexio 
puntua markatu du erabaki-
tzeko eskubidearen inguruan, 
eta Europaren baitan proze-
su independentistak kudea-
tzeko paradigma berria sor-
tu da. Demokrazian oinarri-
tzen den paradigma. Jadanik, 
askatasunaren bila dabiltzan 
herriek ez dute erreferendu-
ma egitea justifikatu beharko, 
egiten ez uztea izango da jus-
tifikatu beharrekoa. Jauzi izu-
garria.  

Erreferenduma burutu iza-
na bera da egundoko garai-
pena estaturik gabeko he-
rri guztiontzat erabakitze es-
kubidea guztiz bidezkoa eta 
joko demokratikoaren oina-
rrizko ariketa bilakatzen due-
lako Europan bertan. Galtzai-
leon garaipenak gazi-gozoak 
beti!

Independentziaren alde-
ko 1.617.989 boto, orain dela 
urte gutxi ametsetan ere 
imajina ezin zitekeen kopu-
rua. Datorren urtean izan ba-
litz, irabazi agian. Aukera gal-
dua, Baina garrantzitsuena 
zera da: eskoziarrek buruja-
betza osoa dutela berriro ere, 
bere momentuan, Eskoziaren 
etorkizuna erabakitzeko.

Berandu baino lehen esko-
ziar eta euskal independen-
tistok, kataluniarrekin bate-
ra, elkarturik ospatuko dugu 
gure estatu berrien sorre-
ra. Ziur nago! Ez dugu espe-
rantza eta umorerik galduko. 
Etorkizuna geurea da!

Demokrazia usain arraroa
Aitor Martinez (@IrauliTaIrabazi)

Egunotan hasi da Madrilen 28 gazteen aurkako 
epaiketa. 5 ez dira agertu, Loiolan epaiketen ku-
tsu politikoa salatzeko Herri Harresia antola-

tzea erabaki dute. Halakoetan zaila egiten da justiziaz min-
tzo diren epaile eta demokratak burura ez ekartzea. Jaki-
na da, norberak bere esperientziatik bizi dituela tamaina 
iruzurrak, eta neurri berean eraikitzen duela haien aurre-
ko jarrera politikoa.

Amurrion izan nintzen ostegunean, Audientzia Naziona-
lak deitutako beste zirku baterako deklaratzen. Eta hara 
non, frogen artean, Idoia Iragorriren askatasuna eskatzen 
zuen askegunearen kartela elkarbanatu izana aurkezten 
zuten, Segiko kidea izateagatik epaitua, eta bigarren mai-
lakoa bada ere, gerora absolbitua. Venezuelako gober-
nuari Asier Guridi askatzeko eskatzea edota hiruna preso 
kartzelan erail izana salatzea debekuaren orri berdinean 
legislatzen dira: demokrazia eta adierazpen askatasuna-
ren atalean.

Izan ere, erredukzionismo espainiarrean, berdin da es-
kubide baten falta salatzea eta sufritu duenaren ibilbide 
politikoa goratzea. Berdin da kartzelaren funtzioen kritika 
egitea eta kartzelaratuaren ekintzekin bat etortzea. Deli-
tua da epaitua izan ez den pertsona baten absoluzioa es-
katzea, errugabetasun-presuntzioa ezagutzen ez duen 
usain arrarodun estatu demokratiko honetan.

Tubos Reunidoseko hipokrisia! 
Idoia Aginako Arbaiza  (T.R.Iko LABeko sail sindikala)

Tubos Reunidos Industrial (TRI) enpre-
sak lan poltsa bat eratzeko langileen 
hautespen prozesu bat hasi berri du 

espezialista eta peoi lanak burutzeko. Argi 
dago kontratazio edo hautespen edozein pro-
zesu ona eta positiboa dela.

TRIk kontratazio hauek eta prozesua nola buru-
tzen ari duen ezin dugu onartu. Euren eskuak ez zi-
kintzeko “kontratazioaren frankizia” baten gainean 
ipini dute prozesua, zein inpartzialtasun faltsu ba-
tekin TRIren ildoak betetzen ditu. TRIk Enpresa Ba-
tzordeari apenas informazioa ematea prozesuaren 
inguruan oso susmagarria da

Guztiz egokia da “TRIk aukera-berdintasun eta 
praktika ez-baztertzaileak sustatzen ditu” ipintzea 
prozesuaren deialdian, baina urteak darama Berdin-
tasun Planari ezetz esaten Enpresa Batzordeari.

Tubos Reunidosek (beste enpresa asko bezala) 
bere hipokrisiarekin jarraitzen du, gauza bat esan 
baina beste bat egin. 3 urtetako esperientzia eska-
tzea peoi lanetarako berdintasun printzipioa ote da 
gazte, emakume, etorkinentzako...?

TRIko LAB sindikatuko Sail Sindikaletik errespe-
tua, berdintasuna eta gardentasuna eskatzen jarrai-
tuko dugu aurrerantzean ere.

Inma
Langabea

Bai, ezagutzen dut. Etxean 
irakurtzen dut. Gainetik 
begiratzen dut; Laudio, Okondo 
eta ingurukoak. Azkar bukatzen 
dut irakurtzen. Badago euskaraz 
ez dakien jende asko, eta dena 
euskaraz dagoela ikustean 
zaborrera botatzen dute. Agian 
jende horrentzako gauzatxo 
batzuk erdaraz jartzea ondo 
legoke.

Egunkari hau ekonomikoki 
laguntzen duten enpresak:

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Komunikazio Leihoa 
Tirada: 
10.000 ale. 
Maiztasuna: 
Hamabostekaria
Lege gordailua: 
BI-1230-2013 
Erredakzioa: 
Aiaraldea Komunikazio Leihoko 
Erredakzio Saila 
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.com 
agenda@aiaraldea.com
agurrak@aiaraldea.com
harremanak@aiaraldea.com
Publizitatea:
publizitatea@aiaraldea.com
Tlfnoa: 669 83 57 87 
Web-gunea:
www.aiaraldea.com
Helbideak:
Nerbio Kalea 1, 3. esk. 
Laudio. Araba. 01400 //
Aiara Etorbidea 9, Amurrio, 
Araba, 01470. 
Telefonoak:
Tel: 94 656 85 54 
Tel: 945 06 66 84
Tel: 688 848 152

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

JEZ Sistemas Ferroviarios
Arantzar, z/g • 01400 Laudio 

(Araba) Tel.: 946 721 200  
Fax: 946 720 092 infor@jez.es

CuadraBus
Zankueta Poligonoa z/g – 
01468 Amurrio, Araba.

Tlfnoa: 902 210 215 
info@cuadrabus.com

Auzolagun
Uribarri etorbidea 35

20500 Arrasate
ausolan@ausolan.com

Graf!k Koop.
Telleria 2 01400 Laudio (Araba)

94 672 65 43
info@grafiksarea.com
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_herriz herri
Orozko Amurrio

Epaimahai herritarrak erabaki 
du Amagoia Elezkanoren bikotea 
zena -Francisco Javier M. N.- erru-
dun dela, eta erailketa leporatu dio. 
Gainera, azpikeriaz (1) eta ankerke-
riaz (2) jokatzea egotzi dio, biktima 
hiltzeko eta sufrimendua eragite-
ko asmoa baitzuen epaimahaia-
ren ustez. 

Hori argudiatzeko epaimahaiak 
gogoratu du hainbat labankada 
eman zizkiola hiltzaileak Amagoia-
ri eta emakumeak ez zuela defen-
datzeko aukerarik izan.

Erabakiak esan nahi du gutxienez 
20 urteko kartzela zigorrari aurre 
egingo diola hiltzaileak, akusazio 
herritarraren abokatuen aburuz.

Ebazpenaren harira, akusazioak 
25 urteko kartzela zigorra eskaera 
berretsi du eta defentsak 20 urte-
koa -hau da, karguei dagokion gu-
txiengoa-. 

Epailearen esku egongo da zigo-
rra zehaztea eta litekeena da hu-
rrengo egunetan plazaratzea, ka-
suak hedabidetan izan duen oihar-
tzuna dela eta. 

Epaimahaia osatzen zuten 9 la-
gunetatik, 8k erabakiaren aldeko 
botoa eman dute eta bakarrak aur-
kakoa.

Udalaren balorazioa
Josu San Pedro Orozkoko alka-

tea hurbildu da Gasteizko Entzu-
tegi Probintzialera epaimahaia-
ren ebazpena ezagutzeko, Oroz-
koko Udala akusazio herritar gisa 
aurkeztu baita. Alkateak adiera-
zi du konforme daudela epaiare-
kin nahiz eta gertatutakoa ez duen 
konpontzen.

Epaiketa
Epaiketa irailaren 15ean hasi zen. 

Egun horretan akusatuak aitortu 
zuen Amagoia hil zuela eta gene-
ro indarkeriari lotu zuen gertaka-
ria. Hiltzaileak adierazi zuen hase-
rrealdi baten ondorioz egin zuela, 
emakumeak iragarri baitzion zeu-
katen harreman afektiboa etete-
ko eta haien semea eramateko as-
moa zuela. 

Akusatuaren ostean Amagoia-
ren senide eta lagunek deklaratu 
zuten. Aste bukaeran polizien eta 
adituen txanda heldu zen. Aste-
lehenean bertan egin zuten aku-
sazioa eta defentsak haien bukae-
rako alegatuak. 

Akusazioak bere zigor eskaera 
berretsi zuen: 25 urteko kartzela 
zigorra. Defentsak, aldiz, berea al-

datu zuen eta 2,5 urtetik 10 urtera 
igo zuen eskaera.

Indarkeri matxistagatiko 53 
salaketa Aiaraldean
Amagoia Elezkanoren erailketa 

2013ko maiatzaren 23an gertatu 
zen, baina eskualdean genero in-
darkeria dela eta 53 salaketa jaso 
zituen poliziak pasa den urtean. Eli-
xarraitz Mendiguren mugimendu 
feministako kideak adierazi du epai-
ketaren harira hainbat datu ager-
tu direla hedabidetan, baina “ahaz-
tu zaie zenbaki hauen dantzan ai-
patzea 2014ko abuztuan, 37 zire-
la estatuan indarkeria matxistak 
eraildako emakumeak, eta EAEn, 
martxora bitartean, 973 gene-
ro indarkeriagatik jarritako sala-

ketak.”Zentzu horretan, Amagoia 
Elezkanoren hilketak jasotako tra-
taerari eta hiltzaileak berak adiera-
zitakoari buruz, Elixarraitz Mendi-
gurenek azpimarratu du: “Badiru-
di eleberri beltza irakurtzen gaude-
la, eta jeloskor egoteak edo harre-
mana eteteak bidezkotzen (3) edo 
biguntzen duela erasoa. Ez dago 
emakumeak gutxiagotzen gai-
tuzten edonolako erasoen atzean 
inongo justifikaziorik.

Ekintzaile feministak erantsi du 
emakumeen aurkako indarkeriak 
hamaika adierazpide (4) dituela bio-
lentzia fisikoaz gain: psikologikoa, 
sinbolikoa, ekonomikoa... eta arazo 
estrukturala dela, emakumeak eta 
gizonak ez baitira berdin aitortzen.

hiztegia: 1. Azpikeria traizioa. /  2. 
Ankerkeria: krudeltasun. / 3. Bidezko-
tu: justifikatu. / 4. Adierazpide: adie-
razpen.

+info: bideoa: 
Amagaoia Elez-

kanoren erailketa-
ri erantzuna 2013ko 
maiatzaren 24an

Amagoia Elezkanoren hiltzailea 20 urteko 
kartzela zigorrera kondenatu du epaimahaiak

Amagoia Elezkanoren erahilketaren egunean Orozkon egindako elkarretaratzea.  Argazkia: aiaraldea.com

IV. Berdintasun 
Planaren 
diagnostikoan 
parte hartzeko 
deia luzatu du 
Udalak

ERREDAKZIOA I 
Miren Ayesa Aranoa 

IV. Berdintasun Plana diagno-
si-fasean dago eta hori dela eta, 
Udaleko Berdintasun eta Gizar-
te Parte Hartze sailek herrita-
rren iritzia jakin nahi dute. Ondo-
rioz hainbat ekintza prestatu di-
tuzte informazioa lortzeko. Ho-
rrela, berdintasunaren eremuan 
amurrioarren lehentasunak jaso 
eta zehaztu nahi dituzte. Helburu 
hori betetzeko informazioa batu 
nahi dute hainbat egun eta modu 
desberdinetan jendeari galdetuz.

Alde batetik, irailaren 18tik 
30era bai udal webgunean zein pa-
perean inkesta erantzuteko auke-
ra egongo da. Galdetegia motza da 
eta Bañueta Kiroldegian, Liburute-
gian, Udaletxean eta Musika Esko-
lan aurkitu ahal izango da poston-
tzi batzuekin batera. Edukiontzi ho-
rietan utzi behar dira inkestak era-
kundeak jaso ditzan.

Bestetik, atzo, irailaren 24an 
Bañueta Kiroldegian kale inkestak 
egin zituzten 18:00etatik 19:30eta-
ra. Gaur irailak 25, ordu berean 
udalerri osoan jasoko dituzte eta 
26an San Anton plazan egiten den 
azokan goiz osoan zehar.

Bestalde, irailaren 23an 
19:00etan Katekesian etorkizu-
nean berdintasun planean jorra-
tu nahi diren gaiei buruzko ezta-
baida irekia egon zen. 

Deialdi gehiago
IV. Berdintasun Plana bukatze-

ko partaidetza deialdiak egongo 
dira urte osoan eta informazioa 
edo iritzia eman nahi duenak Ber-
dintasun udal teknikariarekin ha-
rremanetan jartzeko parada izan-
go du raquilar@amurrio.org hel-
bidera idatziz. Bestela, interesdu-
nek 945 891161 telefonora dei de-
zakete. III. Berdintasun Plana pasa 
den urtean iraungi zen.

2013ko maiatzaren 23an erail zuen Francisco Javier M. N.-k Amagoia Elezkano. Pasa de astean hasi zen bere 
aurkako epaiketa eta epaimahai herritarrak erruduntzat jo du dagoeneko. Indarketa matxistak eragindako 
hilketaren auziak oihartzun handia izan du hedabidetan eta eskualdean ere interesa piztu du. 

ERREDAKZIOA I  I   Aitor Aspuru Saez

53
SALAKETA JASO 
ZITUEN POLIZIAK
2013 URTEAN 
INDARKERIA 
MATXISTAGATIK
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_herriz herri

ArtziniegaLaudio Aiara

Aiarako osasuna 
hobetzeko Foro 
Soziosanitarioa 
sortu dute

ERREDAKZIOA I 
Izar Mendiguren Cosgaya
“Aiara Oinez” ekimenaren bidez 

Foro Soziosanitarioa aurkeztu zu-
ten atzo Luiaondon. Helburua he-
rritarren parte-hartzea lortzea da, 
Aiarako osasunaren inguruan ezta-
baidatu eta komunitatearen bizi-ka-
litatea hobetzeko. Gaur 19:00etan 
Etxaurren ikastolan izango da  biga-
rren aurkezpena. Ekimena herrita-
rrek sustatu dute. Horietako bat da 
Roberto Gonzalez medikua: “Osa-
sunean eragiten duten faktoreak ez 
dira sanitarioak bakarrik, bizi ohitu-
rekin zerikusi handia dute”. Horre-
gatik, norbanako eta eragileak  ba-
tuko dituen foroa osatzea erabaki 
dute: “Komunitate osasuntsu batek 
beti lagunduko du norbanakoaren 
osasun egoera hobetzen. Horreta-
rako hitzaldiak, kirol ekintzak, erre-
tzeari uzteko ikastaroak... antola-
tzen badira komunitate osoa izan-
go da onuradun”, zehaztu du.

Horretarako, lehendabizi, intere-
sa duten pertsonak biltzeari ekin 
diote. Gonzalezen esanetan, denek 
lagun dezakete: “kazetari batek in-
formazioa zabaltzen, farmazeuti-
koak Aiarako ekintzen berri ema-
nez, apaizak gaixoak bisitatzen adi-
nari egokitutako kirol jarduerak 
gomendatzen.... Edozein pertso-
naren, elkarteren edo udalaren 
ekimen txikiena ere asko eskertu-
ko da”. Proiektua abiatzeko beste 
leku batzuetako esperientziak ba-
liatu dituzte. Lehendabiziko pausua 
Aiarako diagnostikoa egitea izan-
go da, heriotzen zergatiak ezagu-
tzeko. Informazioa bildu eta zabal-
tzeko webgune bat sortuko dute 
Aiarako beharrei erantzuteko ekin-
tzak proposatzeko. Emakumea eta 
osasuna ardatz izango dituen jar-
dunaldiak egingo dituztela ere au-
rreratu dute.

Gasteizko Administrazioarekiko 
auzi-prozesu epaitegiak Natxo Ur-
kixo Laudioko alkateari jakinarazi 
dio espainiar ikurraren kokapena 
aldatu behar duela.

Mónica Basurto epaileak adie-
razi dio Udalari espainiar ikurra 
Udaletxearen balkoian jarri behar 
duela eta ez egun dagoen lekuan, 
udaletxearen goiko partean. Epai-
leak komunikatu dio Natxo Urkixo-
ri agindua bete ezean desobedien-
tzia delitutzat jo daitekeela bere ja-
rrera eta ondorioz zigorra jaso de-
zakeela. Hilabeteko epea eman dio 
Udalari ikurra balkoian jartzeko eta 
ikurra epez kanpo jarriz gero, alka-
teari isuna ezartzeko asmoa ager-
tu du.

Hori izan da alkatea pertsonalki 
ohartarazi duten lehen aldia espai-
niar ikurraren auziaren harira, bai-
na pasa den astean antzeko epaia 
heldu zitzaion Bilduko beste alkate 
bati, Aguraingoari zehazki.

Natxo Urkixoren aburuz “eraba-
ki bat hartu dute eta guri inposa-
tzeko pentsatu dute bide hobere-

na dela zuzenean alkatearen aur-
ka jotzea. ”Epaiaren edukiaren in-
guruan Laudioko Alkateak uste du 
legearen interpretazioa oso zaba-
la dela, ez baitu zehazten zein izan 
behar duen bere lekua.

Salaketen sustatzailea beste 
laudioar bat izan da, Carlos Urqui-
jo Espainiar Gobernuaren Ordezka-
ria hain zuzen. Hori dela eta, Lau-
dioko Alkateak adierazi du kasua-
litate handia dela inguruko hainbat 
herritan teilatuan egotea espainiar 
ikurra arazorik gabe: Amurrio eta 
Bilboko Udaletxean edo Arabako 
Foru Aldundiaren eraikinean, adibi-
dez. Natxo Urkixoren ustez “moti-
bazio politikoa dago erabaki honen 
atzean eta inposatu nahi digute”.

Udalaren erantzuna
Laudioko Udalak iragarri du 

bere ustez legea betetzen due-
la eta apelazioa aurkeztuko due-
la Administrazioarekiko auzi-pro-
zesu epaitegiak plazaratutako era-
bakiaren aurka.

Bestalde, Laudioko Udal Go-

bernu Taldeak salatu du epailea-
ren ebazpena inposizio antidemo-
kratikoa dela eta gainera ez dela 
lehen aldia, Pablo Gorostiaga pre-
goilari izateko debekua gogoratu 
duelarik. Bilduk adierazi du: “Zen-
baitek euren bulego grisetatik es-
kuratzen dute herritarrek ematen 
ez dieten hori.”

Herritarren ekimena
Bestalde, ebazpenari erantzu-

teko herritar talde batek deialdia 
zabaldu du ikurrinaren aldeko ar-
gazkia egiteko. Hitzordua Herri-
ko Plazan izango da larunbatean 
12:15ean. Nahiz eta berak ez duen 
deitu, Laudioko Udalak bat egin du 
mobilizazioarekin eta bandoa za-
baldu du bere babesa adieraziz eta 
ekimenean parte hartzeko gonbi-
dapena luzatuz.

2008an espainiar ikurra jartzeko 
agindua eman zion epaitegi batek 
Laudioko Udalari. Horren aurrean, 
udalak ikurrina balkoitik kendu eta 
eraikinaren goiko partean jarri zi-
tuen espainiar ikurra zein ikurrina.

Espainiako bandera balkoian jartzeko 
agindu dio epaile batek alkateari

Udaletxeko teilatuan daude espainiar ikurra eta ikurriña.  Argazkia: aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Ikasturte berrirako 
ikastaro eta tailer 
eskaintza zabala 
aurten ere

ERREDAKZIOA I 
Uxue Tome Vivanco
Artziniegako Udalak, urritik 

maiatzera antolatzen dituen kultur 
jardueren buletina kaleratu du. Es-
kaintzen dituen tailerrak eta ikas-
taroak, besteak beste haurrentza-
ko, gazteentzako edo helduentza-
ko pintura, joskintza, otzaragintza, 
3.adinekoentzako gimnasia, yoga, 
pilates, zumba salsa, helduentzako 
euskal dantzak eta mantentze gim-
nasia dira. Tailerrak kultur etxean 
egingo dira eta ikastaroak aldiz, ki-
roldegi edo udaletxe zaharrean.

Izen emateko data ezberdinak 
daude, erroldatuentzat irailaren 
26a arte eta ez erroldatuak iraila-
ren 29ra arte. Epez kanpoko izen-e-
mateak ez dituzte onartuko eta pla-
za baino izen-emate gehiago bada-
go, plazak zozketaren bidez eslei-
tuko dira.

Eskaintza gehiago
Badira Artziniegako herrian es-

kaintzen diren beste jarduera ba-
tzuk. Udal Liburutegiak hurrengo 
zerbitzuak eskaintzen ditu doan: 
mailegu zerbitzua, ume eta gaz-
teentzako literatura euskaraz eta 
gaztelaniaz, multimedia materiala, 
hemeroteka zerbitzua, WIFIa, ira-
kurketa sustatzeko jarduerak edo 
liburu terraza udan. 

Euskara klaseak ere egongo dira 
aurten eta taldeak eratze aldera, 
izen emateko epea irailaren 26ra 
arte egongo da zabalik, baita Uda-
laren beka jasotzeko aukera egon-
go da.

Azkenik, Aiarako Txirrindularitza 
Elkarteak “ziklismoa probatu” kan-
paina eskaintzen du, txirrindularia-
ren segurtasuna eta trebetasuna 
sustatzeko. Ikastaro honi buruz, 
laster emango dituzte izena ema-
teko epeen berri.
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Urduña Okondo

Kultur Etxeko 
obrak esleitu 
dituzte

ERREDAKZIOA I 
Udaletxean egindako lanak 

abuztuan bukatu ziren eta aste 
honetan amaitu nahi dute erai-
kin-aldaketa, aurrerantzean zer-
bitzu guztiak eraikin berrituan es-
kaintzeko. Bitartean, Udalak Kul-
tur Etxean egingo diren obrak Bil-
boko Construcciones Castella-
no S.A. Enpresari esleitu dizkio. 
259.000 euro inbertituko dira eta 
10 hilabetetan lanak bukatzea es-
pero da. Sergio Tato alkateak iris-
garritasuna hobetzeko egindako 
inbertsioa dela azpimarratu du.

Aiara

Azaroan epaituko dute Parisen 
Aletxu Zobaran aiaraldearra

ERREDAKZIOA I 
Andima Landaluze Okerantza
Azaroaren 20 eta 21ean epaitu-

ko dute Aletxu Zobaran aiaraldea-
rra ETAko ustezko kide izateagatik. 
Epaiketa Parisen izango da eta fa-
milia eta lagunarteko kideek adie-
razi digutenez, fiskalaren eskaera 
bista hasten denean ezagutuko da. 

Printzipioz hamar urtetik behera-
ko zigor eskaera aurreikusten dute, 
izan ere, zuzenbide penalak ez be-
zala, zentzabidez eginiko epaiketek 
gehienezko hamar urteko zigorra 
baitute. Hiru urte eta erditik gora 

daramatza Zobaranek Lyon-Cor-
baseko espetxean, 2011ko mar-
txoan Belgikatik gertu dagoen Wi-
llemcourt herrian frantziar poliziak 
beste hiru ustezko ETAko kideekin 
batera atzeman zuenetik. Bertako 
euskal presoek, hainbatetan sala-
tu izan dute kartzela-zainen alde-
tik jasandako probokazioak eta pai-
ratutako bizi-baldintza gogorrak.

Lagunarteak adierazi duenez 
“Aletxu etxetik 1000 kilometro bai-
no gehiagora dago espetxeratua” 
eta urrunketaren “ondorio latzak” 
nabarmendu dituzte.

Aparkatzeko arazoak daude Urduñan.  Argazkia: aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren

Aparkalekuen azterketa eta 
moldaketak planteatu dituzte

Urduñarrek Alde Zaharrean 
aparkatzeko arazoak dituztela 
eta, azterketa bat egin du udalak. 
Orain, aparkalekuen arazoak kon-
pontzeko prozesua abiatuko dute. 
Alabaina, Alde Zaharra edertzeko 
planean aurreikusi bezala Urduña-
ko harresiaren inguruan zeuden 
aparkatzeko lekuak aldatu egin-
go dituzte urritik aurrera. Guztira, 
harresiaren inguruko 12 leku ken-
du eta 33 jarriko dituzte. Izan ere, 
nola Ortes de Velasko jauregiaren 
kalean hala harresiaren inguruan 
seina plaza kenduko dituzte. Ho-
rren ordez, Juan de Garay kalean 
24 leku egokituko dituzte, eta an-
bulatorioan beste bederatzi.

Bestalde, La Posada ezizenez 
ezagunagoa den bidegurutzean 
aurki hasiko dituzte obrak. Helbu-
rua, haur eskola, herri eskola eta 
adinez nagusien egoitzarako oinez-
koentzako bidea seguruagoa bila-
katzea da. Horretarako, bi eraikin 
bota beharko dituzte. Irabazitako 
espazioarekin Nafarroa eta Zage-
ras kalean espaloia handituko dute, 
eta semaforo bidez erregulatuta 
dagoen norabide bakarreko erre-
pidea bi noranzkodun bihurtu. Za-
geras kaleko aparkalekua ere ego-
kituko dute, 40 ibilgailurentzako le-

kua eskainiz. Proiektuak ekarriko 
dituen aldaketek egungo hiru se-
mafororen desagertzea ekarriko 
du, baita Urduñako sarbide nagu-
sia aldatzea ere.  Zezen plaza in-
guruan, ordea, autokarabanentza-
ko parkinga egingo dute. Horreta-
rako, ideien lehiaketa bat abiatu du 
Urduñederrak. 

Aparkalekuen azterketa
Leber enpresak egindako iker-

ketaren arabera, Urduñako hiri-
guneetan autoak uzteko lekuetan 
superabita dago, ibilgailuentzako 
gune guztietan plaza libreak bai-
taude. Urduñako udalak Alde Zaha-
rrean bizi diren 400 lagunek ber-
tatik kanpo aparkatu behar zute-
lako abiatu zuen azterketa, beha-
rrezkoa balitz neurriak hartze-
ko helburuarekin. Alabaina, Agua 
Saladako parkingaren %72 hutsik 
egoten dela dio azterketak. Beha-
keta egiteko ibilgailuen matrikulak 
baliatu dituzte. 

Foru Plaza eta Gran Vía lotzen di-
tuen kalean ere arazoak detektatu 
dituzte, bainuetxearen atzealdeko 
kalea merkatariek zama lanetara-
ko erabiltzen baitute eta bertan pi-
latzen baitira gaizki aparkatzen di-
ren auto gehienak. 
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Jai egunetan 
denok jai!

Egunetik egunera area-
gotzen ari diren sal-
tegi handiak igande 
eta jai-egunetan ire-

kitzeak ondorio ezin txarra-
goak dakartza, lan-ikuspegi-
tik ez ezik, gizarte-ikuspegitik 
ere bai:

1. EZ du kontsumoa area-
gotuko: egunez eta denda
-motaz aldatzen da, besterik 
ez.  Madrilen urteko 365 egu-
netan irekitzen dute, eta sal-
mentak estatuko batez bes-
tekotik behera erori ziren.

2. EZ du enplegurik sortu-
ko: denda txikietako enplegua 
suntsitzearen trukean, enple-
gu prekarioa  sortzen du sal-
tegi handietan. Betiko dende-
tan probintzia-hitzarmenak 
aplikatzen dira; saltegi han-
dietan, ordea, estatu-maila-
ko saltegi handietako hitzar-
mena aplikatzen da, askoz 
baldintza txarragoak dituena. 
Hau bezalako sektore femini-
zatuan, igande eta jai egune-
tan irekitzen bada ia ezinez-
koa litzateke laneko bizitza 
familiarekin uztartzea edota 
aisialdiaz disfrutazea.

3. Kontsumitzaileek EZ dute 
eskatu: Kontsumitzaileen bi 
elkarteak —EKA eta EKE— 
diotenez, neurriaren ondo-
rioek ez diete onura egiten, 
alderantziz. Alde batetik pro-
duktuen ugaritasuna urritu-
ko litzateke, denda txiki asko 
itxitakoan saltegi handiek beti 
berdina eskaintzen dutelako. 
Bestetik herriak hustuko lira-
teke, merkataritza urrunago 
egongo litzateke kontsumi-
tzaileengandik, eta garraiobi-
deak erabili beharko lirateke.
Igande eta jai-egunetan ireki-
tzeari ez!

Udazkena hasita, abian dira es-
kualdeko Tokiko Garapenerako Era-
kundeek prestatutako ikastaroak. 
14 izango dira Amurrio Bidean ga-
rapenerako elkarteak eta Laudioko 
Tokiko Garapen Agentziak eskainiko 
dituzten tailer eta ikastaroak (be-
deratzi eta bost, hurrenez hurren). 
Lehen ikastaroak urriaren lehenen-
go hamabostaldian hasiko dira. Az-
kenak, berriz, martxoaren lehen ha-
mabostaldian bukatuko dira. 

Askotarikoak dira ikastaro ho-
riek jorratuko dituzten gaiak, baina 
gehienak informatika eta softwarea 
edo ekintzaileentzako orientabideak 
izango dituzte ardatz. Amurrion 
ahozkotasuna, lidergotza, ekoizpe-
naren kudeaketa, ekintzaile-trebe-

tasunak, hiru dimentsiotako ma-
rrazketa eta inpresioa eta diseinu 
grafikoa ikasteko aukera egongo da; 
baina baita garabi-zubiai(1) edota es-
korga-jasotzailea(2) erabiltzeko ikas-
taroa ere. Laudion, berriz, teknolo-
gia berriekin erlazionatua dago es-
kaintza guztia: Wordpress, Prezi, in-
ternet bidezko promozioa eta mar-
keting digitala  eskainiko baitituzte. 

Zortzi tailer doan
Ikastaro gehienak eskualdeko 

ekintzaileei daude zuzenduak, bai-
na badaude baita espresuki langa-
bezian daudenentzat pentsatuta-
koak.  Gehienak (8) doakoak dira, eta 
gainontzekoetara bertaratzeko 16-
32 euro inguru ordaindu behar dira. 

Amurrioko ikastaroak Garapene-
rako Elkarteak Reforren duen egoi-
tzan eskainiko dira. 

Aurret ik izena emateko 
945891721 telefonora deitu edo 
administrazioa@amurriobidean.
org helbide elektronikora mezu bat 
bidali behar da. 

Laudioko kasuan, berriz, Gara-
pen Agentziak Gardeako Arza erai-
kinean duen egoitzan eskainiko dira 
ikastaroak. Informazio gehiago ja-
sotzeko 944034980 telefonora 
deitu edo garapenagentzia@lau-
diokoudala.net helbidera mezu bat 
bidali daiteke. 

Hiztegia: garabi(1), grua/ 
eskorga, karretilla(2)  

14 trebakuntza-ikastaro tokiko 
garapenerako erakundeen eskutik  

Refor enpresaldean izango dira Amurrio Bidean-ek eskainiko dituen ikastaroak.  Argazkia: aiaraldea.com

Poloniara joateko baldintzak zehaztu ditu 
Gometegui enpresako zuzendaritzak LAN ESKAINTZAK

Banatzailea (Laudio)

Injekzio plastikoaren 
gunearen arduraduna 
(Laudio)

Ekoizpen adituak Tubos 
Reunidos Industriales 
enpresan (Amurrio)

Galdaragilea (Planoen 
interpretazioan aditua) 
(Laudio)

Saltzailea (Amurrio)

Adeccon pertsonak 
hautatzeko beka 
(Laudio)

Informazioa: 
Amurrio 
Bidean Toki 
Garapenerako 
Elkartea  

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Lanuzte eta manifestazioak egin dituzte langileek egoera salatzeko.  Argazkia: aiaraldea.com       

ERREDAKZIOA I   Txabi Alvarado Bañares     

AMURRIO BIDEAN

“Hablame que no te escucho” 
Urriak 2, 16 eta 30
16:30etatik 20:30etara

“Lidera a tu equipo”
Urriak 8 eta 22, azaroak 5 eta 
19 eta abenduak 3 eta 17.
16:30etatik 20:30etara.

Arduradunentzako ekoizpe-
naren kudeaketa 

Urriaren 13tik azaroaren 14ra
9:00etatik 13:00etara

3Dko inpresioa
Urriaren 23an, 16:00-19:15

(DES-RE): KONEKTA!
Lidergotza Kepa Sojo 
zinemagilearen ikuspuntutik
+info:
www.amurriobidean.org

LAUDIOKO GARAPEN 
AGENTZIA

IniziaT. Oinarrizko informazioa
Azaroak 10, 11, 13, 17 eta 19
16:30etatik 20:30etara

Promozioa interneten 
Azaroak 24 eta 26
14:00etatik 16:00etara

Marketing digitala
Azaroaren 20tik 23ra
9:00etatik 13:00etara

+info:  garapenagentzia@lau-
diokoudala.net

DOAKO 
IKASTAROAK

Gometeguiko zuzendaritzak en-
plegua erregulatzeko espedientea 
formalki aurkeztu die langileei, eta 
hauek azaldu dute hasierako bal-
dintzak baino okerragoak direla es-
pedientean jasotakoak. 

Horrela, Polonian aritu beharko 
diren pertsonek hurrengo plusak 
izango dituzte: hilero 150 euro le-
kuz aldatzeagatik eta 125 euro die-
ta gisa.

Horretaz gainera enpresa urtero 
etxera hurbiltzeko bi bidaia ordain-
tzeko prest dago. Langileen ordez-
kariek adierazi dute hasiera batean 
4 bidaia ordaintzeko eskaintza egin 
zuela enpresak. Aipatutako baldin-
tzak bi urtez egongo lirateke inda-
rrean eta horren ostean urtero ne-
goziatuko lirateke.

Bestalde, zuzendaritzak Polo-
nian lan egiteko 30 langile hauta-

tu ditu dagoeneko eta zerrenda he-
larazi dio enpresa batzordeari. 

Hala ere, zuzendaritzak ez du 
ofizialki momentuz espedientea 
erregistratu administrazioan eta 
ondorioz langile ordezkariek ez 
dute ezer negoziatuko hori egin 
arte. Haien susmoa baita Polonia-
ko afera kaleratze merkeak lortze-
ko modua dela. Bitartean lanuztee-
kin jarraituko dute langileek.                    



7 19.ALEA /// 2014ko Irailak 25 /// Aiaraldea

_jendartea

Asier
Amondo Gorostizaga
AEK

_Hankamotz

Lana, euskaraz?
Bai, eskerrik asko

H emerotekatan bu-
zeatzen, Argiaren 
artikulu bat aurkitu 
dut eta bertan en-

presa euskalduntzeko aitzin-
dari izandakoen gainean min-
tzatzen ziren, enpresa gurea 
baino gune euskaldunago ba-
tean dago, langile eta jabeek 
euskaraz lan egiteko hautua 
egin zuten 1987an, egitasmoa, 
proiektu kolektibo gisa irudi-
katu baitzuten. Horrek guztiak, 
euskararen irakaskuntza era-
bilerarekin lotu du, lantegi ho-
rretan lan egiteko; edo euska-
raz dakizu edo ikasten duzu, 
enpresak azken honetan la-
guntzen du, enpresaren komu-
nikazio hizkuntza euskara da, 
ingelera eta frantsesa kanpo 
harremanetarako duten mo-
duan.

Horrelako esperientziek zer 
pentsa eman beharko ligu-
kete: posiblea da euskara lan 
arlo guztietara zabaltzea? Bai, 
baina aipaturiko proiektuan, 
proiektua, kolektiboa gisa iru-
dikatu dute, denek hartu dute 
parte horren diseinuan, sindi-
katu, jabeek, langileek. 

Horrelako esperientziak eza-
gutarazi behar ditugu. Gure es-
kualdean, Aiaran, ere baditu-
gu eta esperientzia hauei ba-
lio erantsia eman behar diegu, 
esperientzia hauek ez dira al-
ferrikakoak izan behar. Babes-
tu behar ditugu eta promozio-
natu, proiektu kolektibo gisa 
errotu eta zabal daitezen en-
presa txiki eta ertainetatik han-
dietara,  errotu dadin, inoiz cu-
rriculumak euskara hutsez 
egin, bota ditzagun eta lanera-
ko har gaitzaten.

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Edukiontzi berdera bota ohi den 

zaborra, “organikoa” deitzen zaion 
arren, ez da organikoa. Organikoa 
animali edo landereetatik erato-
rritako(1) hondakinek osatzen dute. 
Edukiontzi berdera beste hainbat 
hondakin ere sartzen dira, errefu-
sa sortuaz. Errefusa ez da birzikla-
garria: zabor organiko hutsa (2), be-
rriz, bai, konposta sortu baitaite-
ke animali eta landareen hondaki-
nekin. Horregatik, organiko hutsa-
ren bilketan lehen pausoak ematen 
hasteko kanpaina jarri du martxan 
Aiarako Koadrilak, Organikoa, falta 
den zatia lelopean. 

Kanpaina horren baitan, orain 
arte zaborra biltzeko egon diren 
edukiontziei (beirarena, plastikoe-
na, errefusarena eta paper eta 
kartoiarena) organikoarena gehi-
tuko zaie. Guztira 31 jarriko dira: 
13 Laudion, 11 Amurrion, 5 Aiaran 
eta 2 Okondon.  Edukiontzi horiek, 
baina, ezingo dira edonola erabili. 
Giltzaz itxita egongo dira, organi-
koa ez beste zaborrik sartu ez da-
din. Edukiontzientzako giltzak da-
tozen egunetan herriz herri jarriko 
diren informazio puntuetan esku-
ratu ahal izango dira doan, zaborra 
jasotzeko ontzi zulodunarekin eta 
poltsa konpostagarriekin batera. 
Guztira halako 500 “kit” banatzea 
dute aurreikusia Aiarako Koadrila-
tik: 280 Laudion, 165 Amurrion, 50 
Aiaran eta 30 Okondon. 

Edukiontzien bidez jasotzen den 
zabor organikoa Gasteizko Udala-
ren biomekanizazio fabrikara era-
mango da, eta konposta egingo da 
bertan. Konposta egitea da, hain zu-
zen, Aiarako Koadrilako herri txikie-
tan sustatu nahi dena. 

Arespalditzan konpostaje pres-
takuntza saioa eskainiko da urria-
ren 4ean, 11:00etan, udaletxeko 
erabilera anitzeko aretoan. Luiaon-
don 18an egongo da ikastaroa, So-
zialean, 12:30etan. Okondoarrek 
ere egun berean izango dute kon-
postajea nola egin ikasteko auke-
ra, 10:00etan Kultura etxean. Ikas-
taroetan parte hartzeko aurretik 
eman behar da izena, 900866963 
telefonoaren  edo aiarakoposta@
gmail.com helbidearen bidez. Ar-
tziniegan, berriz, konpostajearen 
inguruko jardunaldi batzuk egingo 
dira, eta edukiontzien zerbitzua jar-
dunaldiek izaten duten harreraren 
arabera eskainiko da. 

Zerbitzua, “anekdotikoa”   
Aiarako Koadrilako Ingurumen 

arlotik azaldu dute eskainiko den 
zerbitzua, hein batean, “anekdoti-
koa” izango dela. Izan ere, banatu-
ko diren giltza eta “kit”-ekin koadri-
lako 500 familiek baino ezingo dute 
organikoa birziklatu.  Eusko Jaurla-
ritzak emandako diru-laguntza bati 
esker atera da egitasmoa aurrera. 
Baina halako diru-laguntza gehiago 
egongo ez direla adierazi dute Aia-
rako Koadrilatik. Gauzak hala, ingu-
rumen arlotik adierazi dute etorki-
zun batean zerbitzua handitu nahi-
ko balitz udalek ekonomikoki la-
gundu beharko luketela. 

Bizkaian ere, konpostajea
Aiarako Koadrilan soilik ez, Aia-

raldeko herri bizkaitarretan ere 
pausoak emango dituzte zabor or-
ganikoa birziklatzeari begira. Udal-
talde 21 Jasangarritasun bulegoak 
konpostajearen inguruko informa-
zio banatuko du urrian herri horie-
tan.  Gainera, Urduñan zabor orga-
nikoa konpostaje bilakatzeko eki-
men bat jarri du martxan herritar 
talde batek. Hamar familia ari dira 
ekimenean parte hartzen. Udale-
txearen atzealdeko landan dagoen 
etxola batean egiten dute konpos-
ta. Sendi (3) bakoitzak etxolaren gil-
tza bana dauka, sortutako zabor 
organikoa bertan sartzeko. Eki-
menak arrakasta badu hiriko bes-
te auzoetan hedatzeko asmoa du-
tela adierazi dute antolatzaileek. 

Hortaz gain, larunbatean (irai-
lak 27) konpostaje tailer bat egin-
go dute Foru Plazan, 12:00etan. 

Hiztegia: eratorritako(1), sortuta-
ko/ hutsa (2), purua/ sendi (3), familia

Organikoa birziklatzeko bidean lehen 
pausoak emango ditu Aiarako Koadrilak

Egun papera, beira eta ontziak birziklatzeko edukiontziak dira eskualdean hedatuen daudenak.  Argazkia: aiaraldea.com

Organikoa jasotzeko 31 edukiontzi jarriko ditu Aiarako Koadrilak Laudio, Amurrio, Okondo eta Aiaran. Herri 
txikiagoetan, berriz, konpostajea egiten ikasteko tailerrak egingo dituzte. Urduñan auzo konpostajea abiatu du 
herritar talde batekk eta Artziniegan jardunaldiak egingo dituzte.. 

ZENBAKITAN:

500
Organikoa jasotzeko 
banatuko diren kitak

31
edukiontzi egongo dira 
eskualdean hondakin 
organikoak biltzeko

%40
Familiek ekoizten 
duten zaborraren ia 
erdia organikoa da, eta 
birziklatu daiteke.

INFORMAZIO
PUNTUAK 
Data eta toki hauetan  
banatuko da organikoa 
jasotzeko materiala.

LAUDION 
IRAILAK 25 
10:00-14:00, Lamuza Plazan
16:00-20:00, Latiorro 
auzoan, Untzueta Plazan
IRAILAK 26
10:00-14:00, Ugarteko plazan
URRIAK 1
16:00-20:00, Aretan, estanko
inguruan

AMURRION
URRIAK 1
10:00-11:30, San Jose auzoan
12:30-14:00, Landako auzoan
URRIAK 2
16:00-20:00, Bañueta 
Udal Kiroldegian
URRIAK 3
10:00-14:00, San Anton-
Dionisio Aldama plazan

AIARA 
URRIAK 2
10:00-14:00, Arespalditza, 
anbulategi inguruan

URRIAK 3
16:00-20:00 Luiaondon, 
Padura kalean.

OKONDO
IRAILAK 26
16:00-20:00, Garaikoetxea
etorbidean
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Nola definituko zenituzke 
Aiaraldeko udalen eta Arabako 
Foru Aldundiaren arteko harre-
manak?

Askotan harremanak erakun-
deen artean oso pertsonalak 
dira. Badago jendea harrema-
nak egiteko erraztasun edo zail-
tasun gehiago duena, edo pro-
posamenak hobeto helarazten 
dituenak... Bertan dago politika-
ri bakoitzak izan dezakeen arra-
kasta.

Baina harreman ildoen hari-
ra, guztiek dituzte berak, arau 
foraletan daude islaturik, finan-
tzazioan eta egiten diren obrak 
plan orokor batean jasotako iriz-
pideen arabera lehenesten dira.

Zentzu horretan pertsona ba-
tekin edo bestearekin daukazun 
harremanak eragina izan deza-
ke baina funtsezko ildo batzuk 
daude lehentasunak eta ordena 
markatzeko.

Nire ustez kolore politikoa bai-
no izaera pertsonalak baldintza-
tzen du udal batekin harrema-
netan egoteko daukazun erraz-
tasuna.

Laudioko Udalarekin izanda-
ko polemika batean Natxo Urki-

xok esan zuen Javier de André-
sek Foru Aldundiak Laudiore-
kin zuen “zor historikoa” aitor-
tu zuela, baina gero zuk hori ge-
zurtatu zenuen.

Natxo Urkixorekin izandako 
elkarrizketa horretan nik aitortu 
nuen Laudio eta koadrila osoa-
ren artean -herri eta koadrila 
esparrutan Arabako garrantzi-
tsuenak direnak populazio alde-
tik- distantzia bat dagoela.

Agian Kantauri isurialdean da-
goelako kokatuta gainontzeko 
herrialdea mediterraneoa den 
bitartean, distantziagatik... baina 
aldarrikatu daiteke Aldundiaren 
presentzia fisikoaren falta.

Dena den ez nago ados esa-
ten denean Aiara eta gainon-
tzeko eskualdeen artean oreka-
rik ez dela egon. Besteak beste, 
hori taulen bitartez egiten dela-
ko. Bakoitzari populazio eta ta-
mainaren arabera dagokio, ta-
saturik dago desoreka ezberdin-
tasunik egon ez dadin.

Aldiz, Aldundiak ahalegin be-
rezia egin zuen Laudiok izandako 
finantza-arazoekin, plan bere-
ziaren bitartez egin ere.

Beraz ez dut uste zor ekono-
mikoa egon denik Laudioko Uda-

larekiko edo koadrilarekiko. Ai-
tortzen dut, hori bai, Foru Al-
dundiaren presentzia gutxiago 
dagoela eta hori zuzendu behar 
dugula. Berez legealdi honetan 
saiatu naiz. Ahaldun nagusi gu-
txik bisitatu dute Aiara nik be-
zain beste.

Polemika hori elikatu duen 
gaietako bat, Arabako Foru Al-
dundiak Lamuza Parkea hobe-
tzeko zuen 3 milioi euroko kon-
promisoa bete ez izana da. Zein 
da zure irakurketa kasu hone-
tan?

3 milioi euro horiek ez zeuden 
aurrekontuetan jasota. Iragar-
pen bat egin zuten hauteskun-
deen bezperan baina ez zegoen 
aurreikusita. Aurrekontuetan ez 
zegoenez ez genuen beste leku 
batetik aterako, are gutxiago 
gauden egoera ekonomikoan. 

Hori hauteskunde-iragarpe-
na izan zen eta horrela ulertu 
behar da, ez zegoen dirurik ho-
rren atzean. Konpromiso bat ze-
goen Aldaikorrekarekiko bai-
na ez parkearen orokortasuna-
rekin. Horregatik zentratu gara 
konprometituta zegoen kontu 
bakarrean, errekarenean.

Musika Etxean eta parkean 
zein da Aldundiaren jarrera?

Foru Aldundiak eta Laudio-
ko Udalak duten hitzarmenaren 
arabera, udalak kontserbazioa 
eta mantenua bermatu behar 
zuen. Udalak ez du konpromisoa 
bete. Ez da Natxo Urkixo izan, 
azkenengo 30 urteetan gerta-
tu baita; Aldundiak udalari par-
kea utzi zionetik ez da bete. Ho-
rren ondorioz Musika Etxeak 
egitura arazoak ditu eta Kasinoa 
zeharo hondatu da. Horrega-
tik Aldundiak hitzarmena salatu 
zuen Musika Etxeari dagokionez, 
eta bere gain hartu du eraikina. 
Udalak bere konpromisoa bete 
ez duen heinean titulartasuna 
eta erabilera eskuratu du.

Arabako Foru Aldundiaren as-
moa da eraikina berreskuratzea 
Aldundiak erabili dezan. Ber-
tan egoitza jarri nahi du Aldun-
diak ikusgarritasuna izan dezan, 
gaur egun egin ezin daitezkeen 
kudeaketak egin daitezen eta 
dagoeneko egiteko aukera dau-
denak egoera hobean eman dai-
tezen.

Horretarako lanean hasi gara 
2015eko aurrekontuetan jaso 
dadin, beraz diru kopuruetan is-

latuko da hau, ez da hautes-
kunde-promesa izango. Helbu-
rua da eskalazko Foru Aldundia 
egitea. Gasteizen dauden zer-
bitzuak Aiaran egotea, zehaz-
ki Laudion. Musika Etxean orain 
egin duguna izan da eraikina 
sendotzea.

Parkeak dituen arazoen hari-
ra SOS Laudioko Lamuza Par-
kea plataforma sortu da eta 
hainbat ekimen antolatu ditu. 
Jarraitu duzu plataformaren 
ibilbidea?

Ondo iruditzen zait egin due-
na. Ni ez naiz haiekin bildu ez di-
datelako eskatu, baina auzola-
nak Arabako hainbat lekutan 
egiten dira eta oso positiboa da 
jendeak elkarrekin lan egitea 
guztien onuraren alde. Gastei-
zen ere egitea gustatuko litzai-
dake. Esan bezala beraiekin ez 
naiz elkartu ez didatelako eska-
tu baina ez dut baztertzen.

Polemika sortu du ere Sara-
txoko saihesbideak. Herrita-
rrek ulertzen dute proiektuaren 
beharra baina ez neurria eta in-
bertsioa. 

Gai hau ezagutzen dut zaharra 

_erreportajea

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

ERREDAKZIOA I  I   Aitor Aspuru Saez

JAVIER DE ANDRÉS GUERRA (Gasteiz, 1967) EHUko lizentziatua da informazio zientzietan. 1995ean Arabako PPren 
prentsa ardurak hartu zituen eta lau urte geroago Foru Aldundiko zuzendaritza ezberdinetan lan egiteko hautatu 
zuten: gazteria, komunikazioa eta kabinetean hain zuzen ere. 2004an Obra Publikoen Diputatua izendatu zuten 
eta 2007an PPren foru-hautagaia izan ez ezik hauteskundeak irabazi zituen. Hori bai, Arabako Foru Aldundiaren 
gidaritza ez zuen izan, koalizio batek kendu baitzion aukera. 2011n ordea, hauteskundeak berriro irabazi eta gero, 
Ahaldun Nagusi bilakatu zen. Azkenengo legealdiari eta etorkizunari buruz hitz egin du Aiaraldea Egunkariarekin.

“Harrigarria 
da Araban 
euskarak izan 
duen garapena; 
ez dakit merezi 
duen aitortza 
egin zaion”
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delako: ni Saratxon egon naiz 
gutxienez bi edo hiru aldiz, bile-
rak egin dira Amurrion ere -hori 
duela 7 edo 8 urte- eta aurre-
ko foru-gobernu jeltzaleak eta 
udalak ere proiektua onartu zu-
ten. Baina polemikak oraindik 
jarraitzen du.

Saratxon ikuspuntu kriti-
koa dutenek, edo nik, edo beste 
Ahaldun Nagusi batek ez dugu 
proiektua sinatuko. Ingeniari ba-
tek sinatuko du. Eta errepidea-
ren erantzukizuna ezin da izan 
proiektua sinatuko ez duenare-
na. Trafikoaren inguruan daki-
tenen eskuetan utzi behar dugu 
errepidea nolakoa izan behar 
den erabakitzea. 

Dagoen proposamena da 
errepidearen eredua jarraitzea 
eta bat-batean ez okertzea; ibil-
bidearen abiadura berdina iza-
tea Saratxoko saihesbidearen 
aurretik eta ondoren ere.

Saratxoko ibilbidea pun-
tu beltz okerrena da Arabako 
errepideetan; istripu gehien eta 
okerrenak bertan gertatu dira 
eta hau konpontzea Foru Al-
dundiarentzat lehentasuna da.

Heriotzak egon dira hor due-
la gutxi eta gure nahia da akor-
dio batera heltzea herritarre-
kin. Baina akordioa ezin liteke 
politikoa izan bakarrik. Akordio 
horretan erabaki teknikoa izan 
behar da errespetatzen dena. 
Ingeniari bat edo ingeniari talde 
batek sinatuko baitu proiektua. 
Politikariek eta herritarrek hori 
errespetatu behar dugu.

Amurrioko Udalak ere salatu 
du Aldundiak ez dituela onartu 
berak proposatutako aldake-
tak eta oztopoak jarri zaizkiola.

Amurrioko Udalak proiek-
tua ontzat eman zuen eta nik ez 
dut ulertzen kontrako zentzuan 
urratsak ematea une honetan. 
Agirien euskarriaren arazoa 
-PDF edo Autocad- behin bai-
no gehiagotan azaldu diegu eta 
hori bada arazoa, arazorik ez 
dagoela esan nahi du. Hori ezin 
liteke izan aitzakia errepide bat 
ez gauzatzeko.

Lanak abian izango dira hu-
rrengo urtean?

Niri gustatuko litzaidake ore-
ka puntua bilatzea gai honetan 
eta akordio bat bilatu nahian 
gabiltza. Baina ez dakit hori po-
sible izango den malgutasun 
apur bat beharrezkoa baita. Al-
daketa ugari eman dira hasiera-
ko proiektutik. Herritarrek es-
katutako hainbat hobekuntza 
egin dira.

Niri gustatuko litzaidake he-
rritarrek ulertzea errepidearen 
kalitatea eta diseinua ezin dugu-
la politikariok ezta herritarrek 
egin. Horretarako dauka Foru 
Aldundiak talde teknikoa, gaine-
ra talde ospetsua da eta Ara-
ban egiten ari diren errepideen 
ildo bera jarraitzen dute.

Garoña berriro irekiko dela 
ematen du. Zein da Arabako 
Foru Aldundiaren jarrera?

Berriro irekitzeko baimena 
eman beharko luketen erakun-
deek zalantza ugari dituzte eta 
urtebetez luzatu dezakete ez-
tabaida. 

Adituek dituzten zalantza ho-
riek gainerakoei segurtasun fal-
ta eragiten digute. Adituak ez 
garenok aro berri baten eta 
zentral nuklear hori behin beti-
ko ixteko garaia heldu dela uste 
dugu.

Energiarekin jarraituz, Ara-
bako talde guztiek esan dute 
frackingaren aurka daudela PP 
izan ezik. 

Arabako PPren jarrera da gai 
hau ez dela arautzen herrial-
dean baizik eta esparru nazio-
nalean eta horri erreparatu 
beharko diogula. Haustura hi-
draulikoaren harira nire iritzia 
da oso arriskutsua zela due-
la 30 urte, ez zela hain negati-
boa duela 20 urte eta gutxiago 
duela 10.

Une honetan oso zaila izango 
litzateke teknika honen bitartez 
gasa ustiatzea akuifero bat, Su-
bijanakoa, salbatu behar dela-
ko. Eta horrek esan nahi du Ara-
bako lurralde handi bat haustu-
ra hidraulikotik aparte geratuko 
litzatekeela.

Nire ustez jakin behar dugu 
zer atera dezakegun lur azpi-
tik eta zein diren hor dauden ba-
lioak: minerala, gasa, petro-
lioa... baina haustura hidrau-
likoak hobetu behar ditu ber-
meak ingurumenarentzako ara-
zorik gabe egin dadin.

Bilakaera batean dago frac-
kinga eta bilakaera hori buka-
tu behar du bermatzeko arris-
kutsua ez dela ingurumenaren-
tzat. Eta uste dut hori dela Eu-
ropako hainbat herrik daukaten 
ildoa, gasa ustiatzeko modua 
bilatzea frackingak eragiten di-
tuen arriskuak ekidinez.

Madrilgo Legebiltzarrak 
onartu zuen legearen ondorioz 
Batzar Administratiboak desa-
gertu edo edukirik gabe gera 
daitezke. 

Hasteko polemikak sortzen 
dira arazorik ez dagoen tokian. 
Lege nazionalak foru eskume-
nak errespetatzen ditu. Beraz, 
ez dago ezer kolokan. Eskume-
nak errespetatzen dira eta Foru 
Aldundiaren esparruan eztabai-
datuko dira. Baldin eta udal le-
geak ez badigu Foru Aldundiei 
eskumena kentzen. Udal lege 
horrek Aldundiei eskumenak li-
matzeko asmoa daukala diru-
di eta. Baina beste legea inda-
rrean dago eta Foru Aldundia-
ren eskumenak errespetatzen 
ditu.

Nola baloratzen duzu euska-
raren bilakaera Araban?

Niri iruditzen zait guztiz ha-
rrigarria eta ez dakit euskarak 
Araban izan duen garapenak 
behar duen aitorpena daukan. 

Niri oso esanguratsua irudi-
tzen zait datu bat: orain Ara-
ban euskaldun gehiago daude 
-gehienbat euskaldunberriak- 
Bizkaian 1980an baino. Urte ho-
rretan Araban zegoen ezagutza 
maila %3koa zen.

Garapen handia izan du eus-
karak eta Aiaran herrialdean 
baino handiagoa izan da. %53ak 
ezagutzen du eta hori Gipuz-
koan 70. hamarkadan ematen 
zena baino gehiago da.

Inbertsioen aldetik zein izan 
da Foru Aldundiaren politika 
arlo horretan?

Jarraitu dugun ildoa izan da 
euskararekiko konpromisoak 
mantentzea. Euskararekin lo-
tuta zeuden diru-sailak beste 
batzuk baino sendoagoak izan 
dira. Musika edo arte esparruek 
murrizketa gogorrak izan dituz-
te, adibidez.

Euskararen kasuan ez da ho-
rrela izan, nahiko mantendu da 
eta. Ezberdintasun batekin, au-
rreko legealdian euskararen 
aurrekontua %80an gauzatzen 
zen eta orain %93ko betetze 

maila daukagu. Hau da, hobera 
egin dugu.

Egia da diru gutxiago egon 
dela baina gehiago aprobetxa-
tu da.

+info: bideoa: 
Elkarrizketaren 

esaldirik esangura-
tsuenak. 

+info: 
Elkarrizketa osoa: 
Javier de Andre-

si egindako elkarriz-
keta osoa irakurgai 
sarean.

Legealdia aipatu duzu. Zein da zure balorazioa, 
helburuak bete dituzu?

Diru sarreren murrizketak asko baldintzatu du 
legealdia. Nire ustez legealdi gogorra izan da na-
zioarteko testuingurua dela eta. Baina akordio 
asko egon dira. Aurrekontuetan akordio garran-
tzitsuak lortu dira. Hainbat araudi garrantzitsutan 
ere akordioak lortu ditugu eta horiek Foru Aldun-
diaren kudeaketa erraztu dute.

Nik uste nuen baino eramangarriagoa izan da 
baina egoera ekonomikoa guk aurreikusitakoa 
baino okerragoa izan da.

Legealdiari geratzen zaion denbora tartean 
zeintzuk dira helburuak?

Gastua lehenetsi dugun moduan, bitarteko gu-
txiagoetara moldatuz, hazkundea ere lehenetsi 
behar dugu. Orain hazkunde aroan gaude eta aur-
ten badirudi %6an hazi daitekeela aurrekontua 
eta hurrengo urtean ere hobetuko dugula.

Gastu soziala eta funtsezko zerbitzuak ber-
matu ditugunez, norantz hazi nahi dugun zehaz-
tu beharko genuke. Iraganean gertatutako aka-
tsak ez dira errepikatu behar, administrazio zorro-
tza izan behar dugu, duela 4 urte baino gehiago, 

eta hazkundea lortu behar dugu inbertsio eta lana 
sortzeari begira.

Izango ditugun bitarteko berri horiek inber-
tsioan zentratu behar dira, lana sortzen eta inber-
tsioaren balioa biderkatzen duelako. Garrantzia ez 
du soilik inbertsioa gauzatzen duzunean kontrata-
tzen duzun pertsona kopurua, baizik eta inbertsio 
horien bidez lurraldean eraginkortasun handiagoa 
lortzea: izan liteke errepide bat segurtasun gehia-
go sortzen duena eta denbora aurrezten duena, 
edo ur araztegia uraren kalitatea hobetzeko. Eta 
hor da etorkizuneko ildoak marrazteko esparru 
nagusia.

Hauteskundeek mapa politikoan aldaketarik 
ekarriko dituzte?

Nire iragarpena da PP eta EH Bilduren artean 
egongo dela borroka. Guk 1999. urtetik hautes-
kunde guztiak irabazi ditugu. Soziologikoki Arabak 
ez du aldaketa berezirik izan baina egia da EH Bil-
du azpimarratu behar den indar politikoa dela lu-
rraldean.

Nire iritzia da PPk berriro irabaziko duela. Bai-
na nik uste arerio garrantzitsuena EH Bildu izan-
go dela. Hori baita, 2007 eta 2011n ez bezala, az-
ken urte hauetan eman den aldaketarik esangu-
ratsuena.

“EH Bildu eta PPren artekoa 
izango da hauteskunde lehia”
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_kultura

Luis 
Vil
MUSIKARIA

_Kamerinoa

Tradizioak

Azkenaldian jendar-
tean motibazio fal-
ta dago gure he-
rrietako jai he-

rrikoietan parte hartzerako 
orduan. Hurbil ditudan he-
rrietara mugatuko naiz: Lau-
dio eta Amurriora. Jendea 
orain bidaiatzera joaten da, 
abentura kosmopolitagoen 
bila egiten du ihes, bere he-
rrian topatzen ez duena aur-
kitzeko. 

Horrek frogatzen du  krisi 
ekonomikoa ez dela, modu 
batean, jaietan herriak hut-
sik egotearen kausa. Urru-
nago joatea gustatuko lit-
zaidake, gure inguruan kri-
si ekonomikoaz gain kri-
si kultural bat ere dagoela 
pentsatzeko. 

Berrikuntza falta dago, 
betiereko tradizioekiko ain-
guratze bat, zeinetan institu-
zio kontserbadorea erosoa-
go sentitzen den. Tradizioek 
momenturen batean behar 
dute iraungitze-data izan, 
irauten duten bitartean ez 
delako espazio-denbora kul-
turalean inolako eboluziorik 
egongo. 

Imajinazioa pizteko baino, 
sozializatzeko helburuare-
kin berataratzen da jendea 
ikuskizun tradizionaletara, 
tradizioa herri moduan du-
ten identitatearen parte dela 
barneratua dutelako. Eta 
kate horien pean ikuskizun 
berberera bertaratzen gara 
urtez urte. 

Ikuskizunak, logikoa den 
moduan, jada “Atzoko gaz-
teak” eta gaztelu puzgarrie-
kin amets egiten duten hau-
rrak baino ez ditu ikusle mo-
duan. Gainotzekoek alde egi-
ten dute. 

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares 

Izen propioak aztertzen dituen 
diziplina da onomastika, eta topo-
nimia da bere adarretako bat: le-
kuen izenak aztergai dituen ada-
rra. Baina adar labainkorra da 
toponimiarena. Hori uste dute 
behintzat Amurrioko Aztarna el-
karteko kideek. Hori baita Eusko 
Ikaskuntzarekin batera antolatu 
duten I. Onomastika Kongresua-
ri jarri dioten azpititulua: “Toponi-
mia, bide labainkorrak.“

Izan ere, toponimiaren ingu-
ruan hitz egitean “inork ezin du 
ziur esan gauza bat modu batean 
edo beste batean dela”. Aztarna 
elkarteko kide den Luiso Lopezen 
hitzetan, “iritziak askotan oso ez-
berdinak dira, eta horregatik dira 
labainkorrak, denok dugu labain-
tzeko arriskua”. 

Lopezek gaineratu du ugariak 
direla eskualdeko elkarteek to-
kiko toponimiaren inguruan egin 
dituzten lan eta ikerketak. “Oroz-
ko, Laudio, Aiara eta Amurrioko 
mapa toponimikoak aurkeztu dira 
azken urte hauetan”, zehaztu du. 
Dena den, kongresua ez da Aiaral-
deko toponimiara mugatuko. Ara-
bar Errioxako euskal toponimia, 
landare eta toki izenak eta bes-
telako gaiak izango dituzte hiz-
pide (1), hamar hitzalditan.“Hizla-
ri arabar, bizkaitar zein gipuzkoa-
rrak bertaratuko dira”, aurreratu 
du Lopezek. 

Hala ere, hitzaldi horien artean 
badaude Aiaraldeko toponimia 
jorratuko dutenak ere. Jose San-
tos De la iglesia Ugartek eskaini-
ko duena azpimarratu du Lope-
zek. Itxinako toponimiaren ingu-
ruan mintzatuko da De la iglesia, 
duela urte batzuk egin zuen zo-
nalde horretako mapa toponimi-
koa hizpide hartuta. “Bera Itxina-
ra iritsi zenean ez zuen ez lekua 
ez bertoko izenik ezagutzen, ber-
tako artzain batekin elkartu zen 
eta urte batzuk igaro zituen bera-
rekin igandero biltzen. Hala osatu 
zuen mapa, ez zuen inondik kopia-
tu” azaldu du Lopezek, 

Urriaren 3tik 4ra bitartean os-
patuko dute kongresua, Amu-
rrioko Refor eraikinean. Lopezek 
aitortu du ez dutela jende asko 
bertaratzea espero:“Jende asko 
etortzeko beste mota bateko hi-
tzaldiak antolatu beharko geni-
tuzke”. Baina bai espero dutena 
zera da: urteetan zehar Aiaral-
deko toponimia aztertzen egon 
diren herritarrek parte hartzea. 

Kongresua, baina, edonori irekia 
dago. Bertaratu nahi duenak 10 
euro sartu beharko ditu ondo-
rengo kontu korrontean irailaren 
30a baino lehen: 2095-3258-
23-1095172861 (Kutxabank). 5 
euro gehiago ordainduta larun-
bat eguerdian egingo den bazka-
rian parte hartzeko aukera dago. 
Leku kopurua, baina, mugatua 
dela ohartarazi dute Aztarnako 
kideek. Lopezek aitortu du “erron-
ka handia” izan dela kongresua an-
tolatzea, eta azpimarratu du in-
guruan antolatzen den lehenen-
gotarikoa dela.

Aldizkariaren ale berria, kalean
Indartsu hasi du ikasturte be-

rria Aztarna elkarteak. Kongre-
sua antolatzeaz gain, bere aldiz-
kariaren 45. alea kaleratu baitu 
berriki. Ohikoan bezala, elkarteko 
kide zein kolaboratzaileek Amu-
rrio zein eskualdeko historia eta 
etnografiaren inguruan idatzita-
ko artikuluez osatua dago argi-
talpena.  Baina ale (2)  berriak ba-
dauka berezitasun bat: Aiara, Ur-
duña, Orozko eta Urduñako zen-
bait txokoren ilustrazio zaharren 
bilduma. Urtea aldizkariaren 46. 
alea argitaratzen bukatu nahiko 
lukete Aztarnako kideek, baina 
diru faltak asmo hori toponimia 
bera baino labainkorrago bilaka-
tzen du, Lopezen esanetan. 

Hiztegia: hizpide (1), mintzagai/ ale 
(2), aldizkari zenbaki

Itxinako toponimia izango dute mintzagai hitzaldietako batean.  Argazkia: Vicente Contreras

Inguruko 
lehenengotariko 
onomastika 
kongresua 
izango da 
Amurrion 
ospatuko dena, 
antolatzaileen 
esanetan. 
Bizkaiko, 
Arabako zein 
Gipuzkoako 
hizlariak 
bertaratuko dira, 
eta makina bat 
gai jorratuko 
dituzte.   

Onomastika kongresua antolatu dute 
Aztarnak eta Eusko Ikaskuntzak 
Urriaren 3tik 4ra bitartean ospatuko da I. Onomastika Kongresua Amurrion, Aztarna elkartearen eta Eusko 
Ikaskuntzaren eskutik. Aiaraldeko zein beste zonalde batzuetako toponimia izango dute hizpide, hamar hitzalditan 
zehar. Izen ematea datorren irailaren 30era arte dago zabalik.  

KONGRESUA, 
HITZALDIZ HITZALDI  

URRIAK 3, OSTIRALA
17:00 Kongresuaren irekiera
17:15 “La topografia de Angulo y 
Ayala en el siglo IX”
David Peterson, EHU
18:00 “El alavés en La Demanda”
Rufino Gomez Villar, IES La Laboral
18:45 Atsedenaldia
19:15 “El mapa toponímico de 
Amurrio: 5 lugares, 
10 denominaciones” 
Salvador Velilla, Aztarna elkartea

URRIAK 4, LARUNBATA
10:00 “El historiador frente a la to-
ponimia. El caso de Orduña”
José Ignacio SALAZAR 
ARETXALDE, Santurtziko Udala
10:40 Euskal toponomastika 
ofizialaren arazo eta sasi-arazoak
Ander Ros, Belautepien Dokumen-
tazio Zentroa
11:20 Landare eta toki izenak
Manuel Ruiz Urrestarazu 
Mendi ingeniaria
12:00 Atsedenaldia 
12:30 Komunikazioa: Euskal 
Toponimia Arabar Errioxan 
Miguel Gonzalez Larraina,
AFA/DFA
12:45 “Itxina, los nombres de la 
niebla” José Santos De la iglesia 
Ugarte
13:15 “Manifiesto de Aiara - Ayala”
Ramón Zurimendi, Aztarna
13:50 Eztabaida eta galdera txanda
Ander Iturbe, Amurrioko Udala
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_kultura

Txetxu Urkijo
ZINEMA

 Malefica   

_kultur leihoa

1959an, Disney-k bere Loti ede-
rra estreinatu zuenean, momen-
tuan bertan, pertsonai mitiko bat 
jaio zen. Disney unibertsoak sor-
tutako maltzurrik gaiztoena, eta 
modu berean, maitatuena. Filma-
ren protagonista printzesa bat 
izanda ere, maitagarri zital bat 
izan zen ikusle guztien arreta piz-
tu zuena: Malefica.

Maltzurren artean maltzurrena, 
pertsonaiaren jatorriaz gutxi, edo 
ezer gutxi jakin dugu mende erdi 
honetan; nondik zetorren hain zi-
tala zen maitagarri bat? Zergatik 
bilakatu zein hain maltzurra? Az-
kenean, Disney-k galdera hauek, 
eta beste asko, erantzutea eraba-
ki zuen. Eta erantzun hori, Malefi-
ca filma da; Loti ederraren mai-
tagarri zitalaren istorioa. Proiek-
tua martxan jartzeko, Disney-k 
Angelina Jolie aukeratu zuen izar 
nagusi giza, Malefica-ren papere-
rako. Bera da, berez, aurkezten 
dugun pelikula; bere lana bikaina 
da, pantailan ez dagoen minutue-
tan bere falta nabaritzen dugula-
rik. Angelina Jolie-k bere ibilbide 
osoan zehar egindako lan onenen 
artean dago, filma honetan, buru-
tzen duen saioa.

Berarekin batera, lan txukunak 
egiten dituzten Ellen Fanning edo-
ta Sharlto Cooper aurkituko ditu-
gu. Eta aipatu beharreko beste hiru 
aktore ere: Lesley Manville, Imel-
da Staunton eta Juno Temple. Be-
raiek dira, Auroraren maitaga-
rrien paperetan, pelikulak dituen 
une umoretsuen arduradunak. 
Ekoizpen osoaren buru, zuzenda-
ri lanetan estreinatzen den Robert 
Stromberg aurkituko dugu, aurrez 
efektu berezien atalean aditua. Eta 
hori ondo ikusten da Malefica fil-
mean. Bai diseinua, baita efektu di-
gitalak eta 3D-a ere, bikainak dira; 
denak batera, ikusgarria den peli-
kula bat osatuz.

Laburbilduz, Disney-k ipuin kla-
siko bat hartu eta hankaz gora jar-
tzen du, beste ipuin berri, eta egu-
neratu, bat sortuz. Interesgarria 
bezain dibertigarria, familia osoa-
ren gozamenerako eraikitako pe-
likula honek, Malefica, ikusleen 
bihotzetan bere lekutxoa irabaz-
tea lortzen du.

Zuzendaria: Robert Stromberg
Aktoreak:  Angelina Jolie, Ellen 
Fanning, Sharlto Cooper...
Herrialdea: AEB
Iraupena: 97 minutu

Mateo Pagazaurtundua
Irakaslea

_Lurpetik
Txalupa parkean

 
Aspaldian zendu zen Prudenzio Apraizek, Laudio eta 

inguruko herrietako anekdota ugari kontatzen zizkion 
entzuteko prest zegoen edonori. Hona hemen behin bai-
no gehiagotan entzun genion pasadizo horietako bat. 

Bere ume garaietan palaziora (gaur egungo Lamuza 
parkea) joaten omen zen  udatiarren teniseko partide-
tan pelota-biltzaile lana egiteko, eta normala zen beza-
la, ariketaren ondoren gosea-egarria piztu ahala, ospa-
kizun eta festa ez zen falta. Horrelako jai baten, jan-e-
danak ondo kolkoratu eta gero, lakuan zegoen txalupan 
itsasoratu ziren bestakide zenbaitzuk, 40 metroko itsa-
so arriskutsua zeharkatzeko asmoz, aldez aurretik adar
-jotzaile batek barku horren azpian lehergailu indar-
tsua jarrita zeukan. 40 metroko itsaso zabal horren er-
dian eztanda burrunbatsuaren ostean, txalupa hondo-
ratu zen.   

Han ziren hangoak!! Zantzoak, irrintziak, orroak no-
nahi entzuten omen ziren eta, igeri ez zekitelako edo 
edariaren eraginagatik ( kontalariak bigarren arrazoia-
ren alde jotzen zuen) denak atera behar izan zituzten 
enbata hartatik, zango hotzak bihurtu baino lehen.

Alkoholarekin zintzurra bustitzea ez zen konposatu li-
kidoaren kontaktu bakarra izan. Barruko hezetasun be-
roa hoztu beharra zegoen eta zer gozoago uretan bai-
nu bat baino? 

Ekintza horren erruduna ez zen agerian gelditu edo 
gutxienez informazio hori ez da guregana heldu. Norbai-
tek jakin minik balu kasua argitzeko, gaur egungo tres-
na aurreratuak erabiliz, argia eman diezaiola.

Euskararen erabilera sustatze-
ko aurten ere Euskararen Jaia an-
tolatu dute herriko hainbat eragi-
lek. Izan ere, irailaren amaieran 
aukeratzen zuten antzinako lau-
dioarrek euren alkatea eta beste 
zenbait kargu Basalarrina esaten 
zitzaion larrean. Hots, gaur egun-
go Herriko Plaza inguruetan. 

Antolatzaileek azaldu dutenez, 
Laudio osatzen zuten lau auzoeta-
ko (Larra, Larrazabal, Olarte eta 

Goienuriko) biztanleak, bertan zeu-
den zuhaitz handiaren gerizpean 
eta harrizko mahaiaren inguruan 
elkartzen ziren. 

Irailaren 26tik 28ra ospatuko 
dute Euskararen jaia. Ostiralean, 
koplajira abiatuko da herriko pla-
zatik. Ondoren, Uluka taldearen 
kontzertua egongo da Pio XII ka-
lean.  Larunbatean izango da Eus-
kararen eguna. 10:00etatik aurre-
ra Laudioko ekoizleen azoka egon-

go da Pio XII kalean. 12:00etan, be-
rriz, Tuntturro joaldun taldekoek 
diana egingo dute. 12:30ean, aldiz, 
Nafarroa taldearen eskutik kantu
-kalejira egingo da herrian zehar.

Antzinako auzoak, gune
Antzina bezala, herria lau gune 

edo auzotan bereiziko dute: Goie-
nuri (Herriko plaza), Larra (Alber-
to Acero), Larrazabal (Zubiaur) eta 
Olarte (Zubiko). Gune bakoitzean 
ekintza ezberdinak egingo dituzte. 
Horietako bakoitzean herri bazkari 
bana egongo da, 10 euroren truke. 

Arratsaldean gune bakoitzak 
ekitaldi ezberdinak antolatu ditu. 
Goienurin haurrentzako herri ki-
rolak egingo dituzte, Larran cup 
song grabaketa, Larrazabalen 
perkusio ikastaroa eta Olarten 
bertso-hop saioa. 

Alkatearen hautaketaren an-
tzezpena 19:00etan izango da he-
rriko plazan. Segidan, Oskizola tal-
dearekin dantza-plaza egongo da. 
Euskararen aldeko festa iluntzera 
arte luzatuko da, 21:00etan kantu
-kalejira abiatuko baita kalez kale. 
Ondoren, Izargi taldearekin erro-
merian dantzatzeko aukera izango 
dute bertaratzen direnek.

“Ahozko euskara suatatzea”, 
hori da Euskararen Jaiaren xede 
nagusia, festaren antolaketan 
aritu den Toño Valleren esane-
tan. Bere ustez Laudion euska-
raren ezagutza maila altua dago, 
baina gero ezagutza hori ez da ka-
lean islatzen. Hortaz gain, euska-
raren aldeko lana jai horretatik ha-
rago eramatearen beharra azpi-
marratu du, “euskararen aldeko 
lana urteko 365 egunetara zabal-
du behar da”. 

Cup-song grabaketa
Aiaraldea Komunikazio Leihoa-

ren gunea Larra izango da. Hau da, 
Alberto Acero kalea. Ikus-entzu-
nezkoen bidez euskara zabaldu eta 
sustatzeko “cup-song” bat egitea 
izango da erronka. Alegia, edalon-
tziekin egiten den perkusio dantza. 

Horretarako, koreografia azal-
tzen duen bideoa zabaldu dute. 
Grabaketa 17:00etan egingo dute, 
herritar orok parte hartzeko auke-
ra izan dezan.

+info: bideoa: 
“Cup-song”a 
nola egin

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

Euskararen Jaia antolatu dute Laudion, 
hizkuntza lau haizetara zabaltzeko
Irailaren 26 eta 27an ospatuko da Laudioko Euskararen Jaia. Urteak igaro dira lehengo aldiz ospatu zenetik, eta 
ugariak izan dira edizioz edizio izan dituen formatuak. Helburua, baina, bera izaten jarraitzen duela adierazi dute 
antolatzaileek: ahozko euskara sustatzea.   

ERREDAKZIOA I   I  Izar Mendiguren Cosgaya
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_kirola

Noiz eta nola hasi zinen pati-
natzen? Nola ikasi zenuen?

Duela hiru urte hasi nintzen. 
Laudioko skate pistetatik pasa 
eta bertan patinatzaile bat iku-
si nuen eta guztiz liluratuta ge-

ratu nintzen; nik antzeko pa-
tinak nituen etxean eta 

berak egiten zuena 
egiten ikasi nahi 

nuen. Ikaste-
ko modu 
guz-
tiz au-

todidak-
ta izan nuen, 
nire kabuz 

atera nituen mugimendu ez-
berdinak, internet eta “You-
tube-ko” bideoek ere asko la-
gundu zidaten.

Normalean non patinatzen 
duzu?

Kirol honetan hasi nintzenean 
Laudioko pistetan patinatu ohi 
nuen, gerora Bilboko zein Leioa-
ko skate parkeetara bertaratu 
nintzen, hemengoak baino as-
koz hobeak dira. 

Orain ia egunero noa berta-
raino. Bertan neska talde ba-
tekin ibiltzen naiz, oso gustura 
nago hor.

Zein txapelketan hartu duzu 
parte?

Hasi nintzen momentutik na-
bil txapelketetan. Nire lehenen-
go patin lehiaketa Deustun izan 
zen, bertan bigarren postua lor-
tu eta asko motibatu nintzen, 
aurrera jarraitzeko indarrak 
eman zizkidan.

Espainiako ligan parte hartzen 

dut nik. Hainbat txapelketez 
osatutako liga da, txapelketak 
irabazi ahala sailkapenean pos-
tuak igotzeko puntuak irabazten 
dituzu. Iaz bigarren postua lor-
tu nuen. Aurtengoa erabakitze 
dago oraindik, ezin dut emaitza-
rik aurreratu.

Parte hartu dudan azkeneta-
riko txapelketa Ondan ospatu 
zen, Castellonen, duela hilabete. 
Mundu mailako proba izan zen, 
mundu osoko neskak hurbil-
du ziren bertara, guztira hama-
bost bat neska geundela uste 
dut (inoiz baino gehiago). Horrek 
lehia areagotu zuen eta hiruga-
rren postua lortu nuen.

Nola funtzionatzen du pati-
nen munduak? Federaziorik 
dago? Talderik?

Ez dago talderik. Normalean, 
irristatzen ona bazara, marka 
eta “sponsor”-ak zure babesle 
bihurtzen dira eta horrek erraz-
tasunak ematen dizkizu txa-
pelketetara izena eman edo bi-
daiatzerako orduan. Horren or-
dainetan markek euren logoak 
lehiaketetan erakustea edo bi-
deoak grabatzea eskatzen di-
zute. 

Nik hiru babesle ditut: San-
tanderreko denda bat eta pati-
natzeko materiala ekoizten du-
ten bi marka. Federaziorik ere 
ez da existitzen, hori oso nega-
tiboa da.

Nolakoa da emakumezkoen 
egoera kirol honetan?

Oso emakume gutxi dabil-
tza patinetan. Txapelketetan lau 
edo bost emakumek ematen 

dute izena soilik. Hori dela eta 
emakumezkoentzat kategoria 
bakarra dago, gizonezkoek hiru 
kategoria (txikiak, amateurrak 
eta “pro-ak”) dituzten bitartean.

Lesio asko pairatzen dira?
Niri adibidez bi besoak apur-

tu zitzaizkidan duela gutxi skate 
pisten goialdetik erortzerakoan.

Denbora gehiago igarotzen 
dugu lurrean patinen gainean 
baino. Kolpeak eguneroko ogia 
dira, baina saiakera askoren os-
tean “truko” edo mugimendu 
bat egiterakoan lortzen duzun 
motibazioaren ordainetan me-
rezi du hainbeste kolpe jaso-
tzeak. Arazoren bat duzunean 
patinatzera etortzen zara eta 
dena kentzen duzu burutik. 

Segurtasun neurririk erabil-
tzen duzue?

Bai, denetarik erabiltzen dugu, 
kaskoa, belaun eta ukondo ba-
besak... Gainera txapelketetan 
derrigorrezkoak izaten dira. Le-
sioa jaso nuenetik kontu gehia-
gorekin nabil eta segurtasun 
neurri gehiago erabiltzen ditut, 
eskumuturrekoak esaterako.

Nola ikusten duzu irristaketa-
ren egoera kirol gisa?

Oso kirol gutxietsia da patina-
jea. Skateak asko bereganatzen 
du eta patinatzaileak horren 
itzalpean ibili behar gara. Lau-
dion hiru patinatzaile daude soi-
lik eta azpiegiturak ez dira oso 
onak, gehienetan kanpoko skate 
parkeetara jo behar izaten dugu. 
Nik ia ez dut inoiz hemen patina-
tzen, Bilbora noa gehienetan. 

PATINAJEA  

“Denbora gehiago igarotzen dugu 
lurrean patinen gainean baino” 
NEREA SOLAUN (Laudio, 1992) duela hiru urte hasi zen skate pistetan patinatzen. Iaz bigarren postua lortu zuen Espainia mailako ligan, eta 
duela hilabete hirugarren geratu zen Ondako mundu mailako txapelketan.  

“Nire kabuz ikasi 
nituen patinatzeko 
mugimendu 
ezberdinak”

“Laudion hiru 
patinatzaile 
gaude soilik eta 
azpiegiturak ez 
dira oso onak”

“Hasi nintzen 
momentutik 
daramat 
txapelketetan 
parte hartzen” 

ERREDAKZIOA I  I   Aimar Gutierrez 
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ERREDAKZIOA I  Aitor Aspuru 
CD Tenerifek fitxatu zai-

tu oraintsu. Eskaintza gehiago 
izan dituzu baina hau hautatu 
duzu, zergatik? Esan dezakezu 
zein klub gehiago interesatu di-
ren zutaz?

Momentu horretan azal-
du zuen interesagatik hauta-
tu nuen CD Tenerife. Alvaro 
Cerverak, entrenatzaileak dei-
tu ninduen eta hori izan zen au-
rrera pausua emateko klabea. 
Beste klubeetatik ez nuen ho-
rrenbesteko interes maila na-
baritu.

Postu ezberdinetan joka-
tzeko gaitasuna duzu, entre-
natzaileak argitu dizu zer nahi 
duen zehazki? 

Lehen esan bezala, hona eto-
rri baino lehen berarekin hitz 
egin nuen. Oso argi azaldu zidan 
zer bilatzen zuen eta ni nintze-
la bilatzen zuena. Aurre-denbo-
raldiaren zenbait momentutan 
lateral bezala aritu naiz. Nire 
postua hori ez den arren ber-
tan jokatzeko gai naiz. Nik du-
dan abantaila handia hori da: 
defentsa postuan edozein toki-
tan joka dezakedala.

Hau da kanpora jokatzera 
joaten zaren lehen aldia. Espe-
rientzia berri hori zer da zure-
tzat: abantaila edo erronka?  

 Bereziki erronka bat da. 
Abantaila batean eraldatzea 
nire jarrera-
ren arabera-
koa izango 
da. Betidanik 
egon naiz nire 
etxean eta 
bertatik alde 
egitea oso zai-
la da. Gauza 
uga-
ri al-
da-

tzen dira eguneroko bizitzan eta 
horiei moldatu beharra dago. 

Athleticen izan ez dituzun mi-
nutuak jokatzera joango zara. 
Zer sentsazio izan dituzu beti-
ko kluba (momentuz) uztera-
koan?

Athleticetik alde egitea nire-
tzako erabaki oso zaila izan da. 
Ernestoren ideia nirekin konta-
tzea zen, baina nire ideia minu-
tuak jokatzea zen. Klubak eta 
nik berdina pentsatzen genuen 
eta irteera bat bilatu genuen. 

Lehenengo egunak oso arra-
roak izan ziren, athleticen biga-
rren plano batean egotetik te-
nerifen lehengo planoan ego-
tera igaro nintzen. Nire asmoak 
berdina izaten jarraitzen du, he-
men minutuak jokatu, espe-
rientzia irabazi eta, ahal baldin 
bada, Athleticera bueltatzea.

Zer moduz zure lehenengo 
egunak Tenerifen? Lan egiteko 
eredua desberdina da? 

 Lehenengo egunak oso zai-
lak izan ziren, dena berria zen 
eta bakarrik sentitzen nintzen. 
Momentu oso txarrak pasatu 
nituen, baina pixkanaka pixka-
naka bizitza estilo berri honeta-
ra moldatu naiz. Hala ere han 
utzi nuen guztia egunero bota-
tzen dut faltan. 

Lan egiteko eredua oso ez-
berdina da. Futbola beste modu 
batean ulertzen da. Hasieran 
oso arraroa iruditzen zitzaidan. 
Momentu askotan nire gorpu-
tzak beste gauza batzuk egite-
ko gogoak ditu, baina gero eta 
gutxiago. Bizitza oso bat antze-
rako eran jokatzen ibili eta gero 
zaila da modu berri batera mol-
datzea. Hemen “geldiago” joka-
tzen da. 

Jendea gutxiago mugitzen da, 
askotan badirudi erritmo 

oso baxuan jokatzen dela.

Lehenengo mailan ibili-
tako hainbat taldek joka-
tzen dute Adelante Liga, 
zer nolako maila espe-
ro duzu?

Lehen esan dudan mo-
duan, maila oso altua 
espero dut, berdintsua 
taldeen artean. Hala 
ere, badira talde po-
tenteagoak, goian egon 
behar direnak. Horiek 
izango dira benetako pre-
sioa jasoko dutenak.

_kirola

FUTBOLA 
“Azaldu zuen interesagatik 
hautatu nuen CD Tenerife”
UNAI ALBIZUAk (Laudio, 1989) CD Tenerifen jokatuko 
du aurten, Athletick-en bigarren B mailako taldean 
aritu ostean. 

49 lasterkarik hartu zuten par-
te Aiaraldeko Raid-aren II. edizioan.  
Arespalditzatik abiatu ziren korri-
kalariak eta mota askotako probak 
egin behar izan zituzten, bizikletaz 
50 kilometro eta korrika beste 18 
eginez. 

Trekking-a, Via Ferrata, Espe-
leologia... makina bat erronkari 
egin behar izan zieten aurre. Zaz-
pi orduko epean ahalik eta baliza 
gehien lortzea zuten helburu. Ara-
lar Kirolak Raid Taldeko kideak lor-
tu zuen lehenbiziko postua. Aiaral-
deko lehena, berriz, Laudioko Hor-
tik Zuzen taldea izan zen.  

Ungino haitza zeharkatu behar izan zuten lasterkariek. Argazkia: Raid Aiaraldea

Dozenaka kirolarik hartu dute parte 
Aiaraldeko Raid-aren bigarren edizioan

RAIDA

ERREDAKZIOA I
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_Herriko plaza

_#sexgatik (:><:)
Zer da LGTB? (Gorka)

LGTB lesbiana, gay, transexual eta bisexualen taldea izendatzen duten siglak dira. 
1990.urtetik erabiltzen da, eta gay komunitatea ordezkatu zuten “LGB” siglen luza-
pena da. Sigla hauen moldaera anitza dago letrak eta horien ordena gehituz eta al-

datuz., Estigmatizazioa eta diskriminazioaren kontra, despenalizazioaren eta pertsonen es-
kubideen alde lanean, auto- identifikazio lez sortu ziren.

Kolektibo horren sinboloa LGTB bandera edo ortzadar bandera da, askatasun bandera 
ere deituta. 70.hamarkadan hippie mugimenduak eta pertsona eskubideen alde borroka-
tzen zuten taldeek, horren antzekoa zen bandera kolore- anitza erabiltzen zuten. LGTB ban-
dera, 1978.urtean lehendabizi erabili izan zela diote Gay Harrotasun jaialdi batean. Hasierako 
banderak 8 marra zituen eta kolore bakoitzak esanahi bat zuen: arrosa sexualitatea, gorria 
bizitza, laranja osasuna, horia eguzkiko argia, berdea natura, turkesa artea edo magia, urdi-
na baretasuna eta morea izpiritua. Egungo bertsioak ostadarraren koloreak ditu eta 6 ma-
rraz osatuta dago, gorria, laranja, horia, berdea, urdina eta morea. Bandera kolore anitza, 
pentsamendu anitza, jatorri kultural anitza, aniztasunaren irudia, guztion irudia.  
       

_agurrak 

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Hor eserita jarraitzeagatik ez 
duzu gehiako ikasiko! Bihar ere 
eguzkia aterako dela ez al dakizu? 
ezinezkoak egiten zaizkizun gal-
derek erantzuna dute beti. Oheak 
ematen digun bakean murgildu, 
goiz argia izango da biharkoa! 

LAMIA
04.21 - 05.20
Agurrak gogorrak dira askotan, 
baina agur horiek kaixo berriak 
dakartzate askotan. Ez dago ba-
karra den inor eta bakarra den 
hori oraindik ez ezagutzeak ez du 
esan nahi bidaian topatzen dituzun 
gozokiak dastatu ezin dituzunik!

BASANDERE
06.21 - 07.20
Badago behar zaituela esaten di-
zun norbait. Beharra positiboa 
dela uste dugu baina behar gu-
txi daude onak direnak. Eman ie-
zaiozu buelta sentipen uste horri 
beharra nahia bihurtuz, nahia bai-
ta desioarekin benetan lotuta da-
goena.

JENTILAK
08.22 - 09.22
Lau eskuk bi baino gehiago egi-
ten dute, eta seik lau baino gehia-
go. Zergatik ez dugu guztion ar-
tean apur bat egiten gutxik guztia 
egin behar ez dezaten! Etxea ez da 
hotela eta ama ez da zerbitzaria, 
mugitu ipurdi lodi hori!

MARI
10.23 - 11.22
Lodi zaudela? Ba al dago janaria 
bezalakorik? Udan bizi izan ditu-
zun momentuen islada dira kiloak, 
ez mesprezurik egin ezinhobeak 
diren bizipenei, pisuak erremedioa 
dauka baina besteengan isurtzen 
duzun energia paregabea da!

SUGAAR
12.20 - 01.19
Nekagarriak izaten dira txikitxuek 
egiten dizkizuten galdera guztiak, 
beharrezkoa den garrantzia ema-
ten ez diozun arren, esperientzia 
erantzunen islada bihurtu, bere 
jakintasun nahia mantenzen saia-
tu eta galdera horiek harrotasun 
bihurtu!  

TARTALO
01.20 - 02.18
Askotan mundua buruz behera 
jartzen dela dirudi baina ez zai-
tez ikaratu, hasiera gogorrekin 
bukaera zoragarriak datoz, be-
sarkatu itzazu une latzak laztan 
beroekin, aurrera egin kemen-
tsu, garaipena neke askoren on-
dorena baita.

HERENSUGE
03.21-04.20
Zure bizitzaren jabe izateko mo-
mentua heldu zaizu, erabili ohi 
dituzun aitzaki guztiak alde ba-
tera utzi, horrela ez baitzoaz 
inora! Denboran zehar atzeratu-
tako helburuak lortzeko inguru-
ko aukerak zureak egin itzazu!
 

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Uda badoa eta lan egiteko 
momentua heldu zaizu. 
Atsedena irabazi bihurtu eta 
hura lortzeko egin behar duzun 
esfortzuaz jabetu. Gozotasunaz 
gozatzeko gazitasuna gainditu, 
izan ere, lan gogorrek postre 
ederrak dakartzate.

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Iragana aldaezina da eta geroa 
misterio bat, gaurkoa ez al da 
nahikoa zuretzat? gauero az-
tertu bizi izandako eguna. Ez al 
da bizitzako helbururik garran-
tzitsuenetariko bat egunero zo-
riontasun apur bat lortzea? 

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Lanak itoko zaitu? Denbora ho-
beto antolatuko bazenu ara-
zo gutxiago edukiko zenituzke. 
Agenda ez da irudiekin apaintze-
ko liburua, ondo erabiltzen ika-
si, egunerokoa atondu, baina 
aurrekoan bezala ez urtebete-
tzeak ahaztu!  

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Beherapenak gustuko ditu-
zu, baina bidai deskontuak beti 
ahazten dituzu. Zergatik ez har-
tu asteburua paregabe bihur-
tzeko Italiara eramango zaituen 
hegaldi bat? Gogoratu antola-
tzen ez diren planak izugarriak 
izaten direla.

_horoskopoa

Izei
Ongi etorri Izei, eta zorionak zuei 

Txutxin eta Elena, eder bihurtuko 
duzue Izeiren mundua!

Aitor eta Gartzen

Elene
Urriaren 7an 8 urte betetzen 

dituzu!  Zorionak zure familiaren 
partez! 

Familia

Uxue
Zorionak Uxue! Ondo pasa zure 

14. urtebetetzean. Ea txerria opa-
ritzen dizuten, muxu handi bat! 

Eskursionista tontoak 
 

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

_denborapasak

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia urriaren 3a baino lehen 
agurrak@aiaraldea.com helbidera
helbidera  a baino lehen.

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

Asier
Zorionak Asier! 
Animo eta gora Korrika 19ko 

erronkarekin!
Laudioko AEKko kideak



15 19.ALEA /// 2014ko Irailak 25 /// Aiaraldea

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: 139.000 €
70 m², 2 logela, bainugela, egongela 
balkoiarekin, altzariz hornitua, trastelekua, 
herrigunean, negoziagarria.
Erref.: 147.079
ETXEA SALGAI LUIAONDON
Prezioa: 310.000 €
116 m², 3 logela, 2 bainugela, egongela 
zabala, jakitokia, terraza, lorategia, 
garajea, barbakoa, bizitzera sartzeko prest.
Erref.: 167.469
PISUA SALGAI ARRANKUDIAGAN
Prezioa: 150.000 €
65 m², 2 logela, bainugela, kanpoaldera, 
altzariz hornitua, igogailua, bizitzera 
sartzeko prest, herrigunean.
Erref.: 167.227

PISUA SALGAI OKONDON
Prezioa: 155.000 €
57 m², 2 logela, 2 bainugela, terraza, 
altzariz hornitua, kanpoaldera, garajea, 
trastelekua, negoziagarria.
Erref.: 167.185

www.etxaurre.com 
Tlfnoa: 94 672 85 50

_irakurlearen txokoa

_agenda

_ezin galdu

GORBEIALDEARI BURUZKO JARDUNALDIAK: Siete: 13:15ean parkearen 
inguruan bilduko dira, Parkearen berreskurapena aldarrikatzeko bideo 
bat grabatzeko.  

URDUÑA HIRIA KROSSA: Siete: 13:15ean parkearen inguruan bilduko 
dira, Parkearen berreskurapena aldarrikatzeko bideo bat grabatzeko.  
dira, Parkearen berreskurapena aldarrikatzeko bideo bat grabatzeko.  

ZINEMA
04.10 LARUNBATA
“CAMPANILLA: 
HADAS Y PIRATAS”
AMURRIO ANTZOKIA
17:30 (3,60€)

“OCHO APELLIDOS VASCOS”
AMURRIOKO ANTZOKIA
19:30etan (4.80€)

05.10 IGANDEA
“CAMPANILLA: 
HADAS Y PIRATAS”
AMURRIO ANTZOKIA
17:30 (3,60€)

“OCHO APELLIDOS VASCOS”
AMURRIOKO ANTZOKIA
19:30etan (4.80€)

06.10 ASTELEHENA
“OCHO APELLIDOS VASCOS”
AMURRIOKO ANTZOKIA
20:00etan (3,60€)

OROZKO 
SAN MIGEL 
BERAZA
JAIAK

09.26 OSTIRALA
17:00 Txupina
17:00 Truca Rec 
birziklatzeko ikastaroa
18:30 Umeentzako antzer-
kia: Discorockola, ondoren 
txokolatea
20:30 City Limits taldearen 
kontzertua

21:00 Pintxo-pote: sardinak 
eta urdaia
22:30 Kontzertua Astalapo 
taldearen eskutik

09.27 ZAPATUA
18:00 XVIII. Mus azkar txa-
pelketa

23:00 Erromeria: 
JOSELU ANAIAK

09.28 DOMEKA
11:00 XIX. Paella Txapelke-
ta eta Kalejira

11:30 Meza eta ondoren 
Ubixeta Dantza Taldearen 
erakustaldia

13:00 Sari banaketa eta on-
doren aulki jokoa eta 
bingoa

LAUDIOKO 
EUSKARAREN 
JAIA

09.26 OSTIRALA
19:30
Koplajira Fi Ta Fik-ekin
Herriko Plaza

21:00 
Uluka taldearen kontzertua
Pio XXII

09.27 LARUNBATA
10:00 Tokiko ekoizleen azoka
12:00 Diana Tuntturro 
taldearen eskutik
12:30 Kantu-Kalejira 
Herriko Plazatik
14:30 Herri-bazkariak
16:30 Bazkalondoak 
guneetan
19:00 Alkatearen 
hautaketa
19:30 Dantza-plaza
21:00 Kantu-kalejira
23:00 Izargi

10.03
OSTIRALA
22:00 ARETA
KONTZERTUA
Siroka
Kultur Etxea

09.25
OSTEGUNA
19:00 LUIAONDO
AURKEZPENA
Foro soziosanitarioa
Gizarte Etxea

18:00 AMURRIO
IV. BERDINTASUN PLANA
Inkestak egingo dituzte
Udalerrian zehar

19:30 AMURRIO
ZINEMA DOKUMENTALA
“Nosotras 
centroamericanas” 
Katekesi Aretoa

09.26
OSTIRALA
10:00 AMURRIO
IV. BERDINTASUN PLANA
Inkestak egingo dituzte
San Anton azoka

16:00 TERTANGA
IKASTAROA
Xaboiak eta kosmetika 
naturala
Tertangako Etxea

18:00 OROZKO
HITZALDIA
Itxina Elkartea, 20 urteko 
abere-kudeaketa
Orozkoko Museoa

19:30 AMURRIO
ZINEMA DOKUMENTALA
Colombia invisible
Katekesi Aretoa

19:30 ARESPALDITZA
DIAPORAMA
Peru: bidaia eguzkiaren 
aterantz
Udal Aretoa

20:00 LAUDIO
ELKARRETARATZEA
Azken ostirala
Lamuza Plaza

22:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Mal Pasar, Desidia, Mala 
Noche
Drumgorri Aretoa, 2 €

09.27
LARUNBATA
08:00 ARRANKUDIAGA
Mendi ibilaldia
Herriko Plaza

11:30 URDUÑA
AURKEZPENA
Auzokonpostajea
Foru Plaza

12:15 LAUDIO
HERRI ARGAZKIA
Ikurrinaren alde
Herriko Plaza

URDUÑA
MIKEL DEUNA
JAIAK

11:00 Txupinazoa
15:00 Auzokideen bazkaria
16:30 Mus Txapelketa 
Marrazkin
17:00 Umeentzako jokoak
18:00 Txokolatea
19:00 Igel eta txapel 
jaurtiketa txapelketa
20:00 Argazki herrikoia
20:30 Parrillada
22:00 DJ MikelDeuna
00:00 Jaien amaierako 
txupinazoa

09.28
IGANDEA
11:30 URDUÑA
LASTERKETA
X. Herri Krosa
Foru Plaza

10.02
OSTEGUNA
19:30 OROZKO
HITZALDIA
Mendiko historiak
Orozko Museoa

URRIAK  11//
“COMO DECIRLE 
QUE NO LA AMO”
20:00 
( Sarrera 4 €)

URRIAK 18// 
“GERNICA 1913” 
20:00
( Sarrera 4 €)

URRIAK 25// 
“TORITO ¡BRAVO!” 
20:00
( Sarrera 4 €)

III. ANTZERKI AMATEUR 
ERAKUSTALDIA 
(Aimara antzerki taldeak antolatua)

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

www.amurrio.org

AMURRIO 
ANTZOKIA
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Zergatik alpargata? 
Alpargatak gustatzen zaizkigu, 

beti izan ditugu gustuko. Baina iku-
si genuen ez zegoela guri gusta-
tzen zitzaizkigun diseinu eta ero-
sotasun ezaugarriak eskaintzen 
zituzten alpargata 
askorik. 

Kasualitatez “Españoles en el 
mundo” telebista saioaren atal 
bat ikusi genuen zeinetan per-
tsona batzuk Los Angeles-eko 
“Urrezko miliatik” zihoazen eta 

denda batean he-
men 6 euro ba-

lio duten al-
pargata arrunt 
batzuk 200 
dolare baino 

gehiago-
gatik 

saltzen zirela ikusten zen. Mo-
mentu horretan ikusi genuen ha-
lako alpargata bat 200 dolare-
rengatik saltzen bazen, diseinuzko 
batzuk egiten bagenituen gutxie-
nez prezio horretara saltzeko au-
kera izango genuela. 

Non topatu daiteke zuen alpar-
gatak jantzita daramatzaten per-
tsonak?

Asian, bereziki. Gure asmoa 
lehen momentutik izan da na-
zioartera zabaltzea. Hemen jen-
deak ez du alpargata on bat ba-
loratzen, lan egiteko edo hondar-
tzara joateko oinetako gisa ikus-
te duelako. 

Hasi ginen momentuan gure 
ekoizpena New Yorken erakuste-
ko aukera suertatu zitzaigun. “Pop 
up” (behin-behineko denda) bate-
ra joan ginen, Brooklyng auzoan,  
Espainiako beste lau markekin ba-
tera.  

Ondoren Los Angeles-ko beste 
azoka batera gonbidatu gintuzten. 
Parisera joan ginen gero, eta hor 
hasi ginen lehen salmentak egi-

ten: Japonera, Hego Koreara, Liba-
nora, Italiara, Frantziara eta Gre-
ziara. 

Pertsonai ospetsuren batek ere 
erabiliko zituen zuen alpargatak...

Duela gutxi lagun batzuek etxe-
ra deitu gintuzten, Boris Izagirrek 
“Mira quien salta!” telebista saioan 
gure alpargatetako batzuk zera-
matzala esateko. 

Martin Berasategi edo Joaquin 
Torres bezalako pertsona ospe-
tsuek ere eraman dituzte gure oi-
netakoak. 

Laster Parisera joatekoak zare-
te berriro, ze asmo dituzue etor-
kizunari begira? 

Datorren urtean Japonen po-
sizionatzeko hasiko gara lanean. 
Eta, alpargatak euririk egiten ez 
duen momentuetan erabiltze-
ko oinetakoak direnez, gure beste 
ideietako bat euri askorik egiten ez 
duen lekuetan dendak zabaltzen 
hastea da: Estatu Batuetako men-
debaldeko kostaldean, Floridako 
ekialdeko kostaldean...

aiaraldea_kontra

Elixabete Idoiaga-Guillermo Basterra
“Boris Izagirrek ere telebista saio ezagun batean 
jantzi zituen gure alpargatak ”
GUILLERMO BASTERRA (Bilbo, 1966) eta ELIXABETE IDOIAGA (Bilbo, 1962) Amurrion dute KAMALEONIK 
egitasmoaren operazio-zentroa. Diseinuzko alpargatak egin eta mundu osoan zehar saltzen dituzte.   

  Aimar Gutierrez

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado

Itziar
Urkijo
Psikopedagogoa

_Helmugari so

 Plazerrei so

Anedoniaz beteriko izakiak 
gara. Anedoniak traba  
bat dakar atzetik. Ane-
donia,  plazera sentitze-

ko ezintasuna da. Anedonia, norbe-
raren baitan aurkitzen den gaitza 
da tamalez. 

Martikorenak, plazerei egin zien 
kantu, bere herrira itzultzeak ema-
ten zion plazerari zehatz mehats 
Plazerraren absentziak sufrimen-
dua ekartzen ziola ahoskatzen 
zuen ozenki eta hiltzea presente 
izan zuela baieztatzen zuen hain-
batetan. 

Gizakiak, plazer iturri ezberdinak 
dituela aski jakina da. Ildoan, jaki-
na da ere, emakumeen kasuan adi-
bidez, funts horretarako bakarrik 
(ezer gutxi) sortutako organoak ere 
baditugula. Plazerra zoriontasuna-
ren bitartez islatzeko abilezia ga-
ratzen joan gara denborarekin era 
automatiko batetan eta, askotan, 
existentziaren xede bilakatu ere. 

Non aurkitu, zer nolako neurri-
tan gozatu, zelan bideratu… ekua-
zio matematikorik ez, irizpide zeha-
tzik ezta, esapide ezarriak, inoiz ez. 
Hori baino askoz bakunagoa da, 
egia esan. Baieztapen baten men-
pe dago gozamena. Simpletasuna-
ren konplexutasunean dago kox-
ka.   Jaun andreok, gu gara plaze-
rra, plazer konplexuegia batzue-
tan, alegia; baina plazerra hala ere, 
gu geu.


