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LAUDIOKO MERKATARITZAREN AZTERKETA:   Gastuaren %11.9 Bilbon egiten dute 
kontsumitzaileek; eta herriko erosketen %38 saltoki handietan 3 or. 

2014ko gertakariak, urte 
berrirako abiapuntu

_musika: 
 ANTONIO OYARZABAL > 

“Nire karrera 
nahiko 
hasiberria da, 
zentzu batean. 

Bide luzea daukat 
oraindik pianojole 

moduan garatzeko”

“Herrialde honetan 
dagoen egoerak 

ez dizkigu 
atzerriko 
aukera 
berdinak 

ematen 
belaunaldi 

berriei”

Kirola
Urtarrilaren 25ean
izango da 10 
kilometroko Laudio 
Herria lasterketa 13. or.

Iritziak:
JULEN 
ARZUAGA 2. or. 
IZASKUN 
GARCIA 6. or.
LUIS VIL 10. or.
MATEO 
PAGAZAURTUNDUA 11. or.
JULEN 
REKETA 12.or
IRATI 
MARAÑON 16. or

kirola: 
IONE BASTERRA > 
“Kirol egokitu guztiek 

bezala, handbikek ez 
dauka oihartzun handirik” 

“Espainiako 
Txapelketa eta 
Bizkaiko bira 
dira hurrengo 
erronkak” 12.or

Kirola
Vicalde enpresa 
itxiko dute, 30 
langile inguru 
kaleratuta 6. or.

Kultura
Goya sarietarako 
hautatu dute Kepa 
Sojoren “Loco con 
ballesta” lana 11. or.

aiaraldea
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_iritzia

Julen
Arzuaga
LEGEBILTZARKIDEA

_Leihotik

Now, maintenant, 
ahora, orain

Uruguain preso politi-
koak “Libertad” izene-
ko kartzelan atxilotzen 
zituzten. Euskal Herri-

koak “La Santé” (osasuna) edo 
“Fleury” (loretsua) bezalakoetan 
jartzen dituzte. Zaballa izenekora 
ekartzea oraindik aukera estua, 
hertsia da. 

Dozenaka kartzeletan egon 
naiz bisitari (zorionez bisitan bai-
no ez). Lehenengoa Belfaste-
ko Long Kesh mitikoan, irlan-
dar preso errepublikarrak bisita-
tzen. Ostean  euskaldunak asisti-
tu ditut Inglaterra, Suiza, Holan-
da, Estatu Batuak, Frantzia eta 
Espainia bezalako lekuetan. Bide 
luzea, nekeza, garestia… Egoera 
ez da samurragoa han dagoe-
narentzat, noski. 

Aitzitik, behin bakarrik egin dut 
bisita Euskal Herrian, Basauriko 
kartzelan. Aretako geltokian tre-
na hartu, Basauri herriko kale lu-
zea patxadaz zeharkatu, poltsi-
koan txanpon batzuk, etxeko gil-
tzak eta NANa ekipaje arina du-
dala. 

Presoa bisitatu eta handik gu-
txira Espainiara deserriratu zu-
ten. Mendekua. Gauza bakar bat 
esan dezaket: Euskal Herrian 
egoteak dena aldatzen du. 

Herri honek kartzela gabe 
amesten du. Askatasuna, osa-
suna eta bide loretsu eta zaba-
lak nahi ditu bere herrikide guz-
tientzako. Atzean utzi nahi ditu 
mina eta sufrimendua. Sufri-
mendua oraindik eragiten di-
gutena, mundu zabala ibilara-
ziz gure lagunei, familiarrei, he-
rrikideei gure maitasuna erama-
teko. 

Horregatik ikasi ditugu “now”, 
“maintenant”, “ahora” hitzak. Al-
daketa guzti hauek orain izatea 
nahi dugulako.

Jose
Udal langilea

Ni ez nago ados. Gezur hutsa 
da niretzat. Gazteek ez dute lanik 
topatzen, eta topatzen dutenean 
ETT bidez izan ohi da, soldata eta 
baldintza miserableekin. Nik alaba 
bat daukat, langabezian dago eta 
ezin du lanik aurkitu. Lana galdu 
duen nire adineko jendea ere 
ezagutzen dut.

Kontxi
Fabrikako langilea

Erraza dirudi, baina ez dut uste 
hori gertatuko denik. Ez aurten, ez 
datorren urtean, ezta hurrengoan 
ere. Denbora dezente beharko 
da. Hori da uste dudana, enpresa 
batean lan egiten nabilelako eta 
bertan egoera zein den ikusten 
dudalako. Laudion, adibidez, 
aurreko urtean baino denda 
gehiago itxi direla uste dut.

Mikel
Ikaslea

Ez gara ehuneko ehunean 
aterako krisitik. Hobekuntza 
emango dela uste dut, horretarako 
hainbat faktore eman direlako. 
Nire inguruan jendea badabil 
ikasten, baina gero ez dute beraiek 
ikasitakoarekin lotutako lana 
topatzen. Lan eskaintzak badaude, 
baina kontratu laburrekoak izaten 
dira gehienak.

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Nahia
Aktorea

Ez dut ezer sinesten. Gauzak 
hobetuko direnaren itxaropen gu-
txi dago. Ez da dauden lan eskain-
tzak prekarioak direlako bakarrik, 
lan horiek hartzen dituzunean pa-
roa kentzen dizutelako baizik. Hala, 
nahiz eta astean bi orduz soilik lan 
egin, langabetuen estatistiketatik 
kentzen zaituzte. Esklabo lana da.  

?
_GALDERA

Berreskurapen 
ekonomikoa aurten 
iritsiko dela uste 
duzu?

  BIDEOA  WEB -GUNEAN

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

RIP Anuntzibai
Iker Fiallegas (Laudio)

M. de Larrea y Leguerzana arkitektoa 
ez zen ohartu, seguru asko, Falceseko 
Markesarentzat eraikitzen ari zen zubia-

ren alboan zegoen presentzia isilaz, Laudion ger-
tatzen zenaren lekuko zen presentziaz. 1749. ur-
tea zen, Altube errekaren bi aldeak lotzen zituen 
Anuntzibaiko zubiak. Errekaren ezkerreko aldean 
bizi izan zen mende luzez Laudioko izaki bizidun 
zaharrena, Anuntzibaiko artea bezala ezagutua. 
Gertatu zenaren lekuko isila izan zen. 2014ko az-
ken egunetan, Anuntzibaiko artea zahar eta zauri-
tua, denboraren iragateari men eginda, erori egin 
zen. 

Mende luzez egondako artea baten galerarekiko 
pena da gaur geratzen zaiguna. Lur hauen beneta-
ko aberastasuna ordezkatzen zuen zuhaitz horrek 
eta, era berean, aberastasun historikoarekiko eza-
gutza eta dibulgazio falta adierazten zuen, galtzai-
le bilakatuaz beti garapen industrialaren aurrean. 
Zuhaitz horren galeratik espero beharko genukee-
na inguratzen gaituenarekiko arreta gehiago jar-
tzea izan beharko litzateke. Zuhaitz horren histo-
ria borroka eta erresistentziaren adibide izan dadi-
la, horren urruna ez den iragan baten kontserba-
zioaren adibide.

Txori txikiari
Igor Lujanbio eta Unai Vicente (Laudio Ikastola)

Kukuaren kuku hotsaren zain, udaberrian 
kukuak kuku, azkenean kukua kabiz kabi, 
besteenak bereak bailiran, udaberri urtaro 

berri, kabietako kumeei begira.
Kukuaren kuku hotsaren zain, kuku arrotzak 

gure kabiaren bila, kimatutako kimuak udaberri 
atarian, udaberri urtaro berri, kabietako kumeei 
begira.

Kukuaren kuku hotsaren zain, kimuak bildurik 
kabi berriak, eroritako kumeei begira, udaberriko 
urtaro berri, kuku hotsaren zain beti?

 Inoiz baino gehiago Euskal Herria aurrera, Iña-
ki eta besteak aurrera! Egun hauetan hastekoa zen 
epaiketa dela eta gure irakasle eta lankide den Iña-
ki Olalderi gure babesik, elkartasunik  eta besarka-
darik zintzoena helarazi nahi diogu. Euskal Herrian 
egun bizi dugun egoera honetan honelako epaiketa 
politikoek ez dute tokirik, konponbide garaia baita 
hau. Iñakiren lan eskerga azken hamarkada haue-
tan zehar beti joan da bide beretik, bizi dugun ga-
tazka politikoaren konponbide baketsuaren bidetik, 
alegia. Beraz, epaiketa honen zentzugabekeria sa-
latzen dugu eta lehenbailehen Iñaki, eta beste guz-
tiak, libre uzteko aldarria egin nahi dugu, etxean 
behar ditugulako, Ikastolan behar dugulako, libre.

Unai
Komertziala

Europak zer egingo duen 
ikusi behar da lehenbizi. Gure 
ekonomiaren oinarria Europako 
ekonomia ere badelako. Europako 
ekonomia behera badoa gurea ez 
da igoko. Apurka-apurka kotxe 
eta etxe gehiago saltzen ari direla 
ikusi daiteke. Baina ezagutzen 
ditudan langabetuak langabezian 
daude oraindik.

Egunkari hau laguntzen dute:

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Komunikazio Leihoa 
Tirada: 
10.000 ale. 
Maiztasuna: 
Hamabostekaria
Lege gordailua: 
BI-1230-2013 
Erredakzioa: 
Aiaraldea Komunikazio Leihoa
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:
publizitatea@aiaraldea.eus 
Tlfnoa: 669 83 57 87 
Web-gunea:
www.aiaraldea.com
Helbidea:
Nerbio Kalea 1, 3. esk. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak:
Tel: 94 656 85 54 
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

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

Laudioko Udalak merkataritza 
suspertzeko plan berria aurkez-
tu du. 2014ko azaroan eta aben-
duan saltoki eta kontsumitzai-
leen artean ikerketa gauzatu os-
tean, jarduera ildoak zehaztu ditu 
Ikertalde enpresarekin batera. 
Ikerketa egiteko Laudioko 385 

kontsumitzaileri eta 208 merka-
tariri inkesta egin zaie. kerketa-
ren arabera, laudiarrek gastua-
ren %84 herrian egiten dute. Bil-
bon, berriz, %11,9 eta gainontze-
ko gastua, beste herrietan edo 
Internet bidez. Laudion egiten di-
ren erosketei dagokienez, %40 

herriko erdigunean egiten dira, 
%38 saltoki handietan eta %5,7 
gainontzeko auzoetan.

Herri merkataritzaren analisia
Laudioko Udalak egindako la-

nean herriko merkataritzaren 
ahultasunak, mehatxuak, sendo-
tasunak eta aukerak aztertu di-
tuzte.Ahultasunen artean, ibaia 
edo trenbidea bezalako oztopo 
naturalak, merkatarien zahar-
tzea, erakargarriak ez diren hiri 
altzari eta espazioak edo salto-
ki handietan ematen den kon-
tzentrazioa nabarmendu dituz-
te. Mehatxu nagusiak, Bilbo ger-
tu eta ondo komunikatua izatea, 
krisi ekonomikoa eta zabaltzen 
ari diren erosteko modu berriak 
dira. Sumatu diren sendotasunak 
ez dira gutxi: Laudiok Aiaraldean 
duen nagusitasuna eta inguruko 
herri askorekin komunikazio ona, 
kontsumitzaileak erakartzeko 
balio duten saltoki handiak, os-
teguneko merkatu tradizionala, 
merkatari elkarte indartsua eta 
eskarmentua duten eta trebatze-
ko prest dauden dendariak.  

Gastuaren %11,9 Bilbon egiten dute 
laudioarrek, gehiena herri erdigunean

200.000 euroko zorra utzi 
dio Montenegrok Udalari

ERREDAKZIOA I Lucía Menoyo

Laudio

ERREDAKZIOA I 
Montenegro taldearen kudeake-

taren porrotaren ostean, Urduña-
ko Udala Aduanako bainuetxe-ho-
telaren lizitazio berria prestatzen 
ari da. Horretarako udal talde poli-
tiko orori eta udal teknikariei zabal-
dutako lan-mahaia abiatu du. Urta-
rrilean bukatu nahi dute prozesua. 

Azaldu dutenez, azken bi hila-
beteetan hartzekodunen konkur-
tsoaren kudeatzailearekin likida-
zioa saihesteko lanean aritu dira. 
Hala ere, Montenegro taldeak pila-

tutako zorrak handiegiak izan dira 
eta ez da bideragarria izan bes-
te enpresa eragilerik topatzea. 
Izan ere, Udalarekin 200.000 eu-
roko zorra ez ezik, Gizarte Segu-
rantzarekin 180.000 euroko zo-
rra ere sortu du Montenegro tal-
deak. Egoera horren ondorioek 
ezerezean utzi dute Udalak egin-
dako proposamen ezberdinak era-
gile berria topatzeko aurreko ku-
deaketa likidatu gabe. Datozen hi-
labeteetan ekintzaile berriak lor-
tzen saiatuko dira.

Bainuetxea laster berriro irekitzea espero du Udalak. Urduñako Udala

Saltoki txikietan erosten dute nagusiki herritarrek. aiaraldea.eus

Urduñako udalak 2015eko au-
rrekontuak onartu ditu. Guztira, 
4.467.453€ izango ditu udalak. 
EhBilduren aldeko bozekin egin 
zuen aurrera proposamenak, EAJ 
abstenitu egin zen, eta PP ez zen 
udalbatzan agertu.  

Udalaren egoera ekonomikoa 
nabarmen hobetu da: udal finan-
tzaketan egonkortasuna lortu 
dute, eta  udal zorra txikitu. On-
dorioz, arlo guztietako aurrekon-
tuak igo dituzte. 

Adierazi dutenez, iaz baino 
314.450€ gehiago izango dituz-
te inbertsioetarako. Hala, batetik, 
egun dituzten zerbitzuak hobetu-
ko dituzte, eta bestetik, inbertsio 
eta hobekuntzak garatu. 

Obra eta Zerbitzuetara bidera-
tuko dute aurrekontuaren %37, 
138.250€ hain zuzen ere. Aurre-
ratu dutenez, kaleetan konponke-
ta ugari egingo dira. Berdintasun 
arlorako aurrekontua  ere bikoiz-
tu dute.  

Defizit gabeko aurrekontuak izango ditu 
Urduñak, legealdian lehen aldiz

ERREDAKZIOA I     
Urtarrilaren 8an izan zen lapu-

rreta eta ez zen zauriturik egon. Ez 
dute zehaztu zenbat diru eraman 
duen atrakatzaileak. Ertzaintzak iker-
keta abiatu du, egilea topatzeko hel-
buruarekin. 

Hedabideek zabaldu dutenez, 
gizon bat sartu  zen Santander ban-
kuaren egoitzara ostiral goizean. 
Aurpegia estalia zeraman eta langi-
leak pistola batekin mehatxatuta 
lortu zuen dirua ostea.

ERREDAKZIOA I  
Laudioko Udalak udaltzain eta 

garbiketa zerbitzuei Zubiko Etxe-
ko lorategian adi egoteko eskatu 
die. Izan ere, urte bukaeran baliz-
ko txakur pozoitu baten jabe baten 
beste kexa jaso zuten. Antza, gar-
biketa zerbitzuak aluminiozko pa-
perean zeuden haragi zatiak topa-
tu ditu. Hala ere, zaborrera bota zi-
tuzten langileek eta udaltzainek ez 
dute aztertzeko aukerarik izan. Ez 
da salatu duten lehenengo kasua.

ERREDAKZIOA I
SOS Laudioko Lamuza Parkea 

plataformak hiru proiektu kultural 
ezberdin gonbidatu ditu haien es-
perientziak azaldu ditzaten. Hala, 
Pabellón 6, Astra eta Txirbilenea 
egitasmoek egindako ibilbidea 
azalduko dute. Antolatzaileen hel-
burua Lamuza Parkearen balizko 
erabileren inguruan hausnartzea 
da. Urtarrilaren 24an , larunbata, 
izango da hitzordua, 11:00etan Kul-
tur etxean.

Pistolarekin 
lapurtu dute 
Santander bankua

Beste txakur bat 
pozoitu dutela 
salatu dute

Lamuza Parkearen 
erabilerari buruzko 
jardunaldiak

Urduña

ERREDAKZIOA I  
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_herriz herri

ERREDAKZIOA I 
Amurrioko Lucas Rey ikastetxea-

ren birtziklatzeko proiektua esta-
tu espainiarreko hoberena izenda-
tu dute. 2013-2014 ikasturteko 6. 
mailako ikasleak Grezia, Polonia 
eta Italiako ikasleekin jarri ziren ha-
rremanetan birziklapenaren ingu-

ruko lana gauzatzeko. Zuzendariak 
gidatu zituen ariketa ezberdinetan 
eta emaitza onak eman ditu egitas-
moak, eta Espainian egindako 2000 
baino gehiagoren artean hoberena 
izan baita. “eTwinning” plataformak 
ikastetxe europarren arteko elkar-
lana sustatzea du helburu.

Lucas Rey ikastetxearen eTwinning 
proiektua estatuko onena izendatu dute

Amurrio

Azaroaren bigarren hamabos-
taldian Amurrioko udalak partai-
detza prozesua abiatu zuen herri-
tarrek bere proiektu estrategikoak 
balora zitzaten. 258 amurrioarrak 
egin dituzte ekarpenak(1) eta Udalak 
balorazioaren datuak zabaldu ditu.

Guztira 13 proiektu baloratu di-
tuzte, eta guztiek lortu dute gain-
ditzea, berez 3 puntu lortu dute ia 
guztiek. Horretarako 1 eta 5 arte-
ko puntuazio sistema erabili dute, 
1 “batere pozik” ez daudela adie-
razteko eta 5 “oso pozik” daude-
la jakinarazteko. Hala ere, proiek-

tu guztiek ez dute onarpen maila 
bera jaso. 

Harrera positiboena izan dute-
nak Nerbioi ibaiko Parke lineala 
(3.99), traba arkitektonikoak ken-
tzea (3.76) -%90 oztopoak desa-
gertarazi dituzte- eta hornidura
-sarea berritzea (3.55) izan dira, 
hurrenez hurren. 

Modu baikorrean(2) baloratu di-
tuzte ere bizi-kalitatea hobetzeko 
instalazioak -hau da, udalerriko bi 
guneetan jarritako hirugarren adi-
nentzakoentzako psikomotrizitate
-tresnak-, San Jose auzoan eginda-

ko lanak eta anbulatorio berriaren 
proiektua. Zentzu horretan, osa-
sun-zentro berriak zerbitzu gehia-
go izateko nahia agertu dute hain-
bat amurrioarrek. 

Proiektu orok onarpen handia 
eskuratu badute ere, erakundeen 
eta herritarren arteko urruntasu-
na bistaratu dute batzuek. 

Erakundeak uste du partaidetza 
zerbitzua oraindik ez dela behar 
den moduan zabaldu hiritargoa-
ren artean, Auzobegirale egitas-
moa kasu. Azaldu dutenez, zenbait 
prozesu parte-hartzaileen balora-
zioak ez dira guztiz positiboak izan. 
Udalaren arabera, gazteen aisial-
dirako lonjen erabilerari buruzko 
tokiko ordenantza abian jarri dute, 
herritarrek indarrean ez dagoela 
uste arren. Gainera, zenbait amu-
rrioarrek lonjen ordutegiak eta ta-
bernen ordenantzak nahastu di-
tuzte.

Bestalde, batzuek adierazi dute 
peoien, ofizialen eta atezainen lan
-poltsak eta enplegurako toki eta 
eskualdeko planak ez direla gar-
denak, Udalak azpimarratu du le-
gea eta kontratazio-prozedura be-
tetzen duela.

San Anton Armuru plazan era-
bilera anitzeko gune estalia bilaka-
tzeko proiektuak oraindik ezinego-
na(3) sortzen du zenbait amurrioa-
rren artean, herritarrek bozkatu-
tako ideia ez baitzuen babestu epai-
mahai teknikoak.

258 herritarrek positiboki 
baloratu dituzte udal 
proiektu estrategikoak

Azaroaren 17tik 21era baloratuko zituzten proiektuak. aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I  AItor Aspuru Saez

ERREDAKZIOA I Maddi Alegria
Urtarrilaren 2an aurkeztu zu-

ten Jentilzulo Kulturgunea Oroz-
kon. Gazte Asanbladak kudeatu-
ko du. Hilabete hasieran ireki zu-
ten, egitarau zabal batekin. Aur-
kezpena antzerki bidez egin zuten.

2010ean jaio zen Orozkoko Gaz-
te Asanblada, eta ordutik, herriari 
alternatiba kulturala eskaintzeko 
lanean egon dira. Jentilzulo, gaz-
tetxearen itxieraren emaitza da: 
Gazte Asanbladaren esanetan 
Udalak ez zuen komunikazio bide-
rik ireki nahi izan eta gaztetxea itxi 
behar izan zuten. Hala ere, Gazte 
Asanbladak etsi gabe jarraitu du-
lanean: “herriak merezi duen lokal 
autogestionatu bat izateko.”

Borroka horretatik sortu da Jen-
tilzulo Kulturgunea, kulturaren 
plaza bihurtuko den gunea: “He-
rriarentzat, ume, gazte zein nagu-
sienentzat, Orozkorentzat”,  hain 
zuzen. Momentuz udalak gazteei 
jarduera-lizentzia behar dutela 
jakinarazi die, eta hilabeteko epea 
eman die eskuratzeko.

Aiara Orozko

ERREDAKZIOA I Miren Ayesa
Neguko Bidezaintza Plana 

abian da  azaroaren 15etik. Egi-
tasmoa Aiarako Koadrilak eta 
Arabako Foru Aldundiak bi-
deratu dute. Apirilaren 15ean 
amaituko da. Hala ere, salbues-
pen gisa, data horietatik kanpo 
ere aktibatuko dute plana, izo-
tza eta elurrari lotutako aurrei-
kuspen meteorologikoak ego-
nez gero istripuak saihesteko 
helburuarekin.

Kanpainaren helburu nagu-
siak mugikortasuna erraztea 
da, herri guztietara iritsi ahal 
izatea, erabiltzaileei segurta-
sun eta erosotasun maila han-
ditzea, eta gidatzeko baldintzak 
hobetzea dira.

Horretarako, Aiaraldean 7 
traktore eta kamioi bat egon-
go dira elurra kentzeko, eta ga-
tza kargatzeko beste bat.

Aiaran, berriz, gune ezber-
dinetan hiru dituzte; Opello-
ran Aritza Arrazuriak izango 
du, Salbantonen Asier eta Ja-
goba Gotxik eta Zuhatzan Iña-
ki Álavak. 

Orain arte Soxoko Valentin 
Novalesek eta Luxoko Jose Luis 
Atxak egiten zuten, baina la-
nak suposatzen duen zailtasu-
nak eta baldintza txarrak dire-
la eta, aurten lan horiek egitea-
ri utziko diotela adierazi dute.

Neguko bidezaintza 
kanpaina abiatu 
dute

Jentilzulo kultur 
gunea ireki du 
Gazte Asanbladak

Perez Reverte eta 
Orozkoko “ahate 
maketoa”

ERREDAKZIOA I     
15 urteko txirrindulari gazte bat 

harrapatu du autoak Amurrioko 
erdigunea zeharkatzen zebile-
nean. Gertaera larunbatean izan 
zen, Elexondo eta Foru kaleen ar-
tean, hain zuzen, hedabideek jaki-
narazi zutenez. 

Gaztea Gurutzetako ospitale-
ra eraman zuten, istripuaren on-
dorioz buruan traumatismoa izan 
baizue n. Barne Sailak ez du azal-
pen gehiagorik eman bere osasun 
egoeraren inguruan, baina Amu-
rrioko Udaltzaingoak azaldu du 
aste hasieran senideek adierazi 
zutela uste baino hobeto  senda-
tzen ari dela gaztea.

Ertzaintzak ez ditu argitu istri-
puaren arrazoiak baina sare so-
zialetan txirrindulariek errespetu 
gehiago eskatu zuten.

ERREDAKZIOA I 
Duela urtebete baino gehiago 

Felix Mugurutza, Patxi Galé eta 
Mikel Gorrotxategi Euskaltzain-
diako Onomastika batzordeko ki-
deek “Aiarako toponimia nagusia” 
liburua argitaratu zuten Arabako 
Aldundia eta Euskaltzaindia bera-
ren eskutik. Orain Euskaltzaindiak 
bere web-atarian eskaintzen du 
euskarri elektronikoan doan lor-
tzeko aukera. Aiarako Udalaren 
ekimen baten emaitza da testua, 
bideetako seinaletan akats ugari 
zegoela ikusi-
ta Euskaltzain-
diko Onomasti-
ka batzordeari 
eskatu baitzion 
izenak proposa-
tzeko.

ERREDAKZIOA I 
Arturo Perez Reverte idazle es-

painiarrak Orozkori buruzko iritzi 
zutabea argitaratu du asteburuan 
Vocento taldeko gehigarri batean. 
Artikuluak oihartzuna izan du sare 
sozialetan eta “ahate maketo” ba-
ten inguruan mintzatu da Reverte.

Josu San Pedro herriko alka-
teak idazleak jasotako hainbat 
kontu gezurtatu ditu, eta azpima-
rratu du Revertek aipatutako aha-
tea ez dutela “maketoa” izateaga-
tik Orozkotik atera baizik eta espe-
zie inbaditzailea delako. 

San Pedrok gogoratu du espe-
zie inbaditzaileak oso kaltegarriak 
direla tokiko espezieentzat eta he-
rritarrei eskatu die erantzukizunaz 
jokatzeko, eta horrelako animaliak 
ez elikatzeko.

15 urteko gazte bat 
larri, auto batek 
harrapatu ostean

Aiarako toponimia 
nagusia sareratu 
du Euskaltzaindiak

Hiztegi lagungarria 

Saria irabazi duten ikasleak. Lucas Rey

Ekarpenak(1), proposamenak, 
aportazioak / baikorrean(2), positi-
boan / ezinegona(3), urduritasuna 
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_herriz herri

Aiaraldea

Arabako EH Bilduk prentsaurre-
koa eskaini du Arespalditzan Aia-
raldeko ur-horniketa azpiegituren 
arazoak konpontzeko prest da-
goela adierazteko, bereziki Foru 
hauteskundeak irabaziz gero.

Kike Fernandez de Pinedok, Ara-
bako Foru Aldundirako koalizioa-
ren hautagaiak(1) azaldu du zor his-
toriko horri ere aurre egiteko as-
moa dutela, “Araba berria sortze-
ko”.

Juanjo Yarritu Amurrioko zine-
gotziak salatu du indarrean da-
goen legealdian(2) ez dela inber-
tsiorik egin eskualdeko ur-hor-
niketa zerbitzuan. “Larriagoa da 
egoera konparazioak eginez gero, 
Arabar Errioxan 50 milioi euro in-
bertitu baitira ur azpiegituretan”, 
erantsi du.

Amurrioarrak bere ezinegona(3) 
azaldu du Javier de Andrések Ara-
bako ur kudeaketarako Gida-pla-
na egiteko asmoa iragarri duela-
ko. Zinegotziak esan du pozgarria 
eta beharrezkoa dela, “baina Aia-
raldeak 2006tik dauka gida-pla-
na eta Foru Aldundiak eta URAk 
ez dute ezer egin horrekin. PP kea 

saltzen dago. Gida-planak urteak 
behar ditu eta legealdia bukatzear 
dago” gaineratu du.

Mozioa Batzar Nagusietan
 Batzar Nagusietan atzo onar-

tu zen Aiaraldeko ur horniketaren 
inguruko mozioa. EH Bilduk tes-
tua aurkeztu ondoren indar poli-
tiko guztiek, PPk salbu, adostu zu-
ten mozio berria. Hortaz, helbu-
rua Arabako Foru Aldundiak Aia-
ra, Arrastaria eta Artziniegako ur 
horniketa arazoak konpontzeko 
lanak berehala hastea izango da. 

Aldi berean Markixanako araz-
tegiaren kasuan gauzak erraztea 
eta URArekin elkarlanean aritze-
ko agindu diote erakunde foralari.  
Horrekin guztiarekin alderdien as-
moa da Europatik hel daitezkeen 
isunak saihestea.

Eskualdeko hainbat ikastetxek 
jardunaldiak prestatu dituzte hez-
kuntza eta pedagogia sustatze-
ko. Aresketa Ikastolarenak ur-
tarrilaren 19tik 23ra izango dira, 
19:00etan Amurrioko Katekesi 
aretoan.

XV. Hezkuntza Jardunaldi irekiek 
“itxaropena familian eta hezkun-
tza formalean” izango dute ardatz. 
Lehenengo egunean Vidrala en-
presako zuzendari ohia den Javier 
Gutierrezek “Aberastasuna sor-
tzen du? Zure etorkizuna sortzen 
du? Etikoa al da?” hitzaldia eman-
go du. Asteartean, berriz, Virginia 
Imaz irakasle eta pailazoa  aritu-
ko da hizlari. Asteazkenean Azu-
cena Alonso irakasle kolonbiarrak  
“Andereñoa izatea arimaren bizi-
pen bat da eta ez agintzearen tek-
nika” solasaldia gidatuko du. Hu-
rrengo egunean Adolfo López de 
Munain neurologoak jakin-minean 

hezitzeko aholkuak emango ditu 
eta bukatzeko Patxi Izagirre psiko-
logoak “Ziurgabetasuna toleratu” 
hitzaldia eskainiko du.

Laudio Instituak seme-alaba 
nerabeak ulertzeko jardunaldiak 
prestatu ditu, Urtarrilaren 26an 
hasiko dira eta 18:00etan izango 
dira hitzaldiak Institutuko liburu-
tegian. 

Nerabezaroa, drogak, sexu he-
ziketa familian eta teknologia be-
rriak jorratuko dituzte, hurrenez 
hurren, adituen bitartez.

Bestalde, Laudio Ikastolak ur-
tarrilaren 16an bosgarren Orien-
tazio Akademiko eta Profesiona-
lerako Azoka egingo du. Batxi-
lergoko ikasketak behin bukatu-
ta bakoitzak jarraitu beharreko 
bidea hautatzen laguntzeko as-
moz. Laudioko La Milagrosa ikas-
tetxeak ere hitzaldia egin zuen 
pasa den astean, “Fullmindness”.

EH Bilduk ur horniketa 
arazoak konpontzeko 
konpromisoa hartu du

Nerabeengan modu 
positiboan eragiteko 
jardunaldiak ikastetxeetan

Fernandez de Pinedo eta eskualdeko hautagaiak.  Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

ERREDAKZIOA I Miren Ayesa

2015eko UDAL
HAUTESKUNDEAK

“Aiarako errealitate 
administratibo orotan 
ibili izanak perspektiba 
zabalagoa ematen dit”

“Aiaran jaio, hasi, hezi 
eta bizi naiz”

+info: Gen-
tza Alamillori 
egindako elka-
rrizketa irakur-
gai webgunean

PSE-EE Laudiok iragarri 
du otsailean erabakiko duela 
nortzuk izango diren bere udal 
eta foru hauteskundeetako 
hautagaiak.

“Guk Bai” Amurrioko 
talde independenteak, 
berriz,  gezurtatu egin du 
hautagaia izendatu dutenaren 
zurrumurrua. Otsailaren 
6an irekiko du egoitza, 
Boriñaur kaleko 2. zenbakian, 
herritarren ekarpenak 
jasotzeko.

ADIEk hautagaien zerrenda 
eta programa egiteko 
partaidetza prozesuaren 
lehenengo bilera bihar egingo 
du Orozkoko Kultur Etxean.

GENTZA 
ALAMILLO 
AIARAKO EAJ/PNV

ERREDAKZIOA I     
Amurrio-Aiarako SEAD-en 

Lagunen Elkarteak elikagaiak bil-
duko ditu Amurrion eta Laudion. 
Bi herrietako supermerkatu eta 
eskoletan arituko dira, “lekaleak, 
azukrea, pasta, hegaluzea, arroza, 
konpresak eta antzeko produk-
tuak” jasotzen. Amurrion urtarri-
laren 16an eta 17an arituko dira 
eta Laudion, 23an eta 24an.

ERREDAKZIOA I Andoni Larrea
Sukaldean prestatutako landa-

re-hondakinak botatzeko aukera 
egongo da hemendik aurrera bos-
garren edukiontzian, alegia, ma-
rroian. 

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal 
erakundeak iragarri duenez,  Biz-
kaiko Foru Aldundiko Konposte-
gian onartzen diren hondakinen 
araudia aldatu egin dute.

Saharar 
errefuxiatuentzako 
elikagai  bilketa

Hondakin gehiago 
onartuko ditu 5. 
edukiontziak

Hiztegi lagungarria 

Hautagaia(1), kandidatua / legeal-
dia(2), legislatura / ezinegona(3), ur-
duritasuna.  
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_sozioekonomia

IZASKUN
Garcia
LAB

_Hankamotz

Egin dezagun 
urtea on!

A itortu beharra dago 
2014a batzuentzat 
urte oparoa izan 
dela, kapitalari gal-

de diezaiotela bestela; IBEX 
35ak 14.900 milioiko iraba-
ziak izan ditu lehen sei hilabe-
teetan eta espainiar bankua-
ren irabaziak 7.449 milioira 
iritsi dira.

Jendartearen gehiengoa-
ri erreparatuz,, ordea, 2014a 
gogorra izan da, desberdinta-
sunak gehiago areagotu bai-
tira. 

Lanik gabe daudenen 
%53,7ak ez du langabezi 
prestaziorik jasotzen, eta lana 
izateak ez ditu bizi baldintza 
duin batzuk bermatzen. 

Horrela, EAEn %41 handi-
tu da pobrezian izateko arris-
kua, eta %71 Nafarroan. Ho-
nen aurrean, pobreziari au-
rre egingo dion plan estrate-
giko bat artikulatu beharrean, 
prestazioen kontrako eraso 
mediatiko, politiko eta sozial 
oso bat martxan jarri dute.

2014a ondorioz, langile eta 
herritarrentzat urte kaskarra 
izan da eta 2015a bide berdi-
netik joango da gure eskubi-
de eta premiak instituzioen 
esku uzten baditugu. 

Agintari politikoek 2015era-
ko kimu berdeak saltzen ba-
dizkigute ere, iruzur berri ba-
ten aurrean gaude. Mobiliza-
zio soziala da gakoa, gure es-
kubideak benetan bermatu-
ko dituzten politikak egitera 
behartu behar ditugu institu-
zioak.

2015a hauteskunde zikloa 
izanik, Euskal Herrian akordio 
sozial zabal baten bidez erai-
kitako karta soziala eskutan 
instituzio guztiak interpelatze-
ko aukera paregabea dugu.

ERREDAKZIOA I 
Aitor Aspuru Saez

Vicalde enpresako langileek ira-
garri(1) dute lantegia urte hasieran 
itxiko dutela. Urtarrilaren 22an 
aterako litzateke Vicalde konkur-
tso-legetik baina urte amaieran 
hainbat langile kaleratu ditu zu-
zendaritzak, geroago -zenbait lan 
bukatu bezain laster- guztiak bo-
tatzeko. 

Langileek adierazi dute ez dakite-
la zehazki noiz itxiko den lantegia, 
konkurtso-administratzailearen 
esku dagoelako, baina otsailaren 
amaiera izan daitekeela uste dute. 

Eusko Jaurlaritza prest ager-
tu da 300.000 euroko ekarpena 
errazteko baina jabeak -Floren-
cio Vivancok- ez ditu beharrezko 
ziren beste 300.000 euro gehia-
go inbertitu nahi izan konkutso-le-

getik ateratzeko; langile ordezka-
rien arabera. 

Egun, 30 langile inguru dauzka  
Vicaldek baina 50 behargin baino 
gehiago izan ditu garai oparoa-
goetan(2).

Langileek azaldu dute Vicaldek 
konkurtso-legea gaindituz gero 
irauteko aukera handiak zituela: 
“konkurtso-administratzaileak 
iritzi bera zuen,  konkurtso-legea 
gailenduta(3) eskaera gehiago iri-
tsiko ziren”.

Vicalde enpresa itxiko dute, 
30 langile kaleratuta
Enpresa guztiz noiz itxiko duten zehaztuta ez badago ere, langileek otsaila amaieran 
itxiko dutela uste dute. Egun 30 langile ditu, baina urte amaierarako kaleratuko 
dituztela pentsatzen dute beharginek.

Margoketak egin dituzte lantegiaren paretetan, enpresako bazkideei ixtearen errua leporatuz/aiaraldea.eus

LAN ESKAINTZAK
Merkatu alemaniarraren 
kontu handien kudeatzailea 
(Okondo)
Komertzial gerentea 
(Okondo)
Komertziala (Guardian)
Administrari laguntzailea 
(Tubacex)
Tornulariak CNC, 2A ofiziala 
(Laudio)
Galdaragilea, ofiziala 
(Amurrio)
Administraria (Aiara)

Informazioa: 
Amurrio 
Bidean Toki 
Garapenerako 
Elkartea  

Vidralak Encirc Limited enpresa 
erosi du 408,6 milioiren truke 

Vidralak Encirc Limited enpresa 
erosi du. Elikadura(1) sektorera bi-
deratutako beirazko(2) ontziak egi-
ten ditu enpresa horrek. Bi lante-
gi dauzka: Derrylinen (Ipar Irlan-
da) bata eta Eltonen (Ingalaterra) 
bestea.  

408.6 milioi euroren truke ero-
si du Vidralak enpresa, hori baita 
Encirc Limited-en balioa. 243-245 
milioi libretan baloratu dago, be-
rriz, enpresa horrek iaz egindako 
salmenta kopurua.

Tubacex-en erosketa
Tubacex enpresak, bere alde-

tik, IBF enpresa italiarraren akzioen 
%65aren erosketa burutu du. Bi lan-
tegi dauzka IBFk, Italia Iparraldean 
biak. 300 langile ditu eta 2013an 135 
milioi euro baino gehiago lortu zituen. 

ERREDAKZIOA I 

ERREDAKZIOA I 
Aurten(1) egingo dira hautes-

kunde sindikalak Aiaraldeko en-
presa gehienetan. Lantegi ba-
tzuetan jada egin dituzte. Inau-
xan LABek 4 ordezkari eskuratu(2) 

ditu, UGTk 3 eta ELAk 2. Montajes 
Jauregin, berriz, ELAk 3 ordezka-
ri lortu ditu, eta LABek eta CCOOk 
bana. Aiala Vidrion ere egin dituz-
te bozketak, eta ELA nagusitu da 
8 ordezkarirekin(3). LAB sindika-
tuak 3 eskuratu ditu eta UGT eta 
CCOOk bana.

Instituzio publiko batzuetan 
ere egin dituzte hauteskundeak: 
Laudioko Udalean ELAk bost 
delegatu lortu ditu eta LABek 4. 
Hezkuntza arloari(4) dagokionez, 
Aresketa ikastolako bost ordez-
kariak LABekoak izango dira au-
rrerantzean. 

Hurrengo bozketak
Urtarrilaren 20an Guardia-

neko, Tubacex-eko eta Amurrio 
Ferrocarril-eko kideen txan-
da(5) izango da. Maiatzean, be-
rriz, JEZeko eta Tubos Reunido-
sekoek bozkatuko dute. Gomete-
guik, bere aldetik, uztailera arte 
itxaron beharko du. 

Hauteskunde 
sindikalak aurten 
eskualdeko 
enpresa gehienetan

Vicaldek 
konkurtso
legea 
gaindituz 
gero irauteko 
aukera 
handiak 
zituela azaldu 
dute langileek

Hiztegi lagungarria Hiztegi lagungarria 
Aurten(1), urte honetan / eskura-

tu(2), lortu / ordezkari(3), delegatu / 
arloa(4), eremua / txanda(5), unea, 
momentua.

Iragarri(1), jakitera eman / opa-
roagoetan(2), hobeagoetan / gai-
lenduta(3), igarota.

Hiztegi lagungarria 
Elidadura(1), nutrizioa, janaria / 

beira(2), bidrio
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_urtekaria

2014 
Urteak utzitakoari 
eta etorriko 
denari begira
ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares  

Herri kontsultak, urteurrenak, lan-gatazkak, 
omenaldiak, auzolanak, kirol garaipen eta porrotak... 
ugariak izan dira 2014an zehar Aiaraldearen hezurdura 
osatu duten gertakariak. Aurten, Udal Hauteskundeek 
markatuko dute urtea, baina ez dira protagonista 
bakarrak izango, Korrikaren 19. edizioa ere egongo 
delako, besteak beste. 

_kirola

_sozioekonomia

Futbolak “kirol erregea” iza-
ten jarraitzen duen arren, ukae-
zina(1) da aurten mendizaletasu-
nak, txirrindularitzak eta atletis-
moak hartu duten protagonis-
moa eskualdeko kirol-zaletasu-
nean. Horren adibide dira urtean 
zehar egin diren lasterketa, duat-
loi eta martxak. 

Urte berezia izan da aurtengoa:  
Txarlazo Mendi Taldeak 50 urte 
bete ditu eta Laudioko Krosak 
30 eta Aiarako Birak 25. Hocke-
yarentzat ere urte esanguratsua 
izan da 2014a, Laudion jokatu bai-
ta Euskadiko Areto Hockey txa-
pelketa. Amurrion, aldiz, 150 haur 
bildu ziren Errugby topaketetan.

Kirolean, baina, dena ez da po-
sitiboa izan: Bost hilabete kobra-
tu gabe zeramatzaten jokalarien 
protestekin hasi zuen urtea C.D. 
Laudiok. Zorrak kitatzeko(2) zeu-
kan epea(3) gaindituta, 2.B maila-
tik erregional mailara jaitsi zen tal-
dea, eta maila horretan jokatzen 
dago orain. 

Hala ere, egon dira ospatzeko 
moduko lorpenak ere: Amurrio 
Kluba Euskal Ligara iritsi da eta 
C.D. Urduñako emakumezkoen 
taldea Bizkaiko Kopa irabaztear 
egon da. 

Aiaraldearren markak
Kirolari aiaraldearrek lortuta-

ko markek ere zeresana eman 
dute. Jon Larrinaga eta Aritz Ar-
beras Euskadi txirrindularitza tal-
dean hasi zuten urtea. Talde hori 
desagertuta, GSC Blagnac talde-
ra pasa da Larrinaga. 

Gotzon Martinek 31. postua lor-
tu du Holandako Munduko Ziklo-
kross txapelketan. Geraxane Us-
siak brontzezko bi domina lortu 
zituen Espainiako Atletismo Txa-
pelketan. Carlos Gutierrez artzi-
niegarrak, berriz, munduko las-
terketarik gogorrenetakoa den 
Maraton Des Sablesen parte har-
tu zuen. Zuriñe Frutos eta Pello 
Moreno korrikalariak,  euren alde-
tik, Mendi Lasterketen Euskal He-
rriko Kopako Podiumera iritsi dira. 
Laura Oca korrikalaria Espainiako 
txapelketa absoluturako sailkatu 
da. Luisa Ibarrola txirrindulariak 
8. postua lortu zuen Espainiako 
Eskolarteko Txapelketan, eta Ju-
len Latorrek hainbat garaipen lor-
tu ditu ziklokrosean. 

Ibai Ruiz erkidegoen(4) arteko 
kick boxing txapelketan aritu zen, 
eta Josu Artetxe bigarren gera-
tu da Sub-21 kategoriako Euska-
diko Boulder txapelketan. Unai Al-
bizua futbolaria Athletic-en joka-

tzetik CD Tenerifen aritzera pasa 
da. Mikel Alvaro, berriz, Europa 
Leaguen aritu da Inter Baku futbol 
taldearekin. Naroa Yarrituk Biz-
kaiko Kopa irabazi du Pauldarra 
taldearekin eta areto futbolean 
jokatzen duen Jonathan Camara 
Europako Txapelketan aritu da. 

Mendizaletasuna eta atletismo 
indartsu, aiaraldear ugari tontorrean 

Ekonomia ez da oraindik 
berreskuratze fasean sartu

2014an langabezia %0.96 
jaitsi da EAE mailan, urte be-
rriarekin batera argitaratuta-
ko datuen arabera. Aiaraldean, 
baina, igo egin da langabe ko-
purua. Urte hasieran 3.352 
langabe zeuden, eta 3.428re-
kin itxi da urtea, %2.2 gehia-
go. 

Korrontearen aurkako joe-
ra(1) horren arrazoia industrian 
topa liteke, ugariak baitira sek-
tore horretan aurten egon di-
ren gatazkak. Nabarmenena 
Kider enpresaren likidazioa 
izan da, 200 langile geratu 
baitziren lanik gabe. Gomete-
guin, Aiala Vidrion edota Ur-
duñako bainuetxean ere egon 
dira gatazkak. Azken gertaka-
ria Vicalde enpresaren itxiera 
iragarpena(2) izan da, zeinagatik 
30 langile kaleratuko dituzten. 

Eskualdeko enpresarik ga-
rrantzitsuenentzat, ordea, 
urte oparoa(3) izan da 2014a. 

Tubacexek, adibidez, iraba-
ziak bikoiztu ditu urteko lehen 
bederatzi hilabeteetan, eta IBF 
enpresa italiarra erosi du be-
rriki. 

Igoera turismoan
Hirugarren sektoreari dago-

kionez, turismoan igoera eman 
da uda partean, Aiaratur elkar-
te publikoaren esanetan: EAEn 
baino %10 gehiago hazi da, iazko 
udan baino %13.7gehiago. 

Legealdiko azken urtea, 
gora-beherez betea

Eskualde osoari eragin dio-
ten gertakari instituzionalak 
aipatzerako orduan, Europar 
Hauteskundeak aipatu behar 
dira, mapa politikoaren aldake-
ta nabarmena iradoki(1) dezake-
telako datorren maiatzeko Udal 
eta Foru Hauteskundeei begira. 

Aipatzekoa da baita zabor 
organikoa birziklatzearen alde 
Aiaraldea mailan eginiko apus-
tua: ia herri guztietan jarri dira 
organikorako edukiontzi bere-
ziak. Beste alde batetik, espai-
niako bandera udaletxeetan jar-
tzearen kontuak tira-bira(2) uga-
ri sortu ditu urtean zehar. Eus-
kara saltokietan sustatzeko es-
kualde mailan eginiko lana ere 
azpimarratzekoa(3) da: Orozkon, 
Laudion, Amurrion eta Okondon 
horretarako kanpainak egin di-
tuzte. Azpiegiturei dagokio-
nez, Nerbioiko Parke Lineala-
ren beste zati bat inauguratu 
da, Salbiotik Zamorako zelaira 
doana.

Orozkori dagokionez, Zubiaur 
eraikuntzak sozietate publikoa-
ren disolbatzea izan da urteko 
albiste instituzional nagusia. 

Aiaran, berriz, kiroldegiaren 
zorra ordaintzeko Udala eta 
aseguru etxea akordio(4) batera 

iritsi direla da albiste azpimarra-
garrienetakoa. Argazkiei dago-
kionez, Pablo Gorostiaga eta Pa-
txo Murga presoen askatasu-
na aldarrikatzeko(5) Aiaraldeko 
alkate guztiek eginiko agerral-
dia  da esanguratsuenetarikoa.   

_politika/instituzioak

Ukaezina(1), zalantza gabekoa / 
kitatu(2), kendu / epea(3), denbora 
muga / erkidegoa(4), komunitate 
autonomoa, 

Joera(1), tendentzia / iragar-
pena(2), jakinarazpena/ oparoa(3) 
ona 

Hiztegi lagungarria 

Iradoki(1), intsinuatu / tira-bira(2), 
gatazka/ azpimarratzekoa(3), na-
barmentzekoa /  akordioa(4), tra-
tua, adostasuna / aldarrikatu (5), 
eskatu

Hiztegi lagungarria 

Hiztegi lagungarria 
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Udal-hauteskundeek 
hartuko dute lekukoa
Hauteskundeez gain, Korrikaren 19. edizioa ere izango 
da aurten, martxoaren 25an iritsiko da gurera. Urte 
berriak baina gertakari esanguratsu gehiago utziko ditu.

2011an izan ziren azken Udal eta Foru Hauteskundeak. // aiaraldea.eus

Maiatzaren 24a izango da, segu-
ru asko, 2015ean Aiaraldean ger-
tatutakoak zerrendatzerako or-
duan agerian geratuko den data-
rik garrantzitsuenetakoa. Egun 
horretan Udal eta Foru Hautes-
kundeak egingo dira, eta horrek 
aldaketa nabaria ekar dezake es-
kualdeko mapa politikoan. Iaz izan-
dako Europar Batasunerako hau-
teskundeen emaitzek hori ira-
gartzen dute: EAJren hegemonia 
mantendu zen, bozak galdu arren. 
EH Bilduk gora egin zuen PP zein 
PSOEk jaitsiera nabarmena izan 
zuten bitartean; eta Podemos al-
derdi sortu berriak 1027 boza lor-
tu zituen. Dena dela, Europar Hau-
teskundeetako emaitzak eta Uda-
letakoak ezberdinak izan litezke. 

Herriko tabernen auziari begi-
ra, behin-betiko sententzia aur-
ten aterako dela aurreikusi liteke. 
Auzitegi Gorenak Entzutegi Nazio-
nalaren  sententzia berretsiz gero, 
Aiaraldeko bost kultur elkarteren 
(Mugalde, Irabien, Gure Aukera, 
Otsati eta Txokogorri) egoitzak 
konfiskatuak geratu litezke. 

Bestalde, Egin egunkariaren ad-
ministrazio kontseiluko kide izate-

gatik ezarri zieten sententzia oso-
rik beteko dute aurten Pablo Go-
rostiaga, Isidro Murga eta Patxo 
Murga preso politiko laudioarrek. 
Gorostiaga martxoaren 22an ate-
rako da kartzelatik; Murga anaiak, 
berriz, ekainean.

Korrika 19
Korrikaren 19. edizioa izango da 

urteko beste zita garrantzitsueta-
ko bat. Martxoaren 25ean igaro-
ko da Korrika Aiaraldetik. 2:30ean 
sartuko da Okondotik da. Jarraian 
Laudio, Aiara, Urduña eta Amurrio 
zeharkatuko ditu, 9:00etan Altu-
bera iristeko. 

Literaturari dagokionez, eskual-
deko bi idazleren liburuak ekarriko 
ditu udaberriak: Mikel Ayllonen “Ez 
tiro egin anbulatziei” eleberria eta 
Anuntxi Aranaren heriotzari bu-
ruzko antropologia liburua. Ikus-
teko dago ea otsailaren 8an Kepa 
Sojok Goya sariaren irabazle gisa 
taula gainera igotzerik duen “Loco 
con ballesta” filma laburragatik. 
Apirilaren 17a ere  berezia izango 
da, egun horretan bost urte bete-
ko baititu Aiaraldea Komunikazio 
Leihoak. 

ERREDAKZIOA I 

_jendartea

_kultura

Ez dira gutxi izan 2014an erre-
konozimendu eta sariak jaso di-
tuzten Aiaraldeko artista eta kul-
tura ekoizleak(1). Diego Martin or-
kestra-zuzendari Amurrioarrak 
Berlingo Opera zuzentzen hasi 
zuen urtea. Literaturari dagokio-
nez, Gabriel Sije saria jaso zuen 
Amado Gomez Ugarte laudioa-
rrak. Yolanda Mosquera ilustra-
tzaile amurrioarrak ohorezko ai-
pamena jaso zuen Emirerrietan; 
eta Beñat Saratxaga eta Gentza-
ne Goikuria arkitektoek Egurtek 
saria jaso zuten, Orozkon egin-
dako egurrezko etxe bati esker. 
Jose Maria Pinto margolari artzi-
niegarrak, bere aldetik, ohorez-
ko domina jaso zuen BMW tal-
deak eskaintzen dituen sarietan. 

Urtea bukatzeko, Gerediaga 
elkarteak Anuntxi Arana luiaon-
doarrari eman zion Argizaiola sa-
ria Durangoko Azokan.  Bestalde, 
urteurren ugari ospatu dira. 

Aiara Dantza Taldeak 30 urte 

bete ditu eta, hori dela eta, hain-
bat ekimen berezi antolatu ditu 
urtean zehar. Artziniega Mu-
seoak eta Aztarna etnografi el-
karteak ere 30 eta 25 urte bete 
dituzte, hurrenez hurren(2).

Musikaren alorrean(3) Five Cor-
ners taldeak bere lehen diskoa 
atera du. Mankaos, Iñaki Plaza 
eta Priscilla Band taldeek, berriz, 
bigarrena. 

Aiaraldea oholtzara 
Antzerkiak ere izan du zeresa-

na eskualdean. Aimara antzer-
ki taldeak, esaterako(4), Antzer-
ki Amateurraren III. Erakustal-
dia egin du, eta bi amateur jaial-
ditarako izan da hautatua (ho-
rietako batean saritua izatera 
iritsi da). Oihala Zabaltzen tal-
deak ere antzerki-obra bat es-
treinatu zuen uda partean, eta 
abenduan Aiaraldea Komunika-
zio Leihoak 40 artista bildu zituen 
Ene Begiak Eme ikuskizunean. 

Taldeez gain, bi antzezle nabar-
mendu dira 2014an: Leyre Be-
rrocal eta Pablo Ibarluzea. Be-
rrocalek “Diez” antzezlana aur-
keztu du, eta “Fuego” filma gra-
batzeari ekin dio. Ibarluzea Cir-
que Du Soleil ospetsuan aritu da, 
“Godot” antzezlana zuzendu du 
eta Yin de Yan Nazioarteko La-
borategia jarri du martxan, zaz-
pigarren urtez. 

Aiaraldeko kulturgileen ekoizpenek 
errekonozimendua lortu dute 

Herritarrek osatutako 
mugimenduak protagonista

Herriak hitza hartzea. Hori da 
Aiaraldea mailan 2014an sortu-
tako herri mugimendu ugarik es-
katu dutena. SOS Laudioko La-
muza Parkea plataformak he-
rriari eman nahi izan dio azken 
hitza parkeko azpiegiturekin zer 
egin erabakitzerako orduan. Sa-
ratxo bizirik! Plataformak, be-
rriz, ehunka herritar mobiliza-
tu ditu Saratxon egin nahi den 
sahiesbidearen(1) aurka. Arran-
kudiagako A2 Ados platafor-
mak, berriz, erabakitzeko esku-
bidearen aldeko herri-kontsulta 
egin zuen azaroaren 2an. 

Baina horiek ez dira 2014an 
eskualdean sortu diren mugi-
mendu bakarrak izan. Aiaralde-
ko Gure Hezkuntza Plataforma 
sortu da LOMCE legearen aur-
ka aritzeko. Nomeolvides elkar-
teak, berriz, hainbat tona jaki bil-

du ditu, eskualdeko 300 familia 
behartsuenei(2) emateko. Bestal-
de, Laudiotik abiatuta(3) Sahara-
ko errefuxiatuen kanpalekueta-
ra joan zen EAE mailako elkar-
tasun karabanak 200 tona eli-
kagai eraman zituen. 

Urteurrenak ere egon dira 
ospatzeko: ASASAM elkarteak 
mende laurdena bete baitu, eta 
Solastiar elkarteak 20 urte. 
Fracking ez! Aiaraldea plata-
formak ere izan du zer ospatua,  
5.000 sinadura baino gehia-
go bildu baitzituen eskualdean 
haustura hidraulikoaren aurka-
ko herri ekimen legegilea bul-
tzatzeko. 

Gazte mugimenduari dago-
kionez, udazkenean ireki zituen  
ateak Amurrioko Gaztetxeak. 
Eta Udalaren aginduz Orozkoko 
Gaztetxea itxi behar izan ostean, 

Jentilzulo kulturgunea ireki zu-
ten Gazte Asanbladako kideek. 

Hauspoa elkarteak, baina, ez 
zuen horrenbesteko zorterik 
izan, elkarteko kideek proiektua 
bertan behera uztea erabaki bai-
tzuten apirilean. 

Memoria historikoa
Artziniega edota Arranku-

diagan egin dituzte Memoria 
Historikoaren aldeko jardunal-
diak. Baina ekintzarik deigarrie-
na Urduñan eman zen,  Aranza-
di zientzia elkarteko kideek Kon-
tzentrazio esparruko  presoenak 
izan zitezkeen hezurrak aurkitu 
zituztenean. 

2015

Natxo Urkixo eta Mikel Lasa Korrikaren aurreko edizioan. // aiaraldea.eus

Ekoizleak(1), egileak / hurrenez 
hurren(2), orden horretan/ alorra(3), 
gaia / esaterako(4), adibidez 

Hiztegi lagungarria 

Saihesbidea(1), ingurabidea, 
errepide mota / behartsuenei(2), 
pobreenei / abiatuta(3), irtenda

Hiztegi lagungarria 
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_kultura

Luis
Vil
ZINEMAGILEA

_Kamerinoa

“Excisión”

Excisión da graba-
tu berri dudan fil-
ma luzearen izen-
burua. Prestaketa, 

gidoi, storyboard, casting, 
entsegu eta grabaketaz 
beteriko urtea izan da, eta 
postprodukzio luze baten 
txanda iritsi da orain.

 Jende askok galdetu di-
dan zerbaiti erantzuten 
saiatuko naiz testu hone-
tan. Zenbat diru behar da 
pelikula aurrera ateratze-
ko? 

Ulergarria da galde-
ra hori egitea, zinemaren 
munduan mugitzen diren 
diru kopuruak kontuan 
izanda.  

Logikoki, filma egitea 
planteatu nuenean nire 
baliabideei moldatuta-
ko istorio bat kontatzea-
ren helburuarekin egin 
nuen. 

Horretarako, gidoia kon-
takizun dramatiko batean 
zentratu behar zen, es-
truktura psikologiko sen-
doko kontakizun batean, 
langile baten soldatarekin 
egin ezin daitekeen gauza 
orotik aldenduko zen kon-
takizun batean. 

Hori da kontuan har-
tu beharreko gauza bat, 
baina ez garrantzitsue-
na. Hau da garrantzi-
tsuena: aktoreek, tekni-
kari taldeak, lagunek, ex-
trek, lokalizazioak eskai-
ni ditzaketen saltokiek... 
nire proiektu pertsona-
la proiektu kolektibo bila-
katzea. 

Beste modu batera 
esanda, sortutako ilusioa-
rekin diru faltagatik lortu 
ezin daitekeena lortzea. 

Pianoa duzu ofizio, baina bizi-
tzeko haina ematen aldu?

Baliteke musikaz bizitzea beste 
ofizio batzuez bizitzea baino zai-
lago izatea, batez ere Espainian, 
garai hauetan, gauzak dauden 
moduan egonda...  baina histo-
riaren beste une batzuetan mu-
sikaria orain baino askoz hobeto 
baloratu eta errespetatu da, eta 
hori ahaztear daukagu. 

Kanpora joan izana horren on-
dorio da?

Herrialde honetan dagoen 
egoerak ez dizkigu atzerriko au-
kera berdinak ematen musikari 
belaunaldi(1) berriei.  Gure karre-
ra profesionalarekin jarraitu nahi 
izanez gero alde egin behar dugu, 
zoritxarrez. Espainian asko dago 
egiteko egoera kulturala kon-
pontzeko. Zehatzago hitz eginda, 
egoera musikala Erresuma Ba-
tuko, Alemaniako edo Holandako 
egoerarekin berdindu dadin.

  

Nolakoa da, beraz, Antonio 
Oyarzabalen bizitzako aste bat?

Nire asteak ezberdinak dira eu-
ren artean, egia esan. Ez daukat 
“zehaztutako errutinarik”, nola-
bait esatekotan. Badaude ikaske-
ta momentu biziak, entzunaldiak 
prestatzen egotekoak, edota pia-
no-jole laguntzaile moduan lan 
egitekoak ere. Klaseak jasotzen 
ditut batzuetan, beste batzuetan 
ni naiz klaseak ematen dituena. 

Eta badaude baita bidaiatzen 
igaro beharreko uneak, norma-
lean orkestraren batekin jotzeko. 
Azken bidaia Geneva izan zen, ira-
gan hiruhilekoan, CERN-en (Parti-
kulen Fisikako Europako Labora-
tegia) 60. urteurrenean jotzeko.

Sari ugari eman dizkizute eta 
piano-jole moduan postu garran-
tzitsuak lortu dituzu. Tontorrean 
zaudela uste duzu?

Inola ere ez! Nire karrera nahi-
ko hasiberria da modu batean. 
Piano-jole moduan bide luzea 
dut oraindik egiteko. Jende be-
rri askorekin jotzea da batez ere 
gehien motibatzen nauena.  

Besteen lanak jotzeaz gain, 
zure lan propioak konposatzen 
tematu zara?

Bai, eman nituen nire pauso-
txoak konposatzearen alorrean. 
Nire gaztaroaren etapa ba-
tean asko gustatu zitzaidan zer-
bait izan zen. Baina diziplina ho-
rrek egunerokotasunean denbo-
ra asko eskatzen du; eta batez 
ere espezializazio asko. Konposa-
tzaileek oso karrera gogorra ika-
si behar dute eskaintzen dituz-
ten lanak idaztera heldu ahal 
izateko. Ez da batere erraza... 

ni interpretatzera 

dedikatzen naiz, hori baita niri da-
gokidana!

Trisquel Arts hirukotearekin 
egon zara Laudion, Gabonetan. 
Noiz igaroko zara berriz Aiaral-
detik?

Bai, izan genuen Lamuzako San 
Pedro elizan jotzeko aukera, ha-
rrera(2) izugarriarekin! Oso pozik 
gaude. Etxean jotzea beti da es-
perientzia bero eta polita.  Laster 
bueltan egongo naiz, Euskaldu-
na Jauregian jotzeko, urtarrilaren 
24an, Leioako orkestra eta abes-
batzarekin batera. Konposatzai-
le amerikar baten lan garrantzi-
tsu baten Europa mailako estrei-
naldia izango da. Denak zaudete 
gonbidatuta. 

 

MUSIKA

“Konposizioaren munduan pausotxoak eman 
ditut, baina ni interpretatzera dedikatzen naiz”
Laudion gabonetan kontzertua eman ostean, Londresera itzuli da ANTONIO OYARZABAL piano-jolea (Laudio, 1990.
Bederatzi urterekin hasi zen tekla txuri eta beltzak jotzen, eta orduz geroztik ez dio musika interpretatzeari utzi. 
Londreseko Orkestra Sinfoniko Gaztean eta Vienako Gustav Mahler-en dihardu gaur egun. 

“Laster egongo 
naiz bueltan. 
Europa mailako 
estreinaldi bat 
egingo dugu 
Euskalduna 
Jauregian”

“Historiaren 
beste une 
batzuetan askoz 
hobeto baloratua 
eta errespetatua 
egon da 
musikaria”

“Gure karrera 
profesionalarekin 
jarritu nahi izanez 
gero musikariok 
hemendik alde 
egin behar izaten 
dugu, zoritxarrez”

ARTISTAREN 
INSPIRAZIOAK
Zer musika entzuten du 
Antonio Oyarzabalek 
sakelako telefonoan? 
“First aid Kit, Billie Holiday, 
Russian Red, The Smiths, 
Chet Baker...”

Disko kuttuna? 
“Russian Red-en ‘I love 
your glasses’”

 

Bereziki zaila egin 
zitzaizun konpozisio bat:
“Berriki Berioko sinfonian 
jo dut, eta izugarri zaila 
izan zen. Londreseko 
Royal Albert Hall-eko 
PROMSetan izan zen 
gainera, presioa izugarria 
izan zen”. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Hiztegi lagungarria 
Belaunaldi(1), generazio / harre-

ra(2), publikoaren erreakzioa 
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_kultura

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez 
Aurkeztuko al diguzu Prisci-

lla Band?
Priscilla Bandek 2005ean hasi 

zuen bere ibilbidea. Garai horre-
tan batzuk ez geunden, 2009an 
batu ginen.

Oinarria izan direnak hasi ziren; 
baxujolea, gitarrajolea, bateriajo-
lea eta hammonda jotzen duena. 

2009an jende gehiago behar 
zutela pentsatu zutenean tal-
de txiki hori banda handi bilakatu 
zen. Orduan musika tresna gehia-
go sartu ziren, batez ere airez-
ko musika tresnak: hiru saxofoi 
eta tronpeta, alegia. Funk musika 
egin nahi genuen: James Brown, 
Rufus Thomas... horrelako soi-
nuak.

Ni Amurriokoa naiz, Julen Yarri-
tu, saxofoijolea Laudiokoa da eta 
Artziniega eta Bilboko musikariak 
ere badaude.

Euskal Herrian oso famatuak 
ez bazarete ere hainbat kontzer-
tu eman dituzue.

60 kontzertu baino gehiago 
eman ditugu Euskal Herritik kan-
po, batez ere Madrilen eta Errio-

xan. Bartzelonan, Andaluzian eta 
Galizian ere ibili gara. 

Zer jaso duzue diska berrian?
9 abesti egin ditugu. Esan de-

zakegu gure estiloa aurkitu du-
gula. Lehen diskoan estilo des-
berdinak jorratu genituen, orain 
ez dugu latin edo disko musika 
egiten. James Brownen musika-
ren ildoa(1) jarraitzen dugu gehia-
go.

Madrilen grabatu 
dugu, modu analogi-
koan. Abestietako 
bat hartze(2) ba-
karrean egin ge-
nuen guztiok ba-
tera joz. Gainerako 
abestietan hartze 
gutxi egin ditugu.

Modu analogi-
koan ezin genuen 
mozke-

tarik egin eta oso originala da 
soinua. Mikroak ere 50. hamar-
kadakoak dira, eta garai horretan 
bezala grabatu dugu. Horregatik 
merezi du diskoa entzuteak.

2015eko helburua zein izan-
go da?

Ummm... Ondo pasatzea! (ba-
rreak). Hori da garrantzitsue-
na. Bestalde gustatuko litzaiguke 
zabalpen gehiago izatea. Abes-

ti bat euskaraz egin dugu “Xa-
lala kale”. Jendeak apur bat 

gehiago(3) ezagun dezan 
gure musika egin dugu 
abesti hori.

“Bederatzi abesti egin ditugu. Gure 
estiloa aurkitu dugu”
ISKANDER VESGA (Amurrio, 1989) saxofoi-jotzailea da Priscilla Band taldean. Disko 
berria aurkeztu du taldeak eta dagoeneko zenbait kontzertu eman dituzte.

PRISCILLA BAND 

_kultura

Mateo Pagazaurtundua
IRAKASLEA

_Lurpetik
Benitintxu tontorrean

Benitintxuk Orozkoko Orrotegi auzotik Kubara salto egin zuen 
turismo agentziak nazioartera eta gurera zabaldu baino askoz 
lehenago. Familiak gerratik salbuetsita izateko zorro teilatupe-
ko diru nahikorik ez zuen, eta gainera, aginte gorenean ez zuen 
lagunik ezta ezagunik ere. Babes horrekin, zenbaki bakarreko lo-
teriak, aldez aurretik erabakitako zoriz eta zoritxarrez,  Kuba-
ko gerran lehenengo lerroko partaidetza zuzena  oparitu zion 
Benitintxuri. Soldaduen sufrikarioa ondo ostondurik, bikain sal-
tzen omen zen Kubako gerra garaiko aldizkari eta egunkarietan.  
Frontea geldi zegoen. Intendentziak zailtasun larriak zituen elika-
gaiez hornitzeko Benitintxu eta kideak. Heroiak eguzki galdatan  
lubakietan: gosez, egarriz, egurrez eta berunez xaxaturik zuloe-
tan mugitu barik zeuden  luze. Txerri gosetiak ezkurra amets dio 
esaerak, hala Orrotegiko semeak eta kideek. Etsaien tontorrean 
letra larriz INTENDENTZIA begibistan zegoen. (Gerra kontuetan 
adituak ez garenontzat, intendentziak jaki-biltegia edo almazena 
esan nahi du).

Ezuste batean, etsaiak atzera jo eta borrokalari gosetuak 
ametsetako eraikuntzaren jabe egin ziren. Hara hor Intendentzia 
pernilez goraino beteta! Beste jakirik ez. Gosetien saldoak iruntzi 
egiten zuen jan baino gehiago, baina, betekada laguntzeko ez ar-
dorik, ez edaririk ezta ur tantarik ere. Betekadaren bukaera tra-
gikoa izan omen zen. Egarriaren egarriaz, desesperazio bete-be-
tean, uraren bila etsaiarengana jo zuten zoroen pare... ehizaki 
erraz-erraza.Gure Benitintxu, ez dakigu zelan, handik bizirik atera 
zen. Bere txikitasunean gizon handia zen gurea. 

Lander Arteaga
ZINEMA

Begin again

_kultur leihoa

Zuzendariak: John Carney
Aktoreak: Keira Knightley, Mark 
Ruffalo, Hailee Steinfeld..
Iraupena: 104 minutu
Herrialdea: AEB

ERREDAKZIOA I 
Uxue Tomé Vivanco 
Laudioko Oihala Zabaltzen an-

tzerki taldeak obra berria aurkez-
tuko du. Pasa den urtean aurkez-
tu behar zuten obra bertan behe-
ra utzi behar izan zuten eta horre-
gatik aurten haien asmoa betetzea 
espero dute.

ABBAren “Mamma Mia” kome-
dia musikala izango da aurkeztu-
ko duten obra, baina haien bertsio 
berezi eta originalean.

Bi emanaldi egongo dira. Lehe-
nengoa urtarrilaren 23an izan-
go da, ostiralez, 19:30ean. Biga-
rrena, berriz, urtarrilaren 25ean, 
igandez, arratsaldeko 18:00etan. 
Sarrera doakoa izango da. 

Oihala Zabaltzen 
antzerki taldeak 
“Mamma Mia” 
aurkeztuko du

ERREDAKZIOA I 
Aitor Fernandez de Pinedo
Kepa Sojo zinemagilearen az-

ken lana, “Loco con ballesta” film 
laburra,  Espainiako Arte eta Zien-
tzia Zinematografikoen Akade-
miak antolatutako Goya sarie-
tarako izendatu(1) dute, fikziozko 
film labur hoberenaren atalean.

2013ko maiatzean estreina-
tutako Kepa Sojo laudioarraren 
lana Espainiako eta nazioarte ko 
100 zinema jaialdi baino gehiago-
tan lehiatu da. 24 sari bildu ditu 
dagoeneko, besteak beste(2), ikus-
leen saria Euskal Zinemaren As-
tean. Otsailaren 7an ezagutuko 
da Goya saria gehitzerik duen 
orain arte eskuratutako palma-
res bikainean.

Karra Elejalde, Goya -akto-
re hoberenerako izendatuta-
koa-, eta Andres Gertrudix akto-
reak protagonista dituen filmak, 
mendira perretxiko bila doazen 
aita eta seme baten gorabehe-
rak(3) kontatzen ditu “thriller/ko-
media” eran. 

Goyen galan 
izango da Kepa 
Sojoren “Loco con 
ballesta” 

Musika eta bizitza, adiskidetasu-
na eta musika. Momentu zailetan 
dauden bi bizitzen topaketa, mu-
sikaren indar berritzailea. Gretta, 
mutil laguna bertan behera utzi 
duen musika sortzaile eta abes-
lari gazte bat da. Eta, Dan, baka-
rrik bizi den eta berak sortutako 
diskoetxetik kaleratu duten mu-
sika ekoizle heldu bat.

John Carney zuzendari eta idaz-
le irlandarraren filma berria isto-
rio xume bat da, non musika eta 
pertsonak protagonistak diren. Bi-
zitzan edozein oztopo topatzean 
aurrera egiteko indarra aurkitzea 
posible delaren lemapean, bi per-
tsonaia nagusien arazoetan mur-
gilduko gaitu filmak. Euren bizitze-
tan hain garrantzitsua den musika 
izango da bien sostengua eta au-
rrera egiteko erreminta.

Filmaren arraskata Mark Ruffa-
lo eta Kiera Knightleyren lanetan 
oinarritzen da, bien artean sortzen 
den kimikan. Gogoangarria, bien 
arteko lehen topaketa; non Mark 
Ruffalk Gretta gitarra bakar bate-
kin abesten ikustean, abestiaren 
moldaketa guztiak imajinatzen ha-
siko den. Filmaren une onena. 

Ez da urteak emandako filme-
rik onena, ezta beharrik ere. Begin 
again ikusi ondoren indar berrituta 
aterako zara zinematik, eta hori da 
ikusteko arrazoirik onena. Zinema-
ra joan eta goza ezazue.

_Iruditan

Musika eta dantza uztartu zituen Nuria eta Raquel dantza estudioak 
Sanfilippo sindromearen aurkako tratamendua  finantzatzeko Amurrioko 
Antzokian eginiko ikuskizunean. Argazkia: Zuriñe Alava

Hiztegi lagungarria 
Izendatu(1), nominatu / besteak 

beste(2), beste batzuen artean / go-
rabeherak(3), nondik norakoak 

Hiztegi lagungarria 
Ildoa(1), bidea, norabidea / har-

tze(2), toma, grabaketa / apur bat 
gehiago(3), zerbait gehiago 
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_kirola

Julen
Reketa
MENDIZALEA

_Helmugari so

Andeetatik 
oihartzuna

2014 urtearen amaie-
rarekin Chileko Ande-
tatik euskal mendiza-
letasunak gertaka-

ri triste bat ekarri digu: men-
dizale batek bizitza galdu zuen 
Ojos del Salado mendi erral-
doian.

Berri hauek zirrara sortzen 
dute gure barnean, herio-
tza beti delako mingarria bai-
na maite dugun kirolean ger-
tatzen denean kaltea onarte-
zina da.

Agian oker nabil baina nire 
iritziz horrelako berriei komu-
nikabide batzuk ematen die-
ten tratua ez da guztiz apro-
posa. Oihartzun haundiko be-
rriak diren moduan batzu-
tan asko eta asko hitz egiten 
da, ondo ez dakidan polemika  
edo morbo puntu bat topatu 
nahian. Onartzen dut ez direla  
komunikabide guztiak.

Alpinismoa eta goimendia 
konpromiso haundiko jardue-
rak dira kasu gehienetan, on-
dorioz, premiazkoa da mendi-
zaleek kontutan hartzea egoe-
ra bakoitzean dauden arris-
kuak. Askotan oso zaila da, 
baldintza asko jokoan sartzen 
dira baina gure eskuetan dau-
den bitartean ahal den gehien 
gutxitzeko neurriak hartzea 
ezinbestekoa da.

Beraz horrelako egoere-
tan oso komenigarria izan 
daiteke adituek hausnar-
keta sakonak egitea bizita-
ko esperientzietan oinarritu-
ta, eta etorkizunean halako 
gertaera larriak ez errepika-
tzeko praktika onak aditze-
ra ematea. 

Komunikabideak lagun 
izan daitezke bide honetan, 
gugana heltzeko ahalmena 
daukatelako.

Zertan datza handbike kiro-
lak?

Handbikean bizikletaz joaten 
zara, baina etzanda. Hankekin 
pedalei eragin(1) ordez eskuekin 
eta besoekin egiten da.

Txirrindularitza betidanik gus-
tatu egin zait eta nire lesioa dela 
eta hau da txirrindularitza egite-
ko daukadan modu bakarra.

Handbike ez da txirrindulari-
tza arrunta baino arriskutsua-
goa?

Ohiko txirrindularitzak arris-
kuak ere baditu errepidean bai-
na handbikek gehiago ditu. Zo-
rutik(2) metro erdira zoaz eta en-
trenatzeko pertsona bat joan 
behar da zure aurretik, eta atze-
tik beste bat, edo bi, autoek ez 
zaituzte ikusten eta.

Orozkon Ibarratik entrenatzen 
dut edo bestela bidegorrietatik. 
Muskizen badago bidegorri luze 
bat eta Gasteizen Gamarrako 
igerilekuetan beste bat. Bertan 
ere entrenatzen dut.

Nik entrenatzailea daukat eta 
honek planifikatzen dit denbo-
raldia. Arredenboraldian atera-
tzen naizenean aita eta nebare-
kin joaten naiz entrenatzera. Ho-
riek dira beti nire alboan dau-
denak.

Handbike egiten duzula esa-
ten duzunean zein da jendearen 
erantzuna?

Kirola egiten dutenen ar-
tean batzuek badakite zer den. 
Txirrindulariek badakite nola-
koa izan daitekeen kirola. Kiro-
lik egiten ez duen jendeari azal-
du behar zaio.

Baina gehienek aldizkari ba-
tean edo telebistan bizikleta 
nolakoa den ikusi dute.

Zenbat denbora eman 
duzu kirol hau egiten?

Bi urte. 2012ko maia-
tzean hasi nintzen 
eta oraindik asko

 

egin eta ikasi behar dut.

Hala ere lorpen handiak izan 
dituzu.

Bai, lehenengo urtea oso ona 
izan zen. Bigarrena ez da izan 
hain ona, baina ikasteko balio 
izan dit eta pozik nago.

Euskal Herrian ez daude hain-
beste lehiaketa beraz Murtzia 
edo Bartzelonara joaten naiz. 
Aurten Espainiako Txapelke-
ta Ciudad Realen izan da eta hu-
rrengoa ere bertan izango da. Bi 
urtetan behin aldatzen dute le-
kua.

Babesik ba al duzu horrelako 
lehiaketetan aritzeko?

Ez, hori da nire erronka(3). Bai-
na oraindik gaztea naizenez ba-
besak izateko garaipen gehiago 
behar ditut.

Hori lortzeko gehiago entre-
natu beharko nuke. Profesio-
nala izatea ez da helburua bai-
na profesionalagoa izan behar 
dut. Hori bai, ikasketekin ezin dut 
gehiago entrenatu.

Kirolaren esparruan zein da 
zure hurrengo erronka?

Denboraldia maiatzean has-
ten da eta nire hurrengo erron-
kak Espainiako Txapelketa eta 
Bizkaiko Bira izango dira.

Talde batean zaude, nola-
koa da giroa?

Bilboko Saiatu Funda-

zioarekin nabil. Handbike ki-
rol indibiduala da, txirrindulari-
tza arrunta bezala. Dena den, 
handbikez aparte, txirrindulari-
tza egokituan jendeak beste au-
kera batzuk ditu: bizikleta nor-
mala, trizikloa edo tandema egi-
teko gaitasuna(4) ez duen jendea-
rentzat.

Nire taldean bi mutil daude 
trizikloa egiten, mutil bat eta 
ni gabiltza handbiken eta nes-
ka bat eta beste mutil bat bizi-
kletan.

Handbikek ba al dauka oihar-
tzunik?

Azken urte honetan apur bat 
gehiago entzun da agian, bai-
na kirol egokitu guztiak beza-
la ez dauka oihartzun(5) handirik. 
Apurka-apurka lortzen ari gara, 
ea norbaitek laguntzen gaituen.

Nik jendea animatuko nuke 
handbike txapelketa batera hur-
biltzen, oso polita baita ikusteko.

Eta garaipenak lortu beharko 
genituzke jendeak gehiago ikus 
dezan. Horretaz gain ahoz-aho 
zabaltzeko lana egiten dugu.

HANDBIKE 

“Ohiko txirrindularitzak baino arrisku 
gehiago ditu handbike-ak” 
IONE BASTERRA (Orozko, 1999) kirolari gaztea da baina handbike txapelketetan lorpen garrantzitsuak izan ditu. 
2013an, adibidez, bi domina eskuratu zituen Europako zirkuituan. 

“Nire lesioa dela 
eta handbikea da 
txirrindularitza 
egiteko dudan 
modu bakarra”

“Profesionala 
izatea ez da 
helburua, baina 
profesionalagoa 
izan behar dut”

“Oraindik 
gaztea naizenez 
babesleak izateko 
garaipen gehiago 
behar ditut”

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Eragin(1), biraarazi, bultzatu/ 
zorutik(2), lurretik / erronka(3), 
desafio, helburu / gaitasuna(4), 
kapazitatea / oihartzun(5), za-
balpen

Hiztegi lagungarria 
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_kirola
KIROLA ETA EUSKARA:
Eli Pinedok eta Mikel 
Urrutikoetxeak “Euskara 
eta kirola” solasaldia 
eskainiko dute Okondon

Aiarako Koadrilak, “euskara eta 
kirola” izeneko solasaldia antolatu-
ko du Okondoko Señorio de Astobi-
za upategian. Hitzaldia urtarrilaren 
16an -ostirala-  izango da, 19:30ean.

Solasaldian Eli Pinedo Amurrio-
ko eskubaloi jokalariak eta Mikel 
Urrutikoetxea pilotariak hartuko 
dute parte. 

ESKIA:
Zazpi txango antolatu 
ditu Amurrio-Aiarako 
Elur Taldeak, urtarrila 
eta maiatza bitartean 

Euskal Herria Kirolak antolatu-
tako lasterketa zortzigarren urtez 
egingo da urtarrileko azken igan-
dean. Urtero bezala, 10 km-ko ibil-
bidea izango du.

Zortzigarren edizioa beteko du 
horrenbestez Euskal Herria Kiro-
lak eta Euskarri Kirol Elkarteak an-
tolatutako probak, eta pentsatze-
koa da orain arte parte-hartzean 
izandako arrakastari eutsiko diola.

Ibilbidea, ohi lez, 10 kilometro-
koa izango da eta ez da aldaketa-
rik egongo; nahiko laua izango da 
beraz, marka ona egiteko egokia. 
Aldai plazatik abiatuko dira korri-
kalariak, eta berehala sartuko dira 
Zumalakarregi etorbidean Laudio-
ko herrigunean bira labur bat egi-

teko, Baias, Nerbioi eta Karmen ka-
letik. Handik berriro sartuko dira 
etorbidean eta Gardearaino joan-
go dira. Han errekaren beste alde-
ra pasatuko dira eta Aretaraino jai-
tsiko dira, ondoren errepide nagu-
sitik Laudiora itzultzeko. Helmuga 
Lamuza plazan egongo da.

Izen-ematea 
Izena emateko epea abendua-

ren 14tik urtarrilaren 23ra arte 
izango da. Aurretiaz eman daite-
ke izena Laudioko Olympus kirol
-dendan eta www.ehkirola.org 
eta www.herrikrossa.com web-
guneetan. Prezioa 13 eurokoa da, 
eta egunean bertan eginez gero 
15 eurokoa.

Iazko edizioaren antzekoa izango da aurtengoa /aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I XabI Zalbide

Laudio Herria Herri Lasterketaren 
VIII. edizioa, hilaren 25ean 

Hainbat jarduera gauzatuko di-
tuela iragarri du Amurrio eta Aiara-
ko Elur Taldeak. Urtarrilaren 23an, 
otsailaren 6an,  martxoaren 6an 
eta martxoaren 20an eski alpinoa 
egitera hurbilduko dira Piriniotara, 
eta beste hiru txango ere egingo di-
tuzte. Izena ematea  www.elurtal-
dea.com-en egin behar da. 

_Iruditan

Dozenaka korrikalarik hartu zuten parte abenduaren 31an Orozkoko 
San Silvestre Duatloian. Korrika, bizikleta gainean, mozorratuta... 
hainbat modutan eman zioten amaiera 2014ari. Argazkia: Uxue Alberdi

Eskualdeko 10 pelotarik 
hartuko dute parte 
Arabiz Txapelketan

Lehenengo partidak jokatu dituzte dagoeneko. Argazkia: Andoni Diaz

Urte berriarekin batera heldu da 
2015ean Amurrioko Arabiz Pilo-
ta Txapelketaren txanda. Aurten-
goan hirugarren urteurrena ospa-
tuko du gainera.

24 pilotari kadeteen artean 10 
aiaraldear daude Araba eta Biz-
kaiako pilota txapelketa horretan 
parte hartzen. 5 hilabetez arituko 
dira, eta maiatzean jokatuko dute 
finala.

Urtarrilaren 2an herriko fron-
toian aurkezpena egin bezain las-
ter hasi egin ziren lehendabizi-

ko norgehiagokak; Bideburu-An-
gulo bikoteak Escalona-Bengoa 
22-13ko emaitzarekin mendera-
tu zuen lehenik, ostean Mortajas 
eta Basabek Inora-Zubimendire-
kin berdina egin zuten, 22-17 bu-
katu zen lehia.

ERREDAKZIOA I Gentza Garcia Mendieta

TXIRRINDULARITZA:
Laudioko Txirrindulari 
elkarteko Edu Jimenez, 
Espainia mailako 
ziklokros txapeldun 

Lehen postua lortu du Edu Jime-
nezek Espainiako Ziklokros txapelke-
tan, Master 30B kategorian. Gipuz-
koan bizitzen urte batzuk darama-
tzan arren, Laudioko Txirrindulari El-
karteko kidea da Jimenez.  Txirrin-
dulari elkarteko kideen ustez, “bere 
ibilbideko lasterketarik onena” egin 
zuen Jimenezek txapelketan. 

Martxoa
Amurrioko Herri Milia

Ekaina
San Joan Astobitzako 
Herri krosa

Urria
Urduña Hiria Herri Krosa

Abendua
Amurrioko Herri Krosa

Urte berriaren eskutik(1), urte 
berriarekin batera / norgehiago-
ka(2), txapelketa

Hiztegi lagungarria 
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_Herriko plaza

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Lagun ona ez da irribarre bat la-
purtzen duena, malkoa atera-
tzen dakiena baizik! Lagun ie-
zaiozu aldamenean duzun horri, 
bihar agian zu izango zara bultza-
da behar duena eta! Ikusi nahi ez 
duena baino itsuagorik ez dago.

LAMIA
04.21 - 05.20
Maitasuna ez da inoiz amaitzen, 
aldatu egiten da. Nahiz batzuetan 
beltza ikusi guztia hodeien gainetik 
beti dago eguzkia! Altxa burua eta 
gozatu bidea! Zoriontasuna ez da 
heldu beharreko geltokia, bidaia-
tzeko era baizik.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Merkealdiak iritsi direla eta Bilbo-
ra joateko konpainia bila? Lehen-
dik ere nahikoa diru xahutzen ze-
nuen! Aurreztu! Arropa erosteko 
beharra duzula diozu... Edertasu-
na ez da da kanpotik ikusi behar, 
barrutik sentitu baizik. 

JENTILAK
08.22 - 09.22
Korrika egitea modan jarri da, 
bai, baina egiozu kasu buruari, 
ez estutu behar baino gehiago 
lehertzea ez baduzu nahi! Urtea 
mendian edo kirola egiten 
agurtzeak ez du gorputza 
egurtzea baimentzen! 

MARI
10.23 - 11.22
Inauteriak ate joka daudela eta be-
tiko galdera airean: zertaz mozo-
rratu? Kontua ez da urtean behin 
mozorropean nahi duzuna irudika-
tzea, urteko gainontzeko egunetan 
mozorrorik gabe nahi duzuna egi-
nez gozatzea baizik!

SUGAAR
12.20 - 01.19
Lan mundua ez dago ondo, ados, 
baina munduak lan asko du! Denbo-
ra librearen telebistari begira ordez  
amesten duzun jendartea eraikitzen 
emango bazenu mundua borobila-
goa litzake. Inor ez da ezinbesteko, 
baina guztiak gara beharrezko!

TARTALO
01.20 - 02.18
Gabonetako tripakada guztiak 
eta gero zaintzen hasi behar-
ko zara! Analisiak egin behar-
ko zenituzke, baina ez medikua-
renean bakarrik! Gorputzaz kez-
katu baino, zure burua zain-
tzen hasi!

HERENSUGE
03.21-04.20
Berriro ere haserrea isiltzen? 
Noiz arte? Haserretzea ez da 
txarra, bideratzen jakitean dago 
gakoa. Ez dago irribarre gabe-
ko malkorik. Ezta malko gabeko 
irribarrerik ere! 

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Zer espero zenuen, loterian 
jokatu gabe irabaztea? Zu 
bai zu! Zaila da helmugara 
iristea urratsik eman ezean! 
Zortea baino kasualitatea da 
horrelakoetan gidari! Amestea 
garrantzitsua da, esnatzea ere!

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Ezagutzeko aukerarik ez diozu 
eman, eta hala ere hor zabiltza 
marmarka! Aurreiritziak ez dira 
lagun onak. Pentsatu duzu inoiz 
zein aberats izango zinakeen 
pertsona eta kultura ezberdine-
kin harremanduko bazina?

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Azkenean iritsi da unea! Seguru 
hilabete hauetan egindako 
lana ez dela alperrekoa izango! 
Lorea ureztatuz gero hazi 
egiten da, eta udaberria ate joka 
dago... Zorte on! Eta ez baduzu 
behar, hobe!

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Egun osoa telefono mugikorra-
ri begira ematen duzu! Baietz 
hurrengoan farolaren aurka 
jo! Aurrez aurreko solasaldiak 
askoz ederragoak izaten dira! 
Noiztik ez duzu hartu kolakau 
edo kafe bat berarekin?

_horoskopoa

Maria
Zorionak! Urteak primeran 

ospatu dituzulakoan, orain Txi-
lez disfrutatzera!! Lehengusu 
eta lehengusinak

Naiara/Nerea 
Aiaraldeko morenaza hauen-
tzat Zorionik handienak, pres-
tatu antolatu dugun asteburu-
rako! Garazi eta Andoni!

Iñaki
Adinez nagusia den gure 

“gelakide aparta”rentzat. 
Zorionak!

Betikoak

Nuria
Zorionak Nuria Laudio-

ko koadrilaren partez!! 
Urte zoriontsua opa di-

zugu!! Koadrila

_denborapasak

EZKER-ESKUIN
1. Pilotan jokatzen du kirolari honek. 2. Irago edo pasa denaz esan ohi da. Zirkonioaren ikurra duzu 

honakoa. 3. Neure. Bi mendialderen arteko tarte aski luze, haran. 4. Utik!, utikan! Larruazaleko 
ebaki sakona. 5. Pisu handikoa delako, eramaten edo jasotzen neketsua dena. Nitrogenoa balio 
du. 6. Sarrerak bezala irteerak dira. Oso, txit, arras, baina ipar euskal herritarrek dioten moduan. 
7. Noka, da. ... esku lan egin, elkartasunez lan egin, alegia. 8. Bokalik meheena da ezbairik gabe. 
Daramagu, baina Bizkai aldean dioten moduan. 9. Agintea gutxi batzuen esku dagoen gobernu era.

GOITIK-BEHERA
1. Gure mendietan erruz ikusten den zuhaitz mota. Inor agurtzeko erabiltzen dugun hitza. 2. 

Belarra igitaiz moztu. Berrogeita hamar, zenbaki erromatarren arabera. 3. Bizkaieraz, gehiegi. 
Familia. 4. Larruazalean azaltzen den orban ilun biribila. Zilarra balio du. 5. Har ezazu, tori. 
Egokiera, abagunea, parada. 6. Mendebaldeko Saharako hiriburua. Ez du entzuten, gor. 7. Euskaraz 
urri dira lehen hizkia bila dugun hau duten hitzak. Uretako ontzien aurreko aldea; pluralean eman 
ezazu zuk. 8. Pinuaren familiako zuhaitz handi. Esteribarreko herri hau izen bereko urtegi handi 

ZAILA

SOLUZIOAK

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

ERREZA

Ander
Zorionak Ander!! 
14 muxu zure arrebaren 

partez! :)
Arreba

Izas
Espero dugu sartzera zoa-

zen urte berri honetan, au-
rrekoa bezalakoa edo hobea 
izatea. Zure lagun koadrila

_agurrak BIDALI ZUREA! Idatzi zure mezua eta bidali argazkia  agurrak@aiaraldea.com helbidera urtarrilaren 23a baino lehen.kia  agurrak@aiaraldea.com
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_irakurlearen txokoa

_agenda
DUPLEX-A SALGAI LAUDION
Prezioa: kontsultatzeke
120 m²,  logela 5, bainugela 2, balkoiak, 
eraberritzeko, bi solairuak elkarren artean 
komunikatzen dira, igogailua, trastelekua.
Erref.: 167.563

PISUA SALGAI OKONDON
Prezioa: 134.000 €
90 m², logela 3, bainugela 2, kanpoaldera, 
sukaldea eta egongela balkoiarekin, igogailua, 
trastelekua, garajea, Babes Ofizialeko 
Etxebizitza.
Erref.: 167.567

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: 175.000 €
76 m², logela 3, bainugela, jakitokia, egongela 
balkoiarekin, eraberritzeko, igogailua, 
negoziagarria.
Erref.: 167.569

ETXEA SALGAI LEKAMAÑAN
Prezioa: kontsultatzeke
172 m², logela 3, bainugela 2, komuna, 
sukaldea jakitokiarekin, egongela 
tximiniarekin, garajea, trastelekua, bi arkupe, 
1.150 m²-ko lursaila.
Erref.: 167.562

PISUA SALGAI OKONDON
Prezioa: 125.000 €
87 m², logela 3, bainugela 2, sukaldea 
balkoiarekin, kanpoaldera, trastelekua eta 
garajea prezioaren barne.
Erref.: 167.561

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: negoziagarria
70 m², logela 3, bainugela, sukaldea 
balkoiarekin, egongela terrazarekin, 
kanpoaldera, eraberritzeko, igogailua, 
trastelekua.
Erref.: 167.570

ETXEA SALGAI UGAON
Prezioa: 195.000 €
89 m², logela 4, bainugela, sukaldea 
balkoiarekin, kanpoaldera, upeltegia, garaje 
bikoitza, 2.650 m²-ko lursaila.
Erref.: 167.566

www.etxaurre.com 
Tlfnoa: 94 672 85 50

01.25
IGANDEA
19:30 LAUDIO
ANTZERKIA
“Mamma mia” Oihala 
Zabaltzen-en eskutik
Lanbide Heziketa Eskola

01.26
ASTELEHENA
18:00 LAUDIO
HEZKUNTZA 
“Seme-alaba nerabeak 
ulertuz”
Institutuko liburutegia

01.27
ASTEARTEA
18:00 LAUDIO
HEZKUNTZA 
“Drogak nerabezaroan: 
nola hartu aurrea”
Institutuko liburutegia

01.28
ASTEAZKENA
18:00 LAUDIO
HEZKUNTZA 
“Sexu heziketa familian: 
batera ikasiz”
Institutuko liburutegia

01.29
OSTEGUNA
10:00 LAUDIO
SAN BLAS
Terencio VIII. txerriaren 
aurkezpena
Azoka

18:00 LAUDIO
HEZKUNTZA 
“Teknologia berriak: Lagun 
ala etsai?”
Institutuko liburutegia

01.31
LARUNBATA
10:00 LAUDIO
SAN BLAS AZOKA
Egun osoko egitaraua 
Aldai plaza

_ezin galdu

01.16 OSTIRALA

“INCONDICIONAL” AMURRIO 
ANTZOKIA 19:00etan doan

01.17 LARUNBATA

“BEGIN AGAIN” LAUDIOKO 
LANBIDE HEZIKETA ESKOLA 
17:30ean  eta 20:00etan (2 €)

01.18 IGANDEA

“BAJO LA MISMA 
ESTRELLA” DONIBANE 
ARETOA 16:30ean 

“MORTADELO Y FILEMON 
Y JIMMY EL CACHONDO” 
AMURRIO ANTZOKIA 17:30ean 
(3,60 €)

“CAPITÁN AMÉRICA: EL 
SOLDADO DE INVIERNO” 
DONIBANE ARETOA 19:00etan 

“MAGIA A LA LUZ DE LA 
LUNA” AMURRIO ANTZOKIA 
19:30ean (4,80 €)

01.19 ASTELEHENA

“MAGIA A LA LUZ DE LA 
LUNA” AMURRIO ANTZOKIA 
20:00etan (3,60 €)

01.24 LARUNBATA

“BIG EYES” LAUDIOKO 
LANBIDE HEZIKETA ESKOLA 
17:30ean  eta 20:00etan (3 €)

01.25 IGANDEA
“LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR” DONIBANE 
ARETOA 16:30ean 

“INTERSTELLAR” DONIBANE 
ARETOA 19:00etan 

ZINEMA01.15
OSTEGUNA
19:00 LAUDIO
UDAL BILERA
Kirol taldeen 
diru-laguntzak
Kultur Etxea

20:00 LAUDIO
UDAL BILERA
Kultur taldeen 
diru-laguntzak
Kultur Etxea

01.16
OSTIRALA
19:00 OROZKO
HAUTESKUNDE PROZESU 
PARTE-HARTZAILEA
Adiek deituta
Kultur Etxea

19:30 OKONDO
SOLASALDIA
Eli Pinedo eta Mikel 
Urrutikoetxea 
Señorío de Astobiza

01.17
LARUNBATA

01.21
ASTEAZKENA
19:00 AMURRIO
HEZKUNTZA 
Bogotako Azucena Alonso 
irakaslearen hitzaldia
Katekesi Aretoa

01.22
OSTEGUNA
19:00 AMURRIO
HEZKUNTZA 
“Jakin-minaren bitartez 
hezi”, Adolfo Aristarain
Katekesi Aretoa

01.23
OSTIRALA
19:00 AMURRIO
HEZKUNTZA 
“Ziurgabetasuna onartu”, 
Patxi Izagirreren eskutik
Katekesi Aretoa

19:30 LAUDIO
ANTZERKIA
“Mamma mia”
Lanbide Heziketa Eskola

01.24
LARUNBATA
10:00 LAUDIO
HEZKUNTZA
Azucena Alonso irakasle 
kolonbiarrarekin 
solasaldia
Kultur Etxea

11:00 LAUDIO
MAHAI INGURUA
Astra, Txirbilenea eta 
Pabellon 6 proiektuekin
Kultur Etxea

11:00 LAUDIO
IKASTAROA
GPS erabilera 
hasiberrientzat
Kultur Etxea

18:00 AMURRIO
MUSIKA IKUSKIZUNA
Rock’n’kids band adin 
guztientzat, 4 €
Amurrio Antzokia 

15:10 LAUDIO
MOBILIZAZIOA
Donostian egingo den 
manifestaziora autobusa
Institutua (5 minutu 
geroago Aretan)

20:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Anne Etxegoien 18€
Amurrio Antzokia

01.18
IGANDEA
10:00 AMURRIO
AZOKA
San Anton
San Anton plaza

01.19
ASTELEHENA
19:00 AMURRIO
HEZKUNTZA 
“Aberastasuna sortzen du? 
Etikoa da?”
Katekesi Aretoa

01.20
ASTEARTEA
19:00 AMURRIO
HEZKUNTZA 
“Umorea”, Virginia Imaz 
Klownaren eskutik
Katekesi Aretoa

ANNE ETXEGOIEN: Iparraldeko abeslari arrakastatsuak kontzertua 
eskainiko du Amurrio Antzokian 20:00etan. 18 euro balioko du 
sarrerak, 16 bazkideentzat. Aizkoa Abesbatsarekin arituko da artista 
“Les Voix Basques” deituriko ikuskizunean.

LAMUZA PARKEAREN ERABILERARI BURUZKO SOLASALDIA: SOS 
Laudioko Lamuza Parkeak hiru proiektu gonbidatu ditu kudeaketa eredu 
ezberdinak alderatzeko; Gernikako Astra, Sestaoko Txirbilenea eta 
Bilboko Pabellon 6 / Urtarrilak 24an 11:00etan Laudioko Kultura etxean. 

SAN ANTON

01.17 LARUNBATA
Baranbio

12:00 Meza
19:30 Igel-toka txapelketa
20:30 Afari herrikoia 
(Hordagon eta Okelurin 
tiketak salgai)
21:30 Enkantea
23:00 Erromeria

GAZTETXE EGUNA

01.17 LARUNBATA

Urduñako Gaztetxean
- 13:00 Trikipoteoa
- 14:30 Bazkaria, 6 euro
- 17:30 Futbolin txapelketa
- 20:00 Kontzertuak:
Arramazka /Atxurkada
3Gabe2 / 
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_Leihotik

Hiri bi

A iaraldearron erreferen-
tziazko hiria Bilbo da, 
ukaezina da hori. Txiki
-txikitatik eraman gai-

tuzte hara: erosketak egitera, pa-
seatzera, medikuarenera... Kon-
tua da, baina, hainbat arrazoi di-
rela medio: ikasketak, lana, fa-
milia... Gasteiz ere deskubritzen 
dugula halakoren batean, eta ba-
tzuoi gustatu egiten zaigula, gai-
nera. Orduantxe sortzen da po-
lemika. Antza, ezin dituzu bi hiriak 
gustuko izan, edo beste modu 
batean esanda, Gasteiz atsegin 
baduzu ezin zaizu, aldi berean, Bil-
bo gustatu. Zeinek asmatu ditu, 
baina, axioma antzu horiek? Hiri 
perfektua ez da existitzen, denek 
dituzte argi-ilunak, baina amo-
rrua ematen dit norbaitek Gasteiz 
gorroto duela dioenean, eta hori 
askotan entzun izan dut gure es-
kualdean. Ezjakintasunak eragin-
dako sentimendua da? Ala, aka-
so, Bilbo abertzaleagoa eta jato-
rragoa (“vascoagoa”, egia esan) 
dela sinestarazi digute?

Globalizazioak geure hirieta-
ko ezaugarriak suntsitu nahi di-
tuen honetan, horiek zaintzea 
dagokigu, bakoitzaren nortasu-
nari eustea. Ez gaitezen, beraz, 
polemika absurduetan erori, eta 
disfruta dezagun Euskal Herri-
ko hiri guztiez, asko daukate-eta 
eskaintzeko.

Urte hasierarekin batera joan 
zarete Gorbeiako aterpera. Nola-
koa da lehenengo sentsazioa?

Ona. Hilabete bat bai-
no ez daramagu, 
abenduaren 6-7an 
hasi ginen.  Bai-
na printzipioz 
sentsazioak 
oso onak dira 
eta oso gustu-
ra gaude, egia 
esan. 

Gorbeian bizitzean, baina, hi-
rian egon daitezkeen erosotasun 
askori uko egin behar izan dio-
zue...

Hona ez da Iberdrolaren ar-
gindarra iristen. Hasteko, bes-
te energia alternatiba batzuk 
bilatu behar dira. Eguzki pla-
ka bat eta gasolinarekin fun-
tzionatzen duen generadore 
bat dauzkagu. Horrekin lor-
tzen dugu guztiz beharrezkoa 
den argindarra. Gauzak hala, 

ez dugu telebistarik, eta 
sukaldean hozkailu 

txikitxo bat baino ez 
daukagu.

Posiblea da, 
beraz, telebis-
tarik eta antze-
ko tramanku-
lurik gabe bizi-
tzea?

Aterpean 
daramadan hi-
labetean behin-
tzat ez dut te-
lebista faltan 

bota. Generadorea jarrita ere ez 
dago estaldurarik eta, beraz, ez 
dago internet edo antzekorik. Bai-
na ordenagailu bat izan dezake-
zu... eta arazorik gabe konpondu 
zaitezke, bai.

Apustu handia da egin duzue-
na. Egungo bizi baldintzek eragi-
na izan dute horretan?

Bai. Ni lanean egon nahiz 18 ur-
tez jarraian, beste alor batean. 
Langabezian geratu nintzen due-
la urtebete. Nire egoerak erraztu 
du erabakia.  Hori izan da abiapun-
tua, baina ez arrazoi bakarra. Mo-
mentu honetan proiektu honetan 
urte batzuetarako sartzea era-
baki dugu, ikusiko dugu noraino 
ematen duen. Gure asmoa hemen 
luzerako egote daa, lanean eta la-
sai. Ikusiko dugu!

Noizbait pentsatu zenuten Gor-
beiako Aterpea eramango zenu-
tela?

Ba ez. Gazte-gaztetatik aritu 
izan gara mendian (Piriniotan, he-
men inguruan...) eta noizbait bai 

pasatu zaigula aterpe bat ema-
tearen ideia. Baina bizitza aurrera 
doa, beste ideia batzuk ateratzen 
dira eta, orain arte, aterpeare-
na ez da gauzatu. Gorbeiako Ater-
pearen ideia atera arte ez zitzai-
gun burutik ere pasa. 

Mendizaleak izanda, nola ikus-
ten duzue mendizaleen aterpe bi-
zitza?

Ez dauka zer ikusirik. Aterpe as-
kotan ibili gara eta beti ikusi dugu 
aterpea kanpotik, ez barrutik. Bai-
na lan polita dela deritzot. Jen-
de asko ezagutzeko parada duzu, 
jende askorekin hitz egiteko, ba-
tzuekin sakondu, beste batzue-
kin ez (normala den bezala). Bai-
na, lan guztietan bezala, neurriak 
topatu behar dira zure intimita-
tea eta zure nahiak ere bete ahal 
izateko.  

Hainbeste mendi eta mendi-
zalez inguratuta... nazkatzeko 
arriskurik ez?

Ez dut uste, hori seguru ezetz! 
(Barreak). Hori ez da gertatuko!

Yolanda Martin Sondesa
“Aterpean daramadan hilabetean zehar ez dut 
telebistaren faltarik sumatu”
YOLANDA MARTIN SONDESA (Urduña, 1964) Gorbeiako aterpea kudeatzen hasi da, senarrarekin eta semearekin 
batera. Oso gustura daudela diote: “Lan polita da, jende asko ezagutzeko parada duzu”.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

  Floren Usia 


