
LAUDIO
Felix Mugurutza 
laudioarra euskaltzain 
urgazle izendatu berri 
dute

MARTXOA 
AIARA
Mapa toponimiko berria 
aurkeztu dute 

APIRILA 
AMURRIO
“Lanbide Heziketa 
euskaraz, aukerarik 
onena!” dela bultzatzeko 
kanpaina abiatu du 
Zaraobe Institutuak

AIARALDEA 
Aiaraldeko mapa 
toponimiko berria 
plazaratu dute 

EKAINA

AIARALDEA
Euskaradunen kopurua 
5,58 puntu igo da azken 5 
urteetan

UZTAILA
LAUDIO
Asier Amondo Korrikako 
arduradun nagusi

URRIA

AZAROA
LAUDIO
Gabriel Aresti omentzeko 
hamaika ekitaldi antolatu 
ditu Udalak

LAUDIO
Herriko 76 denda, 
taberna eta enpresa 
txikik euskararekiko 
konpromisoa sinatu dute

ABENDUA
AIARALDEA
Ekitaldi ugari antolatu 
dira Euskararen 
Nazioarteko Eguna 

AMURRIO
Bai Euskarari ziurtagiria 
jaso dute 38 eragilek

AIARALDEA IRUDITAN
2013URTEKARIA

AMURRIO
Langile bat hil da lan istripu 
baten ondorioz  Tubacexen 
enpresan

AIARALDEA
“Stop Etxegabetzeak 
Aiara” elkarteak egoitza 
berria ireki du

LAUDIO
JEZ eta LIPmesa fabriketan 
langileek mobilizazio 
bateratua egin dute

AMURRIO
Bi lagun atxilotu dituzte 
Lazaro Ituarte enpresan 
Irani balbulak saltzeagatik

LAUDIO
Lan hitzarmena sinatu dute 
Guardianen

AMURRIO
Dendaz Denda: Amurrioko 
denden gune berria

AMURRIO 
Deguisa enpresako 
langileek greba 
mugagabea hasi dute

MARTXOA
AMURRIO/LAUDIO
Tubacex amiantoak
 eragindako heriotza 
bategatik kondenatu dute

AMURRIO 
Deguisak soldatak ez
aldatzea erabaki du

OROZKO
Artiach-en lanuzteak hasi 
dituzte 10 langile ez 
kaleratzeko

AIARA
Administrazio kontseiluak 
ezetza eman dio Etorki
 enpresa handitzeari

OKONDO
Hipotekari aurre egin ezin 
dioten pertsonentzako 
zerbitzu baten berri eman 
du Okondoko Udalak

MAIATZA
LAUDIO
“Construcciones 
Pagolar” enpresak kale-
ratzeak egin ditu eta LIP-
mesako egoerak ez du 
hobera egin

LAUDIO
Raul Arza  izango da UGTko  
Euskadiko idazkari nagusia

OROZKO
Orozkoko Transfrior 
enpresan greba 
mugagabea iragarri dute

UZTAILA
AMURRIO
Amiantoagatik minbiziaz 
gaixotutako langile bati 
kalte ordainak
ordaintzera kondenatu 
dute Tubos Reunidos

URRIA 

LAUDIO
Guardian enpresak 
industriaguneko lur zati 
bat jarri du salgai

     
LAUDIO
Lipmesa enpresak betiko 
itxi ditu ateak

ARTZINIEGA
Kimberly-Clark enpresan 
lan-erregulazio 
espedientea ezarri dute

AMURRIO
Tubos Reunidos enpresak 
104  milioi euroko kreditua 
jaso du Europatik

AIARALDEA
Urteko lehenengo 9 
hilabeteetan Tubos 
Reunidosek 4,4 milioi 
euroko irabaziak izan ditu 
eta Tubacex-ek 11,85

SOZIOEKONOMIA

AIARALDEA
EUSKAL GEHIENGO 
SINDIKALAK 
DEITUTAKO GREBA 
OROKORRA

MAIATZAK 30
Jarraipen zabala izan 
du greba orokorrak 
Aiaraldean

1.000 lagunek mani-
festazioa egin dute 
Laudion murrizketen 
kontra

Gazte bat atxilotzeko 
plazara sartu ostean 
herritarrek ertzaintza 
enparantzatik kalera-
tu dute

AIARA/AMURRIO
KIDER TALDEAN 
LAN-GATAZKA

URTARRILA
Kider enpresako 
zuzendaritzak 
langileak kaleratzeko 
espedientea aurkeztu 
du

OTSAILA
Grebari ekin diote Kider 
enpresako langileek

UZTAILA
Kider taldea 
hartzekodunen 
konkurtsoan sartu da

AZAROA/ABENDUA
Mobilizazioak ugaritu 
dituzte taldeko 
langileek

ABENDUA
Langileek eurek behin 
behinean Lana Eteteko 
Espedientea aurkeztu 
dute

URTARRILA OTSAILA MAIATZA  AZAROA

AIARALDEA
TUBACEX TALDEAK 
LANTEGI BERRIA 
IREKIKO DU 
KANTABRIAN

URRIA 
Enpresak baieztatu du 
Kantabriako Marina 
de Cudeyo herrian 
irekiko dutela

Alvaro Videgain 
taldeko presidenteak 
deslokalizazioa 
justifikatu du 
“Euskadin lan-gatazka 
asko eta langileen 
kostu handiagatik” 

Artziniega, Amurrio 
eta Laudioko alkateek 
bilera eskatu diote 
Tubacex enpresako 
zuzendaritzari

AZAROAN
Tubacex-en 
deslokalizazioaren 
aurrean Aldundiak 
izandako jarrera 
salatu du Laudioko 
udal-gobernu taldeak

ARAKALDO
NORTEN ENPRESAKO 
LAN GATAZKA 

AZAROA
Norten enpresako 
langileek 
mobilizazioak hasi 
dituzte

Langileek Udalaren 
babesa jaso eta 
mobilizazioak 
gogortuko dituzte 

ABENDUA
Langileek akordioa 
sinatu dute 
enpresarekin eta 
lanean hasi dira

EUSKARA
OTSAILA MARTXOA EKAINA

AIARALDEA
18. KORRIKAK 
ESKUALDEA 
ZEHARKATU  DU

MARTXOA
Korrikaren 
jarraipen berezia  
aiaraldea-com-en

Jendetza batu da 
Korrikara eskualdea 
zeharkatu den bi 
egunetan

AMURRIO
ARABA EUSKARAZ 
JAIA, ARESKETA 
IKASTOLAREN 
ESKUTIK

MARTXOA
Jaiaren egitaraua 
aurkeztu dute

APIRILA
Araba Euskarazeko 
kanta eta bideoklipa 
aurkeztu dituzte

MAIATZA
Dantza eta musika 
jaialdia eta beste 
hainbat ekitaldi Araba 
Euskarazi ongi etorria 
egiteko

EKAINA
Bero eta jende 
uholdea nagusi Araba 
euskarazen

AMURRIO
AEK-REN EUSKALTEGI 
BERRIA

OTSAILA
Udalak Matias 
Landaburuko zati 
bat AEKari laga dio, 
haizeteak euskaltegi 
zaharra hondatu 
ondoren

APIRILA
Amurrioko Udalak 
eta AEKk lagapen 
hitzarmena sinatu 
dute

IRAILA
Amurrioko euskaltegi 
berria inauguratu dute

AIARALDEA
EUSKARAZKO 
EGUNKARIA JAIO DA
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LAUDIO
Hernando Lacalle eta 
Covadonga Solaguren 
Eusko Jaurlaritzan 
arituko dira

AIARALDEA
Aiaraldeko Ur 
Partzuergoak 500.000 € 
inbertitu ditu Maroñoko 
eta Artziniegako urtegiak 
berritzeko

OTSAILA 

AMURRIO
Santiago Abascalek onartu 
du Bárcenasenak omen 
diren agirietan agertzen 
den dirua jaso zuela

LAUDIO
Manuel Ibarrola Araba 
Batailoiko eusko gudaria 
hil da

AIARA
Ozekako eta 
Madariako kontzejuek 
Kantauriko Urkidetza 
Ur Partzuergoan parte 
hartuko dute

MARTXOA
OROZKO
18 urteko kartzela zigorra 
ezarri dio Frantziak Alaitz 
Aramendiri presoari

URDUNA
Laku ekologikoaren 
proiektuak aurrera 
jarraitzen du

APIRILA
OKONDO
Udaletxea, jubilatuen 
etxea eta igerilekuetako 
taberna konponduko 
dituzte

LAUDIO
Batzokia erasotu dutela 
salatu du EAJk

MAIATZA
LAUDIO
“Laudio 2025” Oinarri 
Estrategikoen definizio 
prozesua aurkeztu da

LAUDIO
Andoni Aldekoa Bilboko 
alkatearen bulegoko 
zuzendari delegatua 
izendatua izan da

LAUDIO
EAJk Tokiko Gobernu 
Batzordean parte 
hartzeari utziko dio behin 
behinean

LAUDIO
“Patxo eta Pablo kalera” 
ekimena aurkeztu dute

EKAINA

ARRANKUDIAGA-ZOLLO
Bandera espainiarra 
jartzeko aginduaren 
aurrean, ikurriñari 
omenaldia egin diote 

ARTZINIEGA
Ekainean sartuko da 
indarrean trafikoa 
erregulatzeko ordenantza

ABUZTUA
AIARALDEA
Eder Sanchez da Aiaratur 
elkarteko presidente 
berria

IRAILA
LAUDIO
Pablo Gorostiaga bere 
emaztea agurtzeko garaiz 
ez dutela ekarri salatu 
dute herritarrek eta  Bildu 
koalizioak. 

Ehundaka lagunek 
sakabanaketaren bukaera 
amaitzeko eskatu dute 
manifestazioan.
 
Emazteari azken agurra 
ematera ekarri dute 
Gorostiaga.

URRIA
LAUDIO
Lanbide Heziketa 
Udal Ikastetxea sare 
publikoan sartzea posible 
egin dezakeen legea 
onartu dute Gasteizko 
Legebiltzarrean

URDUÑA /AMURRIO
“Amurrio Sare” 
proiektua eta Urduñako 
La Paul inguruko laku 
ekologikoaren proiektuak 
Conama sarietarako 
hautatu dituzte

OKONDO
San Roman auzoan 
gizarte etxe bat egingo 
dutela iragarri dute

AMURRIO
Udalak Hiri 
Antolamenduko Plan 
Orokorraren inguruko 
erakusketa antolatu du

AIARALDEA
Txaro Sarasua sozialistak 
Aiarako Kuadrilako Gai 
sozialen, enpleguaren, 
berdintasunaren 
eta emakumearen 
batzordeko 
lehendakaritzan dimisioa

LAUDIO
Manu Gonzalez preso 
laudioarrak gose greba 
mugagabeari ekin dio 
Sevillako espetxean

AIARA
Zuhatza eta 
Arespalditzako ur 
arazketa sistema 
berrirako finantzazioa 
lortu dute

LAUDIO
Kalean da Manu Gonzalez, 
24 urte espetxean eman 
eta gero
 
AIARALDEA
Aiarako suhiltzaile parkea 
birgaitzeko 1,6 milioi euro 
erabiliko dituzte

AIARALDEA
Eskualdean Parot 
Doktrina aplikatu 
zitzaien  Santos, Biguri 
eta Gonzalez presoek 
askatasuna berreskuratu 
dute

OROZKO
Auzo asanbladen bidez 
herriko lehentasunak 
zerrendatuko dituzte

AIARA
Kiroldegia egiteko 
jasotako dirua itzuli 
beharko du udalak

ABENDUA 

AIARALDEA
Batzar administratiboetan 
hauteskundeak egin 
dira, etorkizuna kolokan 
dagoenean

POLITIKA / INSTITUZIOAK

URDUÑA
UDALAREN EGOERA 
EKONOMIKO LARRIA 

MAIATZA 
Aduanako bainuetxea 
saltzea eskatu dio Foru 
Aldundiak Udalari

“Urduñak merezi du” 
plataforma aurkeztu dute

EKAINA
Egoera ekonomikoa 
dela eta Kutxabankekin 
duen zorraren zati bat 
ez ordaintzea erabaki du 
udalak

UZTAILA
“Urduñak Merezi du” 
plataformak bere 
aldarrikapenak Bizkaiko 
Batzar Nagusietara 
eraman ditu

Bizkaiko Foru Aldundiak 
251.313 eurotako laguntza 
emango dio Urduñako 
udalari

“Urduñak merezi du” 
plataforma BFAko 
oposizioko alderdiekin 
batzartu ondoren 
EAJrekin bilduko da 29an

URRIA
“Urduñak merezi du” 
plataforma tokiko 
alderdiekin biltzen hasi da 
eta BFArekin bilera adostu 
du urriaren 14rako

ABENDUA
Udal zorra eta defizita 
murrizteko akordioa 
lortu du udalak Foru 
Aldundiarekin

AMURRIO
SARATXOKO 
SAHIESBIDEA

IRAILA 
Saratxoko saihesbidea bi 
zatitan eraiki nahi du Al-
dundiak krisia dela eta

URRIA 
Saratxoko saihesbidea-
ren proiektuak ez du 
adostasunik lortu

AZAROA
Datorren urtetik aurre-
ra ekingo zaio Saratxoko 
saihesbidea eraikitzeari

URTARRILA MAIATZA EKAINA AZAROA
URDUÑA 
Osasun eta Kontsumo 
Sailak kautelazko neurri 
gisa Bainuetxea itxi du 

OROZKO
Orozkoko kuadrilen 
arteko topaketak

OTSAILA 

AIARALDEA
Gorobel mendizerrako 
kobazulo batean hartzen 
30 gotorleku eta hezur 
ugari aurkitu dituzte

LAUDIO
4000 kilo inguru jaso dira 
Aiaraldetik IX. Sahararen 
aldeko Karabanara

AIARALDEA
Elurte gogorrak Aiaraldea 
estali du

MARTXOA

LAUDIO
Udalak hiru etxebizitza 
utziko dizkio Apdema 
elkarteari

URDUÑA 
Milaka gazte hurbildu 
dira hasi berri den Gazte 
Danbadara

URDUÑA
Jaiotzaren festa antolatu 
du Adi Emakumeak 
elkarteak

APIRILA
OROZKO
Gaztetxea zabaldu dute 
Orozkon

MAIATZA
LAUDIO
“Laudion bizi gara” 
kultur-aniztasun jaialdia 
elkarbizitza sustatzeko

ARRANKUDIAGA-ZOLLO
“Herri 1, 11 jatorri” 
kulturartekotasun jaia 
ospatu dute

EKAINA
AMURRIO
Udalak ingurumenaren 
arloan egiten duen lanari 
saria

UZTAILA

AIARA
Landa eremuetan eskola 
garraioa mantentzeko 
eskatu dute Etxaurren 
ikastolako familiek

ARRANKUDIAGA/ZOLLO
Ezkurra aldizkariak 100. 
alea argitaratu du

LAUDIO
“Oporrak Bakean” jaia 
ospatu dute

ABUZTUA 
LAUDIO
1983ko uholdeen 
30.urtemuga dela-eta, 
jarraipen berezia eta 
dokumentala prestatu 
ditu aiaraldea.com-ek

IRAILA
ARTZINIEGA
Artziniegako 
gurasoak Hezkuntza 
sailburuordearekin bildu 
dira Lakuan garraiorako 
arazoak direla eta

URRIA
LAUDIO
Tren geltokiko plaza eta 
Latiorro auzoko tunela 
moldatuko dituzte 
auzotarren aldarrikapen 
historikoa betez

AIARALDEA
Indarkeria matxistari 
emakumeen sareak 
osatuz erantzuteko 
topaketa deitu du Aiarako 
Koadrilak

AIARALDEA
ÑAU! Aiaraldeko Gazte 
Proiektu Komunikatiboa 
jaio da

AZAROA 

AMURRIO
Omenaldia egingo diote 
Mateo Balbuena miliziano 
komunistari

AZAROA
AIARALDEA
A-625 errepidean auto 
istripuak saihesteko 
neurriak hartuko dituzte 
5 urtetan 12 herritar hil 
ondoren

JENDARTEA

AIARALDEA
GASA HUSTIATZEKO 
FRACKING TEKNIKA

MAIATZA 
Fracking Ez Aiaraldea 
plataformak Orozkon 
hastear dauden froga 
sismikoen inguruan 
informatuko du

EKAINA
SAIA baimenako ikerketa 
sismikoak hasi dira

Frackingaren eta proba 
sismikoen kontrako 
mobilizazioak eta ekimen 
ugari

Presio herrikoia dela 
eta froga sismikoak ez 
dituztela bukatu adierazi 
du Fracking Ez Aiaraldeak

AMURRIO
GAZTETXEAREN ALDEKO 
OKUPAZIOAK

OTSAILA 
Gazte Asanbladak jantoki 
okupatutik joatea erabaki 
du

IRAILA 
Gazte Asanbladak 
Landazuri etxea okupatu 
du berriro aurreko 
okupazioaren epaiketa 
salatzeko

AZAROA
Landazuriko 
okupazioagatik 
kondenatu dituzte 9 
gazte. Gazte asanbladak 
helegitea iragarri du

Kuartel zaharreko bi gela 
eskaini dizkio udalak 
gazte asanbladari

URTARRILA MARTXOA MAIATZA UZTAILA

LAUDIO
INDARKERIA MATXISTAK 
EMAKUME BAT HIL DU

MAIATZA 

Instituzioek, eragileek 
eta herritarrek hilketa 
matxista salatu dute

LAUDIO

OROZKO

LAUDIO
PABLO GOROSTIAGA 
PREGOILARI

UZTAILA 
Pablo Gorostiaga izango 
da Laudioko jaietako 
pregoilaria

ABUZTUA 
PPk Pablo Gorostiaga 
pregoilari izendatzea 
gaitzetsi eta auzitara jo 
du eta PSE-EEk iragarri 
du ez duela txupinean 
parte hartuko

Epaile batek Pablo 
Gorostiaga pregoilaria 
izatea debekatu du 
eta Udalak alegazioak 
aurkeztu ditu

Laudioko jaietako 
pregoiaren irakurketa 
bertan behera geratu da

Jai Batzorde Paritarioak 
pregoiaren irakurketaren 
ordez egun eta ordu 
berean herriko plazan 
ekitaldia  egin du

_urtekaria
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AIARALDEA
Marokoko Panda 
Raidean parte hartuko 
dute Aiaraldeko bi 
abenturazalek

URDUÑA
C.D. Orduñak bere 50. 
urteurrena ospatuko 
du zenbait ekitaldirekin 
batera

AMURRIO
Mendiko Lagunak 
Taldeak Euskal Herriko 
Katalogoko 600 gailurrak 
igo ditu

MARTXOA
OKONDO
Ganekogorta Mendi 
Klubak 1. urteurrena 
ospatuko du

LAUDIO
Laudioko taldea Arabako 
xake txapeldun

AMURRIO
Joseba Aretzagak eta 
Anartz Bajok podiuma 
zapaldu dute Espainiako 
Aire libreko txapelketan

APIRILA
AIARALDEA
Gaizka Barañano 
amurriarrak Enkarterriko 
Apuko Extrem ultratrail 
lasterketa irabazi 
du eta Jabi Olabarria 
orozkoarrak Oñatiko 
Aloña Igoera

ARAKALDO
Garazi Larrakoetxea 
arakaldarrak zilarrezko 
domina lortu du altuera 
jauziko Espainiako 
txapelketan

MAIATZA
OROZKO
Herrian praktikatzen 
diren kirol gutxituak 
ezagutarazteko 
asteburua antolatu dute

AMURRIO
Emakumezkoen 
kategoriak abiatuko 
du Kaskagorri taldeak 
antolatutako futbol 
lehiaketa sorta

ABUZTUA
LEZAMA
Jon Larrinagak Frantziako 
Girondeko tourra irabazi du

 
AMURRIO
Gaizka Barañanok 
bigarren postua eskuratu 
du Euskal Herria Mendi 
Erronka lasterketan

LAUDIO
Bigarren sailkatu da Ibone 
Sanchez Ondarroako 
triatloian. 2014an hainbat 
triatloi eta duatloietan 
podiuma egin du

LAUDIO
Gentza Zabalaren 
oroimenean ekintzak 
antolatuko ditu C.D. 
Laudiok

AMURRIO
Zaraobe klubak 
Lehenengo Saskibaloi 
Kanpusa antolatu du

LAUDIO
Eskualdeko zaleek  
Bigarren  Hockey Eguna 
ospatu dute

 

AIARALDEA
Aiarako I Futbol Kanpusa 
ospatu da

AIARALDEA
Bilbotik Laudiora 
arineketan, Burdin 
Hesiaren ibilbidetik

AMURRIO
Arku Tiroko Eskola 
Ligako finala jokatuko da 

 

LAUDIO
Jessica Gordo eta 
Angel Daza Europako 
Unibertsitate Karate 
Txapelketan arituko dira 
Budapesten

LAUDIO
Igeriketa Laudioko 
igerilariak berriz 
lehenengo postuetan.

Emaitza paregabeak 
Euskal Herriko Udako 
Txapelketan

 

ARAKALDO
Euskadiko Absolutuan 
lehiatuko da Garazi 
Larrakoetxea Espainiako 
Junior kategoriago 2. 
postua eskuratu ondoren

ABUZTUA

AIARALDEA
ESAITek antolatutako 
Mendi Martxak Aiaraldea 
bisitatu du

LAUDIO
Geraxane Ussia, 
lasterkaria, 400 
metrotan brontzezko 
domina

IRAILA

LAUDIO
Ganbegik bigarren 
postuan bukatu du 
Euskadiko kopa

AMURRIO
Gorka Marañon Ultra Trail 
Mont Blanc frogan 

URRIA
LAUDIO
Penaltietan partida 
galduta bukatu da CD 
Laudioren Errege Kopako 
ametsa

ARRANKUDIAGA
Ander Arandia eta 
Gorka Ibarrondo Baqué 
txapelketako bi finaletan

LAUDIO
Aiaraldeko lehenengo 
Raid-a ospatu da

AZAROA
AMURRIO
Artzikirol eskola berria 
Amurrion

LAUDIO
Unai Albizua laudioarra 
Athletic-eko lehen 
mailako taldean jokatzen 
hasi da

LAUDIO
Emakumezkoen 
atletismo talde bat sortu 
dute 

OKONDO
Ganekogorta Mendi 
Klubak “Okondo harana II. 
ibilaldi neurtua antolatu 
du

AMURRIO
Nazioarteko XX. 
judo-txapelketa jokatu da 
Bañueta kiroldegian

ABENDUA
ARTZINIEGA
Euskal Herriko sokatira 
txapelketa jokatu da

ARESPALDITZA
Paula Garciak Karateko 
Euskadiko txapelketan 
hirugarren postua

AMURRIO 
CD Laudiok Aldundiaren 
diru laguntza jaso du eta 
jokalarien ordainketak 
eguneratu ahal izango 
ditu

AMURRIO
Ibai Ruizek Espainiako 
kick boxing txapelketa 
irabazi du aurten

AMURRIO
Amurrioko Oinkariak 
atletismo taldeak 2. 
postua lortu du Arabako 
erdi-maratoi txapelketan

OROZKO
Urtea agurtzeko herritar 
ugarik parte hartu dute 
San Silvestre duatloian

KIROLA

AIARALDEA
ESKUALDEKO FUTBOL 
TALDEEN
LIGA ARRAKASTATSUAK 

AMURRIO 
Amurrio Club-ek 3. maila-
rako igoera erdietsi du

LAUDIO
CD Laudioko lehen taldea 
2.B mailara igo da

URDUÑA
Talde urduñarra erregio-
naleko 2. mailara igo da

URTARRILA APIRILA EKAINA UZTAILA  IRAILA       AZAROA
LAUDIO
“Oporrak Bakean” jaia 
ospatu dute

ABUZTUA 
LAUDIO
1983ko uholdeen 
30.urtemuga dela-eta, 
jarraipen berezia eta 
dokumentala prestatu 
ditu aiaraldea.com-ek

IRAILA
ARTZINIEGA
Artziniegako 
gurasoak Hezkuntza 
sailburuordearekin bildu 
dira Lakuan garraiorako 
arazoak direla eta

URRIA
LAUDIO
Tren geltokiko plaza eta 
Latiorro auzoko tunela 
moldatuko dituzte 
auzotarren aldarrikapen 
historikoa betez

AIARALDEA
Indarkeria matxistari 
emakumeen sareak 
osatuz erantzuteko 
topaketa deitu du Aiarako 
Koadrilak

AIARALDEA
ÑAU! Aiaraldeko Gazte 
Proiektu Komunikatiboa 
jaio da

AZAROA 

AMURRIO
Omenaldia egingo diote 
Mateo Balbuena miliziano 
komunistari

AZAROA
AIARALDEA
A-625 errepidean auto 
istripuak saihesteko 
neurriak hartuko dituzte 
5 urtetan 12 herritar hil 
ondoren

UZTAILA UZTAILA
LAUDIO
“Oporrak Bakean” jaia 
ospatu dute

ABUZTUA 
LAUDIO
1983ko uholdeen 
30.urtemuga dela-eta, 
jarraipen berezia eta 
dokumentala prestatu 
ditu aiaraldea.com-ek

IRAILA
ARTZINIEGA
Artziniegako 
gurasoak Hezkuntza 
sailburuordearekin bildu 
dira Lakuan garraiorako 
arazoak direla eta

URRIA
LAUDIO
Tren geltokiko plaza eta 
Latiorro auzoko tunela 
moldatuko dituzte 
auzotarren aldarrikapen 
historikoa betez

AIARALDEA
Indarkeria matxistari 
emakumeen sareak 
osatuz erantzuteko 
topaketa deitu du 
Aiarako Koadrilak

AIARALDEA
ÑAU! Aiaraldeko Gazte 
Proiektu Komunikatiboa 
jaio da

AZAROA 

AMURRIO
Omenaldia egingo diote 
Mateo Balbuena miliziano 
komunistari

ABENDUA
AIARALDEA
A-625 errepidean auto 
istripuak saihesteko 
neurriak hartuko dituzte 
5 urtetan 12 herritar hil 
ondoren
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AMURRIO
Elexazarreko 
aztarnategian aurkitutako 
tresnen erakusketa 
antolatu dute

URDUÑA
Urduñako arkupeetako 
margolanak ikusgai dira

MARTXOA 
LAUDIO
Euskal Herriko 
Txistularien Asanblada 
ospatu da

LAUDIO
Gastronomia museoa 
behin betiko itxi dute

OROZKO
Auzolanean konponduko 
dute Santa Marina 
baseliza eta aterpetxea

LAUDIO 
Guraso eta seme-alaben 
arteko irakurketa kluba 
jarriko dute abian

APIRILA
TERTANGA
Ubiros Errota 
konpontzeko 
auzolandegiak 
antolatu ditu Gazteria 
Zuzendaritzak

URDUÑA
Antzinako jolasak 
sustatzeko ekimena 
jarri du abian Adratan 
etnografia elkarteak

V

URDUÑA 
Foru plazako margolanak 
ezagutzeko bisita 
gidatuak antolatu ditu 
turismo bulegoak

MAIATZA

LAUDIO
Ermuko eremua ikertzeko 
akordioa sinatuko dute 
Udalak eta Euskal Herriko 
Unibertsitateak

LAUDIO
Laudio Memoria taldeak 
antolatutako kultura-
asteak aire-gerrak 
izandako oihartzuna 
jarriko du aztergaI

URDUÑA/ARTZINIEGA
Memoria historikoa 
berreskuratzeko ekimen 
ezberdinak antolatu 
dituzte

LAUDIO
Euskal Herriko Joaldunen 
Festa ospatu da

UZTAILA
URDUÑA
Lendoñobeitik dorretxea 
berreskuratu du

URDUÑA
Lehenengo aldiz ospatu 
da Urdufolk Nazioarteko 
lehiaketa eta jaialdia

TERTANGA
Gari jotzearen usadioa 
ezagutzeko ekimenak 
antolatu ditu Adratan 
elkarteak

LAUDIO
Kepa Sojo zinema-
zuzendariaren “Loco con 
ballesta” film laburrak 
hainbat sari eskuratu ditu 

IRAILA 
ARTZINIEGA
Erdi Aroko azoka egin da 
hamaseigarren urtez

OROZKO
Untzuetako gaztelua 
bisitatuko da Bizkaiko 
Ondarearen Europear 
Jardunaldietan

LAUDIO
Mikel Ayllonek Igartza 
saria irabazi du “Ez 
tiro egin anbulantziei” 
proiektuarekin

AMURRIO
Diego Martín Etxebarria 
amurrioarra Bilboko 
Orkestra Sinfonikoa 
zuzentzen ibili da berriro

URRIA
AIARA
Tino Soriano National 
Geographiceko 
argazkilariak ikastaroa 
eskaini du Black 
Kameraren eskutik

AMURRIO 
Jose Miguel Llanok 
argazki erakusketa berria 
aurkeztu du Gasteizen

LAUDIO
Santa Lucía Abesbatzak 
kontzertu bira egin du 
Katalunian, besteak beste 
Bartzelonako Familia 
Sakratuan eta Montserrat 
Monasterioan

AZAROA
AMURRIO 
Kevin Rodriguezen Per 
un pugno di azioni eta 
Superdown film laburrek 
hiru sari jaso dituzte

AMURRIO 
Aimara Antzerki Taldeak 
umorea eta drama 
elkartuko du bere azken 
antzezlanean

AMURRIO 
Aztarna elkarteak 
historiari buruzko 
pieza etnografikoen 
erakusketarako bisita 
gidatuak eskainiko ditu

ABENDUA
LAUDIO
«Berraurkitutako 
begiradak» Laudioko 
margolarien erakusketa

ARTZINIEGA
Museo etnografikoa 
mantenduko dute, 
akordioa lortuta

LAUDIO
50. urteurrena ospatu du 
Los Arlotes taldeak

LAUDIO
XVI. mendekoa izan 
daitekeen dolarea aurkitu 
dute Ermu inguruan

AMURRIO
Format laburmetraia 
aurkeztu du Luis Vilek

LAUDIO
Pablo Ibarluzeak 
KONPOTA antzezlana 
zuzendu du

LAUDIO 
Antonio Oyarzabal 
laudioarra Young 
Musicians Simphony 
Orchestra-ko pianista 
titularra izendatu zuten 
urte hasieran

KULTURA IRITZIA
OTSAILA MAIATZA ABUZTUA URRIA ABENDUA

AIARALDEA
ARGITARATUTAKO 
DISKOAK

UZTAILA
Igor Arzuagak 4 diska 
argitarau ditu  2014an

APIRILA 
Mandoilek taldearen 
diska

ABENDUA 
Hutsa bikotearen 
Astuh disko berria

ABENDUA
Yogurinha borovaren 
BAI SI YES diskoa 

Five Corners-en 
lehenengo lana

Mankaos-en disko 
berria

AIARALDEA
2014an ESKUALDEKO 
IDAZLEEK 
ARGITARATUTAKO 
LIBURUAK

MAIATZA
«Manuela»  elaberria 
argitaratu du Inma 
Roiz okondoarrak

MAIATZA
Txani Rodriguez-ek 
«Agosto» izeneko 
elaberria argitaratu 
du

AZAROA
Txani Rodriguezen 
«Artzaina izan nahi 
dut» ipuina argitara 
eman da

ABENDUA
Xabier Santxotena 
eskultoreak «El 
Universo Santxotena» 
liburua kaleratu du

Kax-kax! Nor da?
“U rte berria naiz”. Urte berria bai, baina ez 

al zen, bada, atzo hasi 2013a… hala ere, ondo 
pentsatuaz, hobeto lehenbailehen amaitzen 
bada, ea haizeak beste alde batetik jotzen duen. 
“Bai, 2013a hor joan da, ez hotz eta ez bero”. 
¿Nola “ez hotz eta ez bero”? Ez, ez, izugarria izan 
da. Egunetik egunera munduan aberatsak gu-
txiago, baina gutxi horiek aberatsago; eta po-
break gehiago eta, gainera, pobreago. Honda-
mendi etikoa, eragile batek baino gehiagok sor-
tua: osasunez makal dabilen ekonomiak, merka-
tuek indarrustu duten politikak eta aniztasuna-
ren eta giza eskubide indibidual eta kolektiboen 
begirunerik ezak. Gertuago, PP eta bere alegia-
zko oposizioa, PSOE, beste aldera begira indar-
keriaren elkarrizketa bidezko amaierari dagokio-
nez, eta baita Espainia mendean hartua duen us-
telkeria lotsagabeari dagokionez ere. “Kimu ber-
deak”, batez ere telebistetan ernatzen direnak, 
darabiltzate lanik ez duen hiritarren %27 hori 
animatzeko. Are gertuago, etxean, ETA armak 
uzteko ausardiarik gabe eta gu, euskaldunok, 
itxuraz lasai, baina egiaz kezkatuak, oso kezka-
tuak gure etorkizun soziopolitikoa eta sozioeko-
nomikoa dela eta.

“Beno, arrazoi duzu, behar bada, baina gau-
zak aldatu egingo dira 2014an, ziur egon”. Bai, 
hala diozue guztiek, baina gero jaiegun hauetan 
hartzen ditugun ‘konpromisoekin’ gertatzen den 
bera gertatuko da; dieta egiteko, erretzeari uz-
teko edo ariketa egiteko konpromisoak… asmo 
on huts baino ez dira izaten. “Baina garai bakoit-
zak du berea eta baikor izan behar dugu, baikor-
tasuna eta irtenbidea beti eskutik doazelako”. 
Onartzen dut diozuna, zer ikusten duzu 2014an? 
Geuretik hasita, euskal etxetik.

“Elkarrizketa bidezko amaieran aurrera egin-
go dugu bakearen bidean”. Gustatzen zait, bai, 
baina askotan entzun dut halakorik. “Ez, ez, ora-
ingoan behin betikoa izango da. Mugimenduak 
izango dira, 2013ko azken egunetan presoen 
adierazpenak erakutsi digu hala dela”. Bai, hori 
positiboa izan da, eta bihotz-altxagarria… segi, 
segi aurrera. “ETAk armak uzteko prozesua-
ri ekingo dio, eta hala egingo du uda aurretik”. 
Uau, data eta guzti, meteorologo itxura hart-
zen dizut, baina jarraitu. “Eta Espainiako gober-
nua prest egongo da indarkeriaren elkarrizketa 
bidezko amaiera negoziatzeko”. Bai, hori sinisten 
dizut; ez litzateke lehen aldia izango, baina, hori 
bai, jendaurrean guztiz kontrakoa esanaz.

Eta, autogobernua? Guztiok dakigulako ez 
dela ona Espainiaren menpeko izatea hezkuntza 
gaietan, politika kultural, ekonomiko eta sozia-
letan, etab. “Uiii, hobe euskal autogobernuaz ez 
hitz egitea, ez dut arazorik nahi”. Eta ekonomiaz? 
“Ekonomia hobeto, eskerrik asko”.

Eta gure auzoko herriaz, Espainiaz? eta Euro-
paz? eta munduaz?.”Ufff hau saltsa! Horretaz 
hobe hitz erdirik ere ez esatea, no comment”.

Tira, ez didazu arrasto gehiegirik eman… “Ja-
kina, horixe da kontua. Badakizu, gure lanbidean 
hobe da taldean, guztiak batera nahastea, ba-
koitzak bere aldetik asmatzea baino”. Ondo da, 
ondo da… sartu eta jarri zeure gogara; zerbait 
prestatuko dizut.
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