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ERREPORTAJEA | 70 KILOMETROKO KOBA SAREA

HUTSEN ZERRENDA: Aiaraldea Egunkariaren aurreko zenbakian (2016/01/13) gaizki argitaratu genituen 
Nubiola Pigmentos S.L enpresaren kutsadura datuak. 2014an enpresa horrek ez zituen 8,5 tona artseniko eta 
konposatu isuri uretara, kilo bakan batzuk baino ez. 

Urduña
Gorobelen 
mendilerroaren 
epaiketa galdu egin 
du Urduñak 3. or.

Elizak bere izenean erregistratu du 
herritarrek erosi eta konpondutako 
Mendeikako Batzarraren egoitza
Guztira 18 ondasun bereganatu ditu Aiaraldean; 7 eraikin eta 5 lur 
hektarea baino gehiago. Mendeikako Administrazio Batzarraren 
egoitza da eraikin horietako bat, herriak Elizari 1988an erositakoa. 
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_iritzia

Norberto
Aldaiturriaga
LEGEBILTZARKIDEA

_Leihotik

Kontzertu 
ekonomikoa (I)

Azken aldian hainbat 
alderditatik proposa-
tu da kontzertu eko-
nomikoa ezabatzea. 

Horrek arautzen ditu Euskadiren 
eta Espainiako Gobernuaren ar-
teko zerga-harremanak. Bakoi-
tza arduratu dadila bereaz, ho-
rrekin nahikoa du-eta, eta utz 
dezala besteentzat berari ez da-
gokiona. Euskaldunok ezin gara 
prest egon ez dagozkigun ardu-
rak hartzeko. Katalanek, anda-
luziarrek edo valentziarrek kon-
pondu beharreko kontuak bal-
din badauzkate Estatuarekin, zu-
zendu daitezela engainatu die-
narengana edo maltzurkeria 
bat egin dienarengana (Espai-
niako Gobernuarengana) baina 
ez herri honengana, herri honek 
ez baitie enbarazurik egin, eta 
gainera, behar den denboran 
eta moduan betetzen ditu  Esta-
tuko gainontzeko herriekiko soli-
daritate-konpromisoak.  

Euskaldunok espainiarre-
kin borrokan hasi ginen eurek 
Erregina aukeratu eta guk bes-
te Errege jakin bat nahiago izan 
genuenean, hark gure ohiturak 
errespetatzeko hitza eman bai-
tzuen.  Gure oinordekoek gu-
dak galdu zituzten, eta inda-
rrez desagertu ziren gure era-
kunde tradizionalak, zeintzuen 
alde borrokatu ziren. 1875ean 
Hirugarren Gerra Karlista gal-
duta foruak formalki abolitu zi-
ren. Baina erabaki hori konpen-
tsatu egin zen, luzaroan iraute-
ko asmoz ezarritako harreman 
berriaren bidez: Kontzertu Eko-
nomikoa. Indarrez inposatu zen 
eta indarrez onartu beharrekoa 
da; baina ez da onargarria hori-
xe bera inposatu zigutenek, gai-
nera, pribilegiatuak garela lepo-
ratzea, subiranotasunean ga-
lera dakarkigun tresna baten-
gatik.

Yolanda
Langilea

Egin daitezke hobekuntzak. 
Renfek adibidez badirudi muga 
batzuk dituela. Geltokiko 
igogailuak izorratuta egon dira 
duela gutxi. Baina nik uste dut 
guk ere badugula horretan zer 
egin, mugikortasun arazoak 
dituzten pertsonei dauden trabak 
gainditzen lagunduta. 

Idoia
Fabrikako langilea

Leku guztietan ez da 
bermatzen. Metrora edo 
trenera sartzeko, adibidez, ez 
dago maldarik, eskailerak baino 
ez daude. Laudiokoan, gainera, 
mugikortasun arazoak dituen 
herritar batek bi igogailu hartu 
behar ditu bigarren nasara 
igarotzeko. Hortaz gain, badaude 
eskailerak baino ez dituzten 
zenbait saltoki eta banketxe ere. 

Felipe
Langabea

Nik uste du irisgarritasuna ber-
matzeko azpiegitura egokiak dau-
dela eskualdean. Amurrio zein 
Laudion badabiltza horri begira 
lanean, apurka-apurka  hobetzen. 
Amurrion badakit badagoela mu-
gikortasun arazoak dituzten per-
tsonentzat egokitutako garraioa, 
eta Laudion ere egongo dela ima-
jinatzen dut, egon beharko litza-
teke behintzat. 

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Nieves
Irakaslea

Hobekuntzak egin dira azken 
urteetan, baina gehiago egin 
daitezke. Laudioko geltokira 
igotzeko ez dago maldarik. 
Trenera igotzeko geltoki 
batzuetan ere badaude arazoak. 
Beste aldetik, itsuentzako jartzen 
diren baldosa gorrixkek arazoak 
sortzen dituzte batzuetan. 

?
_GALDERA

Irisgarritasuna zure 
herrian bermatzen 
dela uste duzu?

  BIDEOA  WEB -GUNEAN

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

Iñigo
Langilea

Nik uste bermatzen dela 
irisgarritasuna eskualdean, 
Laudion behintzat bai. Espaloiak 
nahiko ondo kokatuak daude 
horretarako, elkarren artean 
nahiko orekatuak, baita Latiorro 
auzora igotzeko igogailu eta 
eskailera mekanikoak ere. 
Garraioari begira ez nuke jakingo 
esaten, ni kotxez mugitzen 
bainaiz beti. 

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@komunika.eus
Tlfnoa: 688 62 53 94
Web-gunea:
www.aiaraldea.eus
Helbidea:
Nerbioi 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

_gutunak
Atzo, gaur eta beti!
Unai Vicente (Laudio)

Askapenak 2016ko brigada kanpaina aur-
keztu berri du. Aurtengoak, ordea, balio 
politiko erantsia du, erakunde internazio-

nalista ilegalizatua izan daitekeelako eta horrekin 
batera bost kide espetxeratuak, denak sententzia 
noiz iritsiko zain. Horregatik, Askapenak bere lana-
rekin jarraitu beharra dauka, bere praktika alda-
rrikatuz, bai Euskal Herrian eta baita kanpoan ere. 
Horretarako arma brigadak dira, erakundearen 
sinbolo bihurtu direnak.

Iaz nik baliatu nuen aukera Galiziara joatea era-
baki nuenean. Hurbiltasunak lagundu ninduen ho-
rretan, alboan dugun borroka bat delako. Brigada 
interesgarria izan zen eta bertako egoera ezagu-
tzeko nahiko baliagarria. Galiziako askapen mugi-
mendua hurbiletik bizi izan genuen  hainbat eragile-
rekin bilduz. Horri brigadetara joan aurreko forma-
zio saioak gehituta, esperientzia berri bat izan dai-
teke. 

Horregatik, Askapenak bizi duen egoera salatzea 
eta internazionalismoa aldarrikatzea beharrezkoa 
dugu. Estatuak ez du nahi internazionalismoaren 
praktika, legez kanpo uzteko nahia argi utziz. Bai-
na atzo, gaur eta beti Euskal Herria internazionalis-
ta izango da. 

Opari okerra
Iker Castellote (Laudio)

Gabonak igaro berri ditugula, animalien ba-
beserako elkarteak adi daude. Urteko ga-
rai hauetan animalia denda batera joan, 

txakurkume bat aukeratu, erosi eta etxera opari 
moduan eramaten duten asko baitago.

Orduan hasten da, baina, txakur askoren ames-
gaiztoa Etxekoen opari desiratuenak dira, “jostai-
lu” berriak. Dibertigarria da eurekin denbora igaro-
tzea, jolastea. 

Baina ardurak eta lana iristen diren unean jabe 
askoren pentsaera aldatzen da: baliteke hain opa-
ri ona ez izatea. Paseatzen ateratzea nekeza bihur-
tzen da, egiten duen hotzarekin. 

Hori dela eta, askok kalean baztertu egiten dituz-
te jada hain politak ez diren txakurkumeak, enbara-
zu bihurtzen dira.

Edozein data izan daiteke txakur bat oparitzeko 
egokia. Niri 2 hilabeteko txakurtxo bat oparitu zida-
ten Gabonetan, bizi izan zen bitartean nire alboan 
egon zena. Beraz, argi izan ezazue txakurrak ez di-
rela jostailu bat, handitu egiten direla, diru eta den-
bora gastuarekin batera. 

Batzuentzat merezigarria izan daiteke. Hala ere, 
gogoratu: ez da behar bat lau hankako laguna zaindu 
ahal izatea, plazer bat baizik.
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Urduña

ILEAPAINDEGI MISTOA · EDERTASUNA · PERFUMERIA · OSAGARRIAK

Dionisio Aldama, 20
(Geltokiaren aurrean) AMURRIO

Tel. 945 89 08 41
Asteartetik ostiralera: 9:30-19:00(ez dugu eguerdian ixten) Larunbatak: 9:00-14:00

DESKONTU BEREZIAK
FAMILIA UGARIENTZAKO

ETA
HIRUKIDEKOENTZAT

Edertasuna         Sauna         Solariuma 

Ushuaia Peluquería & Estética/Perfumería

B adaude XV. men-
deko dokumentuak 
zeintzuetan Gorobel 
mendilerroaren ma-

galaren erabilera eskubidea-
ren  inguruan Urduña eta Vi-
llalbaren artean zeuden de-
sadostasunak azaltzen di-
ren. Zentzu horretan, 1494ko 
gutun betearazleak erabile-
ra eta jabego komun batzuk 
zehaztu zituen. Epaileek Vi-
llalbari egokitu zioten “Monte 
redondo” eta San Juan laku-
ko larreetako egur eta lube-
rri ustiapenak erabiltzeko es-
kubidea; baina larreak, urak 
eta lurraren gainontzeko us-
tiapenak Urduñak ere erabili 
zitzakeela ebatzi zuten. 
Adostasuna egon zen Urduña 
eta Villabaren artean, XVIII. 
mendearen bigarren erdialde-
tik XIX. mendera. Bi udalerriek 
koordinazio  estu bat manten-
du zuten 1861tik mendilerroa-
ren desamortizazioa ekiditea-
ri begira. Horri begirako gas-
tuak, esaterako, erdibana egin 
zituzten. 
Mendilerroak 2.100 hektarea 
ditu, eta azkenean lortu zuten 
desamortizaziotik at geratzea, 
Burgoseko Probintziaren Era-
bilgarritasun Publikoko Men-
dien Katalogoan sartu zenean, 
1901ean. Jabetza erregimena-
ren betetzea, berriz, modu za-
tikatu eta anbiguo batean egin 
zen. Katalogoak bi mendi des-
berdindu zituen: “Dehesa del 
Agua” eta “Los Valles”. Lehena 
Villalba eta beste batzuei ego-
kitu zien eta bigarrena, berriz, 
Villalbari. Gauzak hala, Urduña 

ez zen espresuki bietako ba-
tean ere ez azaltzen idatziz. 
Erabilgarritasun Publikoko 
Mendi izendatzeak epe luze-
ra begirako aldaketa legal bat 
ekarri zuen, baso kudeaketa-
rena. Baina horrek ez zuen 
moldaketarik suposatu lurra-
ren erabilera eta erabilera es-
kubide erregimenean, siste-
ma hori bi udalerriek aurreko 
mendeetan eginiko akordioen 
bidez erregulatua baitzegoen. 
Gauzak hala, Urduñaren eta 
Villalbaren arteko batasunak 
bere horretan jarraitu zuen 
XX. mendeko lehen lau ha-
markadetan. Baina hortik au-
rrera zakarki aldatu ziren ha-
rreman estu horiek Burgose-
ko Baso-barrutiak kudeaketan 
ezarritako aldaketak medio 
(larreen enkanteak, basoen 
birpopulaketa...).  
Erabilgarritasun Publikoko 
mendien baso-araudiak erabi-
lera eskubide presuntzioa ber-
matzen die katalogoan azal-
tzen diren entitateei, men-
di publikoen okupazio ilegala 
prebenitzeko. Villalbak, baina, 
lege-mekanismo bermatzai-
le hori baliatu zuen Urduña-
ri mendilerroaren ustiape-
na ukatzeko. Legeak dio egoe-
ra horretan demanda admi-
nistratibo bat aurkeztu behar 
dela, baina administrazioak ez 
dio ekin Urduñak aurkeztutako 
eskaera aztertzeari. Horrega-
tik, helegitea bide zibiletik aur-
keztea erabaki du hiriak, men-
dilerroarekiko dituen eskubi-
deak argitu eta defendatzea-
ri begira. 

Auziaren ikuspegi historikoa

Urduña Gorobel
mendilerroan

Abenduan egin zen Urduña eta 
Losaren (Burgos) arteko epai-
keta. Pasa den astean jakinara-
zi zuen epaileak erabakia: ez ditu 
Urduñaren eskubide historikoak 
aitortu(1). Ondorioz, Urduñako Be-
darbide abeltzain elkarteak hele-
gitea aurkeztuko du Gaztela eta 
Leongo Auzitegi Nagusian. Bienbi-
tartean, herriko abeltzainek ezin-
go dute Gorobeleko 2.100 hekta-
rea baino gehiago erabili.

Mikel Kormenzana Bedarbideko 
presidenteak azaldu du elkarteko 
kideak ez daudela ados epaiare-
kin: “Epailearen erabakian argu-
diatu du urduñarrek ez dituztela 
belardi(2) horiek 1959. urtetik era-
biltzen”. 

Kormenzanaren ustez horrek 
ez dauka zentzurik, urte horretan 
borrokak izan baitziren urduña-
rren eta Losako herritarren ar-
tean. Auzi horiengatik utzi zioten 

urduñarrek Burgoseko lurraldea 
erabiltzeari.

“Epaiketa politikoa”
Presidentearen aburuz(3) epai-

keta politikoa bilakatu da eta zu-
zenbidearekin harremana guztiz 
galdu du: “Burgos eta Euskal He-
rriaren arteko gatazka bihurtu da 
epaiketa, baina guk gure eskubi-
de historikoak aitortu ditzaten bo-
rrokatuko dugu”.

Larreen auzian, Urduñaren kontrako 
epaia plazaratu dute Burgosen 

ERREDAKZIOA I  Aitor Aspuru Saez

Jexus Mari Garaio
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Orozko

Aiaraldea

Orozkoko Udalak onartu berri ditu 
2016rako aurrekontuak. ADIEk eta 
EH Bilduk alde bozkatu zuten eta 
EAJ-PNV abstenitu egin zen. Oposi-
zioko bi talde politikoek eginiko pro-
posamenak ere jasotzen ditu au-
rrekontuak. Gastuen aurrekontua 
4.114.600 eurotan ezarri dute (iaz 
baino 54.800 gehiago) eta diru-sa-
rreretan diru kopuru bera jasotzea 
aurreikusi dute. 

Diru kopuru handi bat (150.000 
euro) likidazio fasean dagoen Zu-
biaur Eraikuntzak sozietate publi-
koaren gastuetara bideratuko da. 
Hortaz gain, inbertsio ugari egiteko 
asmoa du udalak, hainbat alorre-
tan. Landa-eremuko azpiegiturei 
begira hainbat diru-partida jaso dira. 
30.000 euro erabiliko dira Manza-
rragako bidea konpontzeko, eta bes-

te 86.000 euro gainontzeko bidee-
tan mantentze lanak egiteko. Herriko 
azpiegiturei begira ere hainbat inber-
tsio aurreikusi dira aurrekontuetan. 
48.340 euro erabiliko dira, besteak 
beste, Lehendakari Agirre kaleko zo-
rua moldatzeko. Beste 32.000, be-
rriz, hainbat proiektu diseinatzeko 
baliatuko dira, kiroldegiaren erre-
forma tartean. 

Elikadura burujabetza
Elikadura burujabetza sustatzeko 

bi inbertsio egingo dira: 20.000 euro 
erabiliko dira diagnostiko bat osatu 
eta aholkularitza zerbitzua manten-
tzeko eta beste 30.000 euro  ortu 
ekologikoak martxan jartzeko. 

Eskualdeko Enplegu Planera 
9.500 euro bideratuko dira (iaz bai-
no 3.000 gehiago). Larrialdi   egoeran 

dauden pertsonei begirako diru-la-
guntzentzat, berriz, iaz baino 2.000 
euro gehiago erabiliko dira. Nagu-
sien beharren inguruko diagnostiko 
bat egiteko asmoa ere dago, 8.000 
eurorekin. Auzoetako zein herriko 
jaietarako iazko diru-kopuru bera 
erreserbatuko da. Dena dela, 1.200 
euro gehiago bideratuko dira Zaloa-
ko Jaien antolakuntza berrira. Eus-
kararen sustapenerako diru-lagun-
tzetara, berriz, iaz baino 1.000 euro 
gehiago bideratuko dira (Berbala-
gun taldearen sorrerarako 400 euro 
erabiliko dira, eta beken kopurua ere 
igoko da). Gaztetxokoari eta Gazte In-
formazio Bulegoari 62.000 euroko 
laguntza emango zaie. Gainontzeko 
kultura elkarteekin adostutako diru
-laguntzak ere mantendu egingo di-
rela ziurtatu du Udalak. 

Martxan dago jada gasolindegia . Argazkia: Urduñako Udala

4,1 milioi euroko aurrekontua onartu dute, 
ADIE eta EH Bilduren aldeko botoekin

Gasolindegi berria ireki dute La Rondinan
ERREDAKZIOA I    
La Rondina industriagunean ga-

solindegi zerbitzua martxan da da-
goeneko. Iragan ostiralean egin 
zuten inaugurazioa eta atzo abia-
tu zuten zerbitzua. 

24 orduz erregaien salmenta 
eskainiko du, eta egunean zehar 
ibilgailuen garbiketa eta saltoki 
txikia ere bai.

“Carburantes Petroencina S.L” 
enpresak gauzatu du proiektua. 
Udala pozik agertu da egitas-
moarekin, enplegua sustatzeaz 
gain herritarren beharrak aseko 
dituela uste baitu.

Urduña

ERREDAKZIOA I  Txabi Alvarado Bañares

Aldundiak murrizketak egin nahi 
dituela salatu dute suhiltzaileek

Aiarako suhiltzaileek pren-
tsa-oharra zabaldu dute Arabako 
Foru Aldundiak eskualdeko zerbi-
tzua murriztu nahi duela salatze-
ko. 

Planteatutako aldaketek au-
rrera egingo balute txanda bakoi-
tzak suhiltzaile bat gutxiago izan-

go luke. Argitu dutenez, orain arte 
txanda bakoitzean 6 egon dira eta 
aurrerantzean 5 izango dira.

Langileek nabarmendu dute 
erabakiak suhiltzaileen zein herri-
tarren segurtasuna kolokan jarri-
ko duela. Suhiltzaileen ustez, bitar-
tekoak oso eskasak baitira.

ERREDAKZIOA I

Okondo

Bi urteko kartzela zigorra 
eskatuko diote alkate ohiari

Arabako Fiskaltzak bi urte-
ko kartzela zigorra eskatuko du 
Andrés Alcalderen aurka -Okon-
doko alkate ohiarentzat, alegia-. 
Aste honetan egingo dute epaike-
ta Gasteizen. EAko ordezkari pu-
blikoari egotzi diote legez kanpo-
ko eraikitzeko baimenak eman iza-
na. Akusazioaren ustez, Andrés 

Alcaldek lanabesak gordetze-
ko etxolak egitea baimendu zuen 
debekatuta zegoen zenbait lur-
sailetan. 

Gainera, antza, alkateak baze-
kien eraikin horiek etxebizitzak 
izango zirela. Kartzela zigorra ez 
ezik, eraikinak botatzeko ere es-
katuko du fiskaltzak.

ERREDAKZIOA I

SAN SEBASTIAN JAIA: Otaola auzoan ospatu da jai hori, asteburuan. 
Tradizioari jarriki, bi zuhaitz moztu zituzten auzokideek, egurra egiteko.
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Amurrio

Aretako umeentzako jolas parkea 
estaltzeko asmoa azaldu du Udalak

Aretakoa ez da estali nahi duten espazio bakarra.  Argazkia: aiaraldea.eus

Laudio

Datozen egunetan egingo 
dira auzo batzarrak

Amurrioko udalak auzo batza-
rren txanda berria abiatuko du. 
Iaz jasotako ekarpenen balantzea 
egiteko balioko dute batzar ho-
riek, baita egungo egoera azal-
tzeko ere. Ekarpen berriak ezagu-
tzeko eta batzarra bukatu osteko 
pausoak azaltzeko aukera emango 
dute. Asteazkenean (hilaren 27an),  
Alkinarreko auzokoen txanda izan-
go da. EPA lokaletan izango da zita 
18:30ean. 

Otsailean ere, auzo batzar 
gehiago egongo dira: Goikolarran 
(otsailaren 1ean, auzo-elkartean 
18:30ean), Landakon (otsailaren 
3an, udaletxeko udalbatzak egi-
ten diren aretoan 18:30ean), San 
Josen (otsailaren 4an, auzo elkar-
tean 18:30ean), Larraben (otsaila-
ren 8, udaletxeko udalbatzak egi-
ten diren aretoan 19:00ean) eta 
San Roken (otsailaren 10, eliza on-
doan dagoen lokalean 18:30ean).

Artziniega

ERREDAKZIOA I Irati Moreno FernandezERREDAKZIOA I    
Aretan dagoen umeentzako par-

kea estaltzeko asmoa du Laudio-
ko Udalak. Hirigintza zinegotzia den 
Jon Ander Altubek adierazi  du hori 
ez dela estali nahi duten parke ba-
karra, baina azaldu du Aretatik hasi 
nahi dutela “horrelako proiektu bat 
egiteko baldintza egokienak dituen 
espazioa” delako. Hala ere, azpima-
rratu du parkeak estaltzeko as-
moa plenoan eztabaidatu behar-
ko dela, aurrekontuak onartzera-
ko orduan. 

Aurrekontuen 
inkesta betetzeko 
epea hilaren 29an 
bukatuko da

ERREDAKZIOA I    

Abenduaren amaieran hasi 
zen aurrekontu parte hartzai-
leak osatzeko prozesua. Etxeeta-
ko postontzietan jasotako inkes-
tekin -udalaren webgunearen bi-
dez ere bete daiteke- 2016ko au-
rrekontuak osatzeko ekarpenak 
egiteko aukera dute laudioarrek. 
Parte hartzeko, inkesta bete eta 
udalak kokatutako bederatzi pos-
tontzietako batean sartu beharra 
dago, hilaren 29 baino lehen. 

Azaldu dutenez, inkestaren egi-
turaketa, gehien bat, 2012ko udaz-
kenean egindako inkestan oinarri-
tua dago, aldaketa gutxi batzuekin.

Lanbide Heziketa 
Udal Ikastetxea 
sare publikora 
batuko da aurten

ERREDAKZIOA I    

Laudioko LHUIren kudeake-
ta Udalaren eskumenetik Eusko 
Jaurlaritzaren eskuetara igaro-
tzeko zorian dago. Hala adierazi 
du Amets Meaza zinegotziak. “Eus-
ko Jaurlaritzak hitzarmena hela-
razi behar digu datozen egunetan, 
eta gero guk Udal Osoko Bilkura-
ra eraman behar dugu”, azaldu du. 
Gauzak hala, zinegotziak  ziurtatu 
du  aldaketa  prozesua  ikasturte 
honetan  gauzatuko   dela. Sare pu-
blikoko ikastetxe bihurtzeak uda-
lari urtero 700.000 euro inguru 
aurreztea ahalbidetuko dio, udal
-gobernutik adierazi dutenez. 

2016ko udal aurrekontua onartu 
dute, EH Bilduren abstentzioarekin

ERREDAKZIOA I    
2016rako udal-aurrekontua 

onartu zen iragan ostegunean Ar-
tziniegako Udal Osoko Bilkuran. 
EAJk alde bozkatu zuen eta EH Bil-
du abstenitu egin zen. Alderdi Po-
pularreko zinegotzia, berriz, ez zen 
udalbatzara gerturatu, osasun 
arazoak medio. Aurrekontu oroko-
rra  1.730.471,91 eurokoa da. Horrek 
jaitsiera txiki bat (% 1,37koa) dakar 
iazkoarekin alderatuta.

Hainbat inbertsio aurreikusi di-
tuzte. Handiena (55.000€) udale-
txe zaharra berritzeko baliatuko da. 

Horrez gain, beste 16.000€ erabi-
liko dira auzoetan inbertsioak egi-
teko. Udaletik nabarmendu dute 
gastuen kapituluan 3.500 euro-
ko partida bat gehitu dela, langa-
betuak kontratatzera bideratuko 
dena. Hortaz gian, aisialdiko hezi-
tzaile izateko ikastaroa ere anto-
latuko dute (10.500€). 

Udal gobernuak jakinarazi du 
mantendu egingo direla Artea El-
karte Etnografikoari (35.000€) 
eta Barratxiko Guraso Elkartea-
ri (36.000 €) ematen zaizkien diru
-laguntzak. 
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Koldo
Gilsanz
PSIKOLOGOA

_Hankamotz

Maitasuna eta 
pedagogia

I ragan astean Aresketa Ikas-
tolako XVI. Jardunaldi irekiak 
izan ziren. Aukera paregabea 
etxetik gertu toki eta testuin-

guru ezberdinetako adituak en-
tzuteko. 

Aurtengo ildoa maitasu-
na zen, hezkuntzan funtsez-
koa baita. Eskolan ematen di-
ren edukiak maitatu beharra 
dago, ilusioz biziak izan behar 
dira helduon aldetik. Inork adie-
razten badu “horrek ez du ezer-
tarako balio”, akabo. Azken fi-
nean, ezagutzak ezagutzeko 
balio du, eta prozesu hori ilu-
sioz bizitzen badugu teorema, 
historia, aro, edo eta hizkun-
tza bat ulertzeak zoriontsuago 
egin gaitzake.

Beste puntu garrantzitsu bat 
entzulea maitatzea da. Nik ez 
baditut nire ikasleria edo nire 
komunitateko haur eta gaz-
teak maitatzen, ez banaiz haien 
potentziala ikusteko gai, nekez 
izango naiz hezkuntza errefe-
rente positibo bat.

Kontutan hartu denok gare-
la hezkuntza eragileak, denok 
izan ahal gara eredu. Hau ez da 
bakarrik guraso eta irakasleen 
kontua. 

Gaur egun, belaunaldi be-
rriek ilusio eza eta atsekabea 
adierazten dute. Euren arba-
soen bizi egoerak hobetuko ez 
dituztenaren sinesmenak heda-
pen handia du, beharbada his-
toria modernoan sekula izan 
duen hedapenik handiena. Mo-
tibazio eza eta autonomia urra-
tua nabariak dira. Ez da ahun-
tzaren gauerdiko eztula. 

Azkenik, hezkuntza indar-
tzeko maitatu beharreko az-
ken kontua sakonagoa da: nork 
bere burua. 

_jendartea

HAZI PROIEKTUA

“Gazte kualifikatuak” lan mundura 
gerturatzeko ikastaro bat martxan

“Hazi” proiektua jarri du martxan 
Amurrio Bidean garapen agen-
tziak. Amurrioko zein eskualdeko 
“gazte kualifikatuak” (goi-mailako 
heziketa zikloak edo unibertsita-
te ikasketak egin dituztenak) lan 
mundura gerturatzea da ekime-
naren helburua, eta ikastaro bat 
prestatu dute horretarako. Otsai-
laren 5ean hasiko da eta maiatza-
ren bukaera arte luzatuko da. Ikas-

taro sakona izango da, eta buka-
tzeko parte hartzaileek proiektu 
bat garatu beharko dute. Informa-
zio gehiago jasotzeko 945891721 
telefonora deitu  edo empresa@
amurriobidean.org postara idatzi 
daiteke.

ELKARRIZKETA: 
Amurrio Bidea-
neko Oihane Gil-
sanz

JARDUNALDIAK
“Prekarietatea 
desmuntatzeko 
jardunaldiak” egingo 
dituzte otsailaren 6an

Prekarietateari buruzko jardu-
naldiak prestatu ditu Aiaraldean 
Lan Bizi eta Ikasi plataformak da-
torren otsailaren 6rako (larunba-
ta). Amurrioko Gaztetxean izango 
da zita, 11:00etatik aurrera, eta lau 
bloketan banatuko da: lana, etxebi-
zitza, generoa eta hezkuntza. Ber-
tan bazkaltzeko aukera egongo da. 

Elizak 18 ondasun ipini ditu bere 
izenean eskualdean. Horien artean 
Mendeikako administrazio batza-
rraren egoitza dago. Mendeikak 
1988an erosi zion apaizetxea apez-
pikutzari eta geroztik konpondu eta 
bere jarduerak gauzatzeko erabi-
li egin du, batzarreko lehendaka-
riak adierazi duenez. Batzar admi-
nistratiboko arduradunek azaldu 
dute jabetzako eskriturak dituztela 
eta erregistrora joko dutela egoe-
ra argitzeko. Laster bilera deituko 
dute Mendeikako herritarrek ho-
rren berri izan eta eman behar di-
tuzten urratsak eztabaidatzeko.

18 jabego
Mendeikako kasuan zein gainera-

koetan, Eliza ez da herriko ordezka-
riekin harremanetan jarri, nahiz eta 
Gasteizko Apezpikutzak eta Bilboko 
Apezpikuak iaz jaso zituzten eliza-
ren izenean Aiaraldeko hainbat on-
dasun; 18 guztira.

Batzuk eraikin ezagunak dira: 
Aretako Santa Ana eliza, Orozko-
ko Ibarra auzoko parrokia eta hi-
lerria, Okondoko San Prudentzio 
baseliza, Larrinbeko Santiago Do-
rrea, Arrankudiagako apaizetxea 
eta Etxegoieneko baseliza.

Gehienetan tokiko erakundeek in-
bertsioak egin dituzte konponketak 
ordaintzeko. Zenbait kasutan, or-
dea, aurretik publikoak izan ziren, 
edo herritarrek eraikiak. Etxegoie-
nen, adibidez, baseliza herrikoa izan 
zen, harik eta 80ko hamarkadan Eli-
zak eskuratu zuen arte.

Bestalde, Elizak lursail ugari 
erregistratu ditu eskualdean, Ara-
ban guztiak: Lekamañan hiru, Etxe-

goienen eta Baranbion bi (Garras-
tatxun biak), eta Izorian, Luiaon-
don (San Lorentzo) eta Maroñon 
bana. Ondasun horiei esker, guz-
tira, 52.250 metro karratu inguru 
erregistratu ditu; 5 hektarea bai-
no gehiago.

Euskal Herrian
Berria egunkariak egindako iker-

ketaren arabera, Elizak 1.600 ja-
bego baino gehiago bere egin ditu 
modu horretan Hego Euskal He-
rrian; Nafarroan 1.087, Gipuzkoan 
388, Araban 72 eta Bizkaian 65, hu-
rrenez hurren.

Mendeikako Administrazio Batzarraren egoitza jarri du Elizak bere izenean, besteak beste.  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Aiaraldeko zazpi eraikin eta bost lur hektarea erregistratu ditu bere izenean Elizak azken 
urteetan. Kasu gehienetan tokiko erakundeen laguntzarekin konpondutako eraikinak dira. 
Besteetan, berriz, herritarrek eraikitakoak. 

Elizak bere izenean erregistratu 
du Mendeikako administrazio
batzarraren egoitza

Aiaraldeko 
zazpi eraikin 
eta bost lur 
hektarea 
erregistratu 
ditu guztira 
Elizak bere 
izenean

LUR-SAILAK: 
· Lekamañan: 3.640 m2 
· Baranbion: 23.022 m2

· Etxegoienen: 14.820 m2

· Izorian: 2.840 m2

· Luiaondon: 1.390 m2

· Maroñon: 6.539 m2

ERAIKINAK:
· Aretan: San Ana Eliza
· Orozkon: Ibarrako parrokia 
  eta hilerria
· Okondon: San Prudentzio 
  baseliza
· Aiaran: Etxegoieneko baseliza
· Amurrion: Larrinbeko Dorretxea
· Arrankudiagan: Apaizetxea
· Urduña: Administrazio
  batzarraren egoitza Mendeikan
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_erreportajea

Iragan udazkenaren erdialdean 
lortu zuen Takomano Espeleologia 
Taldeak Gorobeleko lurretan da-
goen Ponata Pagadiko leize sona-
tua eta Burgoseko Rebollar II hai-
tzuloa lotzea, ia 70 kilometrotako 
leize sarea osatuz. Balizko aukera 
hori urteetan baloratu da espeleo-
logia taldeen artean, baina Takoma-
no izan da gehien tematu dena, az-
kenean lortu duen arte. Taldekideak 
2015eko urrian zein azaroan eten-
gabe ibili dira lanean, aire korronte 
bortitzari jarraiki, harriak kendu eta 
kendu, benetako sator lana egiten.

Albisteak  soka luzea ekarri du ko-
munitate espeleologikoan, espero 
zen moduan. Baina ohiko hedabidee-
tan ezohiko oihartzuna izan du, nor-
malean horrelako berriek jasotzen 
ez dutena. Kontua ez da gutxiago-
rako, Euskal Herriko eta Gaztelako 
espeleologia modernoari sekulako 
ekarpena egin baitio.

Gaztelan egoitza eduki arren, Aia-
raldeko jendeak sortu zuen Tako-
mano taldea duela 6 urte, eta es-
kualdeko haitzuloetan dabiltza 
gehien bat.

Leize sare erraldoia
Gorobeleko SI-44 leizea izan da 

orain arte Ponata Leize sarearen  
ohiko sarbidea. Bizkaiko Lendoño-
goitiko lurretan dago. Arabako Es-
pelologia Taldeko kideek 1983. ur-
tean deskubritu zuten. Gorobelen 
dauden ehunka arrakaletako(1) bat  

gehiago izango zelakoan zeuden, 
baina zerion aire korronte bortitzak 
zuloa handiagoa egitera animatu zi-
tuen. Berehala konturatu ziren ta-
maina handiko leize sare baten au-
rrean zeudela, eta talde gehiago-
ren laguntza beharko zutela au-
rrean zuten erronkari aurre egiteko. 

Ondorioz, Gorobelen hainbat aldi-
tan antolatu dira Euskal Espeleolo-
gia Jardunaldiak, garai haietako eus-
kal taldeen arteko elkarlana ahal-
bideratuz. 

Esplorazioen emaitzak bata bes-
tearen atzetik etorri ziren: Ponata 
Erreka (zeinaren urak Kadaguara 
doazen); Arabako lehenengo sarbi-
dea: (SI-57); Ispiluen Gela; “Amaie-
rako Sifoia” (sareko punturik sako-
nena markatzen duena, 415m); Ko-
batako arroilako leizearekin (SR-7) 
bat egitea, Arabako bigarren sarbi-
dea dena... Eta horiekin batera sa-
rearen neurriak handiagotzen joan 
ziren : 13, 16, 27, 30, 40 kilometro...

Gaztelarren ekarpena
Rebollar II harpea Losa Harane-

ko Baró herritik hurbil dago, Angulo 
mendatearen inguruetan. Burgose-
ko Edelweiss taldeak 1984. urtean 
aurkitu eta esploratu zuen, 2 kilo-
metro baino gehiagoko galeria na-
gusi batean  zehar, luizi (lur-jauzi) 
batek hodia buxatu(2) zuen arte. Es-
plorazioa bertan behera geratu zen, 
Ponatako Leize sarearekin bat egi-
teko aukeraz jakitun. Talde handi eta 

mitiko hauen lan mardularen leku-
koa hartuta, Takomano talde gaz-
tearen kemenak ahalbideratu du, 
30 urte geroago, Gorobel-Salba-
dako espeleologiaren mugarri be-
rri hau gauzatzea.

Lurpeko ondare aberatsa
Aiaraldea eskualde pribilegiatua 

da eremu karstiko eta kobazulo ko-
puruari dagokionez. Gorbeia eta Go-
robel dira mendi-multzo nagusiak. 
Kareharrizko mendiak izanik, har-
pez(3) josita daude eta hamarnaka 
kilometrotako hodi sareek guztiz 
hustuta dute lurpea. Zentzu horre-
tan, Euskal Herrian nabarmentzen 
da Aiaraldea. Esanguratsua da, esa-
terako, Ponata Pagadiko Leize Sa-
rea bigarren luzeena izatea (Zube-
roa eta Nafarroaren artean dagoen  
80 kilometrotako San Martingo Ha-
rriko sarearen ostean) eta Espainiar 
Estatuko zazpigarrena. Gainera, 
Orozko da harpe gehien duen uda-
lerrietako bat  (EAEko lehenengoa). 

Ezkutuko natura altxor erral-
doiak dira, maitatu eta zaindu beha-
rrekoak.

ERREPORTAJEA: 
Argazki-mapa 

eta bideoekin

Takomano taldekoek batzea lortu dituzten bi leizeek ia 70 kilometroko leize sarea osatzen dute. Argazkia: Bittor Abendaño Cabrejas (Satorrak E.T.)

ERREDAKZIOA I Takomano espeleologia taldea

Ponata Pagadiko leizea eta Burgoseko Rebollar II haitzuloa batzea lortu dute Takomano espeleologia taldeko 
kideek. Ia 70 kilometroko leize-sarea osatu dute, Euskal Herriko bigarren luzeena. Albisteak oihartzun handia izan 
du komunitate espeleologikoan, baita komunikabideetan ere.   

Aiaraldeko 
jendeaz 
osatutako 
Takomano 
taldeak egin du 
aurkikuntza. 
Albisteak 
oihartzun 
handia izan du 
espeleologia 
foroetan, eta 
baita hedadura 
handiko 
egunkarietan 
ere

Euskal Herriko koba sare 
luzeenetako bat, Aiaraldean

Orozko da 
EAEn harpe 
gehien dituen 
udalerria. 
Aurkitu duten 
koba-sarea 
Euskal Herriko 
bigarren 
handiena da, 
70 kilometroko 
luzerarekin 

Hiztegi lagungarria 
Arrakala(1), pitzadura / Buxatu(2), 

itxi / Harpe(3), haitzulo

Ikusi kobara 
eginiko 
bisitaren bideoa
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Zergatik da garrantzitsua berriki 
burutu duzuen lotura? 

Ponata Pagadiko leize sare erral-
doiaren amaierako sektorearekin 
bat egitean datza garrantzia, esplo-
razioa izugarri errazten duelako. Or-
dura arte Ponatan dagoen Si-44 de-
ritzon sarbidea erabiltzea besterik ez 
zegoen. Loturaren sektoreraino hel-
tzeko 6 ordu baino gehiagoko bidea-
ri, 7 kilometrotako lurpeko ibilbide 
nekezari(1) aurre egin behar zitzaion. 

Orain aldiz, Rebollar-etik sartuta 
bi ordu baino ez ditugu behar 2 kilo-
metro eskaseko ibilbide xamurra(2) 
egiteko. Aldea nabaria da, esplora-
zio-puntara apenas nekatu gabe hel-
tzen gara, gure lana eraginkorragoa 
bilakatuz.

Nola atzeman zenuten balizko 
lotura horren aukera? Gauzatzeko 
unea hunkigarria izango zen...

80.hamarkadako aitzindariek ba-
zuten aukera horren berri, gure ekar-
pena helburua lortu arteko lanean 
burugogor jardutea izan da.

Loturaren unea, hurbil geundela 

jakin arren, ustekabea izan zen, tar-
te handia ibili arte ez baikinen jabe-
tu. Bota marka bat topatu genuen 
lurrean eta ondoan “topofil” delako 
hari zatia (aitzinean distantziak neur-
tzeko erabilia) eta orduan bai, kontu-
ratu eta elkarri esan genion: “lotura 
egina dago!”

Berriak oihartzun handia izan du 
bai komunitate espeleologikoan 
eta hedabide arruntetan, egun-
kari bateko azaleko berri nagusia 
izateraino. Hau guztiz ezohikoa da. 
Zergatik uste duzu gertatu dela?

Espeleologoen artean sekulako 
zabalpena izango zuela jakin ba-
genekien, baina ez genuen espe-
ro hedabideetan horrelako heda-
pena edukitzea. Sare sozialek zer 
ikusi handia izan dutelakoan nago, 
bertan berria bolo-bolo(3) ibili de-
lako. Aste horietan berri nabaririk 
egon ez izanak azal lezake gureari 
zabalpen gehiago ematea.

Egun, Takomano taldea Burgo-
sen erregistratuta egon arren, Eus-
kal Herri osoko espeleologoak ba-
tzen dituen elkarteko (EEE) kide 
aktiboa da.

Hala da. Kasualitate ezberdinak 
gorabehera, erregistratzeko tra-
miteak Burgosen egin genituen. 
Baina taldea, gehien bat, euskal 
herritarrez osaturik dago, Laudio-
koak batez ere. Kobazuloak beza-
la jokatzen dugu guk, ez diogu ino-
ri baimenik eskatzen muga batetik 
bestera joateko, gogoko lekuan eta 
gogoko jendearekin jarduten dugu.

Dibulgazioari garrantzi handia 
ematen diozue. 

Bai, gure ahaleginak horra bide-
ratzen ari gara, formaziora, gazteei 
zuzendutakora bereziki. Mendizale-
tasunaren aldean, esaterako, ikus-
ten ez den jarduna da espeleologia. 

Eguna koban sartuta ematen 
dugu; ilunpean. Itzalpean gera-
tzen da gure ekina. Alde horreta-
tik espeleologia plazara ateratzeko 
beharra ikusten dugu, jendarteak 
ikus dezala zertan ari garen, zer-
gatik eta zertarako egiten dugun. 
Azken hamarkadan, gainera, jen-
de askok utzi du espeleologia. Ha-
rrobi lan hori egitea etorkizunera-
ko bermea da, beraz.

TAKOMANO ESPELEOLOGIA TALDEA

“Kobazuloek 
bezala, 
Takomano 
taldekook ere ez 
dugu baimenik 
eskatzen 
muga batetik 
bestera zabaldu 
eta gogoko 
lekuan gogoko 
jendearekin 
aritzeko”

ISRALE ROBLES (Barakaldo, 1972) Takomano espeleologia taldearen sortzailetako 
bat da. Taldeak zer esan handia eman du azkenaldian, Gorobeleko Ponata Pagadiko  
Leize Sarea eta Rebollar II harpea lotzea lortu baitu.

“Espeleologia plazara ateratzeko 
beharra ikusten dugu”

Takomano taldeko kidea da Robles. / Ignacio Fernandez Tellez (Burnia E.E)

ERREDAKZIOA I  Joxe Blanco Gomez

ONDARE ABERATSA: Ondare geologiko zein biologiko esanguratsua 
topatu dute Aiaraldea azpiko leize sareak ikertzen aritu izan diren 
espeleologoek.  

_EREMU KARSTIKOAK ETA LEIZE NAGUSIAK

Gorobel-Salbada-Santiago 
(AMURRIO, AIARA-HERRI, BERBERANA ETA VALLE DE LOSA)

Itxina-Gorbeia (OROZKO)

· Ponata Pagadia Leize Sarea (SI-44/ Rebollar II): 69.000 metro
· Pozalagua sarea (Perilde-Gobahandi): 13.036 metro
· San Miguel el Viejo harpea: 4.400 metro
· Landubiako leizea: 3.299 metro

· Itxinapeko sarea (Otxabide-Itxulegor-Egarriturri): 46.000 metro
· Urriko basoko Lezandi leizea: 6.000 metro
· Baias-eko iturburuak: Arranbaltz (2.623 metro), Austigarmin 
(2.330 metro), Obarreta (2.316 metro)

Aretako Barra (OROZKO)

· Lezeagako sarea: 3.389 metro

Hiztegi lagungarria 
Nekeza(1), gogorra, nekagarria 

/ Xamurra(2), leuna / Bolo-bolo(3), 
pil-pilean, zabalpen handiarekin
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_kultura

Patxi
Iturregi
IDAZLEA

_Kamerinoa

Hamaika partida 
dibertigarri

B ideo-jokoekin izanda-
ko nire lehenengo espe-
rientzia 70ko hamarka-
datik dator. Garai har-

tan, tramankulu berri batzuk 
agertu ziren herriko tabernetan. 
Telebista azpian jarri ohi zituzten 
edo libre geratzen zen txokoren 
batean, Jukebox-aren edo maki-
na elektromekanikoen ondoan. 
Eta, hasiera hartan, moderni-
tatearen aitzindari haiek nahiko 
tankera eskasekoak ziren, “pin-
ball” makinen distira koloretsutik 
oso urrun. Hortaz, ez zuen ema-
ten aparatu zaharrei lekua ken-
duko zietenik. Baina oker geun-
den. Gogoan dudan lehenen-
go jokoak ping-pong itxura zuen: 
pantaila beltzarekin kontrastean 
marra bertikal bat, bi paleta an-
tzeko eta derrigorreko marka-
gailua, alde bietako tantoak era-
kusteko. Ezin da gauza xumea-
gorik asmatu, eta, hala ere, oso 
arrakastatsua izan zen. Zenbat 
ogerleko ez ote ditugu gastatu 
horrelakoetan!

Erlojua azkar dabil paradi-
su birtualetan, eta aldaketa 
asko ikusi genituen denbora la-
burrean: “martetarren” jokotik, 
PacMan-era pasatu ginen, eta 
Tetris-etik Mario Brossen aben-
turetara. Hain ziren erakarga-
rriak, ezen bazirudien deika ari zi-
tzaizkigula pantaila ilunetatik. 
Baina tentazioari eutsi ahal izan 
nion hurrengo bi hamarkadetan.
XXI. mendearen hasieran, ordea, 
etxeko kontsolak eta ordenagai-
lu pertsonalak ugaritu ahala, be-
rriro harrapatu ninduen jokorako 
grinak, eta, nire semea koskor-
tu zenerako, erabat zaletu nin-
tzen. Dagoeneko denetarik pro-
batu dut, eta ez dut batere damu 
haiekin aritu izanaz. 

Mila esker joko sortzaile guz-
tioi, bizitza alaitu diguzue eta.

Duela gutxi Deustuko Unibertsi-
tatean defendatu duzu “Laudio Ha-
raneko Toponimia Azterketa ” dok-
torego tesia.

Bai. Berez, izenburuak esaten di-
gunez, bertako leku izenak azter-
tzea izan dut helburu, baina ahalik 
eta sakonen. Bi liburukitan bildurik 
daude toponimoak.

Lan handia, beraz.
Bai, horrela izan da. Hogei urte 

baino gehiagoko lana. Laudioko to-
ponimia oso aberatsa da, bilatze lan 
sakona eskatzen du.

Alde batetik, artxiboetan bila-
tu behar izan dut. Laudiorekin zer 
ikusia izan duten hamabost bat ar-
txibotan aritu naiz. Laudiokoetatik 
hasita, Gasteizkoetan, Bizkaikoe-
tan, Kukullako Done Miliagakoan, 
Durangokoan, Madrileko Liburu-
tegi Nazionalekoan... eta beste ba-
tzuetan aritu izan naiz.

 Zer garaiko dokumentuak azter-
tu dituzu? 

Kasu batzuetan ia 1000 urte di-
tuzten artxiboak kontsultatu ditut, 
baina Laudioko Elizako nahiz Udal 
Artxibo Historikoetako datuak dira 
gehienak, eta horiek 1500. urtetik 
gaur egun artekoak dira. Hori izan 
da lanik sakonena, nik bakarrik 
200.000 orrialde arakatu(1) behar 
izan baititut.

Datu deigarriak agertzen zaizki-
gu. Adibide bat: Laudiok Bizkaiare-
kin muga egiten duenez, 1536. ur-
teko dokumentu batean zera azal-
tzen da: “…los Malhechores, des-
terrados del Señorío de Vizcaya 
cumplían su destierro llegando a 
dicho Mojon de Axnabar..”. Leku hori 
Atxeta da, ‘Araeta’ zena 1375ean, 
Areta bilakatu da orain.

Hizkuntza aldetik esan dezakegu 
euskara izan dela bertako hizkuntza 
mendetan zehar. Hori dio 1774ko do-
kumentu batek: “el Valle de Llodio 
es compuesto de cuatro cuadrillas 
de mucho gentío y en caserías muy 
distantes y todos Bascongados ce-
rrados…”. 

Azken txostena 1922koa da, zei-
netan Santa Luziako abadeak hau 
dioen: “La homilía se ha predica-
do estos diez últimos años en Bas-
cuence y castellano. Es necesario 
que los nombramientos recaigan 
en quienes sepan vascuence”.

 Laudioko toponimian euskarak 
presentzia handia izango du, beraz. 

Euskarak iraun duen bitartean, 
esan daiteke ia izendapen guztiak 

euskal toponimoak izan direla. Bai-
na euskara galdu ahala, aldatzen 
edo galtzen joan dira, Bengoetxe 
Goikoa eta Bekoa izeneko baserriak 
kasu, edo Larrazabalen Kastañiza 
Goikoa. Orain aldiz jabearen izena-
ren bidez ezagutzen dira gehienbat, 
nahiz eta batzuek oraindik berezko 
izena jakin.

Begi aurrean dugun Alpitxu men-
diari Isusikoek “Kurtzegan” esaten 
diote, beste batzuek “Oletako Gu-
rutzea”, eta duela bi mende “Ames-
tigana” deitzen zioten.

 Historia aldetik zerbait aipaga-
rria topatu al duzu tesia egitera-
koan?

Bai, Laudiok berezko pertsonali-
tate historikoa izan du: 1085. urtean 
izan zen Elizaren kontsagrazioa. Be-
rezko Jaunak izan zituen, baita Ba-
tzarrak ere. Gernikako Juntetxera 
joaten ziren ordezkariak. 

Zer nolakoak dira aurkitu ditu-
zun toponimoak?

Toponimo gehienak deskripti-
boak dira. Aurrean ditugun auzo eta 
baserriak, adibidez, halakoak dira: 
Atxurdin, Leposolo, Uribarri, As-
purusolo, Garate, Garatealde, Iza-
girre, Murdeta, Sakanburu… Bes-
te batzuek, berriz, zereginari egi-
ten diote aipamena: Mintegi, Karo-
bizar, Ortuzar, Aldapa… Baina bada 
toponimo deigarriren(2) bat ere. Gu-
zur-aretxi ‘El árbol de las mentiras’ 
esaten zioten ironiaz. Larrazabale-
ra doan bidegurutze bat da hori, eta 
jaien ostean hor elkartzen ziren au-
zokideak egunekoa nolabait handi-
turik kontatzeko. 

Ikerketa egin bitartean hiru aldiz 
aritu izan naiz ahozko bilketa egiten, 
150 ahots-grabaketa izan dira guz-
tira. Berriemaileei nire betiko esker 
ona adierazi nahi nieke, haien lagun-
tza handia izan baita.

Toponimoen bilketa eta azterke-
tek denbora asko eskatzen dute. 
Metodologia zorrotz bat jarraitu 
behar da gainera, garapena eta on-
dorioak ateratzeko. Lan oso gogo-
rra izan da,  baina euskarari eta he-
rriari eskainia. Nire tesi zuzendariak 
(Juan Manuel Etxebarria) dioenez, 
Laudioko toponimia biltzea eta az-
tertzea oso inportantea da orainal-
dirako  eta etorkizunerako, eta Lau-
dioko toponimia tesi formatuan bil-
du eta aztertzea lortu dut horrela.

TOPONIMIA
“Hogei urte baino gehiago eman ditut Laudioko 
tokien izenak bilatzen eta ikertzen”
BITTOR ARBIZU BARONAk (Laudio, 1954) Laudioko Toponimiari buruzko doktorego tesia egin du. Urtarrilaren 29an 
aurkeztuko du lana bere herrian, 18:30ean Kultur Etxeko Arraño aretoan. 

Hiztegi lagungarria 
Arakatu(1), miatu, aztertu / 
Deigarri(2), atentzioa dei-

tzen duena

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

“Mendeetan 
zehar euskara 
izan da Laudioko 
hizkuntza. Ia 
toponimo guztiak 
euskarazkoak 
ziren Laudion”

“Kasu batzuetan 
ia 1000 urte 
dituzten 
dokumentuak 
aztertu ditut”

“Laudioko 
artxibo 
historikoetako 
200.000 orri 
ikertu behar 
izan ditut”
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_kultura

Urtzi Odriozola
BIDEO-JOKOAK

Bideo-jokoen land 
roverra

_kultur leihoa

· Jokoaren izena: Minecraft
· Ekoizlea: Mojang
· Joko mota: Biziraupena
· Adin-sailkapena: + 8 urte
· Jokalari-mota: Jokalari bakarra 
edo hainbat online jokalari

Hasi gazteenengandik eta hel-
duetaraino bogan dagoen jokoa 
da Minecraft, nahiz eta orain dela 
6 urte sortua izan zen. Indie joko 
hau bere horretan fenomeno be-
netan interesgarria da, mota as-
kotako jendea barnebiltzen baitu. 

Eta ez da harritzekoa, jokoaren 
helburua... zera... hau da, ez bai-
tu helbururik. Izatekotan, bizirau-
pena litzateke helburu nagusia. 
Jokoa Sandbox (hondar kutxa) 
motakoa da eta motzean azaltze-
ko, Lego moduko mundu erraldoi 
batean garatzen dela esan daite-
ke. Irudikatu, hainbat materialeta-
ko kuboez osaturiko mundu bat, 
non, ia edozer apurtu, eraiki, sor-
tu dezakezun. Kitto, ez dauka bes-
te misteriorik. 

Jokoak ez dauka grafiko ikaraga-
rri, bideo zinematografiko txundi-
garri edota musika epikorik baina, 
bere sinpletasun horretan, jokaga-
rritasunean aurkitu du konplexuta-
suna eta gozamena. Jokoak hain-
beste konbinazio eta aukera ditu 
non, zenbait material edo tresna 
sortu ahal izateko azalpenak di-
tuen Wikipedia propio bat ere sor-
tu duten.

Batzuk, besterik gabe, mundu 
birtual horretan murgiltzen dira 
beren bizimodua aurrera atera 
eta bizitzako helburuak betetzeko 
asmoz. Beste batzuk ordea, mi-
ni-joko ezberdinak sortzen dituz-
te (TNTRun, SkyWars, Hunger Ga-
mes...) multi-kirolak bailiran. De-
nentzako lekua dago hemen.

Game Erauntsian ere ez dira 
atzean gelditu eta Euskal Herriko 
7 hiriburuak eraikitzeaz gain, mini-
joko ezberdinak, txapelketak... an-
tolatzen dituzte. Korrika birtual bat 
ere antolatu zuten, pentsa!

Mateo Pagazaurtundua
IRAKASLEA

_Lurpetik
      Nik bakarrik kafea

Laudioko Lusurbeiladan, Zoiloa baserrian, Roman Polido eta fa-
milia bizi ziren, tartean bere anaia Saturno. Anaiak izateaz gain, 
beste zaletasun grinatsu batek batzen zituen biak ala biak: zurrut 
egiteak, hain zuzen ere. Romanek, diruz ondo horniturik zegoen gu-
txi haietan, atoan, baserritik kalera arineketan egiten zuen bidea 
bere baserriko zereginak ahazturik. 

Txanponak, kredituak eta gainontzekoak amaitzerakoan zuzen 
edo zeharka auzora bueltatzen zen apal-apal. Pare bat bake-egun 
igaro eta berriro diruaren horniketa lehen baino lehen hasten zuen. 
Likidoaren dei grinatsuaren indarra barruan sentitzen zuenean, in-
guruko auzoetan jotzen zuen aldaba. Horrelako baten Altamiralde-
ko atean jo aurretik, bidezidorretik zetorrela, zelatatu zuen etxeko 6 
urteko umeak.

- Ama, Roman gurera dator! - oihua bota eta ama atarira hurbil-
du zen.

- Arratsalde on Roman. Zer gura duzu?
- Kafea hartzeko txanpon bat edo beste, pozik hartuko nuke.
- Oraintxe nator! - ama txanponaren bila joan zenean, dena en-

tzuten egon zen ume mokoak burlati esan zion:
- Kaferik ez! Zuk dirua gura duzu ardoa edateko!
- Ez, gezurra! Nik bakar-bakarrik kafea edaten dut. Nik bakarrik 

kafea- azken hau dardarka esan zuen eta, jarraian, negarrez hasi 
zen gure auzokide sentibera.

Amak, txanponekin bueltatu zenean, gure gizonaren egonezina 
eta negarrak entzun zituen, harriturik. Romanek berak eman zion 
gertatuaren berri, hitzak ahoskatu ezinik eta intzirika. 

- Lasai Roman. Badakik, umeek edozer esaten dute eta! - txa-
kur-handiren bat eskuratu, irribarretxo eta guzti joan zen auzokoa 
bere kafearen bila.

Nire anaia protagonista gaixoak izango ote du gogoan?

Bilboko Abaco elkarteak”Omic-
ron” topaketa egingo du Urduñan 
martxoaren 24tik 27ra bitartean.  
Jokoei buruzko jardunaldiak izan-
go dira, rol jokoei buruzkoak batez 
ere. Mahai-jokoak, karta jokoak, 
coldsplay motako mozorro txa-
pelketak... hainbat ekintzaz goza-
tzeko aukera izango dute gertu-
ratzen diren guztiek. 

Antolatzaileek jakinarazi dute 

“24 orduko ‘non-stop’” bat izan-
go dela, eta lo egiteko lekua ere 
atondu dutela, 100 pertsonentza-
ko, “kanpoko (Bartzelona, Valla-
dolid edota Iruñako) jendea hur-
bildu dadin”. Guztira 150-350 per-
tsona inguru bertaratzea aurrei-
kusi dute, eta topaketen helburua 
zein den ere azaldu dute: “Rol jo-
koak zer diren azaltzea eta gure 
hobbya aldarrikatzea”. 

Rol jokoen topaketak 
Urduñan, martxoaren 
24tik 27ra

ERREDAKZIOA I  Txabi Alvarado Bañares

Rol jokoak izango dira topaketen oinarrietako bat. Argazkia: Abaco elkartea  Lekanda Baserriko Iñaki Manda-
luniz eta Mauri Bengoetxea izan-
go dira Laudioko San Blas azokako 
aurtengo omenduak. 38 urte da-
ramatza baserri horrek behi-es-
nea ekoizten. Urtarrilaren 30ean 
egingo da azoka, eta 13:15etan 
egingo zaie omenaldia bi base-
rritarrei. Azokako beste prota-
gonista nagusia Terencio IX. txe-

rria izango da. Ostegunean, hila-
ren 28an, egongo da txerria bizirik 
ikusteko aukera, merkatuan. Os-
tiralean hilko dute. Larunbatean, 
berriz, txerriaren haragia erre, pi-
satu eta zozketatu egingo da. 

Festak, baina, zalaparta eragin 
du, Aprova erakunde animalistak  
azken hiru ekintza horiek bertan 
behera uzteko eskatu baitu.

Lekandako baserritarrak 
omenduko dituzte 
aurtengo San Blasetan

ERREDAKZIOA I  

Terencio IX. izango da aurtengo txerriaren izena. Argazkia: Aitor Burgoa
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Zorionak, Bizkaiko txapeldu-
nak izatea lortu duzue. Zer supo-
satzen du horrek?

Ugarriza: Guretzat irabaz-
tea meritu handia izan da, berta-
ra heltzeko ahalegin handia egin 
behar izan dugulako. Nahiz eta 
asko sufritu dugun, ahalegin guz-
tiak emaitza ederra utzi du. 

Etxebarria: Izugarrizko poza 
sentitu genuen, noski. Oso mo-
mentu berezia eta polita izan zen. 

Bide gogorra izan da? 
Ugarriza: Bai, txapelketa aurka-

ri  gogorrak izan ditugu, batzuk 
beste batzuk baino gehiago. Baina 
gogor entrenatuz azkenean parti-
du guztiak irabaztea lortu dugu .

Etxebarria: Bai, nahiz eta parti-
da guztiak irabazi, batzuk gogo-
rragoak izan dira. Larrabetzun 
Olarretaren aurkakoa edo Oroz-
koko beste bikoteen aurka jokatu-
takoa kasu.

Zenbat eta zein motatako en-
trenamenduak egiten dituzue?

Etxebarria: Astean zehar birri-
tan entrenatzen dugu, asteazken 
eta ostiraletan. Batzuetan entre-

namendu fisikoak dira eta horie-
tan batez ere sasoia lantzen aha-
legintzen gara.

Ugarriza: Partidak eta ariketak 
ere egiten ditugu. Gainera Zuriñe 
eta ni asteazkenetan Basaurra 
joaten gara entrenatzera, bes-
te herrietako bikoteekin teknifika-
zioa lantzera. 

Euskadiko Txapelketari begira, 
zer espero duzue? 

Ugarriza: Nire ustez nahiko zaila 
izango dugu irabaztea, nahiz eta 
lan eginez eta entrenatuz iraba-

zi dezakegula uste dudan. Orain-
dik ez dakigu noren aurka lehiatu-
ko garen, ezta zelako maila izan-
go duten beste bikoteek, baina  
Euskal Herriko Txapelketan joka-
tzen ari baldin badira onak direla 
esan nahi du.

Nolakoa izan da txapelketaren 
hasiera?

Ugarriza: Partida bakarra joka-
tu dugu oraingoz, urtarrilean, eta 
galdu egin genuen. Beste parti-
da bat jokatuta izan beharko ge-
nuke, baina Hernaniko bikotea ez 
zen agertu.

Etxebarria: Gainera nik ezin izan 
nuen partida jokatu besoan lesioa 
dudalako. Nire ordez Udanek jo-
katu zuen. Bi aste daramatzat pa-
lan jokatu ezinik, baina asteburu 
honetan deskantsua dugu, beraz, 
espero dut hurrengo partidurako 
hobeto egotea.

Noiz hasi zineten palan joka-
tzen? Zergatik?

Ugarriza: Orain dela 5 urte hasi 
nintzen. Hasieran eskupilotan ari-
tzen nintzen, baina mutilekin joka-
tzen nuen eta beraien eta nire in-
darraren artean alde handia ze-
goen. Orduan Olgetan sortu zen 
eta palan jokatzeko aukera eskai-
ni ziguten beste hainbat neskekin 

batera. 
Etxebarria: Olge-

tanek palan jokatze-
ko aukera sortu zuenean 

frogatzeko apuntatu nintzen 
eta gustatu zitzaidanez hemen ja-
rraitzen dut. 

Etorkizunari begira zein da 
zuen helmuga? 

Etxebarria: Palan jokatzen ja-
rraitzea, eta etorkizunean Euskal 
Herriko Txapelketa irabaztea.

 Ugarriza:  Nirea aurten Euskal 
Herriko Txapelketa irabaztea da, 
postu ona lortzea da. Etorkizu-
nean, ordea, jendeak kirol hone-
tan zelako seriotasunarekin ari-
tzen naizen eta nola jokatzen du-
dan ohartzea gustatuko litzai-
dake. 

PALA

“Gogor entrenatuz gero 
Euskal Herriko txapelketa 
irabazteko aukera izango dugu”
ZURIÑE ETXEBARRIA (Orozko, 2002) eta NAIA UGARRIZA (Orozko, 2001) Bizkaiko 
Pala Txapelketako txapeldunak dira. Orain Euskal Herriko Txapelketa jokatzen ari 
dira beste 7 bikoterekin batera. 

“Besoan lesio 
bat dut eta 
ezin izan dut 
Euskal Herriko 
Txapelketako 
lehen partidua 
jokatu”

ERREDAKZIOA  I Irati Moreno Fernandez

Hiztegia lagungarria 
Ohartzea(1), konturatzea

Asteburu honetan Espai-
niako  Hockey txapelke-
tako lehenengo mailako 
sektore fasea  jokatu da 

Laudioko La Granja kiroldegian. 
Bertan Zaragozako Honigvogel, 
Kantabriako RS Tenis, Katalunia-
ko Junior FC eta Laudioko Ganbe-
gi HT taldeak  aritu dira. 

Sei partiduz osatuta egon da 
fase hau, horietako lau larun-
batean jokatu ziren eta beste bi 
igande goizean. Txapelketa ho-
nen helburua Espainiako fase fi-
nalerako sailkapena lortzea izan 
da, bertan hockey talde indar-
tsuenekin neurtzeko.

Asteburuko lehengo partidua 
Ganbegi HT eta RS Tenisen arte-
koa izan zen. Laudioko taldeak 
gogor egin zion aurre Kanta-
briakoari, hala ere garaipen ar-
gia lortu zuten Santanderrekoek 
10-1eko emaitza lortu ostean.

 Eguna Honigvogel eta Junior 
taldeen arteko norgehiagokare-
kin egin zuen aurrera, honetan 
katalanek euren nagusitasu-
na erakutsi  eta garaipen garbia 
lortu zuten, 6-1eko emaitzarekin.

Junio FC eta RS Tenisen txanda 
izan zen gero. Bi taldeek partidu 
benetan ikusgarria eskaini zuten. 
Katalanek oso joko garbia, azka-
rra eta landua erabili zuten par-
tidua irabazten saiatzeko, San-
tanderrekoek berriz joko zuze-
nagoa aukeratu zuten, jaurtiketa 
eta penalti asko bilatuz. Azkenean 
RS Tenisek lortu zuen garaipena, 
3-8ko emaitzarekin.

Eguna amaitzeko Honigvogel 
eta Ganbegi HTren arteko parti-
dua jokatu zen. Oso partidu pare-
katua izan zen. Ez genuen irabaz-
le argirik ikusi partiduan. Laudio-
ko taldeak oso jokaldi politak egin 
zituen eta talde lanean ere eder-
to aritu zen. Azkenean Ganbe-
gik ezin izan zuen partidua iraba-
zi eta 5-4ko emaitzarekin amai-
tu zen jokoa.

RS Tenis eta Honigvogelen ar-
teko partiduarekin hasi zen igan-
dea. Partidu lasaia eskaini zigu-
ten bi taldeek eta 4-1eko emai-
tzarekin irabazi zuen Kantabria-
ko taldeak.

Txapelketari amaiera ema-
teko Ganbegi HT eta Junior FC-
ren txanda heldu zen. Katala-
nek garaipen argia lortu zuten 
eta 3-10eko emaitzarekin amai-
tu zen partida.

Nahiz eta Laudiokoek emai-
tza onik ez lortu txapelketan, 
positiboki baloratzen dute are-
to hockeyko denboraldia. Izan 
ere, beste behin Euskal Herriko 
txapelketa irabaztea lortu, hoc-
key maila altuena duten taldee-
kin neurtu eta lan ona egin dute.

Laudion izan dugun txapel-
ketaz gain, Ganbegiko kade-
teen taldeak Getxon aritu dira 
Euskal Herriko areto hockeye-
ko txapelketaren lehengo parti-
duak jolasten.  Nesken zein mu-
tilen taldeak oso joko ona egi-
ten ari dira bertan, txapelketa-
ren irabazle izateko hautagai 
sendoak direla erakutsiz.

Espainiako Hockey Txapelketa

“Emaitza onik gabe 
ere, positiboa”

Josu Garaio Segurola

La Granja kiroldegian jokatu dira partidak.  Argazkiak: aiaraldea.eusArgazkiak: Mikel Isusi
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Igandean Laudio Herria IX. Herri 
Lasterketa egingo dute 11:30ean 
Lamuza Plazatik abiatuta. Guztira 

10 kilometro izango dira eta ibilbi-
deak herria zeharkatuko du. Izena 
Olympus kirol dendan edota www.

herrikrosa.eus webgunean eman 
daiteke urtarrilaren 29ra arte (os-
tirala). 

Antolatzaileak Euskal Herria Ki-
rola, Euskarri Kirol Elkartea eta Ba-
salarrina Euskal Topagunea dira. 
Internet bidez izena ematen dute-
nek proba baino ordu bat lehena-
go jaso beharko dute dortsala. Par-
te-hartzaileei elastiko bana(1) eman-
go zaie eta maila bakoitzeko onenei 
eta herri mailako lehen gizonezko 
eta emakumezkoei garaikurra(2). Bi 
maila egongo dira:  absolutuena eta 
helduena. 

Hiztegi lagungarria 
Bana(1), bat bakoitzari / Garaiku-

rra(2), saria

Igandean izango da Laudio Herria
Lasterketaren IX. edizioa

Parte hartze handia izaten du lasterketak.  Argazkia: Euskal Herria Kirola

ERREDAKZIOA I Irati Moreno Fernandez

2016. urtean tenis eta padel pista 
berriak eraikiko ditu Laudioko uda-
lak Gardean. Elkarte eta herrita-
rren eskaria dela eta erabaki du 
udalak proiektu horiei ekitea. Lau-
dioko Tenis Taldeak urteak dara-
matza pista berria eskatzen. Izan 
ere, gaur egun, institutua erabil-
tzen dute euren ekintzak burutze-
ko eta, diotenaren arabera, jende 
guztiarekin bertan egon ahal izate-
ko txiki geratzen zaie. Hori dela me-
dio, askotan, jendeak taldetik kan-
po geratu behar izan du.

Padeleko pistak eraikitzeko es-
karia, aldiz, irailean abiatu zuten ki-
rol horren zaleek. Arrakastatsua 
izan zen sinadura bilketa eta eduki 

zuen indarrari esker Gardean erai-
kiko dituzte padel pistak. Azpiegi-
tura ezagatik egun, Arrigorriaga, 
Ugao edo Etxebarrira doaz pade-
lean jokatzera.

Pisten kokaleku zehatza
Teniseko pista Gardeako “futbol 

zelai gorrian” kokatu nahi dute, bo-
latokiaren eta frontoiaren artean. 
Padel pistak, ordea, belar artifizia-
leko zelaiaren eta Juan XXIII. ikas-
tetxe zaharraren artean geratzen 
den orubean egingo dituzte. Ideia 
estalpean egongo diren bi espazio 
egokitzea da. Horrek 100.000 euro 
baino gehiagoko inbertsioa eska-
tuko du.

Tenis eta padel pistak 
eraikiko dituzte Laudion

ERREDAKZIOA I Irati Moreno Fernandez

Zorionak! Horrelakorik espe-
ro zenuen?

Egia esan ez. Izugarrizko sor-
presa izan da niretzat eta argi 
daukat esperientzia bikaina izan-
go dela.

Noiz hasi zara Lezaman entre-
natzen?

Urtarrilaren 12an hasi nintzen. 
Duela oso gutxi, beraz. Onena 
niretzat bizitzen nagoen espe-
rientzia da, eta ezagutzen nabi-
len jendea.

Zelako entrenamenduak egi-
ten dituzu han?

Entrenamenduak berez 
oso normalak dira. Leza-
man entrenamenduaren 
intentsitatea da aldatzen 
dena, bertako entrenamen-
duak oso biziak baitira.

C.D Altzarraterekin joka-
tzen jarraituko duzu?

Ba ez dakit, buruan gau-
za pila ditut. Baina hurrengo 
denboraldiari begira oraindik 
ez dakit zer egingo dudan.

Noiz eta zergatik hasi zinen 
futbolean?

10 urte daramatzat futbolean, 
Askotan gertatzen da norbaitek 
animatzen zaituelako  hasten 
zarela futbolean jokatzen. Nire 

kasuan nire lehengusina Irune 
izan zen futbolera animatu nin-
duena.

Etorkizunerako proiektu edo 
aurreikuspenik daukazu?

Betidanik Athletic Klubean jo-
katzea izan da nire ametsa. Hala 

ere,  momentuz 
oso pozik nago 
guztiarekin.

FUTBOLA

NAIA LANDALUCE (Orozko, 2000) C.D Altzarrateko 
jokalaria da. Athletic Klubak gonbita luzatu dio 
Lezaman asteartero entrenamendu teknikoak egiteko. 

“Athletic-en gonbidapena 
izugarrizko sorpresa izan 
da niretzat”

ERREDAKZIOA I Irati Moreno Fernandez
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GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Aspertuta zaudela diozu, denbo-
ra libre guzti horrek itotzen zaitu. 
Zergatik ez aisia okupatzen saia-
tu? Musika frogatu duzu? Gauza 
askotarako erabili ohi da. Izan ere, 
hausnartzen laguntzen digu, gure 
benetako desioak zeintzuk diren 
argituz.

LAMIA
04.21 - 05.20
Negua pasatzen denean sustoa 
eramango duzu gas faktura 
jasotzean. Hotza egiten du eta 
berogailua behar dugunean 
erabiltzea normala da, baina 
zertarako gailua piztu etxetik 
mauka motzean bazabiltza? 
Burugabekeri hori baztertu!

BASANDERE
06.21 - 07.20
Paradisu zineman ikusiko gara... 
baina non dago paradisu hori? 
Fikzioan esaterako, pelikuletan. 
Bizitza paradisu bihurtu eta egu-
nero daukaguna baloratzen ikasi 
behar dugu bizitzari irribarre egi-
nez. Ezer faltan ez daukana beti 
ibiliko da paradisu berrien bila.

JENTILAK
08.22 - 09.22
Nagitasunak ordenagailu aurrean 
asteburua pasatzera bultzatzen 
zaitu. Nagitasun hori menderatze-
ko ordua heldu da. Bizitza asperga-
rria daramazulako kexatzen zara 
maiz, beraz... dotore jantzi, lagu-
nak deitu eta San Blasak ospatzera 
atera zaitez!

MARI
10.23 - 11.22
Aurpegi hori aldatu ezazu, Inaute-
riak bertan daude eta! Ez ezazu ur-
tero bezala egin, azkenengo or-
duan ez familia guztia zoratu mo-
zorro bila zaudelako. Has zaitez ze-
rrenda egiten eta behar dituzun 
gauza guztiak bilatu edota egiten, 
merkeago aterako zaizu eta!

SUGAAR
12.20 - 01.19
Pertsona horrekin daukazun ga-
tazkarekin bukatzeko harrota-
suna baztertu beharko zenu-
ke. Nahiz eta arrazoia zurea izan 
bihotza baretu eta haserre ho-
rren zergatira helduko zara.

TARTALO
01.20 - 02.18
Zergatik uste duzu zorigaizto-
koa zarela? Uste al duzu sare 
sozialetan zure lagunek eske-
gitzen duten guzti hori beneta-
koa dela edota bere egunero-
ko egoera emozionala islatzen 
duela? Denok ezkutatzen ditugu 
gure ahultasunak.

HERENSUGE
03.21-04.20
Bazen behin errealitatea 
saihesten zuen umetxo bat, 
ingurukoak bera baino handiago 
ikusten zituena eta bere 
ezjakintasunetik salbatuko 
zuen pertsonaren zain ibiltzen 
zena. Burua defendatu ezinean 
ibiltzen al da oraindik?

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Hotza heldu da eta beti 
gaixotzen zabiltza. Klaserako 
hartzen duzun busaren zain 
zaudenean hotz gelditzen zarela 
ez al duzu ikusten? Erruduna 
nor? Beti inguruko birusak! 
Gizagaixoa, noiz hartuko duzu 
zuk erantzukizuna?

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Lagun berriak etorri eta 
aspaldiko asko badoaz. 
Hazten garen heinean alboan 
ditugunak nahitaez aukeratzen 
ditugu. Bizitza kontuak... lagun 
berriak bizitza osorako ere izan 
daitezkeenez zabal iezaiezu 
bihotza!

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Nork esan dizu ikastola utzita 
bizitza errazagoa izango zela? 
Haztean inozentzia galtzeaz 
gain gizarteak erantzukizunak 
exijitzen dizkigu, horregatik 
prestatzen gaituzte etxekoek 
horrenbeste, mundura atera 
eta berehala erori ez gaitezen.

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Amodioak joan eta etortzen 
dira. Pertsona bakoitzarentzako 
pertsona bakarra dagoela dioe-
na gezurti hutsa da. Gure esku 
dago nahi dugun pertsona hori 
aukeratzea, ikusiko duzu.

_horoskopoa_denborapasak

SOLUZIOAK
Sudoku, hitz-gurutzatu 
eta hitz gezidunen 
soluzioak web-gunean 
ikusgai: 
http://www.
aiaraldea.eus/users/
denborapasak
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_agurrak  Bidali zorion agurra egunkaria@aiaraldea.eus helbidera otsailaren 12a baino lehen. Interneten zuzenean argitaratu ditzakezu aiaraldea.eus-eko komunitatean.

Edorta
Zorionak Edorta! Muxu han-

di bat zuretzat! Asko maite zai-
tugu!

Edorta eta Nerea

Naia  
Oso ondo pasa ezazu gua-

pisima! 13 muxu zure lagu-
nen partez! 

Zure betiko lagunak

Amaia
Ez utzi printzesa pan-

poxa izateari! Disfrutatu 
16 urteak!

DJ Masa eta Ziortza

Jurgi
Zorionak Jurgi! 8 bela-

rri tirakada zure gurasoen 
partez!

Abel eta Encina

Iraide
Etxeko guztien partez 30 

muxu handi eta besarkada! 
Jarraitu beti bezain alai!

Etxekoak

Garazi
Zorionak Garazi! Segi 

ezazu horren guapa eta 
jator!  

Betikoak
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01.31
IGANDEA
08:00 AMURRIO
GAZTE EKIN!
Txangoa Valdezcarayra
Telefonica eraikina (24 €)

10:00 ARRANKUDIAGA
KANPORAMARTXO
Txitxiburduntzia
Basakoetxe

11:30 LAUDIO
LASTERKETA
Laudio Herria, IX. edizioa
Lamuza plaza

02.02
ASTEARTEA
12:30 LAUDIO
DANTZA ERAKUSTALDIA
Itxarkundia taldea
Aldai plaza 

18:00 LAUDIO
UDAL BILERA
Martxoak 8ko egitaraua 
osatzeko deialdia
Erabilera anitzeko aretoa

02.04
OSTEGUNA
09:30 ARRANKUDIAGA
EGUENZURI
Abestera aterako dira 
umeak 
Ikastetxea

11:00 ARTZINIEGA
ARATUSTEAK
Kalejira eta lehiaketa
Arteko Gure Ama

16:30 ARRANKUDIAGA
AGATE DEUNA
Auzoz auzo

02.05
OSTIRALA
15:00 OKONDO
ARATUSTEAK
Kalejira eta txokolatea 
Okondo eskola

17:15 OKONDO
ARATUSTEAK
Disko Txiki
Kultur Etxea

17:30 ARTZINIEGA
IPUIN KONTALARIA
Nik robota izan nahi dut 
Liburutegia

18:30 AMURRIO
ARATUSTEAK
Mozorro tailerra
Kultur Etxea

20:00 ARRANKUDIAGA
ARATUSTEAK
Afaria eta karaokea
Gizarte Etxea

21:00 AMURRIO
BAKARRIZKETA
Los monólogos de Chapu
Kultur Etxea

02.06
LARUNBATA
11:00 AMURRIO
JARDUNALDIAK
Prekarietatea 
desmontatuz
Gaztetxea

16:45 AMURRIO
ARATUSTEAK
Txokolatea, disko dantza 
eta Judas Kakarroren 
erreketa
San Anton plaza

18:30 LAUDIO
ARATUSTEAK
Kalejira eta mozorro 
lehiaketa
Aldai plaza

_irakurlearen txokoa

_agenda

_ezin galdu

01.26
ASTEARTEA
17:30 ARTZINIEGA
IPUIN KONTALARIA
Orentzi, Manolo Hidalgoren 
eskutik 
Liburutegia

18:00 OROZKO
IKASTAROA
Janari makrobiotikoa 
Beti Jai Txokoa (60 €)

18:00 LAUDIO
HEZKUNTZA
Adikzioei aurre hartzea: 
12-14 urte
Laudio Institutua

18:30 AMURRIO
AUZO BATZARRA
Alkinar
Amurrioko EPA

01.27
ASTEAZKENA
16:30 LAUDIO
IKASTAROA
Emakumea eta osasuna
Kultur Etxea

19:00 LAUDIO
AUZO BATZARRA
Larrazabal
Toki On

01.28
OSTEGUNA
10:00 LAUDIO
SAN BLAS
Txerria erakutsiko dute
Herriko plaza

18:00 OROZKO
Hitzaldia
Lapurreten prebentzioa
Erretiratuen egoitza

18:00 LAUDIO
HEZKUNTZA
Adikzioei aurre hartzea: 
14-18 urte
Laudio Institutua

19:00 LAUDIO
AUZO BATZARRA
Herrigunea
Kultur Etxea

01.29
OSTIRALA
18:30 LAUDIO
HITZALDIA
Laudio Haraneko 
toponimia, Bittor Arbizu
Kultur Etxea

20:30 AMURRIO
ENTSEGUA 
Kintoak
Matia Landaburu pista

21:30 LAUDIO
KONTZERTUA
Tutan Come On, Beruna, 
Tooth
Orbeko Etxea (5 €)

01.30
LARUNBATA

20:00 AMURRIO
ANTZERKIA
Caperucita feroz, Glu Glu 
producciones-en eskutik
Amurrio Antzokia 

22:00 LAUDIO
BAKARRIZKETA
Eva Cabezas
Sorgin taberna

SAN BLAS AZOKA: Kukutxe San Blas elkarteak berriro nabarmenduko 
du txerriak baserriko bizimoduan izan zuen garrantzia. Horretarako 
azoka antolatuko du urtarrilaren 30ean, larunbatean, hain zuzen. 
Lehiaketak, baserritar eta artisau postuak eta musika uztartuko ditu.      

ARATUSTEAK:  Otsailaren lehenengo asteak Aratusteak ekarriko 
ditu eskualdera; umeek zein helduek mozorroak janzteko hamaika 
aukera izango dituzte. Agate Deunak eta Eguenzuriak beste ohitura 
batzuetan parte hartzeko parada emango dute.

BERTSO 
TXAPELKETA

01.30 LARUNBATA
Arabako Bertso Koadrila 
Artekoa
12:00 Bertso poteoa, 
Basalarrinatik abiatuko da
14:30 Bazkaria Basalarrinan
16:30 Kopla lehiaketa

01.30 LARUNBATA

“MANDARINAS” 
LAUDIOKO LANBIDE 
HEZIKETA IKASTETXEA 
17:30ean eta 20:00etan(2€)

01.31 IGANDEA

“CARLITOS Y SNOOPY” 
OROZKOKO DONIBANE 
ARETOA 16:30ean  (3 €) 
eta AMURRIO ANTZOKIA 
17:30ean (3,60 €)

“KOKO, DRAGOI TXIKIA” 
LAUDIOKO LANBIDE 
HEZIKETA 17:30ean  
(3 €)

“8 APELLIDOS 
CATALANES” OROZKOKO 
DONIBANE ARETOA 
19:00etan  (3 €) 

“LA NOVIA” AMURRIO 
ANTZOKIA 19:30ean  
(4,80 €) 

02.01 ASTELEHENA

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

02.06 LARUNBATA

“TECHO Y COMIDA” 
LAUDIOKO LANBIDE 
HEZIKETA IKASTETXEA 
17:30ean eta 20:00etan 
(3 €) 

02.07 IGANDEA
“PALMERAS EN LA 
NIEVE” AMURRIO 
ANTZOKIA 19:30ean 
(4,80 €)

02.08 ASTELEHENA

“PALMERAS EN LA 
NIEVE” AMURRIO 
ANTZOKIA 20:00etan 
(3,60 €)

ZINEMA

SAN BLAS AZOKA

01.30 LARUNBATA
Aldai plaza
10:00 Azoka hasiera: 
musika, ekoizleak, 
odolostegintza, 
umeentzako jolasak, herri 
kirolak, kalejira...
13:00 Arloteen emanaldia 
13:15 Herriko baserritarrei 
omenaldia
14:00 Gastronomia 
lehiaketaren sari banaketa
18:00 Euskal dantzak
19:00 Erromeria
20:15 Terencio IX. pisaketa. 
Zozketa. Jaien amaiera
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         Jabi Isasi

Puruen kutxekin gitarrak egi-
ten dituzu, hori da marka! Noiz, 
nolatan bururatu zitzaizun ideia?

Orain dela lau urte hasi nintzen. 
Puruen kutxekin gitarrak egitea-
ren ideia ez da nirea. Estatu Ba-
tuetako hegoaldean bizi eta kotoi 
eta tabako landaketetan lan egi-
ten zuten esklabo afroamerika-
rrak izan ziren instrumentu hauek 
egiten lehenak. Haien jabeen irra-
tietan musika entzutean, eskura 
zeuzkaten birziklatutako materia-
lekin instrumentuak egiteari ekin 
zioten; kutxa zahar batekin, makil 
batekin eta metalezko hari bate-
kin, besteak beste. Blues-a jotzen 
eta abesten hasi ziren horrela. 

Nire lehenengo gitarra nire 
amak josteko tresnak gordetzen 
zituen puruzko kutxa batekin erai-
ki nuen.

Nola egiten dira kartoizko ku-
txekin gitarrak?

Zaila da prozesua osotasunean 
azaltzea. Garrantzitsuena instru-
mentuak berez nolakoak diren ja-
kitea da. Ondoren, pausu bakoitza 

ondo pentsatzea eta planteatzea 
dator. Ahal den heinean, birzikla-
tutako materialak erabiltzea gus-
tatzen zait, produktu finala kali-
tatezkoa izan behar dela kontuan 
izanda. 

Ez ditut dekoraziorako instru-
mentuak egiten, jotzeko erosoak 
izateko eta soinu ona edukitze-
ko baizik. 

Zenbat denbora behar da ho-
rretarako? Zenbatean saltzen di-
tuzu?

Bai denbora eta bai prezioa, kal-
kulatzeko kontu zailak dira. Mate-
rial motaren eta hauek aurkitze-
ko behar dudan denboraren ara-
bera egiten ditut instrumentuak, 
baita bezeroen nahi eta beharren 
arabera ere. 

Informazio gehiago nahi due-
narentzako blog bat daukat 
(http://dustyroadguitars.blogs-
pot.com.es), facebooken orrialde 
bat (DustyRoadGuitars) eta you-
tuben  kanala. Bertan nire instru-
mentuak entzun daitezke, eta bi-
deoan ikusi.

Hautatutako bideagatik purua 
ala apurua, zer pasa da gehiago 
zure eskuetatik?

Apururik handiena kutxe-
tako puru guztiak erre-
tzea izango litzateke! 
Kar kar kar. Eskerrak 
erretzen ez dudala!

Materialak berre-
rabilita sorpresa po-
litak atera litezke. 
Zein da zure sekretua?

Instrumentu ba-
koitza, berez, sor-
presa bat da. 
Amaiera nola 
eta noiz 

helduko den jakitea ezinezkoa da 
eta hori oso polita da! Sekretua, 
hala deitzearren, zeure arima lan 
bakoitzean jartzea da, eta denak 

zuretzako balira bezala egi-
nez. Eta jakina, Blues mu-

sika ez dadila falta!

Endika Ussia Apraiz
“Amak josteko tresnak gordetzen zituen puruen 
kutxa batekin eraiki nuen lehen gitarra”
ENDIKA USSIA APRAIZek (Laudio, 1967) puruen kaxekin gitarrak sortu eta saldu egiten ditu. Instrumentu bakoitza 
sorpresatzat du, noiz eta nola amaituko den ezin baita jakin: “Lan bakoitzean zeure arima jartzea da sekretua”.

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Miren 
Ayesa
KAZETARIA

_Leihotik

Barne bakerako bidea

Lekamañan, hiru lursail 
(1992); Larrinben, bi do-
rre (2006); Baranbion, 
bi gune (2014); Arran-

kudiagan etxe bat (1986); Etxe-
goienen ermita eta lurra (1979); 
Izorian (1979), Luiaondon (1983), 
eta Maroñon (2012) lursailak;  
Okondon ermita (2014); Lau-
dion (2008) eta Orozkon elizak 
(2015) eta Urduñan etxea (1981). 
Hauek dira Elizak Aiaraldean 
erregistratuak dituen ondasu-
nak eta bereganatu zituen ur-
teak. Sutan jarri bazara bi modu 
dituzu bakera bueltatzeko: bata 
Elizatik zuzenean kanporatua 
izatea heresia eginez edo apos-
tatatuz. Horretarako jaiotza agi-
ria lortu behar duzu bataiatua 
izan zinen parrokian, eta horre-
kin batera NAN fotokopia eta 
Elizatik joateko zure arrazoiak 
azaltzen dituen gutuna dagoki-
zun elizbarrutira bidali. Erantzu-
na jaso ondoren, diozesian hi-
tzordua hartu eta bertan azal-
pena eman beharko duzu. Behin 
esfortzu hori eginda, bakea 
itzuliko da. Zure jainkoa edo si-
nesmenak edozein direlarik, ez 
daukate zergatik instituzio ba-
ten baitan egon behar. Erakun-
de batek gero eta kide gehia-
go izan, orduan eta abantaila 
gehiago izango ditu. 

SANBLAS
FERIA 2016

URTARRILAK 30
LAUDIO


