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AIMARA ANTZERKI TALDEA: Amateurrak  izateaz harro dauden antzezleak. 
Euren azken lanak hainbat sari eta errekonozimendu jaso ditu 10 or. 

Aiaraldea 
Merezimenduaren 
Argia saria jaso 
du Aiaraldea 
Komunikazio 
Leihoak 11. or.

Iritziak:
NORBERTO    

   ALDAITURRIAGA 2. or. 
JUAN LUIS 
ESPAÑA 6. or.
MIKEL AYLLON 10. or.
JUAN MANUEL
ETXEBARRIA 11. or.
GAIZKA 
BARAÑANO 12.or
MIREN
AYESA 16. or

_kirola: 
ZARAOBE SASKIBALOI 

KLUBAK 30 URTE > 
Hiru saskibaloi klub 

daude eskualdean

Saskibaloiarekiko 
zaletasuna mantendu egin 
da Urduña eta Amurrion. 
Laudion, berriz, behera 
egin du. 12.or

Soziekonomia
Tomas Acha SLren 
gatazkagatik 
ELAko bi kide 
kondenatuak 6. or.

Urduña
Sei milioi euroko 
erreklamazioa egin 
dio Bedarbidek 
Burgosi 5. or.

Aiaraldea Hiru egun 
elurraren mozorropean Mozorroz eta 

festaz jantziko da 
eskualdea negua 
agurtzeko 3 or.

_inauteriak: 

aiaraldea

argazkia: Zuriñe Alava
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_iritzia

Noberto
Aldaiturriaga
LEGEBILTZARKIDEA

_Leihotik

Urak dakarrena...

Azken urteotan Eus-
kadiko bizitza pu-
blikoan aritzeko zor-
tea daukagunontzat, 

badirudi haize berri eta onak da-
tozela. Gogora dakarzkigute 
diktadura frankistaren amaie-
rarekin eta demokrazia iristea-
rekin batera izandako antzeko 
haizeak. 

Datozen hauteskundeeta-
ra aurkezten diren alderdietako 
batzuek diskurtso eraginkorra 
eta berritzailea eraiki dute. Ho-
rren ardatza kritika batean oina-
rritzen da: gainbeheran dagoen 
espainiar sistema politikoare-
kiko kritika. Eta kritika hori la-
guntzeko, iragarpen batzuk egi-
ten dituzte: promesa askatzai-
leak, konponbide miresgarriak, 
garbiketa orokorra eta baita 
eguzki distiratsua ere.

Bere arrakastaren sekretua-
ren oinarrian dagoen agindua 
eurek bestelako bidea eskain 
dezaketela da. Badirudi ekai-
tza iritsiko dela, eta baliteke ho-
rrek landa bat edo beste sun-
tsitzea. Baina nire ustez, lehe-
nago edo beranduago, ura bere 
bidera itzultzen da. Batetik, eu-
ropar politikaren ibai zabalera, 
non Estatuak utzitako dirua itzu-
li behar den. Printzipio nagusi 
gisa, musika ordaintzen duenak 
erabakitzen du zer dantzatu, 
baldin eta ez badugu Eurogune-
tik irtetzea erabakitzen. Beste-
tik, espainiar politikako errekas-
tora, non Madrilera joaten ja-
rraitu beharra daukagun, Eus-
kadiko arazoak konpontzeko. 
Nahiz eta, azken horretaz, ez 
duten tutik esaten. 

Ikusiko dugu gai ote diren 
agindutakoa betetzeko edo, al-
derantziz, zimeldutako ilusio 
eta neguko loretan geratzen 
ote den.

Unai
Irakaslea

Ba ez dut pentsatu. Nik ia-ia 
egunean bertan aukeratzen 
dut zertaz mozorrotu. Hori da 
nigan ohikoena; ganbarara joan, 
janzteko zerbait bilatu eta listo! 
Prestatutako mozorroak edo 
etxetik lau gauza hartuta eginikoak 
ditut gogokoen. Horretan datza 
inauterien xarmak, ez?  

Aitziber
Optikaria

Ez, ez naiz mozorrotuko. 
Umeeiegingo diet mozorroa, ez 
niri. Eskuz egin diet mozorroa, beti 
ditut gogokoago eskuz eginikoak. 
Ninjen mozorroak, Asteriz eta 
Obelixenak, indie eta bakeroenak... 
egin ditugu. Aurtengoa sorpresa 
bat izango da. Nieretzako ere 
agian azken momentuan zerbait 
prestatuko dut.

Ainhoa
Tabernaria

Tabernan bikingoz mozorrotuko 
gara eta koadrilarekin gero Ben & 
Holly marrazki bizidunez, umeekin. 
Oso gogoko dut mozorroak eskuz 
egitea. Taberna girotzeko zenbait 
gauza ere prestatzen ditugu. 
Askoz politagoak dira eskuz eginiko 
mozorroak, baina askotan denbora 
faltagatik ez zaigu erostea beste 
aukerarik geratzen.

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Ixone
Langilea

Ez daukat prestatua. Iaz apur bat 
gehiago landu nuen, baina aurten 
ez dut astirik izan. Ganbaran dauka-
dan zerbait birziklatuko dut. Lehen 
koadrilan beti mozorrotzen ginen 
gauza berdinaz. Duela urte batzue-
tatik hona bakoitzak berea presta-
tzen du, baina koadrilako guztiak 
batera ibiliko gara.

?
_GALDERA

Prest al duzu 
inauterietarako 
mozorroa? Zertaz 
mozorratuko zara?

  BIDEOA  WEB -GUNEAN

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

Imajina dezagun...
Ahmed Tijani (Laudio)

Egin dezagun imajinazio ariketa bat, Lenno-
nek abesten zuen bezala. Imajina dezagun tar-
te batez Estatu Espainiarrak asilo politikorako 

eskubidea bermatzen duela. Imajina dezagun gazte sa-
harar batek, Hassana Aaliak, ez duela bere herrialdea-
ren babesarekin kontatzerik eta, horrela, Espainiako 
asilo politikoaren beharra duela, inbaditzaileen aurka 
modu baketsuan borroka egiteagatik. “Duintasunaren 
kanpamenduan” parte hartu zuen Hassanak (Noam 
Chomsky eta beste analista batzuen esanetan, udabe-
rri arabiarraren detonatzailea izan zen kanpamenduan) 
eta horregatik Marokoar Erregimenaren kartzeletan 
bizi arteko zigorrera kondenatua izan zen ilegalki, bera-
rekin batera atxilotuak izan ziren beste 22 kideak beza-
la. Indar marokoarren eskutatik urteetan zehar tortu-
ra eta sufrimendua jasotzea dakar horrek.

Esnatu. Hasi da giza eskubideen aldeko aktibista ho-
rren atzerako kontaketa, asilorako eskaera ukatu egin 
baitiote. Eta horrek egunak bortitzak izatea dakar be-
rriz. Hassanaren egoera islatu egin da estatuko hain-
bat hiritan egindako elkarretaratzetan, gose greba zein 
pertsonai publikoen atxikimenduetan. Nik ere gaitze-
tsi egiten ditut Estatu Marokoarrak aktibista sahara-
rrei ezartzen dizkien tortura, desagertze eta espetxe-
ratzeak. Borrokak hortxe dirau. Sahara askatu!

Hirua
Etxaurren Martin (Hirua animali elkartea)

Animalien aldeko elkartea sortu dugu Artzinie-
gan. Facebooken herrian kaleko katuekin du-
gun arazoari buruz hitz egiten geundela, elkar-

te bat sortu edo eratuta zegoen batean laguntzea era-
baki eta horretarako batzar bat antolatu genuen.

Elkarte bat sortzea erabaki genuen bertan, jendeak 
herriko gauza bat bezala ikusteko, gehiago lagundu eta 
parte hartzera animatzeko.

 Horretarako, Amurrioko IMVA zentroko albaita-
ria den José Luis del Valle Duqueren laguntza jasotzen  
dugu, elkarteko kidea baita. Horrez gain, herriko jende 
askok dirua edo pentsua eman digu izan ditugun txaku-
rrak eta katuak elikatzeko. 

Elkartea, etxerik gabe dauden katu eta txakurrei fa-
milia bat aurkitzeko sortu genuen eta bide horretan gau-
dela, kanpaina berria sortu dugu: txakurkumeak edo ka-
tutxoak dituzten familiei laguntza ematen diegu animali 
horiek etxe berria aurki dezaten. Era honetan, animaliak 
nahi dituzten herritarrak abereak dituzten pertsonekin 
harremanetan jartzen dira. Gurekin kontaktuan jartzeko, 
bide asko ditugu: sakelakoa (660225997), Facebook kon-
tua (Hirua Artziniega) eta emaila (hiruaanimales@gmail.
com). Blog bat ere badaukagu, ditugun animalien berri 
emateko, haien etxe bilaketa ahalik eta lasterrena izan 
dadin: hirua-animales.blogspot.com.

Paula
Ikaslea

Mozorrotuko gara, bai. Gure 
koadrilakoak neska erromatarrez 
jantziko gara. Urtero mozorrotzen 
gara, giroa sortzeko. Taldeka 
mozorrotzen gara, koadrila osoa. 
Mozorroa erosi egiten dugu, ez 
dakigulako gure kabuz egiten, 
baina jantzirako osagarriren bat 
edo beste egin ohi dugu gure 
kabuz.

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@komunika.eus 
Tlfnoa: 688 625 394 
Web-gunea:
www.aiaraldea.eus 
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

2015eko UDAL
HAUTESKUNDEAK

Artziniegako EAJ
IÑIGO GOMEZ

“Hiru auzoetan, 
Atxeta, Zollo eta 
Arrankudiagan egingo 
ditugu hitzorduak 
herritarrekin iritziak 
trukatzeko”

+info: Urtzi 
Vergara alka-
tegaiari egi-
niko elkarriz-
keta

URTZI VERGARA
Arrankudiaga-
Zolloko  EAJ

Inauteriek harrera ona dau-
kate Aiaraldean. Berez Artzi-
niega izan da ospakizunei hasie-
ra eman dion lehen herria. Gaur, 
Gure Artea Ikastetxeko umeak 
kalera aterako dira mozorrotu-
rik 11:30ean eta 17:30ean ipuin 
kontalaria egongo da liburute-
gian. Bihar, berriz, umeentzako 
jolas txokoak izango dituzte ki-
roldegian.

Ostiralean helduko dira Inau-
teriak Okondo, Orozko, Arranku-
diaga-Zollo eta Aretara. Aretako 
Kultur Etxean disko festa egingo 
dute; umeentzat 18:00etan eta 
helduentzat 21:30ean. Okondon 
kalejira egingo dute 15:00etan 
eskolatik abiatuta, eta 17:00etan 
dantzaldia jubilatuen etxean. 
Orozkon, aldiz, umeentzako ikus-
kizuna prestatu dute Donibane 

Aretoan 18:30ean. Arrankudia-
gako Gizarte Etxeak, berriz, Erdi 
Arora egingo du jauzi; afaria eta 
karaokea ardatz izango dituen 
mozorro festa antolatu baitute. 

Larunbatean, ekitaldi ugari
Larunbatean zipriztinduko di-

tuzte Aratusteek eskualdeko 
leku gehienak.

Luiaondon 17:00etan abiatu-
ko dute kalejira Malato Zuha-
tzetik. Urduñan 17:30ean hasi-
ko dira ospakizunak.Artziniegan 
bi gune ezberdinetan ospatuko 
dute jaia. Frontoian 18:00etan 
Disko Txikia egongo da, eta Goiko 
Plazan 18:30ean tostada lehia-
keta. Amurrion Kakarro Biriga-
rro izango da protagonista. Os-
patzeko desfilea 19:30ean hasi-
ko dute Mariaka eta Marigabon 

erraldoiek Andra Mari Elizan. 
Laudion desfilea Ugarte plaza-
tik aterako da 18:30ean, Aldai 
Plazan bukatzeko. Herri guztie-
tan sariak banatuko dituzte. 

Urduña izango da igandean os-
pakizunekin jarraituko duen toki 
bakarra, Santa Zezilia bandak 
kontzertua eskainiko baitu.

Astelehenean eta asteartean 
17:00etan mozorro lehiaketa, 
buruhandien tailerra eta kaleji-
rak egingo dituzte Luiaondo eta 
Arespalditzako ludoteketan.

Asteartean umeek Amurrio, 
Laudio eta Urduña herrietako 
plazak hartuko dituzte, ekitaldi 
ezberdinak egongo baitira ber-
tan. Amurrion 18:30ean erre-
ko dute Judas Kakarro eta Lau-
dion, aldiz, Lezeagako sorgina 
19:00etan.

Mozorrotzeko hamaika hitzordu

Aiaraldea

Desfileek mozorrez eta kolorez beteko dituzte eskualdeko kaleak. aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I  AItor Aspuru Saez

02.13
OSTIRALA
11:00 ARTZINIEGA
JOLAS TXOKOAK
Puzgarriak, jolasak, tailerrak...
Kiroldegia

15:00 OKONDO
KALEJIRA ETA DISKO JAIA
Kalikak giroturik 
Eskola eta Jubilatuen Etxea

18:00 ARETA
DISKO DANTZA
Umeen eta helduentzako jaia
Kultur Etxea

18:30 OROZKO
UMEENTZAKO IKUSKIZUNA
Ipuinak eta kolorezko sua
Donibane Aretoa

20:30 ARRANKUDIAGA
ERDI AROKO AFARIA
Afariaren ostean karaokea 
Gizarte Etxea

02.14
LARUNBATA
17:00 LUIAONDO
KALEJIRA. Gero umeentzako 
ikuskizuna eta txokolatea. 
Malato zuhaitza

17:30 URDUÑA
MOZORRO LEHIAKETA
Arizgoiti musika taldearen 
ostean desfilea Foru Plaza

18:00 ARTZINIEGA
MOZORRO LEHIAKETA
Kalikak giroturik Frontoia

18:30 LAUDIO
MOZORRO LEHIAKETA
Ugarteko Leziaga bidean hasiko 
da desfilea Aldai plazara 
jotzeko  Aldai Plaza

19:30 AMURRIO
MOZORRO LEHIAKETA
Andra Mari elizan hasiko da 
desfilea Juan Urrutia plazan 
bukatzeko Juan Urrutia plaza

* INAUTERIETAKO AGENDA 
deialdi guztiak ikusgai 15. 
orrialdean

“Legealdiak herriak 
dituen erronkak 
hobeto ezagutzeko 
balio dit.”

+info: Iñigo 
Gomez alka-
tegaiari egi-
niko elkarriz-

Bi alkategai berri plazaratu 
dituzte alderdiek:
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ERREDAKZIOA I  
Amurrioko Udalak sakelakoen-

tzako aplikazio elebiduna garatu 
eta plazaratu du. Partaidetza ar-
loaren egitasmoa izan da eta bere 
helburua da herritarren kexa eta 
iradokizunak jasotzea. Modu ho-
rretan garbiketa arazoak, kalee-
tan eman diren kalteak edo antze-
ko gertakariak jaso eta kudeatuko 
ditu “auzobegiraleak”.

Egitasmo honekin Udalak adie-
razi du komunikazioa arintzeko au-
kera egokia izan daitekeela. Dagoe-
neko google play zerbitzuaren bi-
tartez lortu daiteke aplikazioa An-

droid sistema erabiltzen duten 
telefonoentzat; “amurrio” hitza bi-
laketan erabiliz instalatzeko auke-
ra dago.

Aplikazioaren funtzionamendua 
oso erraza da. Posta elektronikoa-
ren helbidea soilik behar da insta-
latzeko eta behin hori eginda herri-
tarrak zerbait egoera txarrean to-
patzen badu he-
rrian, argazkia 
atera diezaioke 
eta bidali. 

Aplikazioak 
geolokalizatu-
ko du argazkia. 

_herriz herri

ERREDAKZIOA I 
Pasa den asteko elurteek kalteak 

eragin dituzte Ugarte Plazan. Uda-
lak bertan jarritako ehuna elurrez 
bete zen eta pisuak zutabeak kal-
tetu zituen. Hasiera batean ehuna 
moztu zuen udalak pisua arintzeko. 
Baina teknikarien ustez azpiegitura 
oso kaltetuta zegoen eta lurrera 

botatzea erabaki zuten. Ostiralean 
eraitsi zituzten zutabeak. Ehunak 
17.000 euro inguru balio izan zion 
udalari eta 10 urteko bermea zue-
nez, instalatu zuen enpresari gerta-
tukoaren erantzukizunari aurre egi-
teko eskatuko dio. Bestalde, Ugarte 
Plazako irisgarritasun erreformak 
laster abiatu behar dituzte.

Ugarte Plazako zenbait zutabe bota 
dituzte elurtearen ondorioz

Laudio

Saharar Estatuaren aldarrikape-
naren(1) 39. urtemuga gogoratze-
ko aste kulturala antolatu du Eta-
wasol elkarteak otsailaren 23tik 
28ra. 1976ko otsailaren 27an al-
darrikatu zuten Saharako Errepu-
blika, urte luzez Espainiar kolonia-
lismoaren menpean egon ostean. 
Horrek Maroko eta Mauritaniaren 
kontrako guda piztu zuen, oraindik 
Marokok Saharar herrian okupa-
zioa mantentzen duen arren. 

Urteurrena ospatzeko egitarau 
oparoa prestatu dute aste osoan 
zehar. 

Batetik, Saharako kultura eta 
industria tradizionalaren inguruko 
erakusketa egongo da ikusgai Lau-
dioko kultur etxean. Hitzaldiak  ere 
eskainiko dituzte Saharako okupa-
zio zein Euskal Herriarekin duen ha-
rremanaren inguruan. 

Hitzaldiak eta festa eguna
Otsailaren 23an ekingo diote 

Aste kulturalari, 19:30ean egingo 
den “La causa saharaui, el derecho 
de autodeterminación y el Plan de 
Paz en Sahara Occidental” solasal-
diaren(2) bitartez. Hitzaldia Lih Bai-

ruk-ek emango du, Saharako Erre-
publika Arabiar Demokratikoaren 
Euskadiko ordezkariak. Otsailaren 
24an hiru hitzaldi antolatu dituz-
te 18:00etatik aurrera. Lehenen-
goa Hassana Aaliak, giza eskubi-
deen ekintzaileak, eskainiko du: “La 
realidad de los derechos humanos 
en los territorios ocupados y el pa-
pel de la intifada pacífica saharaui”. 
18:45ean  Fatma Algalia Mohamed 
Salem poeta Saharako kulturaren 
inguruan mintzatuko da. Eguneko 
azken hitzaldia 19:30ean izango da 
eta Marokok Saharan altxatutako 
harresiaren inguruan mintzatuko 
dira Harresiaren kontrako Nazioar-
teko Konferentziako kideak.

Otsailaren 27an “Raices y Cla-
mor” film laburra proiektatuko 
dute 19:00etan eta ostean Euskal 
Herria eta Sahararren arteko ha-
rremanak izango dituzte hizpide(3) 
Maria Lopezek, Saharar Herriaren 
aldeko Mugimendu Solidarioaren 
presidenteak, gidatuko duen hi-
tzaldian.

Aste kulturalari amaiera ema-
teko otsailaren 28an Saharar Es-
tatuko adierazpenaren 39. urteu-
rrena ospatuko dute Aldai plazan. 
Festa giroan igaroko dute eguna. 
11:00etatik aurrera Saharako mu-
sikariak, henna tailerrak, tea, kus-
kusa, bertako artisauen produk-
tuak eta beste hainbat ekintza gau-
zatuko dira.

Saharar Estatuaren 39. 
urteurrena dela-eta, aste 
kulturala antolatu dute

Otsailaren 28an Saharar estatuaren aldeko jaia ospatuko dute. aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I  Aimar Gutierrez

ERREDAKZIOA I Aitor Martinez
Hirugarren Berdintasun Plana 

osatuko dute Laudion. Proiektua 
2015eko abenduaren 15a baino 
lehenago bukatu behar da. Uda-
letxetik 2015-2019 bitarteko Ber-
dintasun Planarekin batera egoe-
raren diagnosia aurkeztu dute. 

2011n onartu zen aurreko pla-
na, 2014ko amaierara bitartekoa. 
Egitasmo berria Elhuyar enpresak 
egingo du, 18.130 euroko kostuare-
kin. Gastuaren % 75 , ordea, Ema-
kundek ordainduko du. 

Plana bost hilabeteetan egingo 
dute, eta lau fasetan banatuko da. 
Lehenengo fasean, aurre lanke-
ta egingo da. Bigarrenean aurre-
ko planaren ebaluazio eta diag-
nosi informea prestatuko dute, 
hirugarrenean plana diseinatu-
ko dute eta laugarrenean balo-
razioa garatu.

Berdintasun plan 
berria egiteko 
prozesua, abian

Hiztegi lagungarria 

Ugarteko plaza, zutabeak eraitsi ondoren. Aiaraldea.eus

Aldarrikapena(1), errebindikazioa 
/ solasaldia(2), elkarrizketa / hizpi-
de(3), hitz egiten den gaia 

Amurrioko EAJko udal gober-
nuaren eta oposizioko alderdi na-
gusia den Bilduren arteko gataz-
ka areagotu egin da azken astean. 

Polemika eragin duen gaieta-
ko bat IV. Berdintasun Planaren 
onarpena izan da. 

EH Bildu-k planaren aurka boz-
katu zuen. Jeltzaleek zabaldutako 
prentsa oharrean argudiatu dute 
ez dutela ulertzen Bilduk plana 
babestu ez izana. EAJren arabera, 
jarrera horrekin ezezkoa ematen 
zaio lengoaia eta irudiaren era-
bilera sexistaren aurka egiteari 
edo kontratazioetan nahiz diru
-laguntzetan berdintasuna ber-
matzeari. 

Bilduk ordea, salatu du  aurre-
ko Berdintasun Planaren ebalua-
zioa ez dela egin eta IV. Berdinta-
sun Plana osatzeko behar diren 
arreta eta bitartekoak ez zaizkio-
la eskaini.

Osasun zentroa 
Anbulatorioak ere tirabirak sortu 

ditu bi alderdien artean. EAJk pasa 
den astean iragarri zuen batzordea 
sortuko duela ordezkari politiko eta 
teknikoen partaidetzarekin. Lantal-
dearen helburua proiektuaren in-
guruan egon daitezkeen zalantzak 
argitzea da. Jeltzaleek azpimarratu 
dute modu horretan blokeo egoera 
askatu nahi izan dutela eta EH Bil-
duk kontra bozkatu duela. EH Bil-
duk prentsaurrekoa eskaini zuen 
asteartean batzorde hori sortzea 
haien proposamena izan dela al-
darrikatzeko. Zinegotzi soberanis-
tek azaldu dute haiek aurkeztu zu-
tela mozioa eta EAJk beste bat egin 
zuela  gero “EH Bilduk planteatuta-
ko aldarrikapenak leuntzeko”. Bes-
teak beste, EH Bilduk herritarren iri-
tzia jaso nahi zuen anbulatorioaren 
kokapena eta erabileren inguruan 
ekarpenak jasotzeko.

EAJ eta Bilduren arteko 
talkak areagotu dira

ERREDAKZIOA I  Aitor Aspuru

Amurrio

Irabien EAJko alkatea eta Alava EH Bildu-ko eleduna. aiaraldea.eus

Kexak eta oharrak udalari jakinarazteko 
mugikorretarako aplikazioa sortu du 
Amurrioko udalak
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ERREDAKZIOA I 
Eunate Molinuevo
1955. urteaz geroztik, Urduña-

ko abeltzainen ganaduak ezin du 
Gorobelen bazkatu(1). Hori dela eta, 
36 ustiategi biltzen dituen Bedarbi-
de elkarteak auzibide zibilera jo du, 
Villalba de Losa udalerriari, Villal-
bako administrazio-batzarrari eta 
Gaztela eta Leongo Autonomia Er-
kidegoari kalte-ordainak eskatze-
ko; guztira, 6 miloi euro.

Urduñako Udalaren eta Larrua-
zabalgo Batzar Administratiboa-
ren babesarekin, Bedarbidek sala-
keta jarri du Villarcayoko epaite-
gian. Gorobelen baso larregintza 
aitortzea eskatzen dute urduña-
rrek; eta, euren tesiaren abal gisa, 
bi agiri aurkeztu dituzte.

Historikoa da lehenengoa, 
1494ko betearazpen-gutun baten 
arabera, udalerri biek –Urduñak 
eta Villalba de Losak– erabil bai-
titzakete mendizerrako lursailak(2).

Bigarren dokumentua, aldiz, ne-

kazaritza-ingeniari batek sinatu du, 
eta abeltzainek zein Udalak jasan-
dako kalte ekonomikoak jasotzen 
dira bertan. Izan ere, 50 urtez, uda-
lak ezin izan du kobratu larre ho-
riek erabiltzearen ondoriozko ka-
nona.

2000 hektarea inguru parteka-
tu dituzte mendetan Burgos eta 
Urduñako abeltzainek eta esku-
bidea berreskuratu nahi dute Biz-
kaikoek. 

Ez da gaia epaitegietara iritsi den 
lehen aldia. 1963an Auzitegi Gore-
nak landu zuen auzia, eta 1986an 
Gaztela Leongo Abeltzaintza Sai-
lak adierazi zuen arazoari konpon-
bidea bilatzea epaileen erantzuki-
suna (3) zela.

Urduña

Produktu 
ekologikoak nagusi 
Adinekoen egoitzan

Otxomaio jaietako 
kartel lehiaketa, 
martxan 

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren
Otxomaio jaiak iragartzeko kar-

tel lehiaketa abian dago. Hiru mai-
la egongo dira: bi umeentzako eta 
helduentzako bakarra. Umeek bi 
kategoria izango dituzte: kimu (5-9 
urte) eta infantilak (10-14 urte). 
Partaideek gehienez bi lan aur-
keztu ahalko dituzte. “Otxomaio 
2015, Urduña jaietan” leloa era-
man beharko dute. Helduen ka-
tegoriari ezaugarri bat gehituko 
zaio: 70x50 zentimetrotako neu-
rria izan beharko dute.Informazio 
guztia www.urduna.com webgu-
nean dago. Lanak gutunazal txiki 
batekin batera entregatu beharko 
dira, hainbat datu eman beharko 
direlarik. Epea martxoaren 13an 
bukatuko da.

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren
Abendutik abian daude Nagu-

sien egoitzako menu berriak. Ho-
rretarako dietista baten aholku-
laritza zerbitzua erabili da. Hala, 
garaiko produktuak  erabiltzeari 
ekin diote, menuak osasungarria-
go bihurtuz. Menu berriak txertatu 
aurretik, baina, erabiltzaileei zerbi-
tzuarekiko asebetetze galdetegia 
pasa zitzaien, bataz beste 6.6-ko 
balorazioa eman diotelarik. Horre-
gatik, zerbitzua hobetzeko aldake-
tak planteatu dituzte. Produktuen 
loteak otsailetik aurrera gehituko 
dira zerbitzuaren katera. Guztira 8 
hornitzaile izango dira, horietatik 5 
urduñarrak. Garbiketan ere pro-
duktu ekologikoen erabilera sus-
tatu du udalak.

Eguen Zuria antzinako jaia ingu-
ruko hainbat herritan galdu bada 
ere, Arrankudiaga-Zollon indartsu 
mantendu dute. Gaur goizean ikas-
tetxean ospatuko dute festa. Esko-
lako umeak dira protagonistak eta 
ohitura jarraituz etxez-etxe jakiak 

edo dirua eskatzen dituzte abestuz. 
Lehen gehienbat janaria jasotzen 
zuten -solomoa, arrautzak...- nahiz 
eta abestiak “ogerlekotxu bat” ai-
patzen duen. Egun dirua da jaso-
tzen dena. Udalak ere diru-sail be-
rezi bat bideratzen du umeei ema-

teko. Urtetan mantendu da hau-
rrek makila eta otzara eramate-
ko ohitura. Horretaz gain oilarra 
eta estandarte bat ere eramaten 
dute. Estandartea Pedro Mari Bi-
dania Arrankudiagako margolariak 
egin zuen 1966. urtean.

Eguen Zuri 
jaia ospatuko 
dute gaur, 
antzina 
bezala

6 milioi euroko kalte-ordaina 
eskatu dio Bedarbidek Burgosi

Gorobelen erabilerak gatazka historikoak sortu ditu. aiaraldea.eus

Kalera abestera aterako dira umeak. aiaraldea.eus

Arrankudiaga-Zollo

Hiztegi lagungarria 
Bazkatu (1), elikatu / lursail(2), lu-

rrak / erantzukizuna (3), ardura.
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_sozioekonomia

Juan Luis
España
CC.OO 

_Argia

Gizarte elkarrizketa 
eta enplegua

Ez dago dudarik, Eusa-
kadin -eta behar bada, 
neurri handiagoan Aia-
rako bailaran-  lan eza 

da beharginen artean kezka 
gehien sortzen duen gaia; bai 
lana galdu dutenen artean eta 
baita oraindik lanean daude-
nen artean ere. Enpleguak izan 
behar du gizarte eragile eta 
ordezkari politiko guztien kez-
ka nagusia.

Horregatik, Langile Komi-
sioak sindikatutik (CC.OO), Eus-
kadin Elkarrizketa Sozialaren 
aldeko Mahaian oinarrizko ar-
datz bilakatu dugu enplegua. 
Lortutako akordioek erakusten 
dute  Gizarte Elkarrizketa man-
tentzearen garrantzia Ongiza-
te Estatua bera zalantzan jar-
tzen den une honetan.

Enpleguaren aldeko borro-
kan funtsezkoa da kuantifikatu 
daitezkeen eta benetako horni-
dura ekonomikoa izango duten 
konpromisoak lortzea. Erai-
kuntzako langabezia arintze-
ra bideratutako plana 65 mi-
lioi eurorekin hornitzea lortu 
duen akordioa, 55 urtetik go-
rakoentzat tokian tokiko enple-
gu planen %15 gordetzea, gaz-
teak lanean hastea errazteko  
txanda kontratuak sustatzea 
edo Euskal Oinarrizko Erren-
ta eta Gizarteratze Sistema 
mantentzea bermatzea beza-
lako akordioak lortzeak Gizar-
te Elkarrizketa mantentzearen 
beharra justifikatzen dute. 

Eskubideak aldarrikatu eta 
akordioak lortzea izan behar 
da sindikalismo beraren mui-
na. Eta duda izpirik gabe, hori 
da Euskadiko Langile Komi-
sioentzat sindikalismoaren 
funtsa.

ERREDAKZIOA I 

ELAko bi militante zigortu ditu 
Bizkaiko Auzitegiak baldintzazko 
mehatxuak egiteagatik. Sindikatua-
ren eta akusazioaren arteko akor-
dioaren ondorioa izan da epaia eta 
ELAk berretsi(1) du konfiantza osoa 
duela zigortutako militanteengan.

Adostutako zigorra urte betekoa 
izan bada ere, modu horretan sin-
dikalistek kartzelara joatea saihes-
tu dute. Horrez gain 6.000 euro or-
daindu beharko diete Tomas Acha 
enpresako jabeei eta sufragio pasi-
boa galduko dute kondenak irauten 
duen bitartean. Hau da, ezingo dira 
hauteskundeetara aurkeztu.

Tomas Acha enpresaren gatazka
Epaiketa Laudion oihartzun han-

dia izan duen lan gatazka baten az-
ken atala izan da. Tomas Acha en-
presan 2011n hasi ziren arazoak. 
Beharginek(2) soldatan % 25eko 
murrizketa onartu zuten krisialdia-
ri aurre egiteko. Gero, ordea, solda-
tak kobratzeko zailtasunak hasi zi-
ren enpresan eta 3 hilabete dirurik 
jaso gabe eman ostean,  2012ko ha-
sieran Tomas Acha enpresako lan-
gileek greba mugagabea abiatu zu-
ten.

Zuzendaritzak kaleratzeekin 

erantzun zuen eta horrek lan ga-
tazka zakartu zuen. Langileek mo-
bilizazio eta salaketa publiko ugari 
antolatu zituzten.

Martxoaren 2an ELAko 4 militan-
te atxilotu zituen Guardia Zibilak sin-
dikatuak Basaurin duen egoitzan. 
Antza, sindikatuak akordio ekono-
mikoa lortu zuen enpresako zuzen-

dariekin. Horren ondorioz enpresa-
ko jabeek 238.000 euro ordaindu 
behar zituzten langileekin zeuden 
zorrak kitatzeko(3) eta gatazka bu-
katutzat emateko. Baina jabeak di-
rua ELAko egoitzan utzi zuenean 
Guardia Zibila agertu zen eta 4 mi-
litante atxilotu zituen, estortsioa le-
poratuta(4). Hilabete batzuk geroago 

akordiora heldu ziren langileak eta 
Tomas Achako jabeak.

Urtebeteko kartzela zigorra ELAko 2 kiderentzat 
Tomas Acha enpresako gatazkaren harira

Hainbat protesta egin zituzten Tomas Acha SL-ko langileek 2012an.  Argazkia: aiaraldea.eus

2012an Guardia Zibilak ELAko 4 kide atxilotu zituen Tomas Acha enpresaren zuzendaritzaren salaketaren 
ondorioz. Akordiora heldu dira enpresako jabeak eta sindikatua. ELAko bi kidek urtebeteko espetxe zigorra eta 
6.000 euroko kalte-ordaina onartu dute, kartzelan sartzea saihestuz.     

Arabako Merkataritza 
Konferedazioak mapa 
birtuala aurkeztu du 
Laudion

Arabako Merkataritza Konfe-
derazioak Merkataritzaren mapa 
birtuala egin du. Udalak Merka-
taritzaren Berpizterako Planare-
kin (PERCO) batera erabiliko du 
mapa hori, arlo horretako ildoak 
eta politikak zehazteko. Lokal ko-
mertzialen geolokazioa du apli-
kazioak oinarri.  

Laudioko udal- 
etxebizitzen errentak 
ikertzeko eskatu dio 
PSE-EEk Arartekoari

Laudioko zazpi udal etxebizitza-
ren errentak ikertzea eskatu dio 
PSE-EEk Arartekoari, errenten igoe-
rarekin “gehiegikeria, akats, edo bi-
degabekeriarik” egon den jakiteko. 
PSE-EEko zinegotzia den Txaro Sa-
rasuaren esanetan, 2013ko urrian 
%60-120 arteko igoera egin zen 
etxebizitza horien errentetan.

Manifestazioa deitu 
du Aiaraldeko Ernaik, 
“Aiaraldean lan, bizi eta 
ikasi” lelopean

Aiaraldeko Ernaik manifestazioa 
deitu du datorren otsailaren 27rako. 
Arratsaldeko zazpietan izango da 
zita, Amurrioko Herriko Plazatik 
abiatuta. “Aiaraldean lan, bizi eta ika-
si” izango da mobilizazioaren lema, 
eta eskualdean duintasunez lan, bizi 
eta ikasi ahal izateko baldintzak al-
darrikatuko dituzte.

LAN ESKAINTZAK
·  Ingeles irakaslea (Amurrio)
·  Doitzaile mekanikoa (Laudio)
·  Soldatzailea (Laudio)
·  Eskorga gidaria (Laudio)
·  Tornularia, zenbakizko
   kontrola (Laudio)
·  Tornulari arrunta (Laudio)
·  Margolaria (Laudio)

Informazioa: 
Amurrio 
Bidean Toki 
Garapenerako 
Elkartea  

Hiztegi lagungarria 
Berretsi(1), berriro baieztatu / 

Beharginak(2), langileak / kitatu(3), 
kendu / leporatu(4), egotzi, akusatu
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Hiru egun elurpean
Laudioko Lujamendi gaina hautatu zuten herritar askok elurretan gozatzeko. Argazkia: Jon Catalan

Nautrak bere bidea jarraitzen du.  Argazkia: Zuriñe Alava Arteako gure ama Artziniegan. Argazkia: Carolina Noriega Rivas

Autoak traktorearekin erreskatatu zituzten Zollon.  Garazi Abrisketa

Etorri zen bezala joan  da elurra Aiaraldeko kale, zelai eta 
plazetatik. Orain eskualdeko puntu garaienetan soilik topatu 
daitezke zuriz estalitako eremuak. Trafiko arazoak eta argi 
mozketak atzean utzita, hamaika argazki eta irudi eder utzi 
dizkigu otsailaren 4an hasi eta handik hiru egunetara bukatu 
zen elurteak. Inauterietarako egun gutxiren faltan, soineko 
zuria jantzi du Aiaraldeak. Zuhaitz, eraikin, auto, errepide 
edota herritarren iluntasunagatik urratutako soineko zuria.
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Zuriz estali du elurrak Aiaral-
dea. Otsailaren 4an hasi zen elur-
tea. Ordurako(1) eskualdeko men-
dietako batzuk egunak zeramatza-
ten zurituta. Egun horretan, baina, 
herrietan ere elurra botatzen hasi 
zuen, eta ordu gutxiren buruan zu-
rituak zeuden zelai, kale eta plazak. 

Elurrarekin batera, baina, ara-
zoak agertu ziren. Trafiko arazoak 
batik bat(2). Errepideetan pilatuta-
ko elur eta izotza medio, autoen ar-
teko talkak(3) izan ziren: Okondon, 
Orozkon eta Artziniegan, besteak 
beste. Errepidearen egoera zela 
eta, bus zerbitzu ugari ere bertan 
behera geratu ziren: Gazteizko li-
neakoa edo zenbait eskoletakoak 
tartean. Elur makinak eta udale-
tako zein Aiarako Kuadrillako  zer-
bitzuak goizean goizetik jarri ziren 
martxan, baina guztiek aipatu dute 
arazo bera izan zutela: ez ziola elu-
rra egietari uzten eta, horrela, gar-
bitutako zatiak segituan zuritzen zi-
rela berriro. 

Trafikoarekin soilik ez, arginda-
rrarekin ere egon ziren arazoak. 
Artziniegan eta Soxon  izan ziren 
lehen argi mozketak. Amurrion, be-
rriz, mozketa puntualak egon ziren. 
Gau partean Laudioren  ere eten 
zen. Denboralea iristearekin bate-
ra, baina, ugaritu egin ziren arazoak. 

Denboralea
Elurtea hasi eta pare bat egun ge-

roago, ostiralean, denboralea za-

kartu egin zen eskualdean. Okon-
doko 500 etxebizitza inguru, adibi-
dez, elektrizitaterik gabe geratu zi-
ren eta Amurrioko zenbait lekutan 
ere arazoak egon ziren elektrizita-
te zerbitzuarekin. Laudioko Carmen 
kalean, berriz, transformadore bat 
erre egin zen eta hainbat pisu geratu 
ziren argirik gabe. Baina gertaerarik 
ikusgarriena Ugarte plazako zuta-
been erorketa izan zen. Gainean zu-
ten ehuna elurrez bete zen eta pisua 
zela eta zutabeak erortzear zeude-
nez makina bat bertaratu zen eror-
keta kontrolatua egiteko. 

Tenperaturak gora
Asteburuan, baina, leundu egin 

zen eguraldia. Tenperaturak igo zi-
ren eta, hori dela eta, atzera egin du 
elurteak. Orain mendira igo behar 
da nahitaez(3) paraje elurtuez goza-
tu ahal izateko, baina ikusteke dago 
aukera horrek noiz arte iraungo 
duen,  ostiralerako tenperaturak 
gehiago igoko direla iragarri baitu 
Euskalmetek.  

+info:  BIDEOA 
Elurrak Aiaraldea 
zuritu du

Amurrioko tren geltokia, Ruperto Urkijoren eskultura, herritar bat Amurrion elurretan eta Artziniega hiribilduaren panoramika Argazkiak: Jon Catalan / Iban Pagalday eta Xabier ZalbideLaudioko parkea eta Latiorroko apaloeta.  Argazkiak: Iban Pagalday (goian) eta @jurquijophoto (behean)

Elurte ezegonkorrak, 
eskualde ezegonkor batean

Mugikortasun 
zein trafiko arazo 
ugari  sortu 
ditu elurrak. 
Argi korrontea 
ere eten egin 
da eskualdeko 
zenbait lekutan. 
Elurtearen osteko 
denboraleak ere 
arazoak sortu 
ditu  Aiara da eskualdeko udalerririk garaiena. 

ERREDAKZIOA I 
Iragan asteko elurtea azken ur-

teetako handiena izan dela diote 
batzuek. Hala ere, zaila da hori da-
tuekin frogatzea. Euskalmetek ez 
du elurteen urtez urtekako ebolu-
zioaren daturik, eta gutxi dira dau-
den erreferentzia historikoak. 

Erreferentzia historikoetako bat 
La nieve en la ciudad de San Sebas-
tián (1880-2006) ikerketa lana da. 
Bertan azaltzen da Donostia al-
dean egondako elurterik gogorre-
netarikoa 1890-1891 urteen artean 
izan zela: elurra 20 zentimetroko 
sakonera hartu zuen eta tenpera-
turak -8.1 gradukoak izatera iritsi 
ziren. Hori kontuan hartuta Gipuz-

koako hiriburua itsasoaren parean 
dagoela eta, beraz, altitude gehia-
goko lekuetan elur gehiago egin-
go zuela.

Altitudea da elurra egingo duen 
edo ez determinatzen duen fakto-
reetako bat. Gauzak hala, Aiaral-
dea elurteei begira oso leku he-
tereogeneoa dela esan daiteke, 
zonalde baxuenak (mendiak kon-
tuan izan gabe) 93 metroko altitu-
dea baitu (Arrankudiaga), altuenak 
306 metrokoa dute bitartean (Aia-
ra). Bi udalerri horien artean daude 
Laudio (130 metro), Arakaldo (150 
metro), Artziniega (210), Amurrio 
(219), Orozko (270), Okondo (277) 
eta Urduña (293).  

Hiztegi lagungarria 
Ordurako(1), momentu horreta-

rako / batit bat(2), batez ere / tal-
ka(3),  kolpe / Nahitaez(3), derrigorrez



9 28.ALEA /// 2015eko otsailaren 12a /// Aiaraldea

Amurrioko tren geltokia, Ruperto Urkijoren eskultura, herritar bat Amurrion elurretan eta Artziniega hiribilduaren panoramika Argazkiak: Jon Catalan / Iban Pagalday eta Xabier Zalbide Argazkia: Zuriñe Alava

Erretes Tudela Argazkia: @xalbide

Urduñako hiribidea Argazkia: Javier Ruiz Lili

Zolloko plaza Argazkia: @ahuntzetapiku

ERREDAKZIOA I  
Zertan egiten du elurrak 

mendia berezi?
Nik gauza pare bat aipatu-

ko nituzke. Alde batetik elurrak 
mendiari ematen dion ederta-
suna eta, bestetik, horrek daka-
rren arriskua. Ez da gauza bera 
mendi bat elurrarekin igotzea 
ala elurrik gabe. Badaude arris-
ku batzuk, aurreikusi behar di-
ren arrisku batzuk. Norbera-
ren esperientziaren arabera au-
keratu behar da nora joan eta 
zer egin.

Hemen inguruko mendietan, 
arriskurik ez?

Elurra dagoenean beti dago 
arriskua. Hemen inguruan agian 
ez duzu elur-jausirik topatuko, 
baina izotza egon daiteke. Ho-
rrek esan nahi du kranpoiekin 
ibili behar duzula, edo nondik 
joan jakin behar duzula. Labain-
duz gero, erortzeko arriskua 
dago... ez dugu pentsatu behar 
baxuak direnez gero arrisku-
rik izango ez dutenik. Hori argi 
dago. Beste gauza bat, eta as-
kotan aipatzen dena, zera da:  
ezin dela mendira bakarrik joan. 
Hemen hurbileko mendieta-
tik paseo bat bakarrik emateak 
ez du aparteko arriskurik, bai-
na Pirineotara edo antzeko leku 
batera bakarrik joatea sekula-
ko burugabekeria iruditzen zait. 
Norbaiti nora zoazen esatea ere 
komeni da.

Hemengo mendiak elurtuak 
daudenean igo nahi dituenak 
zer izan beharko luke nahitaez 
motxilan?

Arropa eta oinetako egokiak, 
lehenik eta behin. Mugikorra 
eramatea ere beharrezkoa da, 

bateria beteta. Gu hasi ginenean 
ez zegoen mugikorrik, baina 
gaur egun mundu guztiak dau-
ka bat, eta nik uste dut ezinbes-
tekoa dela poltsikoan eramatea. 
Jateko zer edo zer ere eraman 
behar da, badaezpada; eta ura, 
noski. Eguzkitako krema eta be-
taurrekoak ere ezinbestekoak 
dira leku elurtuetara joaterako 
orduan.

Eta Aiaraldean zer paraje go-
mendatuko zenuke elurtua da-
goenean bisitatzeko?

Aiaraldean edozein paraje 
izan daiteke polita elurra dagoe-
nean. Mendiz inguratuta gaude 
hemen. Ez dugu, beraz, urrun 
joan behar. Urduñako mendatea 
ere hor duzu... zaila izango litza-
teke bakar bat aukeratzea. De-
nak izan daitezke ederrak... nora 
zoazen baldin badakizu, noski.

Mendizaletasunean hasibe-
rriak direnentzako, baina, zer 
ibilbide proposatuko zenuke?

Nik askotan egin dut Laudio-
tik Santa Luziara arteko bidea, 
Usurbeilandatik gora. Oso txan-
go polita da, erraza, eta denbo-
ra luzea eskatzen ez duena.

“Elurrak mendiei 
edertasuna zein 
arriskua ematen die”
ARANTZI IRIONDO (Areta, 1968) urteak daramatza 
mendian ibiltzen. Goikogane mendi taldeko kidea da eta 
Pirineotan eta Alpeetan ere ibili izan da.  

“Aiaraldean 
edozein paraje 
izan daiteke polita 
elurra dagoenean, 
mendiz inguratuak 
baikaude”

Alpeetan zein Pirineotan ibili izan da Iriondo. Argazkia: Arantzi Iriondo

ERREDAKZIOA I 
Ez dira gutxi egun hauetan 

zehar eskualdeko paraje elur-
tuei argazkiak egiten aritu izan di-
renak, oso irudi politak utzi bai-
titu elurteak. Horrelako argaz-
kiak egiterako orduan kontuan 
izateko zenbait aholku eman 
ditu Jose Miguel Llano argazkilari 
amurrioarrak: Ezer baino lehen, 
“elurrak sortzen duen argitasu-
na” kontuan izan behar dela azal-
du du Llanok, eta “esposizioaren 
konpentsazioa” diafragma bat, 
gutxienez,  igotzea aholkatu du.  
Eman duen beste gomendio bat 
hau da: “hotza egiten duenean 
bateriak askoz azkarrago gas-
tatzen dira, horregatik  komeni 
da bateriak leku bero batean era-
matea. Zooma erabiltzeak edo 
egindako argazkiak berrikusteak 
ere energia asko xahutzen du”. 

Panoramikak egiterako or-
duan, berriz, flashik ez erabil-
tzea aholkatu du argazkilariak, 
eta  egunsentiei zein ilunabarrei 
argazkiak egitea gomendatu du.  

Elurretan 
argazkiak 
ateratzeko 
kontuan izateko 
zenbait aholku

ANIMALIEN ARRASTOEZ URRATUTAKO ZURITASUNA. Aiaraldeko mendi 
eta zelaietara elurte baten ostean bertaratuz gero aukera asko daude 
animaliek utzitako oinatzak ikusteko. Goiko argazkian azeriaren arrastoak 
ikus daitezke. Forma  berezia dute, atzeko hankak aurrekoek zapaldutako 
leku berdinean jartzen baititu animaliak. Beheko argazkiko markak, berriz, 
basurdearenak dira. Argazkiak eta informazioa: naturayala.blogspot.com
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_kultura

Mikel
Ayllon
IDAZLEA

_Kamerinoa

Determinismoaren
kontra

Gorroto zaitut.
Koplarik erabi-

li gabe bota dizkit hi-
tzok Marik, ziplo eta 

seko, kalearen erdian. Kul-
tur azpiegiturak garbitze-
ko kontratatu gintuzten gu, 
erratz kolpeka areto moketa-
tu eta gehiegitan hustuak dis-
tirant uzteko. Baina hain dira 
urriak kulturguneak gurean, 
non nagusiak, kopetilun, asko 
sentitzen duela baina kalea 
garbituko dugula esan baitigu 
gaur goizean. Mari eta biok 
elkarri begiratu diogu harri-
duraz, sinetsita baikeunden 
kalea ere kultur azpiegitura 
bat zela, besteak beste. 

-Baina, zer demontre egin 
dizut nik? –erantzun diot.

 Atzo zinemara joan zela 
kontatu dit. Begiak umel eta 
bihotza erorita atera omen 
zen aretotik, filma bukatzear 
zela, gehien maite zuen per-
tsonaia tiroz hil baitzuten.

Gogo eroria berpizte-
ko ideia paregabea otu zi-
tzaion: berriro ilaran jarri-
ko zen, eta bigarren saiora-
ko sarrera erosiko zuen, ea 
bigarren emanaldi horre-
tan, bala madarikatuak ez 
zuen bere gogoko pertso-
naiaren bihotzean habia egi-
ten. Leihatilako langileari pla-
na azaldu bezain laster, ha-
ren begiradaren epai irmoa 
jaso zuen bueltan: eroei begi-
ratzen zaien maneran begira-
tu zion.

Eskutan daukan zakar pol-
tsari so geratu zaio Mari.

-Ohartu al zara langile mi-
serableok garela determinis-
moan sinesten dugun baka-
rrak? Ez esan gorrotagarria 
ez denik! 

ANTZERKIA  

Datorren urtean 20 urte bete-
ko ditu Amurrioko Aimara antzerki 
taldeak. Aurreraka emakume tal-
dearen baitan(1) sortu zen, 1996an.
Baina handik bi urtera, taldetik ba-
natu eta euren ibilbide propioa ga-
ratzea erabaki zuten Aimarako ki-
deek. 

Ordutik hona, orotara, 15 obra 
antzeztu dituzte, eta makina bat(2) 
emanaldi eskaini dituzte. “Hobe-
tuz joan gara”, azaldu du talde-
ko kide den Rufo Grande-Garciak, 
“baina hobekuntza hori ez da inoiz 
amaitzen”. Hala ere, egin duten az-
ken lanak “salto garrantzitsu bat” 
ematea ahalbidetu(3) diela azpima-
rratu du Grande Garciak. Yo soy 
la revolución da obra  horren ize-
na. “Orain arte egin ditugun obrak 
nahiko estandarrak izan dira. Lan 
horren testua, berriz, oso korapi-
latsua da, oso filosofikoa, eta oso 
estruktura berezia dauka”. 

Egindako ahaleginak bere frui-
tuak eman ditu: muntai onenaren 
saria jaso zuten Rivas Vaciama-
drid-eko jaialdian, eta taldeko kide 
den Raul Garcia aktore onenaren 
sarirako nominatu zuten. 

Hala eta guztiz ere, Aimarako ki-
deek argi dute ez direla profesiona-
lak. “Baina horrek ez du esan nahi ez 
dugula serioski hartzen”, azpima-
rratu du Grande-Garciak. “Profe-
sionalak hobek dira”, aitortu du Ai-
marako kideak, baina gaineratu du 
eurek era “ilusioa jarri eta lana egi-
ten dutela”. Asteazkenero biltzen 
dira taldeko hamaika kideak Amu-
rrioko kultur 
etxean, Ja-
vier Liñe-

raren zuzendaritzapean. “Eta as-
teburuetan ere entsetatzen dugu, 
behar izatekotan”.  

Galizia, Madril, Nafarroa, Biz-
kaia... makina bat lekutako oholtze-
tara igo dira. Lanteno dute, baina, 
herririk fidelena. “Bertan estreina-
tzen ditugu gure lanak, eta   herri-
tarrek oso harrera beroa egin izan 
digute beti”. Hala ere, Aiaraldean 
badago oraindik bisitatu ez duten 
herri bat: Laudio. Arrazoi  bat dela 
edo besta dela, ez dute inoiz bertan 
antzezpenik lotzea lortu. 

Antzezlan laburren jaialdia
Antzezteaz gain, antzerkia susta-

tzea ere dute helburu Aimarako ki-
deek. Iragan azaroan III. Antzerki 
Amateur Erakustaldia antolatu zu-
ten, eta antzeko ekimen bat egingo  
dute Antzerkiaren Nazioarteko egu-
nari (martxoaren 27) begira: antzez-
lan aburren erakustaldia. 10-15 minu-
tuko lau obra eskainiko dituzte, akto-
re profesionalek Amurrioko hiru txo-
kotan (kultur etxean, liburutegian eta 
bus baten barruan) antzeztuak. “An-
tzerki kontzentratua ikusteko modu 
dibertigarri eta alaia izango da”, ziur-
tatu dute.  

+info: Aima-
ra antzerki taldea-
ri buruzko bideo-                   
erreportajea 

Amurrioko Aimara antzerki taldea,  
18 urtean amateurra izateaz harro 
18 urteko ibilbidea du egina Amurrioko Aimara antzerki taldeak. 15 obra prestatu eta antzeztu dituzte, eta berriki 
saritu egin dituzte Yo soy la revolución lanagatik. Antzeztearekin, baina, ez dute aski: Antzerki laburren jaialdi bat 
prestatzen dabiltza martxorako. 

Yo soy la 
revolución obra 
antzezteak 
euren ibilbidean 
“salto handia” 
suposatu du 
Aimarako 
kideentzat

Antzezlan 
laburren jaialdi 
bat prestatzen 
ari dira taldeko 
kideak; 
datorren 
martxoaren 
27an egingo 
dute  

Mugarri izan 
diren hiru obra 

Hiztegi lagungarria 
Baitan(1), barruan / Makina bat(2), 

asko / Ahalbidetu(3), posible egin

No hay ladrón que por 
bien no venga 2003

Eguneroko 
istorioak 2008

Yo soy la 
revolución 2013

Dario Foren obra horrega-
tik saria jaso zuten. Oraindik 
ere antzezten dute. 

Euskaraz orain arte egin  du-
ten lan bakarra.  

Antzerki taldeak orain arte 
prestatutako azken lana.  

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares 
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J.M. Etxebarria
IRAKASLEA

_Lurpetik
Mandazainak Gorbeialdean

Gorbeialdean, era askotako ganaduak egon direnez, “artzain” 
hitza baino “pastore” berba erabili da gehiago.

Pastore artean, “mandazain” hitza erabili izan da mando-zain-
tza adierazteko. Baziren aldi baten, Gorbeialdean, mandazain bi, 
bata baino bestea baragarriagoak. 

Era askotako beharrak egiten zituzten, mandabiderik manda-
bide, batez be, buztarri-ganaduentzat ezinezkoak zirenak, zein-
da, bidezidor, pasabide estu, aurgora-aurbehera garratz, istuki 
eta abarretako beharleku gatxak. Jo eta ke zebiltzan gure man-
dazain biak, zeinek behar gehiago egin hogerleko batzuk irabaz-
teko.

Biak lan eta lan baina, batak, beti gura izaten zuen besteak bai-
no gehiago izan. Batak hage bat ekarten ba zuen narraz ziria 
sartuta, besteak bi. Horrela zebiltzan, norgehiagokan, bata bes-
tearen lehian.

San Inazio egun batean, Egiriñaoko landako pagaduian, badio-
tso batak besteari:

- Hi, mundu guztiak zakik ni hi baino gehiago naizela manda-
zain beharretan eta mandoetan ere bai. Aiko, hauxe agindu hau 
egingo diat: mando bat saltzen badidak, nik bikoiztu egingo diat 
nire mando-elia.

- Hi, eta besterantz egiten badiagu zer? Nik neuk heuri saldu 
baharrean, hik heuk neuri saltzen badidak mando bat, biok man-
do-eli berdina edukiko diagu. Errekoño!

Zenbat mando zeuzkan mandazain bakoitzak? Zeuok atera 
kontuak, buruz zein ekuazio bidez.

Txetxu Urkijo
ZINEMA

The Imitation Game

_kultur leihoa

Zuzendariak: Morten Tyldum
Aktoreak: Benedict Cumber-
batch, Keira Knightley...
Iraupena: 114 minutu

ERREDAKZIOA I 
Uxue Tomé Vivanco 
Aiarako jaiek badute pregoila-

ria, Anuntzi Arana antropologoak 
emango baitu aurten Prudentzio 
Deuna jaietako pregoia. Jaiotzaz 
Luiandoarra da, baina egun An-
gelun bizi da.  Durangoko Azoka-
ko azken edizioan “Argizaiola” saria 
jaso zuen, mitologiari buruz egin 
dituen ikerketa lanengatik.

Gaur egun Ipar Euskal Herrian 
bizi bada ere, ez du inoiz bere ja-
torria ahaztu eta horregatik, as-
kotan,Orozkori buruzko istorioak 
kontatzen ditu bere obretan. Dok-
torego tesian, esaterako, Orozko-
ko 200 kontakizun mitologiko bai-
no gehiago bildu zituen. 

Goya sarien atarian geratu da Kepa 
Sojoren Loco con ballesta filma

ERREDAKZIOA I Lucia Menoyo
Argazkilari amurrioarrak Eus-

kal Herriko hainbat hiritan aur-
keztu du “Hiriko txirrindulariak” 
erakusketa eta Segovia, Malaga 
eta Xixonera eramango du orain. 
Bere zaletasunetik abiatu da Jose 
Miguel Llano bizikletaren ingu-
ruko bizimodua jasotzen duen 
proiektua osatzeko.

Egunero leku batetik bestera 
joateko bizikletaz ibiltzen diren 
pertsonak agertzen dira erakus-
ketako irudietan, Jose Miguel Lla-
nok kalean harrapatu eta erre-
tratua ateratzeko prest izan di-
renak. Bilbo, Gasteiz, Donostia, 
Madril, Bartzelona, Madril eta 
Sevillan hartutako irudiak daude 
besteak beste(1).

Amurrioko bizikletazaleak 
CENEAM Estatuko Gobernua-

ren Ingurumen Heziketarako Era-
kundeak uste du “Hiriko Txirrindu-
lariak” erakusketa garraio jasan-
garriaz kontzientziatzeko eta bizi-
kletaren erabilpena sustatzeko(2) 

modu ezinhobea dela, eta horre-
gatik sartu du bere erakusketa 
ibiltarien katalogoan.

Jose Miguel Llanoren erakus-
keta Segoviako Quintanar Jau-
regian ikusgai dago urtarrilaren 
31tik ,eta gero bira egingo du Es-
tatuko beste hiri batzuetan zehar.

Jose Miguel 
Llanoren “Hiriko 
txirrindulariak” 
erakusketak, 
estatutik bira

Askotan jorratu izan den gaiaz 
mintzatzen den filma gomendatu 
behar dizuet, II. Mundu Gerraz, ale-
gia. Hori bai, pelikula honek pantai-
laratzen duen konfliktoaren aur-
pegia ez da horren ezaguna, ga-
rrantzi handikoa izan arren: mezu 
ezkutuak itzultzearen munta argi-
tzen baitu. Aipaturiko guda bi ur-
tez-edo laburtzea ekarri zuen. Ho-
netaz dihardu The Imitation Game 
(2014).

Enigma izeneko zifratzeko ma-
kinak abantaila handia eman zien 
alemaniarrei eta makina deszifra-
tu izanak, etsaiek jakin barik, aldea 
berdintzea eta, hortaz, egoera al-
datzea ekarri zuen. Zinta honek au-
rreko guztia baimendu zuen Alan 
Turing kriptografo britainiarraren 
bizitza kontatzen digu. Halako ba-
lentria egin zuen gizasemea denek 
miretsiko zutela pentsa badaite-
ke ere, ez zen hori izan Turingen 
kasua. Garai hartan homosexua-
la izatea txartzat hartua zegoen, 
eta delitua izan zen 1967ra arte. 
Turingek 43 urte zituela bere bu-
ruaz beste egin zuen, nork eta Bi-
garren Mundu Gerra irabazten la-
gun duzen  zuen gizasemeak!

Pelikula guztiz gomendagarria 
da eta, Erresuma Batukoa izan 
arren, gurean batere ohikoa ez 
den zine norvegiarra ezagutzeko 
parada ematen digu, Morten Tyl-
dum zuzendaria hangoa da eta.  
Amurrioko Antzokian proiekta-
tuko dute filma, otsailaren 22an.

Hiztegi lagungarria 
Besteak beste(1), beste batzuen 

artean / Sustatu(2), bultzatu

Euskal komunikazioaren espa-
rruko(1) erreferentzietako bat dira 
Argia Sariak. Aurtengoa 26. edizioa 
izan da, eta bere helburua da “eus-
karaz egiten diren lan bikainei ikus-
garritasuna eta prestigioa ematen 
laguntzea , herritarrei euskaraz-
ko kazetaritza lan erreferentzialak 
ezagutaraziz” Aurtengoan(2) Aiaral-
dea Komunikazio Leihoak bost ur-
teotan egin duen lana saritu nahi 
izan du aldizkari ezagunak, Mere-
zimenduaren Argia Saria emanez. 

Aldizkariak urtero bost katego-

rietan banatzen ditu sariak. Mere-
zimenduarena, baina, ez da urtero 
ematen. Aurten Aiaraldeak jasota-
ko saria 2012an eman zuten azken 
aldiz,. Euskadi Irratiak jaso zuen or-
duan, 30 urteetan egindako ibilbi-
dea aitortuz. 

Aiaraldea Komunikazio Leihoa-
ren ordezkari gisa(3) Izar Mendigu-
renek eta Gartzen Garaiok jaso zu-
ten saria eta ekitaldian nabarmen-
du zutenez “bost urteotan gure es-
kualdean euskarazko hedabideak 
sustatu eta hedatzeko ia 200 bo-

luntariok egindako ekarpenaren 
emaitza da saria, eurena  guztie-
na da”. Aiaraldeako kideak pozik 
agertu dira sariarekin,  “ditugunak 
sendotu(4) eta proiektu berriak abia-
tzeko indarra eman digu”.

Aiaraldea Herri Elkargoak urtarrilaren 31an egindako batzarrean ospatu zuen saria  Argazkia: aiaraldea.eus

Aiaraldea Komunikazio Leihoak 
Merezimenduaren Argia Saria jaso du 

Hiztegi lagungarria 
Esparru(1), eremu / Aurtengoa(2), 

urte honetakoa / Gisa(3), moduan / 
Sendotu(4), indartu / 

ERREDAKZIOA I 
Kepa Sojok ez zuen Film Labur 

Onenaren Goya Saria eskuratze-
rik izan. Zinemagile laudioarraren 
Loco con ballesta lana zegoen sari 
horretara nominatua, baina azke-
nean Patricia Font-en Cafe para lle-
var filmak lortu zuen saria. 

Kepa sojoren filmean aktore 
moduan parte hartu zuen Karra 
Elejaldek, baina, taldeko aktore 
onenaren saria jaso zuen “Ocho 
apellidos vascos” filman eginda-
ko lanagatik. Karra Elejalde “Loco con ballesta”-n

Anuntzi Arana 
izango da 
Prudentzio Deuna 
jaien pregoilaria

ERREDAKZIOA I 
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_kirola

Gaizka
Barañano
LASTERKARIA

_Helmugari so

Izen-emate 
merkeagoak

Lasterketa batean izena 
emateko helburu na-
gusia kirola egitea eta 
praktikatzen duzun di-

ziplinaz gozatzea da, mendiko 
lasterketak, mountain-bike, 
txirrindularitza edo errepideko 
lasterketak izan.

 Lasterketa bat edo bestea 
aukeratzerakoan, kirolariek 
hainbat alderdi hartu ohi di-
tuzte kontuan, adibidez:

 - Klasiko bat lehiatu nahi 
izatea: mendiko lasterketen 
kasuan, Zegama Aizkorri ma-
ratoia; errepideko lasterke-
ten kasuan, Behobia Donos-
tia; edo txirrindularitzan, Que-
brantahuesos lasterketa.

 - Eskakizun handiko proba 
bat bukatzeko ilusioa, besteak 
beste:  Hiru Handiak mendiko 
lasterketen kasuan; Iroman-
a triatloian; edo Titan Desert 
lasterketa mountain-bike ka-
suan.

 - Zure herriko edo inguruko 
probetan parte hartzea, edo 
besterik gabe, noizean behin, 
motibazio handiena eragiten 
dizun proban lehiatzea.

 Ulertzen ez dudana zera 
da: jendeak proba bat ala 
bestea aukeratzea lasterke-
ta bakoitzean oparitzen duten 
oparien arabera.

 Antolakuntza on bat ez 
da balioetsi behar kamise-
ta, kirol-jertse edo produk-
tuz betetako poltsa bat opa-
ritzen dizuten arabera, bes-
te alderdi batzuengatik baizik: 
markaketagatik, horniduren-
gatik, lasterkariarenganako 
tratuagatik edo eskainitako 
zerbitzuengatik, adibidez.

 Nik opari gabeko laster-
ketak baina izen-emate mer-
keagoak dituztenak nahia-
go ditut.

SASKIBALOIA  

30 urte bete ditu Amurrioko 
Zaraobe saskibaloi klubak. 80. 
hamarkadatik hona ibilbide luzea 
egin du. Hala ere, ez da Aiaraldean 
dagoen talderik beteranoena: Ur-
duñako saskibaloi klubak 35 urte 
baitaramatza baloia saskiratzen(1). 

Urduñako taldetik sortu zen, hain 
zuzen ere, Amurriokoa. “Urduña-
ko taldean zebiltzan jokalari amu-
rrioar batzuek sortu zuten Zarao-
be”, azaldu du klubeko kidean den 
Estibaliz Molina Fernandez de Agi-
rrek; “lehen urtean mutilen talde 
bat baino ez zen sortu, baina biga-
rren urterako emakumezkoen tal-
de bat ere sortua zegoen”. 

Apurka-apurka handituz joan 
zen kluba, gaur egungo egoera-
ra iritsi arte: hainbat kategoria-
tan dabiltzan 11 talde ditu Zarao-
bek, eta saskibaloi eskola ere dute 
martxan, zortzi urte baino gutxia-
go dituzten haurrentzako. “Haurre-
kin egiten da lan gehiena”, azaldu du 
Molinak, “duela 8-10 urte nagusiak 
ziren gehiengoa, baina orain geroz 
eta haur gehiago dauzkagu”. 

Marka onak ere lortu dituzte Za-
raobe klubeko kideek. “Gure talde 
batek bost urte eman zituen er-
kidego(2) mailan jokatzen”, oroitu 
du Molinak, eta gaineratu du klu-
ba “momentu oso onean” dagoe-
la: “egon dira denboraldi batzuk zei-
netan jendea erre egin den. Baina 
aspaldi klubetik joandako zenbait 
pertsona bueltatu egin dira berriz, 
eta jendea gogotsu dago aurrera 
jarraitzeko”.  

Urduñan ere, urte onak
Urduñako saskibaloi kluba-

rentzat ere “urte onak” 

direla adierazi du Klubeko kide den 
Javi Santocildesek. Zazpi talde ditu 
klubak: federatutako hiru eta esko-
la mailako lau. “Batzuetan Zaraobe 
klubarekin bildu gara hemengo eta 
bertako umeekin taldeak osatze-
ko”, azaldu du Santocildesek. 

Klubeko kideak ziurtatu du saski-
baloiak betidanik izan duela harre-
ra ona Urduñan: “futbola ez beza-
la, neguan ere eroso praktikatu de-
zakezun kirola delako”. Josefinoek 
eragin(3) nabarmena izan zuten kirol 
horren sustapenean. “Pepe Soria  
deitzen zuten apaiza izan zen bul-
tzatzaile nagusia”, oroitu du San-
tocildesek. Pabilioi bat behar dute 
klubeko kideek, gaur egun Urduña-
ko Frontoian entrenatzen baitute, 
“baldintza minimoetan”. 

Laudion, beherakada 
Laudion, baina, beherakada na-

barmena izan du saskibaloiak. 
“Duela 7-8 urte hiru senior talde 
zeuden, juniorrak, infantilak, kade-
teak...”, azaldu du Sugarrak talde-
ko kidea den Juan Amenedok. Bai-
na gaur egun bi senior talde eta ka-
deteen 

bakarra daude Laudion, saskiba-
loi eskolan dabiltzan 20-30 ume-
rekin batera. 

Duela hamar urte inguru sortu 
zen taldea, CD Laudio oraindik mar-
txan zegoenean. CD Laudiok geroz 
eta talde gutxiago zituen, eta azke-
nean bi klubak bakar bakarren batu 
ziren. Egoera onenean ez dauden 
arren, Sugarrakoek ez diote horre-
gatik erronkak planteatzeari utzi. 
Hurrengo meta: saskibaloi eskola-
ko umeekin taldeak eratzea.   

+info: BIDEOA 
Zaraobe Saskiba-

loi Klubari buruzko 
bideo-erreportaia 

Amurrioko Zaraobe kluba, 30 urte 
baloia maila guztietan saskiratzen
Hiru hamarkadako ibilbidea bete du Amurrioko Zaraobe saskibaloi klubak. Baina Amurriokoa ez da Aiaraldean 
dagoen klub babakarra, ez eta zaharrena ere: Urduñako Bedarbide Klubak 35 urte ditu . Lehenbiziko taldea, 
baina, CD Laudiorena izan zen, baina gaur egun desagertuta dago. Sugarra taldeak hartu dio lekukoa.    

Amurrion eta 
Urduñan eutsi 
egin diote 
saskibaloiarekiko 
zaletasunari. 
Laudion, berriz, 
jaitsi egin da. 

21 saskibaloi 
talde daude 
eskualdean, 
hiru klubetan 
banaturik: 
Zaraobe, Urduña 
eta Sugarrak 

Hiztegi lagungarria 
Sakiratzen(1), saskian sartzen / 

erkidego(2), komunitate autonomo/
Eragin(3), influentzia

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares 
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_kirola

Datorren(1) martxoaren 15ean 
Laudioko kaleek Etiopiaren alde-
ko lasterketa solidario bat hartu-
ko dute, Abay Etiopia gobernuz 
kanpoko erakundearen ekime-
nez(2), eta Laudio Atletismo Klu-
baren laguntzaz. 

Lasterketa in real time izan-
go da, hau da, denbora errea-
lean; horrek esan nahi du ordu 
berean estatuko beste hainbat 
lekutan eta Walmaren (Etiopia) 
ere probak jokatuko direla. Lau-
dion bi proba izango dira, bat 10 
km-koa, eta beste bat familien-
tzat. Azken hori ez da konpetiti-
boa izango (oinez ere egitea dago) 
eta familia bakoitzetik nahi beste 
kidek hartu dezakete parte.

Lasterketaz gain, Abay Etiopia 

elkarteak beste ekitaldi batzuk 
egingo ditu herrian, Afrikako he-
rrialde horretan egiten duen lana 
erakutsi eta zabaltze aldera. Aur-
tengo asmoa da Walmara aldean 
nekazaritza iraunkorreko proiek-
tu bat abian jartzea.

Izena emateko epea, zabalik
Lasterketan izena emateko 

epea(3) zabalik da dagoeneko eta 
prezioa 10 eurokoa da bai 10 km
-ko probarako bai familientzako 
lasterketerako. 

Etiopiaren aldeko 
lasterketa solidarioa 
martxoaren 15ean

Ordu berean ere beste lasterketa bat egongo da Etiopian./Abay Etiopia

ERREDAKZIOA I 
Lehen postuan daude CD Ur-

duñako jokalariak Bizkaiko Ko-
pako sailkapenean, Iurretako 
taldearekin berdindurik. 

Kopako lehen hiru partidak 
irabazi egin dituzte urduñarrek: 

4-1 Adiskideak taldearen aurka, 
3-0 Ugeraga taldearen kontra 
eta 2-1 Iurretako taldearen au-
rrean. 

Azken partidan, baina, 2-5 
galdu dute Itugarpe taldearen 
aurka. 

CD Laudioren aurka jokatutako partida baten irudia. CD Urduña

Geraxane Ussia laudioarra berriz ere 
nagusi 400 metroko lasterketan

ERREDAKZIOA I Xabi Zalbide
Iragan asteburuan Euskadiko 

pista estaliko txapelketak jokatu 
dira Anoetan (Donostia), eta Ge-
raxane Ussia laudioaorrak aurre-
ko igandean Erreginaren Kopan 
eskuratu zuen garaipenari segida 
eman dio, berriro ere lehenengo 
postua eskuratuta. Hortaz, Euska-
diko txapelduna da. Ussiak Aiaral-
deari adierazi dionez, ez zuen mar-

ka “bereziki ona egin” -57.22 egin 
zuen-, baina “bakarrik eta gustura” 
joan zen lasterketa osoan zehar, 
distantzia horretan duen trebezia 
erakutsiz.

Laurehun metroko proban ez 
ezik, Ussia 200 metroko proban 
ere lehiatu zen, eta horretan biga-
rren postuan sailkatu zen (25.15), 
Alazne Furundarena gipuzkoarra-
ren atzetik (24.04).

FC Barcelona taldean dago orain Geraxane Ussia.

ERREDAKZIOA I Xabi Zalbide

CD Urduña, liderra Bizkaiko 
Kopako sailkapenean 

Hiztegi lagungarria 
Datorren(1), hurrengo / ekime-

nez(2), iniziatibaz / Epea(3), denbo-
ra tartea

ERREDAKZIOA I 
Laudioko Master Klasikoaren 

VII. edizioa prestatu du Laudio-
ko Txirrindulari Elkarteak dato-
rren larunbaterako (otsailak 14). 
15.30ean izango da hasiera, Lau-
dion. Txirrindulariek 78.8 kilome-
tro egin beharko dituzte. 

Hala, Laudion sei itzuli eman 
beharko dituzte parte hartzai-
leek. Luiaondora abiatuko dira 
gero, eta Arespalditza, Murga 
eta Zuhatza zeharkatuko dituz-
te ondoren.  

Okondora jaitsiko dira gero, ja-
rraian Garate gainara igotzeko. 
Hortik Laudiora jaitsiko dira be-
rriz, helmugara. 

Laudioko Master 
Klasikoaren 
VII. edizioa, 
larunbatean 
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_Herriko plaza

Gentza
Zorionak txingurri! Oso ondo 

pasa Greziako bidaian. Baina go-
goratu Laudion ta gurekin nahi zai-
tugula dedio! Txingurri koadrila

Kaste
Aupa zu, Morenito; 23 ez da mar-

ka txarra! Ea hurrengo 23tan lekua 
egiten diguzun txakurren artean!!

LKB

Xabi
Zorionak Xabi! Egun ederra izan 

maite zaitugunon artean. Bederatzi 
muxu handi eta milaka besarkada. 

Endika, aita eta ama.

Itziar
Zorionak Itziar! Jarraitu urte as-

koan herriari musika jartzen. 
Maite zaitugu!
Garazi eta Ixone

_agurrak BIDALI ZUREA! Idatzi zure mezua eta bidali argazkia  agurrak@aiaraldea.eus helbidera otsailaren 20a baino lehen.

Leire
Jaio zinenetik ezagutzen zaitugu 

eta dagoeneko 14 urte bete dituzu! 
Badakizu asko maite zaitugula. 

Auzokide kuttunak

_horoskopoa_denborapasak

EZKER-ESKUIN
1. Ibilgailuen aurrealdeko kristal edo beira. 2. Zerbait edo norbait gure begien aurrean agertzen 

den era edo modua. Idi, hitz elkartzeetan. 3. Ez da on. Errealitatean inongo oinarririk ez duen ustea 
edo ideia. 4. Zibilizazio ororen hasieran. Ipar Euskal Herrian, hala esaten diote emakumeenganako 
zaletasun handia duen pertsonari. 5. Iparraldean eta Nafarroan, masaila. Azkeneko hizkia. 6. 
Ezer egin aurretik ekintzak eta horien ondorioak zentzuz eta neurriz aztertzen ditu. Materia 
kantitatearen banako. 7. Bizkaieraz, iratzea, garoa. Moralaz diharduen jakintza. 8. Kontsonantea. 
Kuiaren familiako barazki mota. 9. Trafikatzaile. 

GOITIK-BEHERA
1. Ele, berba, solas. Ziztaren onomatopeia. 2. Eskuko hatz-muturren artean estuturik azalean 

egiten den min bizi, zimiko. Kontsonantea. 3. Izpi hauek lagun hezurren diagnostikoa egin ohi dute 
medikuek. Ahalmena, indarra. 4. Zure egin, zeureganatu. Asperdura edo nekea adierazten duen 
interjekzioa. 5. Erbioaren ikur kimikoa. Merezimendu. 6. Zoritxar, nahigabe. Errepikatuz, hots 
edo kolpe lehor eta ez oso ozena adierazteko hitza. 7. Lehenengo bokala. Liskarra, iskanbila, 
eskatima. 8. ... izan, zorrik gabe geratu. Ez da zuzen. 9. Otoitz egile.

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

ERREZA
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GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Ez duzu tokietara garaiz heltze-
ko ohiturarik. Besteen denborak 
zureak adina balio du. Bost minu-
tu lehenago altxatzera animatu-
ko bazina makina bat buruhaus-
te eta txakur aurpegi saihestuko 
zenituzke!

LAMIA
04.21 - 05.20
Teknologia eta tresna berrien au-
rrean izutu egiten zara. Laguntze-
ko sortutako baliabideak erabil-
tzeko daude. Hori bai, pertsona-
ren eta  makinaren arteko nahas-
keta  bihurtzea ez baduzu nahi ez 
zaitez makinetara mugatu!

BASANDERE
06.21 - 07.20
Zure buruarengan sinistea da lor-
tzeko falta zaizun gauza baka-
rra. Askotan gu geu izaten gara 
gure burua ahultzen dugunak! 
Zein bide hartu nahi duzun argi 
baduzu, ez pentsatu birritan eta 
ekiozu!

JENTILAK
08.22 - 09.22
Helmuga horrekin itsututa 
zabiltza. Tontorra begiratzea 
ondo dago, baina bidea gailurra 
bezainbat gozatzen ikasi beharko 
zenuke. Hartu egunero ordu erdi 
momentua eta inguruarekin 
disfrutatzeko!

MARI
10.23 - 11.22
Argi izan! Ametsak betetzeko dira, 
ez almoadapean gordeta uzte-
ko! Hainbesteko ilusioa egiten ba-
dizu zergatik ez duzu hori lortze-
ko urrats bat gehiago ematen? Kei-
nu bat nahikoa izan daiteke gauzak 
aldatzeko!

SUGAAR
12.20 - 01.19
Ez izan hanka sartzeko horrenbes-
teko beldurrik, sartu bezala atera li-
teke eta! Ez zara ohartu euria dela 
zerutik erortzen den gauza baka-
rra? Mugitu zaitez!  Hobe da eginda-
koaz damutzea egin gabekoaz baino 
damutzea baino!

TARTALO
01.20 - 02.18
Elurra gora, elurra behera... 
Mendiak jolas parke eder bila-
katu dira! Umetan bezala jolas-
tu eta beldurrik gabe botatze-
ko elurraren beharra duzu? Ez 
zure burua zuritu eta segi mara
-mara gozatzen!

HERENSUGE
03.21-04.20
Oraindik inauterietarako mozo-
rrorik gabe? Badakit inork eza-
gutzen ez zaituenean gehiago 
gozatzen duzula. Barkatu ilu-
sioa lapurtzen badizut baina 
oker zaude: karetarik gabe as-
koz ederragoa zara!

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Beti oparien zain eta 
pentsatzeko alfer! Bizitzak 
ospatzeko urteguna baino egun 
gehiago ditu! Emaiozu sorpresa 
bat gogoan duzun horri, seguru 
asko poztuko dela! Norbaiten 
eguna/astea alaitzea ez al da 
ederra? 

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Ez. Otsailaren 14a ez da Maite-
minduen eguna, kendu ideia hori 
burutik. Maitasuna ez da opari-
tan neurtzen, irribarre eta ilu-
siotan baizik. Zergatik pertso-
na bakarrera mugatu? Inguruan 
maite zaituen jende asko duzu, 
gozatu!

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Otsailaren 29an egingo duzula 
esan diozu? Inozoa delakoan 
ala? Gauzak atzeratzeak 
egitekoen zerrenda luzatzea 
bakarrik dakar. Ahaztuko zaiola 
uste bazenuen zu bai gixarajoa! 
Hitza eman bazenuen, bete.

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Korrika datorrela-eta, entrena-
tzen hasi nahi duzu... Euskarak 
nekeagatik mingaina kanpoan 
duen jendea baino, izerditu eta 
mingaina astintzeko prest dau-
den lagunak behar ditu! Baita zu 
ere! Izan euskahaldun!
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_irakurlearen txokoa

_agenda

02.18
ASTEAZKENA
16:45 LAUDIO
TAILERRA
Koerantzukizuna
Kultur Etxea

17:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Rondalla Gasteiz
Kultur Etxea

19:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Musikaren bilakaera 
islatzen duen emanaldia
Amurrio Antzokia

19:00 LAUDIO
IKASTAROA
Erlaxazioa landuko dute 
Berbalagunek
Basalarrina

_ezin galdu

ZINEMA02.12
OSTEGUNA
11:00 ARRANKUDIAGA
EGUEN ZURI EGUNA
Kalejira
Herrian zehar

11:30 ARTZINIEGA
INAUTERIAK
Kalejira+ipuin kontalaria
Arteko Gure Amatik

02.13
OSTIRALA
11:00 ARTZINIEGA
INAUTERIAK
Jolas txokoak
Kiroldegian

12:00 LAUDIO
MOBILIZAZIOA
Torturaren Aurkako Eguna
Lamuza plazan

15:00 OKONDO
INAUTERIAK
Mozorro festa
Eskolan

17:00 AMURRIO
TAILERRA
Buruberoki tailerra
Gaztetxean

17:00 OKONDO
INAUTERIAK
Disko txiki
Jubilatuen Etxea

18:00 OROZKO
INAUTERIAK
Jai magikoa
Donibane Aretoan

18:00 ARETA
INAUTERIAK
Inauteri festa: diskodantza
Kultur etxean

20:30 ARRANKUDIAGA
INAUTERIAK
Erdi aroko afaria eta 
karaokea
Gizarte etxean

21:00 LAUDIO
INAUTERIAK
Baisalaren inauteri gaua
Kafe Antzokian

02.15
IGANDEA
10:30 ARRANKUDIAGA
BATZARRA
EH Bilduk deituta
Udaltalde

13:15 URDUÑA
INAUTERIAK
Santa Zezilia bandaren 
kontzertua
Foru plazan

18:00 URDUÑA
INAUTERIAK
Buruhandiak
Foru plazan

02.16
ASTELEHENA
17:00 ARTZINIEGA
IKASTAROA
Erorketak ekiditeko 
gomendioak
Artea zahar-etxean

17:00 LAUDIO
HITZALDIA
Motibazioa pertsona 
helduetan
Kultur Etxea

17:00 LUIAONDO
INAUTERIAK
Buruhandien tailerra eta 
kalejira
Ludoteka

17:00 LAUDIO
BATZARRA
Elkarte mikologikoaren 
bilera
Kultur Etxea

02.17
ASTEARTEA
17:00 Aiara
IKASTAROA
Erorketak ekiditeko 
gomendioak
Etxaurren Ikastola

17:00 ARESPALDITZA
INAUTERIAK
Buruhandien tailerra eta 
kalejira
Ludoteka

02.14
LARUNBATA
09:00 LAUDIO
BASERRITARREN AZOKA
Herriko plazan

11:00 LAUDIO
KIROLA Ikastola Krosa 
Herriko plazan

15:30 LAUDIO
TXIRRINDULARITZA
Master Klasika
Zumalakarregi etorbidea

16:30 LAUDIO
TAILERRA
Sorgin zapatuak: Blandiblu  
Kultur etxean

MUSIKAREN BIDAIA: Amurrioko Udal Musika Eskolako ikasleek 
kontzertua eskainiko dute otsailaren 18an 19:00etan musikak izan 
duen bilakaera azaltzeko. “Musikaren bidaia” deitu dute ikuskizuna 
eta 10 abestik osatuko dute.

LAUDIO IKASTOLA KROSA: Pasa den asteko denboralearen ondorioz 
umeen kirol hitzordu guztiak bertan behera utzi zituen Arabako Foru 
Aldundiak. Hori dela eta larunbatean, otsailaren 14an, egingo du Laudio 
Ikastolak bere ohiko krosa, goizeko 11:00etan. hasiko da 

INAUTERI-DESFILEAK

02.14 LARUNBATA
URDUÑA
Foru plazan
17:30 Arizgoiti erromeria 
18:30 Desfilea 
20:00 Poteoa Gaztetxean

AMURRIO
Juan Urrutia plazan
19:30 Kakarro Birigarro 
mozorro lehiaketa
20:30 Diskodantza
21:30 Sari banaketa

ARTZINIEGA
Frontoian eta Goiko plazan
18:00 Diskodantza “Kalika”
19:00 Mozorro lehiaketa
20:30 Sari banaketa.

LAUDIO
Aldai Plazan
18:30 Ugarteko Lezeaga 
bidetik abiatuko da desfilea  
Aldai Plazara arte

LUIAONDO
Malato Zuhaitzetik
17:30 Kalejira
18:30 Umeentzako 
emanaldia eta txokolatea

02.13 OSTIRALA

“LE HAVRE” LAUDIO KULTUR 
ETXEA, 18:30ean doan, EH Bil-
duren bideo-foruma

02.14 LARUNBATA

“DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ
 TE HEMOS HECHO?” 
LAUDIOKO UDAL LANBIDE 
HEZIKETA IKASTETXEA 
17:30ean eta 20:00ETAN  (3 €)

02.15 IGANDEA

“BIG HERO 6” AMURRIO 
ANTZOKIA 17:30ean  (3,60 €)
“LOS REBELDES DE 
SHANGAI” URDUÑAKO 
ALHONDEGIA 19:30ean doan
“BIRDMAN” AMURRIO 
ANTZOKIA 19:30ean (4,80 €)

02.16 ASTELEHENA

“BIRDMAN” AMURRIO 
ANTZOKIA 20:00etan  (3,60 €)

02.18 ASTEAZKENA

“INTOCABLE” KULTUR ETXEA 
16:30ean, doan

02.21 LARUNBATA

“LA SAL DE LA TIERRA” 
lAUDIOKO LANBIDE HEZIKETA 
IKASTETXEA 17:30ean eta 
20:00etan (3 €)

02.22 IGANDEA

“NOCHE EN EL MUSEO: 
EL SECRETO DEL FARAÓN” 
AMURRIO ANTZOKIA 17:30ean  
(3,60 €) 

“THE IMITATION GAME” 
AMURRIO ANTZOKIA 19:30ean  
(4,80 €) 

02.23 ASTELEHENA

“THE IMITATION GAME” 
AMURRIO ANTZOKIA 
20:00ean  (3,60 €)

INAUTERI JAIEN 
AMAIERA

02.17 ASTEARTEA
AMURRIOARUNBATA
Juan Urrutia plazan, 
euria egingo balu Matias 
Landaburun
16:45 Txokolatea
17:00 Haurrentzako 
diskoteka
18:30 Judas Kakarroren 
erreketa

URDUÑAARUNBATA
Foru plazan
17:00 Txokolatea eta gero 
disko festa

LAUDIOA
Aldai Plazan
17:00 Gaztelu puzgarriak
17:45 Ikuskizuna
19:00 Mozorro lehiaketa
20:30 Txokolatea eta 
Leziagako sorgina erreko 
dute
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_Leihotik

Zentimetro bateko 
sakontasuna

Tertulianoek Venezue-
lako soziopolitiika-
rekin hasi, zabor ku-
deaketaz hitz egin eta 

Fidel Castroren heriotza au-
rreratu dezakete ordu ba-
tean. 

Gai guzti horiek taberna ba-
tean hitz egiten den moduan 
jorratuz; eta lotsagorritu 
gabe, adituak direlaren uste 
sendoarekin. Gizarterako ga-
rrantzitsuak diren arazoak 
show kutre bihurtu dira eta 
iritziemaile profesionalek ho-
rien inguruan duten jakituriak 
zentimetro bateko laku ba-
ten antza du, sakontasunik ez 
duen laku zabal batena.

Larriena da zabaltzen dituz-
ten mezuak gehienetan ezja-
kintasunean oinarritzen direla, 
egunkarian irakurri dituzten in-
formazio partzialetan edo la-
gun batek esandakoan; mila-
ka pertsonen iritzietan eragi-
nez. 

Gure herrian hainbat gaie-
tako aditurik ez dago, antza. 
Hala, tertuliak desinformazio 
tresna dira, eta okerrena da li-
zuna moduan hedatu direla, 
gure goizak, arratsaldeak eta 
gauak bahituz.

Zergatik Pelukas izena?
Pelukas? Begira, gaur egun bu-

rusoila naiz, baina duela urte asko 
egundoko txima luzeak neuzkan. 
Egun guztia pasatzen 
nuen orraziare-
kin ilea apain-
tzen, ileor-
de bat bai-
litzan. 
Gero ile-a-
paintzaile 
bihurtu eta 
soldadus-
kan 

ere “Pelukas” deitzen zidaten. Be-
raz bi lekutatik datorkit ezizena.

Zein alde dago zure ile-apainde-
giaren eta beste ileapaindegi ba-
tzuen artean?

Nik beste mundu bat ere ezagu-
tzen nuen, jendearen mundua, eta 
hori oso interesgarria iruditzen zi-
tzaidan. Niretzat oso gauza inpor-
tanteak dira harremanak, edozei-
nekin.  Atea beti izan dut zabalik 

eta beti hitz egin dut mundu 
guztiarekin. Nire bizimodua 
da. Lehen ile-apaindegi guz-

tiak harreman sozialetarako 
bilgune ziren, gaur egun ko-
rrika gabiltza beti, ez dugu 
hitz egiteko denborarik. Nire 

ile-apaindegia 
“oasi” mo-

duko bat 
bihurtu 

da, hemen ba 
dago jendearekin 
hitz egiteko pa-

rada, sare-sozial 
funtzioa betetzen 

du hein batean.

Zergatik ezin da zita eskatu Pe-
lukasenean?

(Barreak)  Lehen esan dizudan 
bezala, ile-apaindegian harreman 
sozialek garrantzi handia daukate, 
eta elkarrekin hitz egiteko jendea 
behar dugu. Txanda eskatuz gero, 
jende hori ez litzateke hemen egon-
go, zain, eta orduan ezingo ginateke 
komunikatu. 

Mundu guztiarekin harreman 
ona duzu...

Hori mito bat da! Guardia Zibila-
ren kontra nago, adibidez; eta bes-
telako uniformeen kontra ere bai. 
Ezinezkoa da mundu guztiare-
kin harreman ona izatea. Etsairen 
bat izango dut, seguru. Egia da nik 
erraztasuna daukadala jendeare-
kin hitz egiteko eta jendea ezagu-
tzeko. Bizitza osoa pasa dut kalean 
eta belaunaldi guztietako pertso-
nak ezagutzen ditut.

Oso musikazalea zara. Ez zara 
inoiz musika talde batean aritze-
ra animatu? 

Ez, ez. (Barreak). Beno, behin La 
Pollako kideek abeslari moduan 

aritzea proposatu zidaten, Evaris-
torekin haserre zeuden garai ba-
tean. Eskerrak berriz adiskidetu zi-
rela! (Barreak)

Realzalea zara, Athletic zaleen 
herri batean, nolatan?

Txikitatik da hori. “Paco” taber-
nan, koadro baten barruan sartuta 
zeuden futbol ligako taldeen logo 
guztiak: Athleticek, adibidez, lehoi 
bat zuen, beste batek saguzar bat... 
Realaren logoa gazte ilehori bat 
zen, txapela eta guzti, oso dotorea; 
eta nik hori nuen gustuko. 

Galiziarra jaiotzez, eta bihotzez?
Bizitza osoa pasa dut hemen, he-

men dago nire bihotza: hau da nire 
herria. Nire odola Galiziakoa da, bai, 
“galegoa naiz eta harro nago” (Ba-
rreak), baina jaio eta hilabetera 
ekarri ninduten Laudiora.

+info: 
  “Pelukas”-i                                                          
elkarrizketa 

osorik

Juan José Arto Rodriguez “Pelukas”
“Ile-apaindegiak oasi baten itxura dauka, 
jendearekin hitz egiteko aukera ematen du”
JUAN JOSE ARTO (Galizia, 1958) berrogei urte baino gehiago daramatza ile-apaintzaile moduan lanean. Baina bere 
bizitza ez da horretara mugatzen: filosofiazalea, musika fanatikoa eta 80. hamarkadaren lekuko zuzena era bada 
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