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SERGIO TATO 
(OKONDO AURRERA)

Tradizio paganoen eta kristauen 
arteko nahasketa bat da gaur 
egun Udako Solstizioaren ospa-
kizuna edo San Joan bezpera mo-
duan ezagutzen dena. Kristauek 
jada existitzen ziren ohiturak mol-
datu egin zituzten, baina badago 
aldatu egin ez den elementu bat: 
suak duen protagonismoa. Aspal-
dian bezala, suak ospakizun ho-
rren funtsezko elementua izaten 
jarraitzen du. Aiaraldeko ia txo-
ko guztietan emango da prozesu 
hori: egur-meta bat egitea eta ur-
teko egunik luzeena itzaltzen ari 
denean metari su ematea, uda piz-
teko. 13. or. 

Uda ez da hasiko 
pizten ez bada

Aiaraldea Egunkariak 
ere oporrak hartuko 
ditu eta indarberrituta 
itzuliko da irailean. Iaz 
bezala udan AIARALDEA 
JAIETAN aldizkari berezia 
argitaratuko 
dugu, 
eskualdeko 
herri eta auzo 
guztietako 
egitarau eta 
informazioaz 
beteta. 
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_iritzia

Julen
Arzuaga
LEGEBILTZARKIDEA

_Leihotik

Txistulariok

Pablo Gorostiaga eta Isi-
dro eta Patxo Mur-
ga atera berri dira kar-
tzelatik (ongi etorriak). 

Inork ez du gogoratuko 18/98 
epaiketa-fartsa hartan eba-
tsi ote zen Egin egunkariak ETA-
ri laguntzen ziola edo ETAk Egini. 
Gasteizen herri harresiaren pro-
testa desobediente bezain ba-
ketsua Ertzaintzaren Brigada 
Mugikorrak jipoitzen zuen biha-
ramunean @erreharria txiola-
ri amurrioarra atxilotzen zuen 
Guardia Zibilak. Libre uztean az-
ken mehatxua egin zioten: “ondo 
tratatu zaitugula txiokatu”. La-
gun batzuek Laudioko udalba-
tza eten zuten euren bozak lege 
arrotz bezain faxista batek ba-
liogabetu zituelako. Ekintza ha-
ren ondorioz, dozenaka herritar 
epaituen artean Oier Amorrortu 
zigortu egin dute eta kartzelara 
bueltatu beharko du.

Ez dakit gure eskualde txikiak 
isla edukiko zukeen orain gu-
txi pasa diren Zentsuraren Aur-
kako Egunean (martxoak 12an) 
edo Adierazpen Askatasunaren 
Egunean (maiatzaren 3an). Bai-
na gogora ekarri nahi dut Isidro 
Murgak, ateratzean, luzatutako 
galdera bat: “zer izango litzateke 
Euskal Herria EGIN gabe?”. Bes-
te era batean esanda, zer izan-
go zen Euskal Herria adieraz-
pen askatasunik gabe? Edo, nahi 
bada, bultzatu nahi duten zen-
tsura inposatuko balitz? Non bi-
latuko genukeen espazio askea? 
Zentzu horretan, zinez eskertu 
nahi diot Aiaraldeari nahi ditu-
dan hitzak, aldiro, libre publika-
tzeagatik. 

Himno eta agintari arrotzei 
txistua egitea ere santziona-
tu, debekatu, isilarazi nahi digu-
ten honetan, izan gaitezen txis-
tulari!

Edurne
Etxeko langilea

Nik beti esan dut zerrenda 
bozkatuenak gobernatu beharko 
lukeela, baina ez da beti horrela 
izan. Paktu bat eginez Ibarretxe 
gobernutik kendu zuten, adibidez, 
nahiz eta zerrenda bozkatuena izan. 
Orain Gasteizen gertatutakoagatik 
kexatzen dira. Niri Gasteizen 
egindakoa bikaina iruditzen zait.

Beni
Pentsionista

Paktuak legitimoak dira guztiz. 
Nafarroako kasuan, adibidez, ez 
balitz paktuengatik izango UPN 
eta PSN bertan egongo lirateke 
oraindik ere. Horregatik nik uste dut 
hemen hori dela bidea, paktuena. 
Ez dago beste aukerarik. Pakturik 
egin ezean, badakigu zer gertatuko 
den.

Yoli
Okina

Alderdien arteko paktuak guztiz 
bidezkoak dira. Ezkerra batu egin 
behar da gobernatzeko, bestela es-
kumak gobernatuko baitu beti, al-
derdi bat eta erdi baino ez dutela-
ko. Paktatzera zoazenean uste dut 
boto-emaileak hori espero duela, 
Nafarroren kasuan, adibidez, ho-
rrela gertatu da.

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Ana
Langabetua

Bi aukerak ikusten ditut nik zile-
gi, bozka gehien atera dituenak go-
bernatzea zein talde baten baino 
gehiagoren artean gobernatzeko 
ados jartzea. Bozka kopuruak ema-
ten du legitimitatea, eta akordio ba-
tekin boto gehiago batzea lortzen 
bada, aukera hori izango da bidez-
koa, boto gehiago dituelako. 

?
_GALDERA

Hauteskundeetan 
boto gehien eskuratu 
dituenak gobernatu 
beharko lukeela uste 
duzu?
Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.eus
helbidera idatzita.

Santi
Mantenimenduko langilea

Boto kopuruaren araberakoa 
izatea izango litzateke legitimoena. 
Erabakitzen duena herria delako, 
azken finean. Paktuen bidez egiten 
denean, bozketa ez da herriarena, 
alderdien artekoa bilakatzen baita. 
Baina leku guztietan gertatzen 
da hori, bai alderdien artean zein 
enpresa batzordeetan. 

Egunkari hau laguntzen dute:

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Komunikazio Leihoa 
Tirada: 
10.000 ale. 
Maiztasuna: 
Hamabostekaria
Lege gordailua: 
BI-1230-2013 
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:
publizitatea@aiaraldea.eus 
Tlfnoa: 688 62 53 94
Web-gunea:
www.aiaraldea.eus
Helbidea:
Nerbio Kalea 1, 3. esk. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak:
Tel: 94 656 85 54/688 62 59 00 

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

JEZ Sistemas Ferroviarios
Arantzar, z/g • LAUDIO (Araba)

Tel.: 946 721 200  //  infor@jez.es

CuadraBus
Zankueta Poligonoa z/g – 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

La Putxera ateneoa
Igor Arzuaga (Areta)

Lekurik gabeko herrian bizi da kultura, Han, 
betirako joaten direnak daude, itzul gaitez-
keen gutxi horien zorabio edo zorterako. 

Horregatik, Laputxera ateneoan, izan zaitezke zu. 
Nortasun anitzeko indibiduoak gara eta nortasun 
bakarreko kolektiboa. Laputxera ateneoan, zure 
poesiak ere izan dezake kabida. Gure hitza, agente 
kulturala da, hitzen esanahia baino harago dagoela-
ko zure ahotsaren testura; behintzat, hori esaten da 
herrian. Zergatik ez zatoz gitarrarekin galduta uste 
zenuen abestia inprobisatzera?

Bai, Laputxera ateneoan, zure musikak ere kabida 
dauka. Aretan, “gure” entsegu lokalean, zubia pasatu 
eta gero Orozkorako bidean dagoen lehen bihurgunea-
ren ondoan. Bertako horma zurietan artista ezberdi-
nen margolanak aurkituko dituzu. Adi egon, zeren Are-
tako bihurgune horretan, hasten da bailara niretzako 
eta agian egunen batean, zu liatuko zaitugu, gutariko 
askok artista hori zuk izan behar duzula uste dugulako; 
agian zu liatuko zaitugu, indaba batzuk jateko bada ere, 
zentzu handirik ez duen igande horietariko batean. Lia-
tuko zaitugu gaupasean agertuko zaizulako guzti ho-
nen berri eta orduan pentsatuko duzulako hemendik 
pasatzea zerbait berezia izan daitekeela benetan. Egon 
adi mugikorrari, baina adi sobre todo udaberriko zeru 
horiei, horiek ere bihurgunea deirelako. A, portzierto, 
Igor Arzuaga naiz eta… gora Laputxera ateneoa!!

Etorkizunaren alde borrokan! 
Aimar Gutierrez (Aiaraldean Lan Bizi eta Ikasi)

Bizi dugun krisi sistemiko honek egune-
ro kolpatzen gaitu, gazteok etengabe-
ko prekarietate egoera batean bizi gara 

duela urteak, baina bide honetan pausoak eman 
ahala argi izpi bat topatu dugu. Izan ere, gazteak 
batu eta gure eguneroko bizitzan alternatibak 
sortzeko aukera paregabea sortu dugu “Aiaral-
dean Lan Bizi Ikasi” plataformarekin.

Aretako LIPmesa enpresaren okupazioarekin eta 
horren ondoren emandako eztabaida amaigabeak 
aukeraz beteriko panorama jarri dizkigute aurrean. 
Esan daiteke gure eskualdeak bizi duen egoera so-
zioekonomikoa oso latza dela, etengabeko lan gataz-
kak, hezkuntzaren pribatizazioa, bizi baldintzen gain-
behera... gazteon etorkizuna jokoan dago eta gure 
aukera bakarra zein den aurkitu dugu, sistemak inpo-
satzen dizkigun aukeren kontra alternatiba errealak 
plazaretzen hastea.

Horretarako, uztailaren 1etik 3ra Aiaraldeko 
gazteok gure etorkizuna borrakatzeko hitzordua 
dugu. LIPmesatik abiatu eta Amurrion bukae-
ra izango duen martxan parte hartzea beharrez-
koa dugu gauzak aldatzen hasteko. Formazio-
rako aukera paregabea izango den arren, espe-
rientziak elkartrukatzeko eta jai giroan gure ha-
rremanak estutzeko aukera era izango dugu. Ez 
galdu ekimen honetan parte hartzeko aukera!
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Aiaraldea

Legealdi zailak 
utzi ditu mapa 
politiko berriak

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Larunbatean izendatu zituzten 
eskualdeko alkateak. Leku gehie-
netan ezusterik ez bazen eman 
ere, polemika piztu zen Artzinie-
gan eta suspensea segundo ba-
tzuk luzatu zen Laudioko udal-
batzan. 

Artziniegan aste beroa bizi eta 
gero EAJk bere hautagaitza aur-
keztu zuen alkatetza lortzeko eta 
PPk babesa eman zion -bere “bizi-
tzako erabakirik zailenetako bat “ 
Joseba Elejalde PPko zinegotzia-
ren esanetan- eta zerrenda boz-
katuena -EH Bildu- oposizioan 
utziz. Tentsioak ez zuen adieraz-
pen berezirik izan. Normaltasun 
osoz burutu zuten hautaketa eta 
EH Bilduko alkategaia Joseba Vi-
vancok EAJri leporatu zion artzi-
niegar guztien ordezkaria ez iza-
tea. Iñigo Gomez Artziniegako al-
kate berriak eskatu zion udalba-
tza aretoan elkartutakoei 4 urte 
barru itxaroteko zoriontzeko, or-
duan ikusiko baita egindako lana-
ren emaitza.

Laudion, ezjakintasuna
Laudion zerrenda bozkatuenak 

eskuratu du alkatetza eta Natxo 
Urkixo EH Bilduko kidea izango da 
berriro alkate. Hala ere, intriga-
rako tartea egon zen udal osoko 
bilkuran. Omniak hauteskunde-
tan izandako emaitzen harira “ga-
raile moraltzat” jo zuen bere bu-
rua eta alkatetza bereganatze-
ko proposamena egin zuen: kon-
tzentrazio gobernua eta Alvaro 
Barrios Omniako hautagaia alka-
te, hain zuzen. 

Omniak eskuratutako 4 zine-
gotziak giltzarri ziren alkatetza-
ren balantzak alde batera zein 
bestera egiteko, izan EAJren alde 
zein bere buruaren alde. Horre-
gatik, alkategaien bozkaketan Al-
varo Barriosek EAJren alde egin 
zuenean, askok pentsatu zuten 
Omniak eta EAJk akordioa erdie-
tsi zutela. Azkenean, Omniako zi-
negotzi bakoitzak alderdi ezber-
din bati eman zion boza eta ger-
takariak ez zuen garrantzirik izan.

Bozkatuenak garaile
Eskualdeko gainerako herrie-

tan aurreikusi zitekeen gidoia na-
gusitu zen. Alde batetik, gehien-

go osoak lortuta arazorik ez zu-
ten izan alkatetza eskuratzeko 
Josu San Pedrok Orozkon ADIE-
ren aldetik, eta Itziar Duoandikoe-
txea k Arrankudiaga-Zollon, Idoia 
Aginakok Urduñan eta Jabi Asur-
mendik Arakaldon, azken hiru ho-
riek EH Bilduren eskutik.

Amurrion, Aiaran eta Okon-
don ez zen indar politikoen arteko 
akordioriik gauzatu eta ondorioz 
Josune Irabien eta Gentza Ala-
millo jeltzaleak eta Sergio Tato 
Okondo Aurrerako hautagaiak al-
katetzaz eskuratu zuten, hurre-
nez hurren.

Legealdi gatazkatsua
Gehiengo osoa ez daukaten 

alkateek oreka-joko latzak egin 
beharko dituzte udaletan eraba-
ki garrantzitsuak hartzeko. 

Gobernatzea ariketa bereziki 
malkartsua izango da Laudion 
-EH Bilduk EAJrekin berdindu du 
zinegotzi kopuruan eta ordezka-
ritza oso banatuta dago-, Okon-
don eta Aiaran -oposizioek udal 
gobernu taldeek baino ordezka-
ri gehiago dituztelako-. Amurrion 
eta Artziniegan litekeena da al-
kateek akordio gehiago lortzeko 
aukerak izatea, aurreko legeal-
dietan hala gertatu izan delako.

Hegemonia zenbakietan
EAJk eta EH Bilduk izango di-

tuzte alkatetza gehienak: Lau-
dio, Urduña, Arrankudiaga-Zollo 
eta Arakaldo EH Bilduk -23853 
herritar alegia, Aiaraldeko biz-
tanleen % 55,95a, eta Amu-
rrio, Aiara eta Artziniega jeltza-
leek -14998 biztanle, eskualdeko 
% 35,18a. Independenteek aldiz, 
Orozkon eta Okondon goberna-
tuko dute, 3775 biztanle, eskual-
deko % 8,85a. 

Aiarako Koadrila
Udal hauteskundetako emai-

tzak irizpidetzat hartzen dira Aia-
rako Koadrila osatzeko eta da-
goeneko alderdiek badakite zein 
izango den ordezkarien banaketa: 
EAJ 12, EH Bildu 11, Okondo Aurre-
ra 1, Orain Amurrio 1, Aiara Batuz 
1 eta PSE-EE 1. Hori bai, iraila edo 
urrira arte ez dute Aiarako Koa-
drilako gobernu berria osatuko. 

ARRANKUDIAGA-ZOLLO
989 biztanle ALKATEA 
ITZIAR DUOANDIKOETXEA
ALDERDIA EH BILDU
BOTOAK 342. Baliodunen 
% 53,77a
ZINEGOTZIAK 7tik 4

OKONDO
1.151 biztanle ALKATEA 
SERGIO TATO  ALDERDIA 
OKONDO AURRERA 
BOTOAK 284
Baliodunen % 38,9 
ZINEGOTZIAK 9tik 4

ARTZINIEGA
1.842 BIZTANLE
ALKATEA IÑIGO GOMEZ  
ALDERDIA EAJ-PNV
BOTOAK 384
Baliodunen % 27,12 
ZINEGOTZIAK 9tik 4

URDUÑA
4.182 biztanle
ALKATEA IDOIA AGINAKO  
ALDERDIA EH BILDU
BOTOAK 1.101
Baliodunen % 46,87a
ZINEGOTZIAK 11tik 6

OROZKO
2.624 biztanle
ALKATEA JOSU SAN PEDRO   
ALDERDIA ADIE
BOTOAK 778
Baliodunen % 52,85  
ZINEGOTZIAK 11tik 6

AIARA
2.876 biztanle
ALKATEA GENTZA 
ALAMILLO  ALDERDIA 
EAJ-PNV BOTOAK 648
Baliodunen % 40,20 
ZINEGOTZIAK 11tik 5

LAUDIO
18.532 biztanle 
ALKATEA NATXO URKIXO 
ALDERDIA EH BILDU 
BOTOAK 2.902
Baliodunen % 31,43a
ZINEGOTZIAK 17tik 5

ARAKALDO
150 biztanle
ALKATEA JABI ASURMENDI 
ALDERDIA EH BILDU
BOTOAK  43
Baliodunen % 47, 78  
ZINEGOTZIAK 5etik 4

AMURRIO
10.280 biztanle
ALKATEA JOSUNE IRABIEN  
ALDERDIA EAJ-PNV
BOTOAK 2.149
Baliodunen % 39,92
ZINEGOTZIAK 17tik 7

EH BILDU  4 ALKATETZA // Populazioaren %55,95a gobernatuko du

EH BILDU ADIE OKONDO AURRERA

EAJ-PNV 3 ALKATETZA // Populazioaren %35,18a gobernatuko du
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Aiaraldea

ARABAKO DANTZARI EGUNA: Arabako Dantzarien Biltzarrak deiturik, 
Arabako hainbat talde elkartu ziren Amurrion. Dantza talde federatuek 
plazak dantzaz bete zituzten, kalejira egin zuten eta topaketa bukatzeko 
bazkaria eta erromeria antolatu zuten.

Aiara, Urduña, Laudio eta Arran-
kudiaga-Zolloko alkateek babes-
tuta, Etxeratek iragan ostiralean 
iragarri zuen irailaren 19an mani-
festazioa egingo duela Laudion, 
azkenaldian jasandako erasoak 
salatzeko.

Aipatutako azken erasoa Carlos 
Urquijoren eskutik etorri da. Go-
bernadore zibilak udaletxean da-
goen sakabanaketaren aurkako 
ikurraren kontrako salaketa jarri 

du. Aldi berean, Etxeratek gogo-
ratu du elkarteko kide batzuk atxi-
lotu zituela Espainiako Poliziak eta 
horren harira 137 senide deituak 
izan direla deklaratzera La Salve 
eta Intxaurrondoko kuarteletara.

Irailaren 19an manifestazioa
Irailaren 19an hauek izango dira 

leloak: “Elkartasuna ez da delitua”, 
“Dispertsioarekin amaitu behar 
da” eta “Etxean nahi ditugu”. Etxeraten agerraldia. aiaraldea.eus

Etxeratek manifestazioa deitu du 
“jasandako erasoei” aurre egiteko

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru 

Gure Esku Dago ekimena(1) ekai-
naren 21ean hegoaldeko hiriburue-
tan eta Baionan erabakitzeko esku-
bidearen alde deitutako ekitaldi ma-
siboen prestaketaren azken txan-
pan ari da lanean.

2.500 partaidetik gora bildu dira 
dagoeneko Aiaraldean  hauteston-
tzi erraldoietarako oihalak presta-
tzeko lanetan.

Adibidez, Laudion, 70 oihal eta 
1400 lagun, Amurrion 50 oihal 
eta 1000 pertsona, Artziniegan 
eta Arrankudiaga-Zollon 5 oihal eta 
100 pertsona eta Okondon eta Aia-
ran 4 oihal eta 80 pertsona, hurre-
nez hurren. Urduñan, asteburuan 
hasi dira oihalak lantzen eta Oroz-
kon jende ugarik ere eman du izena 
eta bideo arrakastatsua ekoiztu(3) 
dute ekimenaren harira. Laudion, 
Amurrion eta Artziniegan busak 
antolatu dituzte Gasteiza joateko.

Hitzorduak hiriburuetan
Gasteizen oihal katea 12:00etan 

abiatuko da Konstituzio plazatik 
eta 14:00etan Andre Maria Zuria-
ren Plazan argazki herritarra egin-
go dute “Arabarrok erabaki!” lema-
pean(4). Bilboko ekitaldia Euskaldu-
na zubia eta Areatza 12:00etatik 
12:30era lotuko dituen Oihal ka-
tearekin abiatuko da. 16:30ean San 
Mameseko ateak zabalduko dituzte 
berton 17:30ean ospatuko den eki-
taldi nagusirako. 

Egun horretan hainbat taldek 
joko dute, Los Chikos del Maiz-ek 
eta Gosek, besteak beste.

2.500 airaldear baino 
gehiagoren babesa lortu 
du Gure Esku Dagok 

Gure Esku Dago plataformaren mobilizazioa Laudion. aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Fernandez de Pinedo 

Hiztegi lagungarria 

Ekimen(1), iniziatiba/ oihal (2), ehun, 
tela/ ekoiztu(3), producir/ lema-
pean(4), leloa erabiliz. 
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Amurrioko Megatech enpresa-
ko lantegian lan egiten duten hain-
bat langilek auto-istripua izan zu-
ten pasa den asteko asteazkenean 
goizaldean, beharretik(1) etxerako 
bidean, hain zuzen. LABek sala-
tu duenez, beharginak(2) goizeko 
06:00etan atera ziren enpresatik, 
gaueko txanda egin ostean.

Sindikatuaren esanetan, istri-
pua enpresak ezarritako “lan-e-
rritmo altuek eta gau parteko 
txandek” eragin dute. “Enpresek 
-Megatech-ek bereziki – esaten 
dute halakoak trafiko istripuak di-
rela, lanarekin zer ikusirik ez dute-
nak”, salatu du LABek, “baina hori 
gezurra da, horietariko asko zu-
zenki erlazionatuak baitaude lan-
gileok laneguna bukatzean dugun 
nekearekin”.

Hori dela eta, “langileen osasu-
na enpresaren irabazien(3) gaine-
tik” jartzea eskatu dio sindikatuak 
zuzendaritzari.

Hiru langileak ospitalean
Istripuaren ondorioz hiru langi-

le ospitaleratu zituzten. Horieta-
ko bi bi egun geroago bidali zituz-
ten etxera eta hirugarrenak den-
bora gehiago eman du ospitalean. 
Zenbait saihets-hezur apurtu zi-
tuzten istripuan eta hori dela eta 
3 astez gutxienez atseden hartu 
beharko dute.

Lan-heriotzak
LABek eskainitako datuen ara-

bera, 15 langile hil dira Aiaraldean 
2007tik hona lan-istripuen ondo-
rioz. Horietatik bi gutxienez “in iti-
nere” izan dira. Hau da, lantegira 
joan edo lantegitik itzultzeko bi-
dean.

Amurrio

Megatech-eko hainbat 
langilek izandako 
lan-istripua salatu dute  

Megatech enpresaren aurrean egindako mobilizazioa. aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado 

Hiztegi lagungarria 

Behar(1), lana/ behargin (2), langi-
le/ irabazi(3), etekin.

Etxera eramateko zerbitzua doan

Barria 27, URDUÑA
945 38 49 60 - 620 02 23 47

TUAREG
jatetxea

BEREZITASUNA
PINTXO MORUNOAK

(bertako arkumearen haragiarekin) EGUNERO

Kebab,
Hamburgesak
Bokatak
EGUNERO

Oilasko errea 
eta txerri ukondoa
ASTEBURU 
eta 
JAI EGUNETAN

·AROZTEGI ZERBITZUA
·SUKALDE ETA KOMUN

ALTZARIAK
·ARMAIRU ETA ATEAK

656 77 56 93
FAX 945 38 41 09

Orduñako industrialdea,Orduñako industrialdea,
Pgno. La Tejera -P8
URDUÑA (BIZKAIA)

ERREDAKZIOA I Urko Apaolaza
Amurrion lantegi nagusia duen 

Tubos Reunidos (TR) altzairu enpre-
sak Ameriketako lurretan jarri ditu 
begiak. Cinco Días ekonomia gehi-
garriaren arabera, AEBetan lantegi 
bat ireki dezake, “gas ez konbentzio-
nala” fracking teknikaren bidez lor-
tzen dutenen industrian buru-bela-
rri(1) sartzeko.

TRk soldadudarik gabeko hodiak 
ekoitziko lituzke haustura hidrauli-
korako. Plan horrekin aurrera se-
gituz gero aurreikusten du salmen-
tak %47 igotzea eta 2017rako ete-
kin gordinak hirukoiztea (41,3 mi-
lioi euro).

Petrolio putzuetarako hodiak 
egiten ditu batik bat TRk eta aurten 
ikusi du petrolioaren merkatzeak 
kalte egin diola. Maiatza hasieran, 
akzionisten batzarrean azaldu 
zuen produkzio industriala mundu 
zabalean dibertsifikatu nahi duela 
menpekotasun (2) horretatik irtete-
ko. Estrategia horrekin dago lotu-
ta AEBetan beste planta bat ireki-
tzeko asmoa.

Ikusteke dago petrolio upela 60 
edo 80 dolarretan mantenduko 
den edo epe laburreko behin-behi-
neko prezioa den.

Tubos Reunidos-ek 
lantegi berria ireki 
dezake, AEBetako 
fracking industria 
helburu 

Artziniega

Baranbio

GERNIKA FILMA: Pasa den astean Gernika filmeko talde teknikoak 
grabaketak egin zituen Artziniegan. 
Herriko alde zaharrean aritu dira Koldo Serra zuzendaria -irudian- eta 
hainbat langile eta antzezle. Artziniegan grabatu dituzte akzio irudi 
asko eta Gernikan izandako bonbardaketa simulatzen saiatu dira. Hala, 
kontrolpean egindako leherketak gauzatu dituzte. Horretaz gain, filmak 
30. hamarkadako autoak, armak eta jantziak ikusteko aukera eman du. 
Filmean kanpoko pertsona askok parte hartu badute ere, artziniegarrak 
ere kontratatu dituzte estra gisa.

AHUNTZ EGUNA: XVIII. Ahuntz Eguna ospatu zuten, igandean, 
Baranbion; Garrastatxun, hain zuzen ere. 08:00etan ahuntz azpigorri 
eta azpizurien lehiaketari ekin zioten eta horretaz gain ahuntz mota 
gehiagoren erakustaldia egin zuten. Baina Ahuntz Egunean pertsonek 
ere protagonismoa izan zuten, eta herri bazkaria eta erromeria antolatu 
zituzten.

Hiztegi lagungarria 
Buru-belarri(1), jo eta ke/ menpe-

kotasuna (2), dependentzia. 

_herriz herri
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URDUÑA

UrduñaLaudio

Kaleratutako zortzi langileen 
alde deitua zegoen greba bertan 
behera uztea erabaki zuten Go-
meteguin iragan astean egindako 
asanbladan. Enpresak zortzi lan-
gile kaleratu zituen maiatzaren 
amaieran, eta handik egun gutxira 
egin zen grebara joateko deialdia. 

Kaleratutako langileen aldeko 
borroka, baina, ez da guztiz geldi-
tu. Atzo (asteazkena) elkarretara-
tzea deitu zuten LABeko delega-
tuek lantegi aurrean. Elkarretara-
tzera zenbait herritar eta udal-or-
dezkari ere bertaratu ziren.

Sindikatutik aurreratu dute en-
presari salaketa jartzeko aukera 
aztertzen ari direla. Euren hitze-
tan, Gometeguiko zuzendaritzak 
ez du bete langileekin iaz (Enpre-
sa Poloniara eramatearen gatazka 
sortu zenean) egin zuen akordioa. 
Langileek soldata jaitsita datozen 

bi urteetan kaleratzerik egongo ez 
zela adostu zuten enpresarekin.

Jazarpena 
Kaleratutako langileetako ba-

tek hiru aste baino gehiago dara-
matza lantegi aurrean autokara-
bana batean bizitzen, zortzi langi-
leen berronartzea aldarrikatzeko. 
Salatu dutenez, hainbat jazarpen 
jasan ditu egun hauetan. Ekainaren 
2ko goizean kaleratzeak salatzeko 
jarritako pankartak kendu zizkio-
ten, eta tailer barruko kutxa ba-
tean agertu ziren. Asteazkenean, 
berriz, enpresako arduradunetako 
batek goizaldeko ordu bietan langi-
leak jarria zuen karpari euskarriak 
kendu eta furgoneta bat aparkatu 
zuen bertan. Ondoren, “lantegian 
zarata sortzeari” ekin zion, “kan-
poan zegoen langilea izorratzea-
rren”.

Kaleratutako langileen 
alde mobilizatu dira 
Gometeguin

Elkarretaratzea  deitu  zuen LABek atzo lantegian /aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

ERREDAKZIOA I 
Santa Klara auzoan kokatuta-

ko etxeko kontsumorako ortu 
ekologikoen zozketan baratze-
rako 13 lursail banatu dira. Hi-
ritarren eskura jartzeko beste 
10 partzela ditu oraindik uda-
lak. Erabiltzaileei bideratutako 
espazioak 100 metro karratu 
ditu eta ereiten hasteko prest 
dago. Egitasmo horretan parte 
hartu nahi duen orok beharrez-
koa izango du Urduñan errolda-
tua egotea.

Ortu ekologikoak 
eskuratzeko 
aukera zabalik

Autokarabanetarako parkinga 
egiteko akordioa sinatu dute

Urduñako udalak autokara-
banen parkinga egiteko araudia 
zehazten duen akordioa sinatu 
du. Ideien lehiaketa bidez bideratu 
zuten udazkenean proiektua, eta 
“Wegoaz Camping-Car syte” egi-
tasmoa izan zen garaile.

Maiatzaren 21eko udalbatzan 
onartu zuten autokarabanetara-
ko aparkalekua jartzeko lur saila-
ren esleipena. Ildo beretik, araudi 
bat osatu dute, zezen-plazako jar-
duerak eta autokarabanen parkin-
gekoak bateragarriak izan daite-

zen. Hala, bi eremuetan egiten di-
ren ekimenek ez dute aurrera egi-
teko arazorik izango..

Autokarabana. 

LAMUZAKO IKASLEAK GARAILE: “Eta ereingo bagenu” lehiaketaren 
bitartez, Laudioko ikasleek udalak transmititutako baloreak jaso dituzte 
lorontzietan. Lorontzi ikusgarrienak saritu dituzte eta irabazleak Lamuza 
Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 6. mailakoak izan dira.

_herriz herri
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Bi eta sei urte bitartean irauten 
du pertsonak buruan duen ile 
bakoitzak. Gutxi gora behera, 
60.000-150.000 ile ditu gizakiak 
buruan. Egunero 100 bat ile 
galtzen dira. Baldintza normaletan 
erortzen diren ileak bizi-zikloa 
amaitzearren hil egiten dira, beste 
ile osasuntsu batek ordezkatzen 
duelarik. Hortaz, ilea beti dago 
berritze-prozesu batean. Ileak 3 
ziklo nagusi ditu: hazte faseak 3-4 
urte irauten du, 3 astez eten egiten 
da eta hiru hilabeteko atsedenaren 
ostean erori. Buruko ileen %85 
hazte prozesuan dago, eta %15 
atsedenekoan. Iraupena, ordea, 
pertsona bakoitzaren araberakoa 
da. Askok ilea norbanakoaren 
nortasunarekin lotzen dute. 
Estetika eta modatik harago, 
ordea, zientifikoki frogatua dago 
ileek pertsonen osasuna ere 
adierazten dutela. Horren adibide 
da alopezia, hau da, hildako ileek 
ordezkorik ez dutenean gailentzen 
den burusoiltasuna. 

Ile txurien zergatia 
Zergatik ateratzen dira ile 

txuriak? Ilearen berezko kolorea 
bi proteinaren araberakoa 
da eumelan inaren e ta 
feomelaninaren araberakoa, hain 
zuzen ere. Eumelanina gailentzen 
zaienek ile marroia edo beltza 
izaten dute, eta feomelanina 
gehiago dutenek ile hori edo 
gorrixkagoa. Bi proteina horien 
faltak sortzen du ile zuri-grisa. 

Melaninak ere badu eragina 
ilea zuritzeko prozesuan, kolorea 

hazte 
prozesuan 

dago

urteko 
bizitza du 
buruko ile 
bakoitzak

%852-6100
egunero 
galtzen 
den ile 

kopurua

Ilea, moda baino gehiago

ematen dion pigmentua baita. 
Melanina ilearen sustraietan 
dauden zelula batzuek sortzen 
dute. Gaztetan melanina asko 
sortzen dute zelulek, baina zahartu 
ahala zelula horiek hil egiten dira, 
eta ileak galdu egiten du gaztetako 
kolorea. Zuritze prozesu hori, 
ordea, luzea izan ohi da, 10-20 
urte bitartekoa. Alabaina, ez du 
pertsona orok jasaten. Batzuei oso 
gazterik hasten zaie ilea zuritzen, 
beste batzuei zahartzaroan eta 
gutxi batzuei sekula ez. Prozesu 
horretan bakoitzaren ezaugarri 
genetikoek ere eragin handia 
izaten dute. 

Ile erorketa
Dermatologia da ileko arazo 

edo gaixotasunak artatzen dituen 
medikuntza espezialitatea.

Ikerketei helduz, 20 urtetik 
beherako gizonezkoen %20 
alopezia androgenikoa jasaten ari 

da, hau da, buru-soiltasuna. 50 
urteko gizonezkoengan, aldiz, are 
ohikoagoa da, %50 baitago egoera 
horretan. Europako Gallup Instituak 
egindako inkesten arabera, 
mutilen artean hirutik batek 
aitortzen du burusoil geratzeko 
beldurra. Ilea bere irudiaren osagai 
garrantzitsutzat du %80k, baina 
ile erorketaren aurrean ez dira 

dermatolgooarengana joaten. 
Horren aurrean merkatuko 
produktuak kontsumitzeko joera 
nabarmentzen da, nahiz eta kasu 
gehienetan tratamendu horiek 
zientifikoki eraginkorrak direla 
frogatu gabe egon. 

Ilea ahultzen duten faktoreak
Estresa, okerreko elikadura, 

alkohola, tabakoa, eguzkia, 
igerilekuetako kloroa, gehiegizko 
tindatzea, ilearen kizkurtu edo 
lisatzeko tratamendu kimikoak, 
higiene eskasa... Asko dira 
ilea ahultzen duten faktoreak. 
Ondorioz, ilea lehortu egiten da, 
gantza edo koipea areagotu, 
askatzeko unean zailtasunak 
sortu, distira gutxitu, muturrak 
bikoiztu... 

Horregatik, astean bi edo hiru 
aldiz garbitzearen garrantzia 
nabarmentzen dute adituek. 
Arrazoia ilean koipea pilatzea 

Urtaroaren eta klimaren 
ezaugarrien arabera ileak 
alterazioak jasaten d itu. 
Tenperatura altuetatik eta 
lehorteetatik hotz sentsazio 
eta hezetasunera igarotzeak 
ilean ondorio ezberdinak ditu, 
desbitalizazioa, idortzea edo 
elektrizatzea, besteak beste. 
Ilearen deshidratazioagatik 
zahia ateratzen da, azala altxatu 
egiten baita. 

Hori  dela-eta, neguan 
ur beroaz ez abusatzea 
gomendatzen dute, i lea 
lehortu egiten duelako. Udan, 
aldiz, garrantzitsua da eguzki 
izpiekin, itsasoko urarekin edo 
kloroarekin kontuz ibiltzea.

Ilargiaren indarra 
Ilea mozteko orduan eragina 

duen beste faktore bat ilargia 
da. Baratzean bezala, ilargiaren 
fasearen arabera i learen 
hazkuntza bizkortu edo moteldu 
egiten da. Horregatik, ilberria 
dagoenean ez dute ilea moztera 

saihestea da, izan ere, gantzek 
mikrobioen ugalpena eragiten 
dute, eta horrek ileen oxigenazioa 
eragozten du. Haatik, garbitu 
aurretik lehendabizi urarekin 
zikinkeria alboratzea gomendatzen 
dute, gantza eta hautsa kentzeko. 
Eta, ondoren, xanpua ematea. Ilea 
osasuntsu mantentzeko beste 
teknika  bat lehortzean ez igurtzea 

ARRAUTZA: Arrautz gordina edozein ile 
motarako da ona. Zuringoak koipe eta proteina 
asko ditu, eta gorringoak bakteriak ezabatzen 
ditu, gantza murriztuz.

YOGURTHA: Txanpua baino 20 minutu 
lehenago botata ilea lehortzen du.

GARAGARDOAREN LEGAMIA: Gargardoari 
ekilore olioa eta arrautz gordin bat 
gehituta ile garbira botaz gero, bolumena 
handitzen da. Tratamendua ilea garbi 
dagoela egin behar da, 15 minutuz itxaron 
ondoren urarekin kentzeko.

LIMOI, OLIO eta UR NAHASKETA: Bina 
koilarakada limoi zuku, oliba olio eta ur 
nahastuz azal zatiak askatzen dira. Horrez 
gain, olioak azala leuntzen du.

EZTIA: Plantxak erabiltzean, eguzkiaren 
ostean edo ile lehorretan ilea hezetzeko 
baliagarria da. 20 minutuz itxaron ondoren 
urarekin kendu behar da.

1

2

4

3

5

7

6 KAMAMILA EDO OZPINA: Ilearen kolorea 
argitzeko erremedio naturala dira.

AGUAKATEA: Ilea suabetzen du. Birrindu, burua 
masajeatu eta 15 minuturen ondoren urarekin 
kendu behar da. Krema, arrautz edo maionesa 
koilaradakada batekin efektua bikoizten da.

joatea aholkatzen. Ilbetea 
dagoenean, berriz, osasuntsu 
eta kantitate gehiagorekin 
ateratzen da ilea. Haatik, 
ilbetea baino egun bat lehenago  
moztea ilea gomendatzen 
dute hainbatek. Ilbehera da 
ilea mozteko faserik egokiena, 
hazteko prozesua mantsoagoa 
delako, eta horrek, ile mozketak 
gehiago irautea suposatzen du, 
ez baita hain arin luzatzen.

Ilargiaren 
eta  klimaren eragina

Tratamendu naturalak
da. Lehorgailua erabiltzekotan 
burutik 15 zentimetrotara 
gutxienez jartzea da onena, eta 
aire hotza baliatzea. 

Orraztean ileko hautsa eta 
zelula hilak ezabatzen dira, 
sustraien mailako odol zirkulazioa 
eraginez. Dena dela kontuz ibili 
behar da intentsitatearekin, 
bortitzegi zein maizegi egiteak 
ileak babesgailutzat duen kutikula 
urratu egiten baitu. Pintzek, gomek, 
klipek eta tankerako apaingailuek 
ilearen sustraietan presioa egiten 
dute. Hori dela-eta, egunero 
txirikorda edo antzekoekin ilea 
moldatzea kaltegarria da adituen 
iritziz, ilea luzarazi egiten delako. 

Kolore aldaketa
Ilea milaka urtean tindatu da 

landareak eta mineralak erabiliz, 

hennarekin kasu. Ilea naturalki 
eta iraunkorki tintatzeko osagaien 
artean daude, besteak beste, 
kamamila, azafraia eta intxaurra. 
Izan ere, kutikulari kolorea ematen 
diote. Kolorea aldatzeko prozesu 
zein produktu guztiek bi fase 
dituzte: kolore galtzekoa eta  itxura 
berria hartzekoa.

 Ilearen memoria
Antropologoek, arkeologoek, 

sendagileek edota poliziek ilea 
oso baliagarritzat dute. Pertsona 
baten ilearen konposizio kimikoa 
aztertuta haren mugimendu 
geografikoen berri izan daiteke 
Tamsin Bishton adituak gidatzen 
duen taldearen arabera. Izan ere, 
frogatu dutenez, herrialde jakin 
bateko edariaren arrastoak ilean 
aurkitu daitezke.

ILEAPAINDEGIA eta ESTETIKAILEAPAINDEGIA eta ESTETIKA
AITZIBERAITZIBERAITZIBERAITZIBER

UDAKO ORDUTEGIA 9:00 - 14:00 VIRGEN DEL CARMEN, 5 BAXUA - LAUDIO-

Ileapaindegian etxean bezala
946 72 25 12662 16 92 74

MOROCCANOIL PRODUKTU ESKLUSIBOAK

EGUZKILORE 

· Emakume, gizon eta
  umeentzako ileapandegia

· Ile-bilduak eta orrazkera
  dotoreak

· Ezkongaiak

· Manikura eta pedikura
· Argizari eta laser depilazioa
· Aurpegi eta gorputz tratamenduak
· Makilajea
· Betileentzako tinta iraunkorra
· Solariuma
· Gelezko azazkalak eta esma· Gelezko azazkalak eta esmalte
  iraunkorra

Ileapandegia
Estetika

HITZORDUA HARTZEKO
945 105 243

Garai Plaza,4   Artziniega  

ileapandegia
solariuma

Lucas rey kalea 3, baxua
Amurrio

 945025028

ORDUTEGIA
Asteartetik ostiralera: 9.30 - 13.30 eta 15.30 - 19.30
Larunbatetan: 9.00- 14.00

Ileen
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Bi eta sei urte bitartean irauten 
du pertsonak buruan duen ile 
bakoitzak. Gutxi gora behera, 
60.000-150.000 ile ditu gizakiak 
buruan. Egunero 100 bat ile 
galtzen dira. Baldintza normaletan 
erortzen diren ileak bizi-zikloa 
amaitzearren hil egiten dira, beste 
ile osasuntsu batek ordezkatzen 
duelarik. Hortaz, ilea beti dago 
berritze-prozesu batean. Ileak 3 
ziklo nagusi ditu: hazte faseak 3-4 
urte irauten du, 3 astez eten egiten 
da eta hiru hilabeteko atsedenaren 
ostean erori. Buruko ileen %85 
hazte prozesuan dago, eta %15 
atsedenekoan. Iraupena, ordea, 
pertsona bakoitzaren araberakoa 
da. Askok ilea norbanakoaren 
nortasunarekin lotzen dute. 
Estetika eta modatik harago, 
ordea, zientifikoki frogatua dago 
ileek pertsonen osasuna ere 
adierazten dutela. Horren adibide 
da alopezia, hau da, hildako ileek 
ordezkorik ez dutenean gailentzen 
den burusoiltasuna. 

Ile txurien zergatia 
Zergatik ateratzen dira ile 

txuriak? Ilearen berezko kolorea 
bi proteinaren araberakoa 
da eumelan inaren e ta 
feomelaninaren araberakoa, hain 
zuzen ere. Eumelanina gailentzen 
zaienek ile marroia edo beltza 
izaten dute, eta feomelanina 
gehiago dutenek ile hori edo 
gorrixkagoa. Bi proteina horien 
faltak sortzen du ile zuri-grisa. 

Melaninak ere badu eragina 
ilea zuritzeko prozesuan, kolorea 

hazte 
prozesuan 

dago

urteko 
bizitza du 
buruko ile 
bakoitzak

%852-6100
egunero 
galtzen 
den ile 

kopurua

Ilea, moda baino gehiago

ematen dion pigmentua baita. 
Melanina ilearen sustraietan 
dauden zelula batzuek sortzen 
dute. Gaztetan melanina asko 
sortzen dute zelulek, baina zahartu 
ahala zelula horiek hil egiten dira, 
eta ileak galdu egiten du gaztetako 
kolorea. Zuritze prozesu hori, 
ordea, luzea izan ohi da, 10-20 
urte bitartekoa. Alabaina, ez du 
pertsona orok jasaten. Batzuei oso 
gazterik hasten zaie ilea zuritzen, 
beste batzuei zahartzaroan eta 
gutxi batzuei sekula ez. Prozesu 
horretan bakoitzaren ezaugarri 
genetikoek ere eragin handia 
izaten dute. 

Ile erorketa
Dermatologia da ileko arazo 

edo gaixotasunak artatzen dituen 
medikuntza espezialitatea.

Ikerketei helduz, 20 urtetik 
beherako gizonezkoen %20 
alopezia androgenikoa jasaten ari 

da, hau da, buru-soiltasuna. 50 
urteko gizonezkoengan, aldiz, are 
ohikoagoa da, %50 baitago egoera 
horretan. Europako Gallup Instituak 
egindako inkesten arabera, 
mutilen artean hirutik batek 
aitortzen du burusoil geratzeko 
beldurra. Ilea bere irudiaren osagai 
garrantzitsutzat du %80k, baina 
ile erorketaren aurrean ez dira 

dermatolgooarengana joaten. 
Horren aurrean merkatuko 
produktuak kontsumitzeko joera 
nabarmentzen da, nahiz eta kasu 
gehienetan tratamendu horiek 
zientifikoki eraginkorrak direla 
frogatu gabe egon. 

Ilea ahultzen duten faktoreak
Estresa, okerreko elikadura, 

alkohola, tabakoa, eguzkia, 
igerilekuetako kloroa, gehiegizko 
tindatzea, ilearen kizkurtu edo 
lisatzeko tratamendu kimikoak, 
higiene eskasa... Asko dira 
ilea ahultzen duten faktoreak. 
Ondorioz, ilea lehortu egiten da, 
gantza edo koipea areagotu, 
askatzeko unean zailtasunak 
sortu, distira gutxitu, muturrak 
bikoiztu... 

Horregatik, astean bi edo hiru 
aldiz garbitzearen garrantzia 
nabarmentzen dute adituek. 
Arrazoia ilean koipea pilatzea 

Urtaroaren eta klimaren 
ezaugarrien arabera ileak 
alterazioak jasaten d itu. 
Tenperatura altuetatik eta 
lehorteetatik hotz sentsazio 
eta hezetasunera igarotzeak 
ilean ondorio ezberdinak ditu, 
desbitalizazioa, idortzea edo 
elektrizatzea, besteak beste. 
Ilearen deshidratazioagatik 
zahia ateratzen da, azala altxatu 
egiten baita. 

Hori  dela-eta, neguan 
ur beroaz ez abusatzea 
gomendatzen dute, i lea 
lehortu egiten duelako. Udan, 
aldiz, garrantzitsua da eguzki 
izpiekin, itsasoko urarekin edo 
kloroarekin kontuz ibiltzea.

Ilargiaren indarra 
Ilea mozteko orduan eragina 

duen beste faktore bat ilargia 
da. Baratzean bezala, ilargiaren 
fasearen arabera i learen 
hazkuntza bizkortu edo moteldu 
egiten da. Horregatik, ilberria 
dagoenean ez dute ilea moztera 

saihestea da, izan ere, gantzek 
mikrobioen ugalpena eragiten 
dute, eta horrek ileen oxigenazioa 
eragozten du. Haatik, garbitu 
aurretik lehendabizi urarekin 
zikinkeria alboratzea gomendatzen 
dute, gantza eta hautsa kentzeko. 
Eta, ondoren, xanpua ematea. Ilea 
osasuntsu mantentzeko beste 
teknika  bat lehortzean ez igurtzea 

ARRAUTZA: Arrautz gordina edozein ile 
motarako da ona. Zuringoak koipe eta proteina 
asko ditu, eta gorringoak bakteriak ezabatzen 
ditu, gantza murriztuz.

YOGURTHA: Txanpua baino 20 minutu 
lehenago botata ilea lehortzen du.

GARAGARDOAREN LEGAMIA: Gargardoari 
ekilore olioa eta arrautz gordin bat 
gehituta ile garbira botaz gero, bolumena 
handitzen da. Tratamendua ilea garbi 
dagoela egin behar da, 15 minutuz itxaron 
ondoren urarekin kentzeko.

LIMOI, OLIO eta UR NAHASKETA: Bina 
koilarakada limoi zuku, oliba olio eta ur 
nahastuz azal zatiak askatzen dira. Horrez 
gain, olioak azala leuntzen du.

EZTIA: Plantxak erabiltzean, eguzkiaren 
ostean edo ile lehorretan ilea hezetzeko 
baliagarria da. 20 minutuz itxaron ondoren 
urarekin kendu behar da.

1

2

4

3

5

7

6 KAMAMILA EDO OZPINA: Ilearen kolorea 
argitzeko erremedio naturala dira.

AGUAKATEA: Ilea suabetzen du. Birrindu, burua 
masajeatu eta 15 minuturen ondoren urarekin 
kendu behar da. Krema, arrautz edo maionesa 
koilaradakada batekin efektua bikoizten da.

joatea aholkatzen. Ilbetea 
dagoenean, berriz, osasuntsu 
eta kantitate gehiagorekin 
ateratzen da ilea. Haatik, 
ilbetea baino egun bat lehenago  
moztea ilea gomendatzen 
dute hainbatek. Ilbehera da 
ilea mozteko faserik egokiena, 
hazteko prozesua mantsoagoa 
delako, eta horrek, ile mozketak 
gehiago irautea suposatzen du, 
ez baita hain arin luzatzen.

Ilargiaren 
eta  klimaren eragina

Tratamendu naturalak
da. Lehorgailua erabiltzekotan 
burutik 15 zentimetrotara 
gutxienez jartzea da onena, eta 
aire hotza baliatzea. 

Orraztean ileko hautsa eta 
zelula hilak ezabatzen dira, 
sustraien mailako odol zirkulazioa 
eraginez. Dena dela kontuz ibili 
behar da intentsitatearekin, 
bortitzegi zein maizegi egiteak 
ileak babesgailutzat duen kutikula 
urratu egiten baitu. Pintzek, gomek, 
klipek eta tankerako apaingailuek 
ilearen sustraietan presioa egiten 
dute. Hori dela-eta, egunero 
txirikorda edo antzekoekin ilea 
moldatzea kaltegarria da adituen 
iritziz, ilea luzarazi egiten delako. 

Kolore aldaketa
Ilea milaka urtean tindatu da 

landareak eta mineralak erabiliz, 

hennarekin kasu. Ilea naturalki 
eta iraunkorki tintatzeko osagaien 
artean daude, besteak beste, 
kamamila, azafraia eta intxaurra. 
Izan ere, kutikulari kolorea ematen 
diote. Kolorea aldatzeko prozesu 
zein produktu guztiek bi fase 
dituzte: kolore galtzekoa eta  itxura 
berria hartzekoa.

 Ilearen memoria
Antropologoek, arkeologoek, 

sendagileek edota poliziek ilea 
oso baliagarritzat dute. Pertsona 
baten ilearen konposizio kimikoa 
aztertuta haren mugimendu 
geografikoen berri izan daiteke 
Tamsin Bishton adituak gidatzen 
duen taldearen arabera. Izan ere, 
frogatu dutenez, herrialde jakin 
bateko edariaren arrastoak ilean 
aurkitu daitezke.

ILEAPAINDEGIA eta ESTETIKAILEAPAINDEGIA eta ESTETIKA
AITZIBERAITZIBERAITZIBERAITZIBER

UDAKO ORDUTEGIA 9:00 - 14:00 VIRGEN DEL CARMEN, 5 BAXUA - LAUDIO-

Ileapaindegian etxean bezala
946 72 25 12662 16 92 74

MOROCCANOIL PRODUKTU ESKLUSIBOAK

EGUZKILORE 

· Emakume, gizon eta
  umeentzako ileapandegia

· Ile-bilduak eta orrazkera
  dotoreak

· Ezkongaiak

· Manikura eta pedikura
· Argizari eta laser depilazioa
· Aurpegi eta gorputz tratamenduak
· Makilajea
· Betileentzako tinta iraunkorra
· Solariuma
· Gelezko azazkalak eta esma· Gelezko azazkalak eta esmalte
  iraunkorra

Ileapandegia
Estetika

HITZORDUA HARTZEKO
945 105 243

Garai Plaza,4   Artziniega  

ileapandegia
solariuma

Lucas rey kalea 3, baxua
Amurrio

 945025028

ORDUTEGIA
Asteartetik ostiralera: 9.30 - 13.30 eta 15.30 - 19.30
Larunbatetan: 9.00- 14.00

Ileen
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ITZIAR TERREROS AGINAKO (URDUÑA, 1989) KIMIKAN LIZENTZIADUNA ETA ANALISI FORENTSEAN MASTERRA.

ARANZADI ELKARTEAREKIN BATERA GALDAMESEN GERRA ZIBILEKO HOBIETATIK GORPUZKIAK ATERATZEN LAGUNDU ZUEN.

Itziar Terreros
“Ilea 0.75-1.5 zentimetro hazten da hilero” 

Ilea moda eta estetikarekin 
lotzen dute askok. Zuk ere bai? 

Egia esan ez dut modan arreta 
jartzen eta ilearekin zerikusia 
duenarekin are eta gutxiago. Ez 
naiz modaren arabera “look”s 
etengabe aldatzen duten 
horietakoa. Ilea luzeegi dudanean 
ile-apaindegira noa moztera 
etxean moztera ausartzen ez 
naizelako! 

Zientzian eta ikerkuntzan zertan 
lagun lezake ileak?

P e r t s o n a  b a t e n  D N A 
isolatzeko matrize aproposa da 
ilea. Batzuetan hisopo bidezko 
laginketa ezinezkoa denean, ile 
bidezko DNA probak eskatzen 
dira. Hala ere, aitatasun proba 
bat egiteko beharrezkoa da ileak 
folikulu kapilarra (sustraia) 
i z a te a ,  h o r r ek  d u e l a ko 
beharrezkoa dugun informazio 
genetikoa. Apurtutako edo 
moztutako ileak ezin dira 
aitatasun probak egiteko erabili, 
baina bai bi pertsona amaren 
leinu berdina konpartitzen 
duten determinatzeko.

Informazio ugari lor daiteke 
iletik askok ez jakin arren. Zer 
nabarmenduko zenuke zuk 
bizitako esperientzietatik?

Nik drogen edota farmakoen 
determinazioa nabarmenduko 
nuke. Normalean sustantzia 
hauen determinazioa egiteko 

beste lagin batzuk erabiltzen dira, 
hala nola, odola, gernua, listua, 
… Lagin mota hauetan berriki 
kontsumitutako sustantziak 
determina daitezke soil ik. 
Ilearen kasuan, aldiz, azken 
egunetan edota azken urteetan 
kontsumitutakoaren informazioa 
ematen digu. Horregatik oso 
erabilia da ilearen analisia 
desintoxikazio edo errehabilitazio 
prozesuetan.

Ilea 0.75-1.5 zentimetro 
hazten da hilero. Zentimetro 
bateko zatietan mozten da 
ilea, eta zati bakoitzaren 
analisia eginez, pertsona batek 
kontsumitutakoaren profil 
kronologikoa egin daiteke, buru-
azalaren ondoko zatiak lagina 
hartu baino 10 egun lehenago 
hartutako sustantziak islatzen 
dituelarik.

Ile fin batek informazio zabala 
eskain lezake. Adibidez?

Hala da bai, baina batzuetan ez 
dira CSI telesailean edo hainbat 
pelikuletan erakusten diren 

bezain errazak eta azkarrak 
izaten. Ile baten bidez pertsonaren 
gutxi gorabeherako adina eta 
sexua determina daiteke, ilea 
ze zonaldetik datorren jakin, 
moztua edo sustraitik kendu den, 
batzuetan pertsonaren lanbidea 
zein den asmatzen ere lagun 
dezake, zein distantziatik tirokatu 
den pertsona bat,…

Aurrera begira, baduzu beste 
ikasketa edo proiekturik buruan?

Karreran eta batez ere 
masterrean ikasitakoa praktikan 
jartzea lagunduko didan lan bat 
bilatzea da nire helburua. Hala 
ere, gaur egun gauzak nola dauden 
ikusita, datorren ikasturterako 
atzerrian praktikak egiten 
lagunduko didan beka baten zain 
nago. Proiektu hau aurrera ez bada 
ateratzen, beste ikasketa batzuk 
egiteko asmoa dut. 

“Pertsona baten 
DNA isolatzeko 

matrize aproposa 
da ilea”

“Ileak azken
urteetan 

kontsumitutako 
sustantzien 

informazioa
ematen digu”

ILEAPAINDEGI MISTOA    ·    EDERTASUNA    ·    LURRINDEGIA    ·    OSAGARRIAK   ·    BEHIN-BETIKO DEPILAZIOA    ·    SAUNA    ·    SOLARIUMA

Asteartetik ostiralera: 9:30/19:00 (EGUERDIAN ERE ZABALIK) Larunbatetan: 9:00/14:00

Dionisio Aldama, 20
(Geltokiaren aurrean) AMURRIO

Tel. 945 89 08 41

Extensioak eta ileordeak

Ezkonberri, amabitxi eta 
gonbidatuentzako osagarri eta
apaingarriak
(loreak, brotxeak, kristalezko urkilak,
lumak eta ilearentzako bitxiak)

MAITEMINTZEKO
BETILE eta BEKAINAK

BIZARGINTZA ZERBITZU BERRIAALISATZE
BRASILDARRA

ORRAZKERA
DOTORE ETA LIRAINAK

·Formolik gabeko
 alisatze iraunkorra

·Kalitatezko komestika
 naturalarekin 

·Zortzi asteko iraunaldia

Kokospeko, 
bibote eta 
bizarren 
konponketa, 
kolore
tratamendua eta 
mozketa

Uberlash tratamendua:
·Trinkoagoak
·Lodiagoak
·Sendoagoak
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_jendartea

MURGAKO JAIAK: 
Ekainaren 21, 23 eta 24an

DELIKAKO JAIAK: 
Ekainaren 26tik 28ra

SANPEDROPEKOAK (LAUDIO): 
Ekainak 26-28

SAN PEDRO JAIAK 
(ARRANKUDIAGA): 
Ekainaren 27tik 29ra

ERRETESEKO JAIAK: 
Uztailaren 4an eta 22an

BASAKOETXEKO JAIAK 
(ARRANKUDIAGA): Uztailak 12

GOIKOLARRA AUZOKO JAIAK 
(AMURRIO): Uztailak 11

TERTANGAKO JAIAK: 
Uztailaren 9tik 12ra.

SALMANTONEKO JAIAK: 
Uztailaren 18an.

LUIAONDOKO JAIAK: 
Uztailaren 18tik 19ra

ERRETES TUTERA ETA 
SALBANTONE JAIAK: 
Uztailaren 17tik 19ra.

ARAKALDOKO JAIAK: 
Uztailaren 17tik 19ra

SANTA MARINAKO JAIAK 
(OROZKO): Uztailak 18

ZUHATZAKO JAIAK: 
Uztailaren 18tik 19ra

LARRINBEKO JAIAK: 
Uztailaren 24-25

SANTIAGO EGUNA 
TXARLAZON: 
Uztailak 25

AGINAGAKO JAIAK: 
Uztailaren 23tik 25era.

ARETAKO JAIAK: 
Uztailaren 24-27

UGARTEKO JAIAK: 
Uztailaren 31tik Abuztuak 2ra 

LANTENOKO JAIAK: 
Uztailaren 25aren inguruan

UZTAILA

LUIAONDOKO JAIAK
(SAN LORENZO): 
Abuztuaren 10ean

URIGOTIKO JAIAK 
(OROZKO): 
Abuztuaren 7tik 9ra

ANDRA MARI 
(ARRANKUDIAGA): 
Abuztuak 8, 14, 15, 16 eta 17 

ORRUÑOKO JAIAK 
(URDUÑA):  
Abuztuak 9

KALE BARRIAKO JAIAK 
(URDUÑA): 
Abuztuak 16

AMURRIOKO JAIAK: 
Abuztuaren 12tik 17ra

IBARRAKO JAIAK 
(OROZKO): 
Abuztuak 15 eta 16

LUXOKO JAIAK: 
Abuztuaren 15aren bueltan

LAUDIOKO JAIAK: 
Abuztuaren 15tik 17ra eta 
26tik 30era.

SAN BARTOLOME 
(AMURRIO, LARRABE AUZOA)
Abuztuaren amaieran

OKONDOKO 
SAN BARTOLOME JAIAK: 
Abuztuaren 21tik 24ra

ALORIAKO JAIAK: 
Abuztuko azken asteburuan

SOXOKO JAIAK: 
Abuztuko azken asteburuan

OROZKOKO JAIAK (SAN 
ANTOLINAK): Irailaren 1etik 
6ra.

URDUÑAKO KOROATZE JAIAK: 
Iraila hasieran

ETXAURRENGO JAIAK: 
Irailak 13

SAN VITORES (AIARA): 
Iraileko lehengo larunbatean

BARANBIOKO JAIAK: 
Iraileko bigarren asteburuan

ARTZINIEGAKO JAIAK:
Irailaren 4tik 13ra

LATIORROKO JAIAK (LAUDIO): 
Irailaren 18tik 20ra

ATXETAKO JAIAK 
(ARRANKUDIAGA): Iraileko hi-
rugarren asteburuan

LEKAMAÑAKO JAIAK: Iraileko 
azken asteburuan

MENAGARAI ETA BEOTEGIKO 
JAIAK: Iraila amaieran

IRAILA

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Udako solstizioa ospatzeko sua 

ez da izango egun hauetan zehar 
piztuko den gauza bakarra. Beste 
gauza bat piztuko da baita: suziria, 
Aiaraldeko udako jaien maratoiari 
hasiera emango diona. 

Ez dira gutxi eskualde osoan 
zehar festa egiteko egongo di-
ren paradak, orotara 50 jai ingu-
ru egongo baitira, ekainetik uztai-
lera bitartean.

Murgako eta Delikako jaiek osa-
tuko dute seguru asko oso-oso  
osasuntsua izango ez den parranda
-maratoi horren lehen kilometroa, 
ekaineko azken asteburuan izango 
baitira biak, Laudioko Jaiak Koordi-
nakundeak antolatzen dituen San-
pedropekoekin eta Arrankudiagan 
ospatzen diren San Pedro Jaiekin 
batera.

Behin uztailean sartuta, festak 
ez du etenik izango. Herri txiki asko 
ditu Aiaraldeak, eta denek dute 
jai-egunen bat gutxienez, gehiene-
tan Santu baten omenezko dataren 
baten inguruan. Gauzak hala, jai txi-
kiak dira hilabete horretan egongo 
direnak. Baina jai txikiek ere izan ohi 
duten euren xarma, oso herrikoiak 
izateko joera(1) dutelako. 

Abuztua, berriz, “jai handien” hila-
betea izango da. Orduan izango bai-
tira eskualdeko bi herri nagusiene-

tako festak: Amurriokoak eta Lau-
diokoak. Laudioko Jaien bigarren 
txanpak(2) gogor lehiatu beharko 
du aurten Bilboko Aste Nagusia-
rekin, egun guztietan zapalduko 
baitira elkar. 

Askorentzat iraila izango da udaz 
eta festaz ahaztu eta ikasturte be-
rriari aurre egiteko hilabetea. Baina 
Aiaraldeko herri askotan jarraituko 
du festa giroak. Hilabetearekin ba-
tera hasiko dira Orozkoko San An-
tolinak, eta hilaren 6ra arte iraungo 
dute. Artziniegakoak, berriz, hila-
ren 4an hasi eta 13an bukatuko dira. 

Jarraipen berezia 
Udako jaien jarraipen berezia 

egingo du Aiaraldea Komunikazio 
Leihoak. Festa guztiak agendan 
biltzeaz gain, protagonistei eginiko 
elkarrizketak, argazki-galeriak zein 
bideoak ere argitaratuko ditu. Twit-
ter edo Facebook bezalako sare so-
zialak erabiliko ditu baita, eta herri-
tarrek euren argazki, bideo zein txio 
propioak bidaltzea sustatuko(3) du. 
Paperezko formatuak ere izango du 
protagonismoa, uztailean argitara-
tuko den gehigarri bereziarekin. 

Hastear dago Aiaraldeko jaien maratoia. Argazkia : aiaraldea.eus

50 festatik gora ospatuko dira ekainetik irailera bitartean Aiaraldean. Herri txikietan 
hasiko da festa, ekaina eta uztaila bitartean. Herri handien txanda izango da gero, 
Amurrio eta Laudioko jaiekin. 

60 jai baino 
gehiago ospatuko 
dira Aiaraldean 
ekainetik irailera 
bitartean

Aiaraldea 
Komunikazio 
Leihoak 
eskualdeko 
jaien jarraipen 
berezia egingo du 
udan zehar, eta 
festen inguruko 
aldizkari berezi 
bat kaleratuko du

Udako jai-maratoia, 
suziriaren zain

EKAINA

Hiztegi lagungarria 
Joera(1), tendentzia / Txanpa(2), za-

tia / Sustatu(3), bultzatu

ABUZTUA
LENDOÑOBEITIKO JAIAK: 
Abuztuak 3

KEXAAKO JAIAK: Abuztuaren 
5aren inguruan

SAN ROMAN JAIAK (OKONDO): 
Abuztuak 8 eta 9

LUIAONDOKO JAIAK
(SANTO DOMINGO): 
Abuztuak 8-9 inguruan

ABUZTUA
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_kirola
FUTBOLA: 
CD Laudiok ez diruz larri 
ibili arren ez desagertzea 
erabaki du

LASTERKETA:
“Jositoren III. memoriala“ 
egingo dute ekainaren 
28an

Goizeko 11:00etan izango da hi-
tzordua eta 10 km-tako lasterke-
ta egin behar izango dute korri-
kalariek. Laudioko Atletismo Klu-
bak antolatu du lasterketa. Ka-
tegoria ezberdinak egongo dira: 
Gizonezko eta emakumezko se-
niorrak, 40 urte baino gutxiago-
ko beteranoak,  50 urte baino gu-
txiagoko beteranoak eta maila in-
fantila.

MENDI LASTERKETAK:
Ultratrail Euskal 
Selekzioko kide izango 
da Gaizka Barañano

“Ultratrail” taldean sartu da Gaiz-
ka Barañano eta horregatik ekai-
naren 26an “Gran Trail Peñalaran” 
lehiaketan parte hartuko du, Es-
painiako Txapelketan. 110 km egin 
beharko ditu 5.500 metroko des-
nibel positiboarekin. Amurrioarra 
2006an hasi zen mendiko laster-
ketetan parte hartzen. Egun, Eus-
kal Herriko ultratrail txapelduna da 
eta Amurrioko Trail Taldeko kidea. 

Ekainaren 1ean bazkide, guraso 
zein entrenatzaileekin egin zuten 
batzarra eta egoera ekonomiko la-
rrian egon arren taldeak aurrera ja-
rraituko duela erabaki du. Hala, hu-
rrengo denboraldirako taldeentza-
ko inskripzioa ziurtatu dute. Ekaina-
ren 30ean beste asanblada bat dei-
tu dute Batzorde kudeatzailea eta 
Zuzendaritza berria sortzeko hel-
buruarekin. 

Bikoteetako bat Euskadiko txa-
peldun bihurtu da, eta bestea txa-
peldunordea. Donostian jokatu di-
tuzte txapelketako partidak eta 
probintzia bakoitzeko onenek ba-
karrik jokatu dute. Yuste eta Mu-
guruzak infantil B kategorian joka-
tzen dute. Lehenengo partiduan 
bizkaiatarrak izan zituzten aurkari 
eta inolako arazorik gabe garaipena 
lortu zuten, izan ere, 18-01 bukatu 
zen partidua. Bigarren partiduan ez 

zuten hain erraz irabazi baina, hala 
ere, gipuzkoarren kontra 18-13ko 
emaitza lortu zuten. Amondo eta 
Alonso infantil B kategorian lehia-
tu ziren. Gipuzkoaren aurka aritu zi-
ren lehenengo partiduan eta 18-11 
emaitza lortuz irabazi zuten. Au-
rreko asteburuan, ordea, Bizkaia-
ren kontra galdu egin zuten, eta on-
dorioz, txapelketan 2.postua lortu 
dute. Azkeneko partidaren emaitza 
08-18koa izan zen.

Herriaren eskupilota  taldeak 
emaitza onak erdietsi ditu 
Euskadiko Eskolarteko 

ERREDAKZIOA I Irati Moreno

Arabako Selekzioa osatzen duten pilotariak / Herriaren

Bedarbideko 
jubenilak Kopako 
txapeldun

Larunbatean lortu zuten garai-
pena Urduñako Bedarbide Saskiba-
loi Taldeko jubenilek. Urduñarrek 
41-40ko emaitza lortu zuten So-
pelako Ugeraga taldearen kontra. 

Partidua ondo hasi zen Bedarbi-
derentzat, 10 puntuko abantailare-
kin abiatu baiziren (16-6). Ugeragak, 
baina, azkar berdindu zuen parti-
dua. Norgehiagoka  bukatzeko 2 mi-
nutu besterik falta  zirenean, Be-
darbidek garaipeneko saskiratzea 
egin zuen.

ERREDAKZIOA I  Irati Moreno
Ekainaren 7an izan zen Euskadi-

ko erlojupeko txirrindularitza txa-
pelketa. Luisa Ibarrolak Saratxoko 
txirrindularia sailkapen orokorrean 
zein kadete mailan 2. postua lortu 
zuen, eta horrek Espainiako Txapel-
ketan lehiatu ahal izateko txartela 
eman dio.

Guztira 36 txirrindularik parte 
hartu zuten erlojupeko proban. Lui-
sa Ibarrola lehenengo postua lortu 
zuen txirrindularia baino 8 segun-
do beranduago iritsi zen metara. 

ESKUPILOTA:

Luisa Ibarrola 
Espainiako 
Txapelketara

ERREDAKZIOA I  Irati Moreno

Iaz bezala, aurten ere Gen-
tza Zabala Udaetaren II. ome-
naldia dela eta Ellakuri futbol 
zelaian Nerbioialdeko neskek 
partidu bat jokatu dute, Gas-
teizko Aurrera-ren kontra. Ner-
bioaldeko selekzioa CD Laudio-
ko neskek osatu dute Ugao, Or-
duña, Pauldarrak eta Athletice-
ko jokalari batzuek lagunduta. 
Markagailua 1-1 geratu da. Ber-
dinketa zuzena emaitzan, baina 
baita zelaian ere. Bi taldeek ka-
litate handiko neskak dauzkate 
eta partidu ederra egiten saiatu 
dira 90 minutuetan. 

Bi taldeak zelaira kanporatu 
direnean, txaloak baino ez dira 
entzun. Futbol zelaiko harmaila 
jendez gainezka egon da azken 
minutura arte. Partidua hasi  
aurretik, zelai erdian neskak el-
kartuta, minutu bateko isilunea 
egin dute Gentza Zabala oroi-
tuz arbitroak, Jose Antonio Tei-
xeira Vitienesek, hasiera eman 
arte.  Lehenengo zatian Aurre-
rak aukera asko izan ditu, hain-
bat alditan aurkariaren atera 
heldu baitira. Baina Nerbioalde-
ko neskek defentsa ederra lor-
tu dute partidu osoan, Joana 
Arranzek, gaur arte Athletice-
ko jokalaria izan denak, babes-
tuta. Atsedenaldi ostean,  Sha-
ronek eta Vallejok bikote bi-
kaina osatu dute eta 4 minutu 
baino ez dira falta izan Sharo-
nek Nerbioaldeko markagai-
lua igotzeko. Hala ere, Aurre-
rak ez du amore eman eta go-
gor jo du 72. minutuan marka-

gailua berdinduaz, Ainararen 
golarekin. Azken 18 minutuetan 
aukerak izanda ere, ez batak ez 
besteak ez dituzte aprobetxatu 
eta berdinketa batekin geratu 
gara Ellakurin. Bi taldeek par-
tiduaren kontrola banatu dute 
eta zelaian izugarrizko jokal-
diak ikusi ahal izan ditugu. Be-
netan kalitate handiko partidu 
bat izan da. 

Hortaz, emaitza zuzen bat, 
non bi taldeen kiroltasuna es-
kertu behar dugun. Gainera, 
emakumezkoen futbolak ahal 
duela erakutsi digute. Emaku-
meak izan arren, guk ere fut-
bola maite dugula eta kalita-
te handiko jokalari bihurtu gai-
tezkeela.  Hau guztia eta urte 
osoan egindako esfortzuenga-

tik eskerrak eman behar dizkie-
gu. Partidu zoragarri hau egi-
teagatik. Azken finean, arra-
zoi nagusiena Gentza oroitzea 
zen eta futbol festa honekin ze-
rutik, edo dagoen lekutik irri-
barre gozoa eragin diogu. Gen-
tzak CD Laudioko nesken ibilal-
dia hasi zuen, Paco Leon, Jone 
Cormenzana eta Leire Menoyo-
rekin (hasieratik eta oraindik CD 
Laudion jarraitzen duten bi nes-
kak) batera. Lagun ederra iza-
teagatik beti gogoratuko dugu 
Gentza.

+info: ARGAZKI 
GALERIA
Gentza Zabalaren 
omenaldia

Berdinketan amaitu zen norgehiagoka / Aitor Burgoa

Gentza Zabala Udaeta-ren II. omenaldia

“Ellakuri, emakumezko 
futbol festa” 

Miren Orueta Martinez

Nerbioialdeko Selekzioa: 
Irantzu, Sandra, Joana, Miriam (Orduña), Carbajo, 

Santisteban, Ane (Orduña), Sharon (gola, 49 min), 
Nagore, Vallejo (Ugao), Irune, Menoyo, Nekane, Jone, 
Cristina, Estibaliz (Orduña), Bergado (Ugao), Yarritu 
(Pauldarrak), Landaluce, Angela eta Judit.

Gasteizko Aurrera taldea: 
Larra, Maria, Orma, Garazi, Marina, Naiara, Egea, 

Ane Miren, Ainara (gola, 72 min), Aroa, Andrea, Pe-
laez, Maialen, Libe, Erika, Paula, Gomez eta Janire.

Arbitroak: Jose Antonio Teixeira Vitienes, Unai 
Arregi, Iñaki San Juan eta Iñaki Saez De Adana.

FITXA TEKNIKOA
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Laudio Ikastolako Batxilergo ikasle talde 
batek Kultura Ondarea saria eskuratu du

Laudio Ikastolako Batxilergo-
ko 1. mailako hainbat ikaslek Eusko 
Jaurlaritzak aurten lehenbiziko aldiz 
abiatu duen Kultura Ondarea Sarian 
parte hartu du. Aurkeztu dituzten 
bost bideoetatik “Orozkoko garra-
fak” lanak eskuratu du saria. Arra-
te Arana, Maider Renes, Ane Garcia, 
Olatz Torrecilla, Izaro Azkunaga eta 
Zaloa Garai dira bideoaren egileak.

Edorta Moreno
HISTORIALARIA

_Lurpetik
         Malato zuhaitzaren mitoa

Erdi Aroaren bukaeratik 1876ra arte euskal oligarkia landatar eta 
hiritarraren pribilejioak babesten zituen lege sistemak, foruak ale-
gia, hauei loturiko salbuespen fiskal eta militarrak, kaparetasun uni-
bertsala, instituzio eta legedi propioak... Ideologikoki justifikatzeko 
XV eta XVI. mendeetako euskal intelligentsiak hainbat mito historiko 
sortu izan zituen, espazio arazoak direla kausa behar bezala azal-
du ezin ditzakegunak: vascocantabrismoa, vascoiberismoa, tubalis-
moa... eta abar.

Lope García de Salazar banderizoak bere Bienandanças e For-
tunas liburuan kondaira horietako bat aipatzen du. Antza, IX. men-
dean, bizkaitarrak Asturiar-Leondar Erresumarengandik independi-
zatu nahi izan zuten eta, horretarako, Eskoziako erregearen biloba 
zen Jaun Zuriari laguntza eskatu zioten. Bizkaitarrak eta asturiarrak 
Arrigorriagako gudan borrokatu ziren. Lehenengoek irabazi zuten 
eta Jaun Zuria izendatu zuten Bizkaiko lehen Jauna, euren lege eta 
usadioak errespetatzearen baldintzarekin. Jaun Zuria asturiar guda-
roste garaituei segika ibili zen Luiaondoraino eta bertan bere ezpata 
ezarri zuen lurrean, Malato Zuhaitzaren ondoan, hain zuzen. Horre-
xegatik, zuhaitz honen iparraldean Gaztelako erregeek ez zuten au-
rrerantzean gerretarako miliziarik erreklutatzeko eskubiderik izan-
go. Hots, bizkaitarrak soldaduska egitetik salbuetsita egongo ziren.

Esan beharrik ere ez dago Arrigorriagako guda, Jaun Zuria eta en-
parauak Euskal Probintzien (Provincias Exentas delakoen) zuhaitz 
forala mantentzeko mitoak baino ez zirela, helburu politikoekin 
egindako Historiaren faltsutze bat. Geroztik kolore guztietako inte-
resek errepikatu duten ohitura bat.

Txani
Rodriguez
IDAZLEA

_Kamerinoa

Norabideak

P  asa den ostiralean, 
Barakaldo Antzokira 
joan ginen Silvia Pérez 
Cruz abeslari katalu-

niarraren eta Raul Fernández 
Miró kitarrajolearen kontzertu 
bat entzutera. Lluis Llach, Al-
bert Pla edo Enrique Moren-
teren abestiak interpretatu zi-
tuen. 

Bi une hunkigarri bizi izan 
genituen, nik uste. Alde bate-
tik, Miguel Hernándezen hi-
tzek aretoa bete zutenekoa. 
Eta, bestetik, publikoan geun-
denok opari bat egin genio-
nekoa musikariei. Pérez Cru-
zek esan zigun Mikel Laboaren 
“Txoriak txori” abestu nahi zuen-
la baina burua hutsik gelditu 
zitzaiola; eta, formal-formal, 
guk abestu genion berari Mikel 
Laboaren abesti ahaztezina. 
Bai besaulkienpatioan eta bai-
ta anfiteatroan sentimendua 
nagusitu zen. Pérez Cruzek, 
hunkituta, asko eskertu zigun 
emanaldi inprobisatu hura. 

Hain kontzertu ona izan zen 
ezen Laudiotik egin genuen 
joan-etorriak merezi zuela 
pentsatu bainuen. Autora itzul-
tzeko bidean, Laudioko bikote 
bat agurtu nuen; eta beste lau 
laudioarrekin garagardo bat 
hartu nuen nahiko animatuta 
zegoen kalean. Terrazan ese-
rita, geure aldamenetik pasa 
zen ezagutzen dudan laudioar 
musikari bat. 

Laudioko kale bat zirudien 
momentu hartan Barakaldok. 
Lastima, Laudion antzerki an-
tzokira ematen duen kalerik ez 
egotea. Lastima, kulturari da-
gokionez, hainbat aspektu be-
giratuaz, Laudion norabide ba-
karreko kaleak baino ez eduki-
tzea: kultura eskaintza eskasa-
ren plazara eramaten gaituen 
norabide bakarra.

ERREDAKZIOA I

Zortzi disko argitaratu ditu Igor 
Arzuagak, pen-drive batean 
sartuta

Igor Arzuaga artista aretarrak 
esku-artean du bere proiektu be-
rria: pen-drive bat. Azken bost ur-
teetan musikariak sortutako zortzi 
abesti-bilduma topatu ahal izango 
ditu entzuleak bertan. “Piano baka-
rrarekin egindako musika klasikoa 
zein erritmo esperimentalagoak 
daude”, azaldu du Arzuagak, “Hor-
taz gain, beti bezala, pop-rock soi-
nuak eta ohikoan(1) egiten ditudan le-
tra poetikoak ere topatu daitezke”. 

“Sormen-harremana”
Zergatik pen-drive bat? Eta zerga-

tik zortzi disko batera? Artista are-
tarrak duen “gainprodukzioan” da-
tza arrazoiak. “Nire obraren artean 
zabor pila bat dago, eta orain editore 
moduan birziklapen lana egiten ari 

naiz”, adierazi du. Pen-driveak, bai-
na, badu beste funtzio bat: erosten 
duten pertsonekin “sormen-harre-
man(2)” bat garatzea. “Pen-drivea-
ren erosleetako batek nire obran sa-
kondu edo material gehiago esku-
ratu nahiko balu pen-drivea pasa-
tu ahalko lidake berriz, nik nire az-
ken lanak sartzeko bertan”.  Baina 
hori ez da Arzuagak esku-artean 
duen proiektu bakarra. Beste mu-
sikari batzuekin proiektu berri bat 
garatzen dabil, eta koadroak mar-
gotzeari ere ekin dio. 

Uda ez da bakarrik etortzen, piztu 
egin behar da. Hala usteko zuten se-
guru asko udako solstizioa suaren 
bueltan ospatzeari ekin ziotenek. 
Udako zein neguko solstizioak, biak 
ala biak suaren bueltan ospatzeko 
ohitura zegoen lehen, Juan Manuel 
Etxebarria irakaslearen esanetan, 
“baina Gabonetakoa ia-ia galdurik 
daukagu, baserrietako sutondoak 
desagertzen joan diren neurrian”. 

Hala ere, Etxebarriak azpimarra-
tu du gaur egun bizi duguna ez dela 
ohitura pagano hutsa. Bere hitze-
tan, kristautasuna saiatu zen ohitu-
ra pagano ugari berera eramaten.  
“Elizak bazekien herri zaharraren-
tzat garrantzitsuak zirela uda eta 
neguaren hasierako egunak. Ho-
rregatik, eliz-ospakizun handiene-
tariko bi, egun horietan ospatzea 
erabaki zuen”. Hala igaro zen uda-
ko solstizioaren ospakizuna “San 
Joan” izatera. Uda suaren bidez 
piztearen ohitura, baina, manten-
du egin da Aiaraldeko zein Euskal 
Herriko herri gehienetan. 

Suak piztuko du uda 
eskualdeko hainbat 
herritan

Amurrion iaz egindako antzezpena. /aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I 

Hiztegi lagungarria 
Ekimen(1), iniziatiba/ helmuga (2), 

helburu/ oihal(3), ehun, tela/ ehun-
du(1), eratu. 

Salgai dago jada pen-drivea /aiaraldea.eus

Hiztegi lagungarria 
Ohikoan(1), normalean/ Harre-

man(2), erlazioa

ARAKALDO
Abenduak 23, 20:30etan, sua 
eta askaria egingo dira.
AMURRIO
- Gazte Asanbladak akelarrea 
egingo du 23an 20:00etan An-
tzokiko parking-ean. 
- 20an Solstizioaren jaia egingo 
da Aresketamendin. 
LAUDIO
San Joan Astobitzako jaiak os-
patuko dira 20tik 24ra. 
OKONDO
Umeentzako jolasak egongo 
dira 23an, eta sua piztuko da.
URDUÑA
23an Gazte Asanbladak Akela-
rrea egingo du Makaldian.
OROZKO
Hainbat ekintza egongo dira 
19tik 24ra.
ARRANKUDIAGA
Auzoetan sua piztuko dute 
23an.
AIARA
Luiaondon eta Murgan piztuko 
dute sua.
ARTZINIEGA
Udako solstizioa ospatuko dute 
Artziniega Museoan 21ean. 

SAN JOAN 
OSPAKIZUNAK 
HERRIZ-HERRI

_kultura

ERREDAKZIOA I
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_Herriko plaza
_agurrak  

Xabier
Zorionak laztana!! Egundoko 

muxua etxekoen partez! Maite 
zaitugu!

         Etxekoak

Amets
Urte bat gure ondoan bizitza alai-

tzen, maite zaitugu polita! Musu 
handi bat etxekoen partez.

Familia

Manex
Gure txikitxu politeri mosu eta 

besarkada asko bere bigarren ur-
tebetetzean. 

Aitatxu eta amatxu.

Jessica
Laster AEBetara itzuliko naiz eta 

nire lagunen eta Zaraobe-ko ikas-
leen falta asko sentituko dut. Eske-
rrik asko lau urte bikainengatik! 

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Telefono mugikorra mantso doa-
kizulako berriro ere haserre? Ko-
munikatzeko gauzarik ederre-
na topo eta topa egitea da! Ez du 
merezi gailu teknologikoek huts 
egiteagatik eguna izorratzea! 
Topa egiteko beti dago arrazoiren 
bat, beraz, zarena eta duzuna ba-
lioan jarri!

LAMIA
04.21 - 05.20
San Joan gauerako urtean zehar 
pilatutako liburu eta paperak 
kaleratzeko asmotan? Oso ondo 
dago udako solstizioari ekarpena 
egitea, baina etxeko garbiketa 
gehiagotan egin beharko zenuke. 
Bestela papera ez, burua galduko 
duzu! Noiztik ez duzu zure gela 
jaso?

BASANDERE
06.21 - 07.20
Arazoei aurre egin beharrean ihes 
egiten duzu beti. Orain konpon-
tzen ez duzuna bihar zaildu dai-
tekeela gogoratu. Arazo txikiak 
handiagotzen ditugu irtenbide 
bat bilatzeko gai ez garenean eta 
gure burugogortasuna konpon-
tzeko nahiaren aurretik jartzen 
dugunean.

JENTILAK
08.22 - 09.22
Etorkizunean pentsatzeko joera 
daukazu, ez iezaiozu geroari 
hainbeste garrantzirik eman, 
oraina bizi, egunerokoaz gozatu, 
haizearekin dantzatu, euriarekin 
kantatu, bizi, segunduak 
azkenengoak bailiran bizi. 

MARI
10.23 - 11.22
Ondo dago etor daitezkeen gai-
tzen aurrean poltsikoan txanpo-
nak izatea, baina tira, zergatik ez 
zoriontsuago egin zaitzakeen ho-
rrekin gozatu? Eskuan txanponen 
bat gorde trukatzearen abantai-
laz gozatzeko.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Beldurrak kikiltzen zaitu... aski 
da! Dardarak indarrarekin ekidi-
ten dira, beldurrak arrazoitzen eta 
ahalegintzen gainditzen dira, sen-
do eta zuzen jarri zaitez, saiatu!

TARTALO
01.20 - 02.18
Umore aldaketa horiek kontro-
latzen ikasi behar duzu, pazien-
tzia ere lantzen saiatu behar 
zara. Egia da ingurukoei lagun-
tza eskaintzen diozunean bat 
eman eta bi hartzen dutela, bai-
na horrelakoa zara zu, eskua lu-
zatzeko abilidade hori positiboa 
da oso.

HERENSUGE
03.21-04.20
Bikinia janzteko ordua heltzear 
dagoenez kezka da nagusi. 
Horretarako aurkitu dituzun 
erremedio bakarrak esfortzurik 
gabeko edangarriak hartu eta 
dieta egitea dira. Polita zaude 
zaren bezalako mantenduz, 
hobetu nahi izatekotan paseoak 
areagotu, ez tontakeriarik egin. 

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Erosi eta erosi, dirurik ez, 
eta daukazun gutxi hori 
bitxikerietan gastatu egiten 
duzu. Hori bai, bukatzen denean 
gurasoenera jotzen duzu 
berehala, dagoenean, par-par 
eta ez dagoenean, negar. 
Auto-kudeaketa da gainditzeke 
daukazun arloa.

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Ikusi al duzu? Zailtasunak 
garaitzen ikasten dira beti, asko 
kostata ere esfortzuarekin 
helburuak lortzen dira 
gehienetan. Ez zure burua 
zalantzan jarri, sinistu, zure 
burua maite ezazu.

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Guardian egoteak nekatu 
egiten du. Buruari begiari adina 
atseden eman behar zaio. 
Gorputz ona izateko sendagairik 
onena haize freskoa hartzea da. 
Zeren zain zaude?

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Ez dakizu zer kontatu? Galdeio-
zu berari, zurekin egoteko irriki-
tan dago eta! Isiltasuna, ordea, 
ez da beti txarra. Berarekin ego-
teko denbora hartu, baina zure 
burua eta nahiak ahaztu gabe.

_horoskopoa

SOLUZIOAK

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

_denborapasak

ERRAZA ZAILA

EZKER-ESKUIN
1. Saihets hezurrari atxikia dagoen haragia. 2. Jolastu, jostatu, atsegin hartu. Rubidioaren ikur 

kimikoa. 3. Lehor. Oso-oso bero. 4. Lehenengo pertsona. Fruitua. 5. Abar, adaxka. 8. Bokala. 
Arrebaren senar. 9. Ozartasuna, ausardia.

GOITIK-BEHERA
1. Gorputz. Leku hezeetako landarea. 2. Tarteka, noizean behin. Azkenekoa. 3. Gora jo. Bizkaieraz, 

borroka. 4. Zuhaitz mota. Garai bateko zakur. 5. Interjekzioa. Goizez. 6. Erregai. Emakume 
izena. 7. Potasioaren ikur kimikoa. Iruñeko merindadeko ibarra eta udalerria. 8. Barre. Puska. 
9. Abiapuntua.

Iraia
Zorionak! Disfrutatu urte oso ho-

netaz aurrekoan egin bezala, eta tori 
zuretzako txokolatezko muxua! 

Etxekoak

2 5 3 4
4 5 6 7

4 2 8 5
7 4 3 2

3 4 5
8 9
7 8 3 4

85 3 7 9 4
6 2

1 8 2 9
2 1 5

5 1
7

3 5 1 9 2
4 7 2 1 3

9 2 4 1
6 5

9 8 7 3
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_irakurlearen txokoa

11:00 ZUHATZA
JAIA 
Aiarako umeen jaia
Etxaurren Ikastola

16:30 AMURRIO
TXIRRINDULARITZA
Ilunabarra mendi 
txirrindula ibilaldia
Herriko Plaza

20:00 LAUDIO
KONTZERTUA 
Bosna, El pinchazo del 
cerdo eta Rukula
Orbeko Etxea (3 €)

20:30 OROZKO
KONTZERTUA 
Agate Deuna eta Bermeo 
abesbatzen eskutik
San Joan Parrokia

06.21
IGANDEA
08:00 LAUDIO
OXIGENOA EUSKARARI
Eskalada txangoa
Institutu aurrean

09:00 AMURRIO
LASTERKETA
IV. Trail lasterketa
Juan Urrutia plaza

10:00 URDUÑA
SAN JOAN AZOKA
Tokiko ekoizleen eta 
abereen azoka
Kale Nagusia

11:00 LAUDIO
DIY EGUNA
Tailerrak, bazkaria eta 
kontzertua
Orbeko Etxea

11:30 MURGA
SAN JOAN JAIAK
Azoka, euskal dantzak, 
bazkaria, magia 
ikusizuna...
Herriko erdigunea

12:00 LAUDIO
SAN JOAN JAIAK
Zizak dastatuko dituzte 
eta euskal dantzak
Larrazabal

20:30 ARTZINIEGA
SOLSTIZIOA
Dantzak, animalien 
erakustaldia, musika...
Etnografia Museoa

06.22
ASTELEHENA
18:30 LAUDIO
TAILERRA 
Emakumeen bat-bateko 
antzerkia
Kultur Etxea 

19:00 LAUDIO
HITZALDIA 
Emakumeen ahalduntze 
prozesua Guatemalan 
Erabilera anitzeko aretoa 

06.23
ASTEARTEA
18:30 MURGA
SAN JOAN JAIAK 
Umeen txirrindula 
lasterketa, jolasak, 
berbena, odoloste jana... 
Herriko erdigunea 

19:00 LAUDIO
SAN JOAN JAIAK 
Jolasak eta buruhandiak, 
zanpantzarrak, sua, 
txokolatea, erromeria 
Larrazabal 

20:30 ARAKALDO
SAN JOAN JAIA 
Sua piztu eta askaria 
eskainiko dute 
Herriko plaza

20:30 OROZKO
SAN JOAN JAIAK
Erromeria, Piruloren 
erreketa eta ikuskizuna
Zubiaur eta Hegoalde

22:30 AMURRIO
AKELARREA 
Akelarrea eta erromeria 
Antzokiko atzeko plaza

22:30 URDUÑA
AKELARREA
Gazte Asanbladak 
antolaturik
Makaldia

06.24
ASTEAZKENA
17:30 URDUÑA
IKASTAROA
Sukaldaritza familian
Alondegia

_agenda

_ezin galdu

06.18
OSTEGUNA
18:00 LAUDIO
KIROLA
Karate eta zunba 
erakusltadia
Aldai Plaza
1

06.19
OSTIRALA
17:00 OROZKO
KIROLA 
Orozkoko Eskupilota 
txapelketako finalak
Frontoia

17:30 LAUDIO
MUSIKA 
Drumgorri musika 
eskolako ikasturte jaia
Drumgorri Aretoa

18:00 AMURRIO
HITZALDIA ETA SAIOA
Hipopresiboak, Kirolzer 
S.L-ren eskutik
Bañueta Kiroldegia
1
18:00 LAUDIO
AURKEZPENA
Gazte Asanbladak bere 
ortua era lorategia 
aurkeztuko ditu
Gaztetxea

19:00 AMURRIO
GIMNASIA
Aresketa taldeko 
erakustaldia
Bañueta Kiroldegia

19:00 OROZKO
BILERA
Jai batzordearen batzarra 
sanantolinak antolatzeko
Kultur Etxea

06.20
LARUNBATA
09:30 AMURRIO
TOPAKETAK
Arabako Nazioarteko Yoga 
Eguna
Bañueta Kiroldegia

10:00 LAUDIO
ELIKADURA 
Tailerra: mugimendu 
energetikoak udan eta 
zuku eta irabiakiak
Zubiko Etxea (10 €)

10:00 OROZKO
SAN JOAN AZOKA
Tokiko ekoizleen eskutik
Zubiaur Plaza

10:45 URDUÑA
FUTBOLA
Cristina Castilloren 
omenezko txapelketa
Arbieto

11:00 OROZKO
KIROLA 
Orozkoko Eskupilota 
txapelketako finalak
Frontoia

ZIKLOTURISTA TOPAKETAK: Ekainaren 27an eta 28an zikloturisten 
topagune bilakatuko dute Urduña Hiria. Urtero bezala, Orduñesa 
Txirrindulari Elkarteak antolatu du topaketa. Hala, larunbatean zein 
igandean irteera ezberdinak egingo dituzte.

UMEEN JAIA: Etxaurren Ikastolako Guraso Elkarteak antolatutako Aiarako 
umeen jaia ospatuko dute larunbatean, ekainaren 20an. Puzgarriak, 
gynkana, herri bazkaria, ikasle nagusiei agurtzeko ekitaldia eta cup-song 
bat egingo dute, besteak beste. 11:00etan hasiko dira ekintzak.

ASTOBITZAKO 
SAN JOAN JAIAK 
06.20 LARUNBATA
LAUDIO

10:00 Bola txapelketa 
13:00 Baselizara igoera 
20:00 San Joan 
Astobitzako X. Krosa
22:30 Patx & Run 
eta Iheskide taldeen 
kontzertua. Ondoren, 
erromeria Aldats 
taldearekin 

SANPEDROPEKO 
JAIAK
06.26 OSTIRALA
LAUDIO

18:00 Umeentzako 
antzerkia
19:00 Txupinazoa eta 
txorizoa dastatzeko 
aukera
19:30 Star Wars jaialdia
20:30 Herri kirolak
22:00 The Bon Scott Band 
eta Patx&Run

17:30 MURGA
SAN JOAN JAIAK
Igel-toka txapelketa, “Peli” 
ikuskizun umoretsua, 
briska, txokolatea...
Herriko erdigune

06.25
OSTEGUNA
20:00 LAUDIO
ZINEMA EMANALDIA
III. Jedi Galaktikoa
Orbeko Etxea

06.26
OSTIRALA
18:00 URDUÑA
EUSKARA PLAZARA
Dantzatzeke
Foru Plaza

06.27
LARUNBATA
09:00 LAUDIO
SANPEDROPEKO JAIAK
Sukalki lehiaketa
Herriko plaza

13:30 LAUDIO
PAUSOZ PAUSO PRESOAK 
KALERA
Kalejira, herri bazkaria eta 
ekitaldi politikoa
Institutua

SOLSTIZIO JAIA
06.20 LARUNBATA
AMURRIO 
ARESKETAMENDI

11:00 Igoera autobusez eta 
bisita gidatuak parkean
12:30 Kontzertuak, 
Modern Band eta Eklektia 
13:00 Pintxoak eta gero 
bazkaria
16:00 Urigan Trioren 
kontzertua
17:00 Jaitsiera autobusez, 
19:00ak arteko zerbitzua.
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_Leihotik

Bidaiak

Z ein ederrak diren isto-
rioak. Beharbada, mun-
duak duen gauzarik one-
na pertsona baino isto-

rio gehiago daudela da, eta edo-
zein bizitza nahi bezain ederra izan 
daitekeela kontatzerakoan hitz 
egokiak aukeratuz gero. Trena izan 
daiteke kontakizunen bidegurutze 
nagusia. Unibertsoa sortu zenetik 
gertatu den guztia dela kausa, ka-
sualitateak espazio-denbora tarte 
infinitu bat ezin konta ahala bizipe-
nekin konpartitzera eramaten gai-
tu. Pena da istorio gehienak igo be-
zala jaistea, haien protagonisten 
mingain lotsatietan preso. Zorio-
nez, noizean behin, motxila ondo-
ko eserlekutik kentzera behartuta 
ikusten garen batzuetan, komenta-
rio adeitsu batek beste bat dakar, 
eta minutu batzuetarako bada ere, 
agureen esperientzien ikasle, nos-
talgikoen dramen entzule eta etor-
kinen herrialdeetan bidaiari bihur-
tzen gara. 

Pertsona ezagunengandik ikasi 
badaiteke, ezezagunengandik as-
koz gehiago. Onak txarretatik eta 
errealitatea fantasiatik bereiztu 
ezin daitezkeen kontakizun horiek 
erakusten digute bidaiak bidaiatze-
ko aprobetxatu daitezkeela. Trene-
tan bide bazterrak hitzez kolorez-
tatu dizkidaten (ez)ezagunentzat, 
beraz gaurkoa. Bidaia ez dutelako 
geltokiek bakarrik osatzen.

Floren Usia

Santiagoko bidea asto baten 
gainean. “A ze astakeria!” pen-
tsatuko du baten batek. 

Bai (barreak). Nik beti izan dut 
ilusio hori, jubilatzean osasuna 
izanez gero Santiagoko bidea egi-
tearena. Busak, trenak edota he-

gazkinak existitu baino 
lehen 
erro-

mesek 
itzul-

tzeko 
modu 
bat 
behar 
zu-

ten. 
Horregatik 

proposa-
tu nion nire 

buruari ga-
rraio-siste-
ma hori era-

biltzea due-
la zenbait urte. 
Jubilatzeko 
unea iritsi zitzai-
dan, eta orduan 

esan nion nire buruari: “ekin die-
zaiogun ba!”. Martxoaren 21ean 
abiatzea erabaki nuen, joan-eto-
rria egin behar nuelako eta be-
roa baino eguraldi hotza hobeto 
datorkidalako. Hasierako egunak 
oso txarrak izan ziren: haizea, elu-
rra, euria... Gau eta egun ibili naiz, 
kanpin denda batean mandoare-
kin eta txakurrarekin. Uste dut 
Santiagok proba jarri nahi izan zi-
dala, baina aurrera jarraitu nuen. 

Luzea egin zitzaizun bidaia?
39 egun behar izan nituen San-

tiagoraino iristeko. Apirilaren 
28an iritsi nintzen, Arabako pa-
troia den San Prudentzioren egu-
nean. A zer kasualitatea! Arra-
kasta erabatekoa izan zen. Pro-
ba gogorra da, ez da arrosa lo-
rategi bat. Baina pertsona oro-
ri gomendatuko nioke Santiagoko 
bidea egitea. Nire bizitzan gertatu 
zaidan gauzarik onena izan da, eta 
63 urte ditut eta denetarik bizi 
izan dut jada. Zorigaiztoko gerta-
kizun bat ere bizi izan nuen: nire 
txakurraren heriotza. Auto batek 

harrapatu zuen. Nire bizitzan izan 
dudan atsekaberik handiena izan 
da, ia-ia. Gogoratze hutsarekin 
malkoak ateratzen zaizkit. Man-
doak ere uste dut faltan botatzen 
duela, oso lagunak baitziren, ha-
rrigarria dirudien arren.

Errepikatzeko asmorik duzu ?
Okasioa dudanean berriz egin 

nahi dut bidea, baina iparraldetik 
hasita, Irunetik. Oviedotik igaroko 
nintzateke, eta hortik Santiagorai-
no. Eta ahalko balitz mandoare-
kin egin nahiko nuke berriz. 

Eta mandoa prest dago bidea 
berriz egiteko? Adostu duzu be-
rarekin?

Mandoak berez ez dit baiezko-
rik ez ezekorik eman. Baina orain 
erabat ziur esan dezaket man-
doa libre uzten badut eta ibiltzen 
banoa ni noan lekura joango dela 
bera. Egon dira leku arriskutsuak, 
mandoarekin igarotzeko txarrak 
izan diren zenbait zubi estu... bai-
na igaro naizen leku orotik pasa 
da bera ere, noan lekura noala. 

Gines Lopez Marin ERROMESA

“Mandoak ez dit baiezkorik ez ezekorik eman 
Santiagoko Bidea berriz egitearen inguruan”
GINES LOPEZ MARINek (Artziniega, 1952) Santiagoko Bidea egin berri du. Ez da bakarrik joan baina, mando baten 
gainean egin baitu bidaia, 39 egunetan. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Foru Kalea, 2 · AMURRIO 
Tel. 945 39 33 51 

Lamuza, 12 · LAUDIO 
Tel. 94 672 74 28

Aseguru bat pertsona bakoitzarentzat

elkarlan
asesores www.elkarlan.eu

www.elkarseguro.com
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