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Orozko
Herri galdeketa 
egingo dute 
2017an 2. or.

Aurtengo udan 80 urte bete-
ko dira Guda Zibila hasi zenetik. 
1936tik urteak pasa dira, baina 
oraindik ere nabariak dira gatazka 
horrek Aiaraldean utzitako aztar-
nak. Tokiko hainbat elkarte lanean 
aritu dira azken urteetan hainbat 
txokotan dagoen ondarea berres-
kuratzeko eta, horri esker, orain 
bisitatzeko moduan daude borro-
kak hartu zituzten hainbat gune. 
Askotan, gainera, informazio pa-
nelak jarri eta gidatutako bisitak 
antolatu dituzte, ibilaldi pedago-
gikoak sustatzeko. Baina oraindik 
ere badaude egiteko asko arlo ho-
netan. (Argazkia: Aztarna) 8-9 or.

Guda Zibilak 
utzitako paisaia 
ikusgai, eskualdeko 
elkarteen lana medio

Argazkia: Capturasport.com
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Tirada: 
10.000 ale. 
Maiztasuna: 
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publizitatea@komunika.eus
Tlfnoa: 688 62 53 94
Web-gunea:
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Nerbioi Kalea 1, 3. esk. 
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Telefonoak:
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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

Uribarri etorbidea 35
20500 Arrasate

ausolan@ausolan.com

Graf!k Koop.
Telleria 2 01400 Laudio (Araba)

94 672 65 43
info@grafiksarea.com

Iñaki
Langilea

Oraindik ez dakit nori emango 
diodan botoa. Ea egun hauetan 
nola azaltzen duten zer egingo 
duten, egun bakoitzean gauza 
bat esaten baitute, ez baitira 
argi azaltzen. Ea diru apur 
bat gehiago jartzen duten 
txiroentzako, ez baita iristen 
eta.  

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Nerea
Ikaslea

Ni ez naiz bozkatzera joango 
datorren ekainaren 26ko 
hauteskundeetan. Uste dut 
azken garai hauetan berdin 
duela botoa eman edo ez eman. 
Ez nago oso murgildua politika 
arloan, eta edonori bozkatzera 
joan baino lehen nahiago dut ez 
joatea.

?
_GALDERA

Ekainaren 26ko 
hauteskundeetan 
bozkatuko duzu?

  BIDEOA  WEB -GUNEAN 

Proposatu zuk ere galdera egun-
karia@aiaraldea.eus helbidera ida-
tzita.

_gutunak
Izan eta ukan
Jon Urkijo Elortegi (Kimikan doktorea)

Daukazuna bazara orduan ez daukazu ezer, 
daukazuna baino ez; dena duzu galtze-
ko laguna, dena duzu galtzeko. (...)Esaldi 

hauen errenkadarekin bukatzen da Berri Txarrak-en 
azken diskoko “Bele erraldoia” kantua: sinple be-
zain gordin, ezin zuzenago. (...) Eguneroko arazoei di-
ren bezala aurre egiteko heziak izan ordez, berauek 
alfonbrapean estaltzeko estrategia antzuak gara-
tzen erakusten digute mundu prefabrikatu hone-
tan. (...) Zoriontasuna/zoriontasun eza dugunarekin 
lotu arazi digute (...) barruan duguna eta hots, gare-
na, guztiz isilaraziz

Gu ez gara eta ez gara inoiz izango cool, ez dugu 
hegazkin pribaturik, gure urteko soldata batzuen 
eguneko soldataren berdina da, ez gara fisikoki per-
fektuak, ezta psikologikoki ere, egunerokotasuna-
ri irribarre txiki bat ateratzea zaila da etxea edozein 
unetan galtzeko arriskupean. (...) Ez gaitezen engai-
natu, eta zailtasunak zailtasun, urratsez urrats, kol-
pez kolpe, aurrera egiten segi dezagun, kanpotik 
saltzen diguten zakua betetzen joan ordez, barnean 
duguna beteaz eta eraikiaz.

(Testu osoa Aiaraldea.eus-eko Komunitatea ata-
lean irakurgai)

Pedro
Langilea

Ekainaren 26ko hauteskun-
deetan bozkatzera joango naiz, 
bai. Ez dut nire botoa aldatze-
ko asmorik, aurreko hautes-
kundeetan bozkatutako aukera 
berari emango diot oraingoan 
ere. Beti bozkatu izan dut alder-
di bera, eta horrela egiten jarrai-
tu nahi dut. 

Pedro
Langilea

Bai, bozkatzera joango naiz 
eta ez dut nire botoa aldatuko. 
Aldaketa probatzeko, gutxie-
nez. Orain arte egon direnek oso 
gutxi adierazi didate, ea berriek 
nola funtzionatzen duten. Ikus-
ten dudanaren arabera ematen 
dut nik iritzia, eta orain arte iku-
si dudana ez zait asko gustatu.

Nuria
Jubilatua

Ez, ez dut nire botoa aldatu-
ko. Niri ez zait Espainiako politi-
ka interesatzen. Ez dut Madrilen 
egingo dutenaren arabera boz-
katzen, bertako politikagintza 
espainiarrek egiten dutelako. 
Baina bozkatu egingo dut, ber-
tan gehiago izan daitezen ordez-
katzen gaituztenak. 

Andoni
Aldekoa
KAZETARIA

_Kamerinoa

Aurrera!

Laudiok baditu aurre-
kontuak. EAJ-PNVren 
eta EH Bilduren udal-
gobernuek akordio bat 

ixtea lortu dute, eta hurrengo 
urteetan zer inbertsio egin ze-
haztu dute. 

Laudioko bi alderdi nagu-
siak dira, udal demokratikoen 
osaeratik alkatetzan txan-
dakatu dira, eta akordio ho-
nek aurrerapauso handi bat 
suposatzen du. 

Herriak behar zuen udale-
rriko bi sentsibilitate politiko 
nagusiak ados jartzea oina-
rrizko proiektuak aurrera ate-
ratzeko eta erronka nagusie-
kiko ikuspegi komun bat ego-
teko. 

Laudiok bere burua birpen-
tsatu eta bere bide propioa 
topatu behar du etorkizune-
rantz. 

Akordioa pauso bat da, au-
rrera egitea, inbertitzea eta 
hobetzea ahalbidetuko duena, 
behintzat. Tokiko garapena-
ren alorrean, aurrera ez joa-
tea atzera joatea da. 

Ez naiz aurrekontuetan sar-
tu diren proiektu zehatzak ko-
mentatzen hasiko, pentsatu-
ko nukeelako batzuk lehen-
tasunezkoak direla eta beste 
batzuk agian ez horrenbeste. 
Baina kontsentsu bat egotea 
da garrantzitsuena. 

2019ko maiatzeko hautes-
kundeak oso urrun daude. He-
rria garatzeko lan egin de-
zagun, geroago egongo da 
hauteskundeetan eta alder-
di errendimenduetan  pentsa-
tzeko aukera. 

Aurrera!

Orbeko Etxeak 15 urte
Ernesto Navarro (Orbekaos)

Hamabost urte beteko ditu Orbeko Etxeak 
ekainean. Denbora honetan guztian dene-
tarik izan dugu Laudioko etxe okupatuan. 

Zorionez une gehienak positiboak izan dira, baina 
gure gorabeherak ere jasan ditugu. Auto-kritikari 
eta jendearen borondate onari esker, une latzei au-
rre egin genien eta, jarrera honen ondorioz, gaur 
egun sasoi betean gaude asanbladan eta etxean.

Hasieratik bertatik hainbat ekimen antolatu dira 
Orbekon: tailerrak, serigrafia zerbitzua, liburutegia, 
boulderra, hitzaldiak, distriak, jardunaldiak eta ha-
maika kontzertu, bertoko taldeekin bereziki baina 
baita nazioartekoekin ere. Ekintza horien ardatz na-
gusia auto-kudeaketa izan da beti eta, jakina, mili-
tantzia kutsu batekin. Azken finean  ez baitugu ino-
lako etekin ekonomikorik atera nahi, beste gestio 
eredu bat bultzatu baizik; esan beharrik ez dago Or-
beko asanblada edonori irekia dagoela.

 Gaur egun nor garen eta Orbeko  zertan datzan 
jakiteko gure bloga bisitatu dezakezue: https://orbe-
kaos.wordpress.com. 

Jakina, urtebetetzea ospatzera gonbidatzen zai-
tuztegu. Utzi ditzagun aurreiritziak alde batera eta 
disfrutatu dezagun!
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Orozko Aiaraldea

234.755 euro jaso 
dituzte eskualdeko 
udalerriek Arabako 
Foru Aldunditik

ERREDAKZIOA I 
Tokiko udal eta administrazio 

batzar arabarrek 234.755,84 eu-
roko diru-laguntza jaso dute Ara-
bako Foru Aldundiaren Lan Txi-
kien Foru Planaren bitartez:

-Luiaondoko 3. poligonoko 
1340 lurzatia ekipatu; 21.207,59 
euro.  Bainugela eta lokala kon-
pontzea kultur erabileretarako: 
22.592,85 euro.

-Aloriako Kamaralde bideko 2. 
zatia zolatzea: 22.704,61 euro.

-Amurrioko Mendiko kalean oi-
nezkoen 2 igaroleku: 11.313,80.

-Arespalditzako Ferialekuko 
jardunak: 5.070,21 euro.

-Artziniegako udal kiroldegie-
tako aldagelak egokitzea: 22.750.

-Delikako euri urak batzea eta 
ubidea jartzea: 9.750,61 euro.

-Izoriako Ibarreko eta Babibur-
tako bide konponketa: 14.823,93.

-Laudioko erretiratuen klubeko 
komunak konpontzea: 22.748,56.

-Lantenoko elizako bidean kon-
ponketak: 1.448,37 euro.

-Menagarai-Beotegiko Jauregi 
bidea sendotzea: 22.747,30 euro.

-Murgako hilerriko kapera ego-
kitzea: 8.057,51 euro.

-Okondoko Otaola auzoko bi-
dea konpontzea: 22.742,57 euro.

-Olabezarretik Cadenara Garai-
ko auzoko bidean ezponda lokala 
hobetzea: 22.699,46 euro

Lan brigadarako 
eta aguazilerako 
lan-poltsak ixtear 
daude

ERREDAKZIOA I    
Bihar, ekainak 17, bukatuko da 

epea izena emateko Orozkoko 
Udalak deitutako lan-poltsetan. 
Horien bitartez osatuko dituzte 
lan eta zerbitzu brigadarako eta 
aguazil postuen aldi baterako lan
-poltsak. 

Asmoa da langileen oporren 
hutsuneak betetzea edo zerbi-
tzuak indartzea. Hautaketa pro-
zesuan parte hartzeko, interes-
dunek zenbait agiri (nortasun agi-
ria, esaterako) utzi behar dituzte 
iudaletxean; 08:30etik 14:30era 
arte jasoko dituzte.

Baldintzak
Langileak aukeratzeko azter-

keta egingo dute -galdetegia- 
eta, gero, proba praktikoak. Eus-
kara jakitea beharrezkoa izango 
da eta, gainera, Orozkori buruz-
ko ezagutza ere aintzat hartuko 
dute. Hautagiek 16 urte, gutxie-
nez, izan behar dituzte.

Aguazilak udal ordenantzak 
betetzen direla ziurtatu beharko 
du eta agiriak zein jakinarazpenak 
banatu. Lan eta zerbitzu brigada-
ko beharginen zereginen artean 
hauek daude: igeltserotza eta lo-
rezaintza-lanak egin, agertokiak 
muntatu, ur-matxurak konpondu 
eta udal ibilgailuak gidatu (horre-
gatik ezinbestekoa da B eta C1 gi-
dabaimenak izatea).

Orozkoko Gure Esku Dago 
plataformak ekitaldi jendetsua 
gauzatu zuen ekainaren 4an, ira-
gartzeko herri galdeketa egin-
go dutela 2017an. Erabakitzeko 
eskubidea erdigunean jarri nahi 
du plataformak eta, bide batez, 
1931. urteako herriko udalbatza-
ren lekukoa hartu.

Izan ere, urte hartako apirila-
ren 17an babestu zuten aho ba-
tez alkateak eta zinegotziek Ger-
nikako Batzar Nagusiek irekitako 
bidea. Horrela, udalean aldarri-
katu zuten “askatasunez eraba-
kita herriek gobernatzeko dau-
kien berezko eta kendu ezinezko 
eskubidea”, alegia. Berez, ordez-
kari politiko horiek omendu zi-
tuzten larunbateko agerraldian, 
eta horretarako senideak gonbi-
datu zituzten.

Galdeketak 34 udalerritan
Egungo egoerari ere errepa-

ratu zioten orozkoarrek, eta go-
goratu zuten hurrengo egunean 

egin zirela 34 euskal udalerri-
tan erabakitzeko eskubidearen 
inguruko galdeketak; 125.000 
herritar deitu zituzten, guztira, 
bozkatzera.

2017an 60 udalerri
Orozko ez da izango 2017an gal-

deketari ekingo dion herri bakarra. 
Are gehiago, Gure Esku Dago plata-
formak iragarri du asmoa dela 60 
udalerrik antolatzea erabakitzeko 
eskubidearen aldeko herri galde-
keta. Momentuz, Orozkok ez ezik, 
Aulestik, Arrigorriagak, Barrikak, 
Bermeok, Busturiak, Elorriok, So-
pelak, Lemoizek, Urdulizek, Erren-
teriak, Lezok, Oiartzunek, Pasaiak, 
Hernanik, Usurbilek eta Sakanako 
hainbat herrik bat egin dute egitas-
moarekin.

Orozkoko adin eta joera poli-
tiko ugariko lagunek parte har-
tu zuten ekitaldian, eta platafor-
mak jakinarazi zuen 654 herrita-
rrek babestu dutela egitasmoa 
dagoeneko.

Erabakitzeko eskubideari 
buruzko galdeketa  2017an

Agerraldi   jendetsua  egin  zuten  egitasmoa  babesteko.  / Ixone Collado

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Arakaldo

Udalbiltzako 
patzuergoko kide 
izatea erabaki du 
Udalak

ERREDAKZIOA
Arakaldoko Udalak Udalbiltza 

partzuergoko kide izatea onartu 
du udalbatzaren azken bilkuran. 
EH Bilduko 4 ordezkariek propo-
samen horren alde bozkatu zu-
ten, eta EAJko hautetsia absteni-
tu egin zen. 

Horren harira, Udalbiltzak pro-
posatutako Euskal Herriko herri-
tartasun ikurrak erabiltzea ere 
onartu du; kasu horretan, aho ba-
tez, ordezkari guztien aldeko bo-
toarekin.

Birziklapena 
sustatzeko saioak 
egingo dituzte 
uztailean

ERREDAKZIOA I A. Basarrate    
Aiarako Koadrilak, eskualdeko 

udalekin batera, birziklapenaren 
aldeko kanpaina berri bat abiarazi-
ko du uztailean. “Ez bota dirua za-
borretara, birziklatu” lemapean, 
karakterizazio publikoak buru-
tuko dituzte. Amurrion uztaila-
ren 1ean izango da, Juan Urrutia 
plazan, goizez. Artziniegako fron-
toian egun horretan bertan arra-
tsaldez. Luiaondon uztailak 8an 
egingo dute, arratsaldean Padura 
kaleko pista gorrian, eta Okondo-
ko San Bartolome plaza inguruan 
9an goizez. Laudioko Aldai plazan 
uztailaren 7an izango da. 

Egun horietan umeentzako tai-
lerrak, tokiko produktu ekologi-
koen zozketak eta informazio pun-
tuak ere egongo dira.
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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

Arrankudiaga-Zollo

Hileta zibilak egiteko aukera 
egongo da herriko 5 lekutan

Bost leku erabili ahal izango dira hileta zibilak egiteko  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I 

Arrankuadiaga-Zolloko Uda-
lak hileta zibilak egiteko arau-
dia onartu du. 5 leku utziko ditu 
horretarako: Atxetako plaza eta 
Arrankudiaga eta Zolloko pla-
zak eta pilotalekuak. Hala ere, 
ez dute baztertu espazio gehia-
go baimentzea.

Eskaerak alkatetzan egin 
beharko dituzte eta doako zer-
bitzua izango da. Dena den, uda-
lak zenbait bitarteko lagako di-
tuenez -megafonia, gorpurako 
euskarria eta elektrizitatea- ber-
mea ordaindu beharko dute eta 
osasun arloko araudia bete.

Urduña Amurrio

Igerilekuak irekiko 
dituzte, 43.000 
euroko inbertsioa 
egin ostean 

ERREDAKZIOA I 
Izar Mendiguren Cosgaya    

Ekainaren 18an hasiko da Arbie-
toko igerilekuetako uda denboral-
dia. Udalak adierazi duenez iraila-
ren 11ra arte egongo dira zabalik.

Uda garaia ahalik eta baldintza-
rik onenetan gozatu ahal izateko, 
urtean zehar hainbat obra egin di-
tuzte. Horien artean daude espa-
zioa egokitzeko lanak edo zelaia-
ren atonketa. Bestalde, tabernan 
eta igerilekuetan ere konponke-
tak egin dira. Lanak gauzatzeko 
43.000 euro baliatu ditu udalak. 

Aletxu Zobaran 
presoak 5 
eguneko gose 
greba egin du 

ERREDAKZIOA I   

Aletxu Zobaran eskualdeko 
euskal preso politikoak gose gre-
ba abiatu zuen ekainaren 4an, eta 
bukatutzat eman zuen 5 egun ge-
roago. 

Saratxoarrak protesta hasi 
zuen eraman behar zutelako 
Lyon Corbais espetxetik Valen-
ceko kartzelara. Euskal Herritik 
900 kilometrora dago, eta, gaine-
ra, han, ez zegoen borroka kiderik, 
baina protesta hasi eta gero, Ibon 
Goieaskoetxea euskal preso po-
litikoa Valencera eraman zuten.

Okondo

Okondo Euskarazek ekintzaz 
beteko du asteburua

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Egitaraua ostiralean hasiko da 
Garaikoetxea plazan, 17:30ean,  
Kiki pailazoaren “Parranda tuti-
plen” ikuskizunarekin. 20:00etan 
Diskojaia hasiko da, eta 21:00etan 
afari arina prestatuko dute. 
22:00etan musikarekin jarrai-

tuko dute. Larunbatean bizikle-
ta ibilaldiarekin abiatuko dute 
eguna, 11:30ean igerilekuetan. 
12:00etan familia guztiarentza-
ko zunba saioa egingo dute. Igan-
dean Araba Euskarazera joateko 
aukera emango dute.

Artziniega

Desfibriladorea erabiltzeko 
ikastaroa eskainiko dute

ERREDAKZIOA I 

Desfibriladorea erabiltzeko 
eta bihotz-biriketako bizkortze 
teknikak ezagutzeko ikastaroa 
eskainiko dute ekainaren 21ean, 
22an edo 23an udaletxe zaha-
rrean, arratsaldeko 18:00etan. 
Hiriko Atea elkartearen eta Artzi-

niegako Osakidetzako langileek 
emango dituzte tailerrak. 

Horietan parte hartu nahi due-
nak izena emateko aukera izan-
go du bihar arte udaletxean. Noiz 
egin nahi duten zehaztu beharko 
dute interesdunek. 

Irisgarritasun plan 
berria martxan 
jarri du Udalak

ERREDAKZIOA I 
Ainhoa Basarrate Astobiza
Amurriok 2016-2019 Irisga-

rritasun Plana onartu berri du 
eta horren bitartez hainbat ho-
bekuntza egingo dituzte aurten. 
Hirigintzari dagokionez, Masku-
ribai kaleko espaloia urbanizatu-
ko dute, Mendiko kalean oinez-
koentzako pasabide berria jarriko 
dute, Frontoi kaleko lanak egingo 
dituzte eta Juan Urrutia plazara 
sartzeko bide berria jarriko dute. 

Garraioari dagokionez, auto-
bus geltokiak eta plaza erreser-
batuak egokitzeko asmoa dago. 
Komunikazio arloan keinu-hiz-
kuntzako interprete bat izateko 
aukera aztertuko dute. 

‘Nidos de 
esperanza’-ren 
aldeko gala 
ekainaren 25ean

ERREDAKZIOA I 
Ainhoa Basarrate Astobiza    

Amurrio Antzokiak ‘Nidos de 
esperanza’ proiektuaren aldeko 
gala hartuko du hilak 25ean. Bo-
rovlianyko haur onkologia klinika-
ren parean etxe mugikorren erai-
kuntzan lagundu nahi dute. Bikar-
teko bi kidek bultzatu dute ekime-
na. Sarrerak salgai daude Kultur 
Etxean 8 euroren truke. 
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Kepa Galdosen epaiketa 
atzeratu dute

Kepa Galdosen senideek elkarretaratzea egin zuten epaitegiaren aurrean. 

ERREDAKZIOA I 

Laudio

Astelehenean epaitu behar zu-
ten Laudioko Udala Kepa Galdo-
sen heriotza dela eta, baina epai-
leak atzeratu egin zuen.

Udalaren abokatuak eskatu 
zuen epaiketa atzeratzeko, argu-
diatuta lan-arloko epaitegiak es-

kumenik ez daukala, eta beha-
rrezkoa dela fiskalaren txostena. 
Ondorioz, epaiketa 20 egun ingu-
ru atzeratu da. Udal langilearen 
familiak adierazi du oso haserre 
dagoela tokiko erakundearekin, 
prozesua oztopatzeagatik.

Areta

Juan Ramon 
Martin Menoyok 
32 eguneko gose 
greba bukatu du

ERREDAKZIOA I 

Ekainaren 5ean utzi zuen gose 
greba Juan Ramon Martin Meno-
yok; 32 eguneko baraualdia egin 
ostean erabaki zuen protesta bu-
katutzat ematea. Izan ere, orain-
dik indarrak izan arren, bete nahi 
zituen zenbait helburu erdietsi 
ditu jada. Esaterako, Abdulatif 
lankideak kalte-ordaina jasoko 
du epaiketa irabazi ostean.

Pobrezia 
energetikoari 
aurre egiteko 
laguntzak 

ERREDAKZIOA I Lucía Martín    

Energia gastuak ordaintzeko 
arazoak dituzten pertsona eta 
familiei zuzendutako egitasmoa 
da. Ura, argia eta gas horniketa-
ren zati bat ordaintzeko lagun-
tzak dira. Ekarpena 80 eurokoa 
da hiru hilabetetan eta hiru hila-
bete gehiagoz luzatu daiteke kasu 
jakinetan. Horniketaren etena eki-
diteko laguntza 150 eurokoa da.

Konponketak 
egitera behartuko 
dute Goikoetxea 
baserriko jabea  

ERREDAKZIOA I Uxue Tomé    

Aretako Goikoetxea baserria-
ren teilatua erori da, eta horrek 
kalteak eragin ditu fatxadan. Uda-
lak segurtasun neurriak bermatu 
ditu, eta Arabako Foru Aldundia-
rekin adostuko ditu egin beharre-
ko konponketak. Geroago, jabeak 
behartuko ditu horiek gauzatzera. 
Izan ere, baserria eraikin histori-
koa eta monumentua da.
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_jendartea
Errefuxiatuentzako aterpe 
izatetik urrun dago Aiaraldea

Irailean egin ziren Aiaraldean 
errefuxiatuen aldeko lehen 
ekimenak. Laudio, Amurrio zein 
Urduñako Udalek adierazpen 
instituzionalak sinatu zituzten, 
zeintzuetan errefuxiatuei 
aterpea emateko prest agertzen 
ziren. Ordutik hona, baina, ez 
da aurreraupasorik eman alor 
horretan. Blokeo egoera batean 
dago “Ongi etorri errefuxiatuak” 
lema errealitate bihurtzeko 
prozesua. 

 Ikasturte osoan zehar presen-
te egon den gaia izan da errefu-
xiatuena. Irailean bertan hainbat 
ekimen egin ziren eskualdean ho-
rri begira: Amurrio eta Urduñako 
Udalek adierazpen instituzionalak 
onartu zituzten. Berdina egin zuen 
Laudioko Udalak, eta bi pisu sozial 
prestatu zituen errefuxiatuei ha-
rrera egiteko, “7-8 inguru” berta-
ratzea aurreikusi baitzuten.

Ia urtebete beranduago, baina, 
egoera blokeatua dago. Laudiora 
joatekoak ziren errefuxiatuak ez 
dira iritsi, eta aipatutako bi etxe-
bizitzek hutsik jarraitzen dute. Gai-
nontzeko herrietan ere antzekoa 
da egoera: mozio, mobilizazio edo-
ta hitzaldi puntual batzuk kendu-
ta, ez da garapenik jazo.

Egoera ez da oso ezberdina 
Euskal Herriko, Estatu Espainia-
rreko edota Europako beste hain-
bat txokotan ere. “Europak urteak 
daramatza gaztelu blindatu bat 
izaten”, adierazi du Rosabel Argote 
Veak. Euskadiko Errefuxiatuen La-
guntzarako Komisioko (CEAR gaz-
teleraz) Gasteizko bulegoko ardu-
raduna da Argote, eta urteak da-
ramatza errefuxiatuen proble-
matika lantzen. Izan ere, ez da 
atzo sortutako arazoa. “Egia da 
azken krisi honek ikusgarritasu-
na eman diola gaiari, baina uler-

tu egin behar dugu jatorri askota-
ko errefuxiatuak daudela eta ha-
markada askotan zehar manten-
du den arazo baten aurrean gau-
dela”, azaldu du.

Ofizialki errefuxiatua izatea lor-
tzen duen jende kopurua “oso txi-
kia” dela adierazi du CEAR-eko ki-
deak, asiloa eskatzea “odisea bat” 
delako, besteak beste. “Estatu Es-
painiarrean kontraesan bat ema-
ten da, asiloa herrialde barruan 
egonda soilik eskatu dezakezula-
ko. Behin eskatuta, gainera, tra-
mitera onartu egin behar dute, 
eta zure jatorrizko herrialdean 
jazarria(1) izaten ari zarela froga-
tu behar duzu”. Asiloa ukatzen 
zaien pertsonak egoera irregula-
rrean dauden etorkin bilakatzen 
dira, baina Argotek azpimarratu 
du gehienetan ez direla euren he-
rrialdeetara itzultzen. “Egon ba-
daude, beraz. Gasteizen lau pisu 
ditugu errefuxiatuei aterpea ema-
teko, eta laurak daude beteta”.

Bi lan-lerro
Laudioko Udalarekin bildu os-

tean erantzun ditu Argotek erre-
portaje honetarako galderak. 
“Guk bi ildo lantzen ditugu uda-
lekin”, adierazi du. Alde batetik, 
errefuxiatuentzako pisuak lor-
tzea dago. Udalek euren eskutan 

dituzten zenbait etxebizitza CEAR-
ri eskaintzen dizkiete horretara-
ko, honek kudea ditzan. Komisiotik 
udalei eskatzen dieten beste gau-
za zera da: kultur arteko elkarbi-
zitzarako programekin konpromi-
soak hartzea. “Jendartean bada-
go errefuxiatuekiko kontzientzia 
bat garatua, baina gero elkarbizi-
tza kulturala ondo kudeatu behar 
da”. Alor horretan garrantzi be-
rezia dute “zurrumurruen aurka-
ko programek”, errefuxiatu zein 
etorkinen inguruan esaten diren 
zenbait kontu faltsu neutraliza-
tzeko balio dutenak.

Lekuko zuzenak
Alor instituzionalean gauza gu-

txi egin diren arren, egon dira eu-
ren kabuz pausoak eman dituzten 
norbanakoak. Hori da Alberto Gra-
cia Celaya mediku amurrioarra-
ren kasua. Telebistan Idomeiniko 
(Grezia eta Mazedonia arteko mu-
gan dagoen gunea) kanpalekueta-
ko irudiak ikusita, motxila presta-
tu eta bertara joatea erabaki zuen. 
”Nire ospitale berean lan egiten 
duen neska batekin hitz egin nuen 
eta biok hartu genuen hegazkina, 
oraindik guztiz argi izan gabe nola 
lagun genezakeen bertan”. Les-
boseko irletara joatea zen euren 
lehenbiziko asmoa. “Baina justu 

Irantzu Lekue artistak Amurrioko Bañueta kiroldegian JALGI ekimenaren baitan Errefuxiatuen 
problematika lantzeko egindako erakusketa. / Jon Catalan

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

ALBERTO GRACIA CELAYA
Indomeinin egondako medikua

“Umez beteta zeudela 
izan zen Indomeiniko 
kanpalekuetatik gehien 
eragin zidana”

AITOR BIKANDI
Libanon bizi den laudioarra

“Ezin daiteke 
‘errefuxiatuen krisi’ 
batez hitz egin, sistema 
da krisian dagoena”

Laudio, 
Amurrio eta 
Urduñako 
Udalak 
errefuxiatuak 
hartzeko 
prest azaldu 
ziren irailean. 
Alabaina, 
ez da pauso 
gehiagorik 
eman



7 54. ZENBAKIA /// 2016ko ekainaren 16a  /// Aiaraldea

aste horretan Europa eta Turkia-
ren arteko ‘lotsaren akordioa’ si-
natu zuten”, erantsi(2) du amurrioa-
rrak, “eta ondorioz ez zen errefu-
xiatu gehiago iritsi, eta jada ber-
tan zeudenak Indomeinin pilatzen 
hasi ziren”. 

Graciak argi dauka zer den ber-
tara iristean gehien eragin ziona: 
dena umez beteta zegoela. “Lo-
katzean jolasten ari ziren, alai”. 
Mediku kontsulta bat jarri zuten 
akanpalekuen erdian. Botikak eta 
itzultzaileak lortzea izan zen lehen 
erronka, baina laster bete zituzten 
bi helburuak. Lanean jarri ziren or-
duan, errefuxiatuei osasun zerbi-
tzua eskaintzen.

“Europara iristeko pasabide bat 
zen lehen Indomeini, harik eta hesi 
metaliko ikaragarri bat jarri zuten 
arte”, aitortu du Graciak, eta na-
barmendu du astero zabaltzen zi-
rela mugak irekiko zirenaren zu-
rrumurruak. “Jende olatu handi 

bat mugara gerturatzea zekarren 
horrek. Testuinguru horretan po-
liziak behin baino gehiagotan balia-
tu izan zituen gas negar-eragileak. 
“Tentsio handiko momentuak bizi 
izan genituen gure erizaintza pos-
tuan, ez genekielako nola tratatu 
behar genuen gas horrekin kon-
taktuan egoteagatik zetorkigun 
jendea. Interneten azkar begira-
tuta moldatu behar izan ginen”.

Aitor Bikandi laudiorrak ere 
gertutik ezagutu du errefuxia-
tuen problematika. Libanon bizi 
da bera. Herrialde horretan bost 
milioi pertsona inguru daude, eta 
milioi bat inguru dira errefuxia-
tuak; “siriarrak, kurduak eta ira-
kiarrak batez ere”.

Bikandiren iritziz, ezin daiteke 
errefuxiatuen krisi batez hitz egin; 
“askoz zentzu handiagoa dauka 
sistemaren, ingurumenaren, ge-
rrateen... krisiaz hitz egiteak. Ho-
riek baitira arazoaren erroa osa-
tzen dutenak”.

“Ulertu egin behar dugu hau 
arazo politiko bat dela”, adiera-
zi du Alberto Graciak, “Euskadik 
ez du ezer egin Espainiak ere ezer 
egin ez duelako. Guztiak daude Eu-
ropak erabaki bat hartzearen zain. 
Baina badaude baita euren kabuz 
errefuxiatuak hartu dituzten he-
rrialdeak ere. Kanadak, adibidez, 
egin du”.

Gauzak hala, hurrengo kurtso-
rako geratuko den ikasgaia da 
errefuxiatuena, gainditzeke. 

Alberto Gracia Celaya Indomeinin. Argazkia: Alberto Gracia Celaya

24 urte daramatzazu Amurrion. 
Batzuetan nabaritzen dut he-

men horrenbeste urte igaro ba-
ditut ere oraindik ez naizela he-
mengoa. Urte asko pasatu diren 
arren, beti izango naiz “bosniarra”. 

Duela hilabete batzuk Amurrio-
ra familia siriar batzuk ekartzeko 
ideia egon zen (hitz hutsak baino 
ez, azkenean ez delako ezer egin-
go). Zintzoki pentsatzen dut jen-
de gaixo horrek nik bizitakoak bizi 
behar baditu, hobe dela ez etor-
tzea. 

Egia da asko zor diodala herri 
honi. Badago garai horietan asko 
lagundu ninduen jendea, zeintzue-
kin adiskidetasuna mantentzen ja-
rraitzen dudan. 

Hiru urte igaro nituen laguntza 
sozialak jasotzen, eta ez da batere 
atsegina. Laster ekin nion lan egi-
teari. Nire kabuz egin dut aurrera, 
eta ez da batere erraza izan. Ba-
liteke sinesteko zaila izatea, baina 
Bosnian geratuta baino momentu 
gogorragoak bizi izan ditugu.

Mazedoniako errefuxiatuen 
kanpaleku batetik iritsi zineten 
Aiaraldera. 

Konbentzitua nengoen gerra 
egongo zela. Zerutik granadak 
erortzen eta herriak sutan ikusi 
genituenean erabaki nuen ospa(1) 

egitea. Alabekin eta bi maletekin 
alde egin nuen, nora joan ez ge-
nekiela. Autobus bat hartu nuen 
nire herritik Montenegrora. Ber-
tan nengoela egin zuen eztanda 
gerrak. Montenegrora errefuxia-

tuak iristen hasi ziren, eta baita 
mehatxuak ere. Diru apur bat neu-
kanez Mazedoniako muga zehar-
katzea erabaki nuen. 

Bertara iritsi ginenenean Guru-
tze Gorriaren azpiegitura batzue-
tan egin ziguten harrera. Gero, 
handik bi gauera, mendian zeu-
den etxola batzuetara eraman 
gintuzten. 

Autobusak iristen jarraitzen zu-
ten, geroz eta errefuxiatu gehiago-
rekin. Emakume bortxatuak, zau-
rituak, gaixoak, umeak, nagusiak... 
inoiz ahaztuko ez zaidan irudi bat 
osatzen zuten. Kanpamendu ho-
rretan jaio zen nire hirugarren se-
mea, irailean. 

Handik gutxira iritsi zineten 
Amurriora, ez?

Ez zait inoiz ahaztuko Gasteiz-
ko aireportutik Amurrioraino-
ko bidaia. Altube jaisten, inguru-
ko pinu guztiak ikusita, pentsatu 
nuen: “Nora garamatzate? Ai ene!”. 
Orduan autobusa kuartelaren pa-
rean geratu zen. Leihatilatik begi-
ratu nuen: “Ene bada! Guardia Zibi-
la! Zer da hau?”. Bertan ez nintze-
la sartuko esan nuen orduan. Ge-
rra batetik ihesi gentozen eta ber-
tan sartuko gintuzten?

Nolakoa zen elkarbizitza kuar-
telean?

Zaila. Bakoitza Bosniako alde ba-
tetik gentozen eta ez ginen elkar 
ezagutzen. 

Amurrioko igerilekuetan ze-
goen irrati klubera joaten nintzen 
gauean, nire familiarekin hitz egi-
teko modua zelako. Bertan jakin 
nuen nire neba txikia eta aita erail 
zituztela. 

Nire iloba salbatu egin zen. Gra-
nada bat bota zuten bere etxean, 
eta familiako gainontzeko kideak 
bertan hil ziren. 

Nik telebistan ikusi nuen hori, 
Amurrioko kuarteleko egon ge-
lan nengoela. Albistegian ikusi 
nuen nola ateratzen zuten etxe-
tik eta nola eramaten zuten heli-
kopteroz ospitale militar batera. 
Berehala jaitsi nintzen San Jose-
ra bertan zeuden kabina batzueta-
tik nire anaietako bat deitzera. Be-
rak baieztatu(2) zidan albistea. Lor-
tu zuten bere bizitza salbatzea, eta 
gaur egun, biak (nire neba eta ilo-
ba) bizi dira Belgikan. 

Jendea  gerra bat zer den uler-
tzen saiatzen da. Intuitu dezakezu, 
baina ezin duzu ulertu bizi ez du-
zun zerbait. Horregatik dut gus-
tuko hemen Gerra Zibila bizi izan 
zuten pertsonekin hitz egitea.  90 
urteko aitona baten hitzek gaiari 
buruzko mila liburu eta egunkarik 
baino balio gehiago dute niretzako. 

“Gerra bat bizi izan ez 
baduzu ez duzu inoiz 
ulertuko zer den” 
EDHIJA DIZDAREVIC (Bosnia, 1967) duela 24 urte 
etorri zen Aiaraldera, Bosniako Gerratik ihesi. 
Amurrioko kuartel zaharrean eman zituen lehen 
hilabeteak, beste hainbat errefuxiaturekin batera. 

24 urte daramatza Edjia Dizdarvic-ek Amurrion bizitzen. / Aiaraldea.eus

“Alabekin eta 
bi maletekin 
alde egin nuen, 
haurdun, nora 
joan ez nekiela”

”Hemen 
horrenbeste 
urte igarota ere, 
beti izango naiz 
‘bosniarra’”

“Nire kabuz 
egin dut aurrera, 
eta ez da batere 
erraza izan”

ROSABEL ARGOTE VEA
CEAR Euskadiko kidea

“Hamarkada askotan 
zehar mantendu den 
arazo baten aurrean 
gaude”

Jazarria(1), mehatxatua, errepri-
mitua / Erantsi(2), gehitu

Hiztegi lagungarria 

Ospa egin(1), alde egin, joan / 
Baieztatu(2), konfirmatu 

Hiztegi lagungarria 
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_erreportajea

1936ko uztailaren 18an hasi zen 
Errepublikaren kontrako altxa-
mendua. Borrokaldiak hiru urte 
luze iraun zuen. Egun, 80 urte pa-
satu diren arren, Aiaraldean ere 
bada oraindik Gerra Zibilak utzi-
tako arrastorik. Azken urte haue-
tan, gainera, hainbat elkarte la-
nean ari dira horiek berreskuratu 
eta lan pedagogikoa egiteko, ger-
tatutakoa inoiz ahaztu ez dadin. 

Gure eskualdeko borrokarik 
bortitzenak 1936ko abenduaren 
6an, 7an eta 8an eta 1937ko maia-
tzaren 26an eta 27an izan ziren, 
Amurrio eta Urduña artean da-
goen Berazako San Pedro gerra
-tokian. Han 300 hildako egon zi-
rela kalkulatzen dute Aztarna el-
karteko kideek, eta gaur egun ere 
egun latz horien arrastoak ikus 
daitezke. 

Elkarteko lehendakaria den 
Ramon Zurimendik azaldu due-
nez, “Udazkenean indusketak(1) 
egin nahi ditugu San Pedron, izan 
ere, Gerra Zibileko gune garran-
tzitsuenetariko bat da hori Aia-
raldean”. Eusko Jaurlaritzari eta 
Amurrio zein Urduñako udalei di-
ru-laguntzak eskatu dizkiete, eta 

ekainaren amaieran jakingo dute 
proiektua gauzatzeko baimena 
eta baliabide nahikoak dituzten 
ala ez.  

Balioan jartzeko lanak
Proiektu horretan EHUko hain-

bat zientzialari taldeen laguntza 
izango dute, Sergio Escribano ar-
keologoarena barne. “Gure as-
moa da gune hori turismo zein 
hezkuntza aldetik lantzea, balio 
historikoaz gain paisaia-multzoa 
ere oso balio handikoa delako” 
azaldu du Zurimendik. 

Sancho de Beurko elkarteak, 
Laudioko Udalarekin elkarla-
nean, Kamaraka mendi inguruan 
dauden Burdin Hesiaren aztarnak 
modu horretan ere landu zituen 
2011. urtean, eta, gaur egun,  bir-
garituta(2) dauden lubaki eta me-
trailadore habiak ikusi daitezke, 
informazio panelez lagunduta. 

Eremu horretan borrokarik 
egon ez bazen ere, eraikuntzak 
ezagutzeko bi ibilbide markatu zi-
tuzten. Laudion dauden bestela-
ko aztarna batzuk Laudio Memo-
ria elkarteak landu izan ditu az-
ken urte hauetan. Burdin Hesiaz 

gain, Laudion aerodromoa egon 
zen, eta Lamuza parkean eraiki 
zituzten babestokiak oraindik ere 
ikusgai dira. 

“Laudioar askorentzat hori 
ezezaguna den zerbait da eta guk 
uste dugu horri buruzko azalpe-
nen bat idatziz jasota egon behar-
ko litzatekeela nonbaiten” alda-
rrikatzen du Jon Muñozek, Lau-
dio Memoriako kideak. 

Hildakoak gogoan
Joseba Egiguren kazetari ur-

duñarrak ere urte luzez ikertu du, 
hirian. Bere hitzetan, Gerra Zibi-
laren garaian hirian kontzentra-
zio-esparrua eta Presondegi Na-
gusia egon ziren. 

Aranzadi Elkartearekin bat, 
2014an indusketak egin zituz-
ten  hilerrian, eta esparru horre-
tan  hil ziren 14 presoen gorpuak 
aurkitu zituzten. Horien omenez 
plaka bat jarri zuen udalak urte 
horretan. 

Burdin Hesiaren Arrankudiaga-Zolloko zatia 1937an, gerra amaituta. Argazkia: Santxo Beurko Fundazioa

ERREDAKZIOA I Ainhoa Basarrate Astobiza

Gerra Zibila hasi zenetik 80 urte betetzen dira aurtengo udan. Denbora igaro den arren, Aiaraldean badira 
oraindik ere borroka horrek utzitako arrastoak, eta ez dira gutxi. Gerraren izugarrikeriak uste baino 
gertuago daude eta, isilik daudela dirudien arren, asko dute kontatzeko. 

Frankistek, 
gudaroste 
hobea 
zutenez eta 
Alemaniako 
eta Italiako 
hegazkinen 
laguntzari 
esker, Amurrio 
hartu zuten 
1937ko 
ekainaren 
20an

Urduñan 
kontzentrazio 
esparrua eraiki 
zuen Frankok 
1937an, eta 
1939ra  arte 
50.000 
pertsona 
igaro ziren 
handik. Gero, 
Presondegi 
Nagusi bihurtu 
zuten eraikina

Indusketa(1), lur azpian bilatu / Bir-
garituta(2), berriz erabiltzeko moduan

Hiztegi lagungarria 

Gerra Zibilaren
bidean barrena
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ESKUALDEKO TXOKO
ESANGURATSUENAK

KOKAPENA: Urduñako kanposantua

GERTAKARIA: 1939tik 1941era Urduñako Presondegi Nagu-
siko presoek jasan behar izan zuten osasun falta, miseria, 
bortizkeria eta gosearen ondorioz, 200 baino gehiago hil zi-
ren, eta hilerrian hobiratu zituzten.

DAUDEN ARRASTOAK: Urduñako Presondegi Nagusian hil zi-
ren presoen arrastoak daude. Aranzadi Zientzia Elkarteak 
gidatuta, 2014an egindako indusketa lanetan 14 hilotz aurki-
tu zituzten. Horien omenez plaka bat jarri zuen Udalak kan-
posantuan.

NOLA JOAN: Udal hilerria hiriko kanpoaldean dago, Gastei-
zerako bidean A-2125 errepidetik. 

KOKAPENA: Aintzinako Andra Mari Ikastetxea.

GERTAKARIA: Gaur egun ikastetxea den eraikuntza hori ge-
rra-presoentzako kontzentrazio esparru bihurtu zuen Fran-
cok 1937an. Bi urte eta erdian 50.000 lagun igaro ziren han-
dik, oso egoera tamalgarrian. Gerraren ostean Presondegi 
Nagusia ireki zuten han. 

DAUDEN ARRASTOAK: Egitura aldetik eraikuntzak ez du al-
daketa handirik izan gerra garaitik gaur egunera arte. 

NOLA JOAN: Urduñako erdigunean dago, Foru plazan. 

KOKAPENA: Goikogane eta Kamaraka mendiak.

NOLA JOAN: Laudiotik, Ugarte auzotik gora, Santa Luzia ermitara edo 
Ermuko Andra Mari santutegirako bidea jarraituz. Arrankudiagatik, 
Telleri auzotik hasita igotzeko aukera dago. 

DAUDEN ARRASTOAK: Burdin Hesiaren parte izateko eraiki zituzten lu-
bakiak, parapetoak, babeslekuak, ametrailadore habiak, bunkerrak 
eta gotorlekuak. Informazio panelak daude.  

GERTAKARIA: Bilbo hiria babesteko 1936 eta 1937 urteen artean eraiki 
zuten Burdin Hesia deituriko defentsa sistema. Eremu horretan, bai-
na, ez zen borrokarik egon. 

KOKAPENA: Beratzako San Pedro mendia, Urduña eta Amurrio 
artean. 
GERTAKARIA: Aiaraldean egon ziren borroka bortitzenak, 
1936ko abenduan eta 1937ko ekainean, gerra-toki horretan 
izan ziren. 300 hildako egon zirela kalkulatzen da. 

DAUDEN ARRASTOAK: Lubakiak, bunkerrak, jaurtitzaile pu-
tzuak eta babeslekuak. Hilobiratutako gudariak ere badau-
dela uste da. 

NOLA JOAN: Lezama eta Aloriatik oinez igo daiteke. Uzkiano he-
rria ere gertu dago, eta ibilaldia handik hasteko aukera dago. 

KOKAPENA: Gorobel mendile-
rroko Txarlazo mendian.

GERTAKARIA: 1937 eta 1938 
urteen artean, Urduñako 
Kontzentrazio Esparruan 
preso egon ziren gerra-pre-
soek berritu egin zuten 1904 
urtean Txarlazo mendian 
egin zuten Ama Birjinaren 
omenezko 15m-ko  garaiera 
duen monumentua. Urduña-
tik bertara igotzeko bidea ere 
konpondu zuten. 

DAUDEN ARRASTOAK: Monu-
mentua bera eta bertara hel-
tzeko mendi bidea.

NOLA JOAN: Urduñako La An-
tigua auzotik gora. Oinez joa-
teko hainbat bide daude. Au-
toz ere  igo daiteke Urduña-
ko portutik, A-2526 errepi-
dea hartuta. 

KOKAPENA: Lamuzako parke-
ko jolasgunean.

GERTAKARIA: Sektoreko agin-
te gunea parkeko eraikinean 
kokatu zen, Urkixo markesa-
ren etxean. 

Horren ondorioz, eraikine-
tik gertu erasoak ekiditeko bi 
babesgune eraiki ziren, par-
kean zeuden bi tunel aprobe-
txatuz. 

DAUDEN ARRASTOAK: Par-
keko haur parkearen ondoan 
bi babesguneetarako sarre-
rak ikus daitezke. 

NOLA JOAN: Laudioko Herriko 
Plazatik hasita, Lamuza par-
kera joateko aukera dago; 
han markesen etxea izanda-
ko eraikina dago. 

Parkean, ibaia gurutzatu, 
eta haur parkerantz hurbil-
tzeko aukera dago.

KOKAPENA: Gaur egungo Eroski eta Ertzaintzaren eta suhiltzai-
leen egoitzen inguruan.

GERTAKARIA: Laudioko aerodromoa han egon zen Gerra Zibila-
ren garaian.

DAUDEN ARRASTOAK: Gaur egun, biltegien tunel arrasto ba-
tzuk gelditzen dira. Argi ikus daitezke Gurutz Gorriaren egoi-
tzaren inguruan; eraikinaren atzeko mendian barrurantz sar-
tzen dira apur bat sartzen.

NOLA JOAN: Zumalakarregi etorbidea hartuta, Gardearako bi-
dean. “Haraneko atea” izeneko monumentua duen erroton-
daren ondoan aurki dezakegu. 

 amurriodenuncianuncia.blogspot.com
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Txani
Rodriguez
IDAZLEA

_Kamerinoa

Liburuzaina

Geure lana ahalik eta 
hoberen betetzea gau-
zarik normalena izan 
beharko litzateke.  

Hala eta guztiz ere, denok daki-
gu profesional onak eta ez hain 
onak daudela. Ez da arruntena 
bere lana maite duen pertsona 
bat topatzea gaur egun. Horre-
gatik, Laudion zorte handi izan 
genuen Patriciarekin. Bera he-
rriko liburutegian aritu da azken 
urte hauetan. Patricia liburuzai-
na deitzen genion aspaldi.

Irribarretsua eta adeitsua, 
beti egon da laguntzeko prest. 
SOS Parkean kolaboratzaile, 
adibidez. Modu berean, liburu-
tegi handiago eta hornituagoa 
nahi zuen laudioarrentzat. Bes-
talde, hainbat eta hainbat ekital-
di kultural antolatu ditu, eta libu-
rutegia liburuak aurkezteko leku 
aproposa dela gogorarazi zigun 
liburuzain honek. Gainera, lau-
dioarrok idatzi ditugun liburuen 
digitalizazioari ekin dio ilusioz.  

Patriciak Laudioko liburute-
giak zituen liburuak zaindu eta 
handitu ditu, ahal zuen neurrian 
erabiltzaileen iradokizunak hain-
tzat hartzen. 

Gasteizera joango da orain 
Patricia lanera; eta faltan bo-
tako dugu, bai helduak ga-
renok, eta baita haurtxoek 
ere. Faltan botako dugu bere 
adeitasuna, bere eraginkor-
tasuna eta, batik bat, bere 
berotasuna. Ilusioa trans-
mititzen zigun Patriciak, eta 
eskertzekoa da hori, kultur 
mundu honetan ilusioa maiz 
galtzen baita. Ilusioa eta libu-
ruarekiko maitasuna: hori da 
herriko liburutegian jasotzen 
genuena hara jotzen genuen 
bakoitzean.

Bidaiatzeko, hondartzara txangoak egiteko, itzalpean gozatzeko... makina bat gauzetarako 
erabili daiteke uda, baita irakurtzeko ere. Aiaraldeko sei idazle eta bi liburuzainengana jo 
dugu, eguzki azpian irakurtzeko liburu-gomendioen bila. 

Liburuak udarako dira

MIKEL AYLLON
Idazlea

AGURTZANE IRABIEN
Liburuzaina

ANUNTXI ARANA
Idazlea

JOXE BLANCO
Idazlea

PATXI ITURREGI
Idazlea

TXANI RODRIGUEZ
Idazlea

ENEKO ARCAS
Idazlea

Izenburua: Elsa eta 
paradisua 
Egilea: Mariasun Landa 
Orri kopurua: 88
 “Liburu hau oso orijinala  iru-
ditu zitzaidan. Paradisua geu-
re barnean baino ez dagoela 
islatzen du”.

Izenburua: Euskal Mitologia 
haurrei kontatua
Egileak: Bakarne Atxukarro 
eta Izaskun Zubialde 
Orri kopurua: 72
“Gure kultura eta mitologiari 
buruzko hamar istorio labur. 
Ezinbestekoa!”.

Izenburua: Ezetz esaten 
ikasi
Egilea: Mireia Canals
Orri kopurua: 32
“Beldurra, tristura, poza , 
edota amorrua sortu ahal 
dituzten egoerak bizi dituzte 
protagonistek”.

Izenburua: Errautsak
Egilea: Igor Elortza eta Unai 
Iturriaga
Orri kopurua: 56
“Gaupasarik onenak utziko ez 
lukeen lorratz iragankor be-
zain biziari ez muzin egin, an-
tzezlan honen bitartez”.

Izenburua: Urruneko 
mendebaldean artzain
Egilea: Mattin Etchamendy 
Orri kopurua: 259
“Ezterenzubiko mutil bat 
Arizonara joan zen artzain, 
1961ean. Horiek guztiak ida-
tzi zituen, egiazki gertatuak”. 

Izenburua: Txistu eta biok
Egilea: Juan Luis Zabala
Orri kopurua: 232
“Polizia drama baten ingu-
ruan harilkaturiko kontakizu-
na, xehetasun biografiko uga-
ri eskaini eta umore leunaz zi-
priztinduta dagoena”.

PATRICIA ACEBES
Liburuzaina

Izenburua: Udazkeneko lorea
Egilea: Xabier Etxebarria
Orri kopurua: 140
“Berehala harrapatzen zaitu 
oso erritmo bizia duelako .Ka-
litatezko liburua da, oso go-
mendagarria udan irakurtze-
ko eta une onak  pasatzeko”.

Izenburua: Han goitik itsasoa 
ikusten da
Egilea: Julen Gabiria
Orri kopurua: 236
“Errealitatea eta fikzioa peda-
lei eragiten Ponte a Ema-n ba-
rrena, Toskanako haize leun 
eta magia dosi ederrekin”
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_kirola

Aiaraldeko talde ezberdine-
tan hasi zinen futbolean. Nola 
bizi izan zenituen zure lehen ur-
teak?

Garai onak izan nituen Laudion 
eta Amurrion, baina Laudion jo-
katzen nengoela inoiz ahaztuko 
ez dudan kontu bat gertatu zi-
tzaidan. Igerilekuan bi lagune-
kin nengoela Amorebietan joka-
tzeko proba bat zegoela entera-
tu nintzen. 

Horrek nire futbol bizitza 
markatu zuen, urte batzuetara 
konturatu bainintzen hor egon 
izan ez banintz agian ez nintza-
tekeela inoiz futbolean heldu 
naizen lekuraino iritsiko.

Eskualdean aritu ondoren Es-
painia osotik ibili zara hainbat 
taldetan jokatzen, lehen maila-
ra iritsi arte. Nola lortu zenuen 
maila txikietatik lehen maila-
raino iristea?

Nire kasuan ez ohiko jokalari 
bat izan nintzen. Kasualitatearen 
ondorioz, zorteari esker heldu 
naiz  iritsi naizen tokira. Murtzia-
ra joan nintzen jokatzera, ber-
tako entrenatzailea Amurrion 
egon zenean ikusi ninduelako. 
Ondoren Lorcan egon nintzen. 
Unai Emery logela kide izan on-
doren, Unai entrenatzaile izen-
datu eta 2. mailara igo ginen.

Gero, Valladoliden Mendiliba-
rrekin lehen mailara igotzea lor-
tu genuen, eta horrela behetik 
hasi eta lehen mailan jokatzeko 
aukera izan nuen.

Eta atzerrian nola bizi izan ze-
nuen futbola?

Hainbat eskaintza nituen 
mahai gainean eta mertzena-
rio baten menpe egon beha-
rrean Austriara joatea erabaki 
nuen. Oso erabaki ona izan zen, 
asko gustatu baitzitzaidan baina 
bi urte igaro ostean Alemaniara 
mugitu nintzen. Bertan ez nuen 
gozatu, eta beraz, kirola utzi eta 
futbol jokalarien ordezkaritzan 
hasi nintzen lanean, Mendiliba-
rrek bere 2. entrenatzailea iza-
teko deitu ninduen arte.

Azkenean, Eibarren amaitu 
duzu bigarren entrenatzaile la-
netan Jose Luis Mendilibarren 

taldean. Nolakoa da Mendiliba-
rrekin lan egitea?

Valladoliden jokatzen nue-
nean ezagutu nuen, eta bion fi-
losofia antzekoa da futbolari 
dagokionean. Nagusi ona da, in-
guruan dituen pertsonak ondo 
zaindu eta defendatzen ditue-
lako. Gainera, exijitu behar due-
nean exijitu egiten du, eta egun 
librea eman behar duenean 
egun librea ematen dio edonori.

Lan egiteko era ere berdin-
tsua dugu, eta inguruko talde 
guztia kontutan hartzen du lan 
egiterako orduan. Harengandik 
asko ikasi dut eta oso ondo mol-
datzen naiz berarekin lanean.

Aurreko denboraldiko helbu-
ruak lortuta, hurrengo urtera-
ko kontratua berritu 
dizute. Nola lortu 
duzue hain talde 
txikia izanda?

Talde berria 
osatu genuen, 
aurreko denbo-
ralditik jokala-
ri gutxi manten-
duz. Mendilibarren 
inguruko taldea sortu 
genuen eta hori ona 
izan zen klu-

bentzat. Aldagelako giroa ere 
aparta zen, eta jokatzen ez zu-
tenek ere izugarrizko lana egin 
zuten.

Zure etorkizunari begira, tal-
de bateko lehen entrenatzailea 
izatea gustatuko litzaizuke?

Gaur egun ez dut nire burua 
gai ikusten. Mendilibarrekiko fi-
dela izan nahi dut, oso gustura 
bainago.

Etorkizunean, bakarrik gera-
tzean, momentuan hartuko dut 
erabakia; bitartean lanean eta 
ikasten jarraituko dut.

Egon zaren lekuen artetik, 
zein izan da zure gogokoena?

Batetik, Murtziarekin geratu-
ko nintzateke, aukera handi bat 

izan nuelako goi mailan jo-
katzeko eta bost urte iga-

ro ondoren oso urte onak 
izan zirelako.

Bestetik, Austrian ere 
asko gozatu nuen, Ti-
rolen. Bertako kultu-
rak zerikusi asko ditu 
hemengoarekin, tradi-
zioak asko zaintzen di-
tuzte, eta horrek era-

bat liluratu ninduen.

EIBARREKO ENTRENATZAILEA

“Mendilibarren eta nire filosofiak antzekoak 
dira, asko gustatzen zait nola bizi duen futbola”
IÑAKI BEA JAUREGI (Amurrio, 1978) Eibar futbol taldeko 2. entrenatzailea da. Jose Luis Mendilibarren 
esanetara lan egiten du, eta urte baterako kontratua berritu dio klubak, denbiraldiko helburua bete ostean.

“Mendilibarrek 
inguruan dituen 
pertsonak 
ondo zaindu eta 
defendatzen 
ditu, exijitu behar 
denean exijitu eta 
egun librea eman 
behar duenean 
egun librea 
ematen du”

“Tiroleko 
kulturak 
zerikusi asko du 
hemengoarekin, 
tradizioak asko 
zaintzen dituzte 
eta horrek 
erabat liluratu 
ninduen”

“Igerilekuan 
lagunekin 
nengoela, 
Amorebietan 
jokatzeko proba 
bat zegoela 
konturatu 
nintzen, eta 
horrek nire 
futbol bizitza 
markatu zidan”

ERREDAKZIOA I Beñat Bilbao Larrory
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LASTERKETAK

Eskualdeko 
kirolarientzako 
zitaz beteta dator 
uda hasiera

 

ERREDAKZIOA I 
Udaren hasierarekin batera, egu-

raldi ona aprobetxatuz, hainbat las-
terketa, trail eta bizikleta martxa 
egingo dira Aiaraldean, hainbat lu-
zera eta gogortasun mailetakoak.

V. AMURRIO TRAIL 
LASTERKETA
EKAINAK 19 / 09.00

· Lekua: Amurrio
· Kilometro kopurua: 12-20-
31km
· Non eman izena: kirolpro-
bak.com

SAN JOAN ASTOBITZAKO 
XI. KROSA
EKAINAK 25  / 20.00

· Lekua: San Joan - Laudio
· Kilometro kopurua: 9km
· Non eman izena: Euskadiko 
Kutxan diru-sarrera bidez

‘JOSITO’ IV. MEMORIALA
EKAINAK 26  / 11.00

· Lekua: Laudio
· Kilometro kopurua: 10km
· Non eman izena: kirolpro-
bak.com

III. PEREGAÑA IGOERA - 
MENDI LASTERKETA
UZTAILAK 02  / 18.00

· Lekua: Erretes Lanteno
· Kilometro kopurua: 11,5km
· Non eman izena: Egunean 
bertan, doakoa

MB ILUNABARRA 
ERRONKA
EKAINAK 18  / 09.30

· Lekua: Amurrio
· Kilometro kopurua: 43 - 
60km
· Non eman izena:  turesulta-
do.es

URDUÑAKO 
ZIKLOTURISTA TOPAKETA
EKAINAK 25  / 07.30

· Lekua: Urduña
· Kilometro kopurua: 120km
· Non eman izena: turesulta-
do.es
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_kirola

Altzarrate K.E-aren talde nagusiak ezin izan zuen Koparen fianala jokatu, 
finalaurrekoetan geratu baitzen. Hala eta guztiz ere, denboraldiaren 
balorazio positiboa egin dute futbol taldeko kideek. /  Altzarrate KE

Kirol ezberdinetan, denboraldia 
amaitu ostean, eskualdeko kirol el-
karte ezberdinek campus eta ikas-
taroak prestatu dituzte, kirola egi-
ten eta ikasten jarraitu ahal izateko.

Amurrioko Zaraobe Saskibaloi 
taldeak bi asteko campusa anto-
latu du ekainaren 27tik uztailaren 
8ra. Bertan 1998 eta 2008 tar-
tean jaiotako umeek saskibaloian 
jokatzen ikasi eta gozatzeko auke-
ra izango dute. Izena emateko epea 
ekainaren 24an amaituko da. Hau-
rrak aste baterako edo birako apun-
tatu ahalko dira.

Tenisa eta eskubaloia
Tenisean ikastaro ezberdinak 

egongo dira Amurrion, Laudion 
eta Orozkon. Laudio Tenis klubak 
tenisera aplikatutako psikomotri-
zitatea, hastapena, eta hobekuntza 
teknikak eskainiko ditu, baita mai-
la aurreratuetarako kurtsoa ere. 
Saioak ekainaren 27tik uztailaren 
22ra izango dira, bi hamabostaldi-
tan banatuta.

Laudion bezala, Tenis Sustraia 
taldeak Amurrion eta Orozkon 
ikastaro bana egingo ditu ekainaren 
27tik uztailaren 22ra. Bertan haur 
eta nagusiek hartu dezakete parte, 
eta hilabete osorako eman dezake-

te izena, nahiz eta asteka apunta-
tzeko aukera ere egongo den; email 
bidez edota telefonoz kontaktatuz.

Laudioko eskubaloi taldeak ere 
bere ateak ireki ditu ume eta gaz-
teek kirola praktika dezaten. Hu-
rrengo denboraldiari begira, haur 
gehiago batzea du helburu Laudio-
ko klubak eta horretarako 6 eta 16 
urte arteko umeentzat zuzendu du 
deialdia.

Futbola
Futbolean Altzarrate eta Ur-

duñako nesken taldeak kanpaina 
ezberdinak abiatu dituzte, eskual-
dean emakumezkoen futbola in-
dartu nahian. Aurreko denboral-
dian emaitza onak lortu ondoren, 
kluba handitu, taldeak indartu eta 
talde berriak sortu nahi dituzte.

Gizonezko taldeak ere mugitzen 
hasi dira. Amurrioko Etorkizuna 
eta Kaskagorri taldeetan apunta-
tzeko aukera zabaldu dute, esate-
rako, Amurrioko klubek. Kaskago-
rrin 1998-2004 urte artekoak bildu 
nahi dituzte, eta Etorkizunan 2005-
2010 artean jaiotakoak. 

Ekainaren 30ean amaitzen da 
apuntatzeko epea, eta interesa-
tuak uztailaren 2an Reforren aur-
keztu beharko dira.

KANPUSAK

Denboraldia amaituta, campus 
eta ikastaroen garaia iritsi da

Sasbikaloia izango da jorratuko den kiroletako bat / aiaraldea.eus 

ERREDAKZIOA I Beñat Bilbao Larrory

BOLOAK

Javi Gordon eta 
Estrella Alonso 
Euskadiko bolo 
txapeldun

 

ERREDAKZIOA I 
Javi Gordon laudioarrak eta Es-

trella Alonso okondoarrak irabazi 
zuten Urduñan jokatu zen Euskadi-
ko Bolo Txapelketa.  Lehen hiru gi-
zonezkoak eta bi emakumezkoak 
aiaraldearrak izan ziren. 

TAEKWONDO

Maider Astobiza 
hirugarren 
Espainiako 
txapelketan

 

ERREDAKZIOA I 
Laudioko Taekwondo taldeko 

Maider Astobizak brontzezko do-
mina jantzi zuen Espainiako txapel-
ketako Freestyle modalitatean, eta 
Gentza Astobiza eta Julene Garcia 
seigarren geratu ziren.

ARETO-FUTBOLA

Jonathan Camarak 
Ingalaterrako areto 
futbol txapelketa 
irabazi du

 

ERREDAKZIOA I 
Artziniegarrak asteburuan joka-

tu zuen Ingalaterrako fase finala, 
Oxford City taldearekin, penaltie-
tan garaitu ostean, Jonathanen tal-
deak Europako UEFA Futsal Cup jo-
katuko du hurrengo urtean.

Kirolari gehienek 36 kilometroko ibilbidea egin zuten. / Arespalditza BTT Martxa

Arespalditza BTT Martxa

“160 kirolari baino 
gehiago martxan”

Nagore Portillo

TRIATLOIA

Ibone Sanchezek 
Euskadiko triatloi 
txapelketa irabazi 
du proba olinpikoan

 

ERREDAKZIOA I 
Ibone Sanchez laudioarrak ga-

raipena eskuratu du Ondarroan 
jokatutako Euskadiko triatloi txa-
pelketan. Izan ere, helmuga lehen 
postuan gurutzatzea lortu zuen 
Helene Alberdi eta Estefani Go-
mezen aurretik.

Aiaraldeko triatloilariak biga-
rren postuan ekin zion txirrindula 
saioari, bertan hirugarren denbo-
rarik onena eginda. Azken zatian, 
lasterka saio bikaina egin eta ga-
raipena etxeratu zuen bigarrena-
ri ia minutu osoa aterata.

Proba luzeena
Euskadiko txapelketetako ingu-

ruan egiten den proba luzeena da 
Ondarroakoa, 1.500 metro igerian,

35,5 kilometro txirrindulan 
eta 10 kilometro korrika gauza-
tu behar dute partaideek. Guztira, 
gutxi gora behera, bi ordu behar 
izaten dituzte kirolariek ibilbidea 
amaitzeko.

Ospa egin(1), alde egin, joan / 
Baieztatu(2), konfirmatu 

Hiztegi lagungarria 

P asa den igandean, 
ekainak 12an, Etxau-
rren Ikastolan Ares-
palditza BTT Mar-

txa 2016 izan zen. Izen-ema-
tea 8:30ean ireki zen, eta ordu 
bat pasa eta gero, martxaren 
bederatzigarren edizioari ekin 
zioten. 

Egun paregabea atera zen. 
Aurten, 160 txirrindulari baino 
gehiagok parte hartu dute, he-
rri ezberdinetatik etorrita, bes-
teak beste, Gasteiztik, Bilbotik, 
Urduñatik, Mungiatik, Zumaia-
tik, Laudiotik, Amurriotik, Enkar-
territik edota Aiaratik.

Kirolari gehienek 36 kilome-
trotako eta 1300 metrotako 
desnibela zeukan ibilbidea au-
keratu zuten, baina baziren ere 
ibilbide txikia aukeratu zutenak 
ere, guztira 32 kilometro eta 
1100 metroko desnibelduna. 

Txirrindulari azkarrenek bi or-
duetan bukatu zuten ibilbidea. 
Beste batzuk, aldiz, ingurume-
naz gozatu eta hiru ordu ingu-
ru iraun zuten bizikleta gainean.

Martxa amaitzean, antola-
tzaileek opariak banatu zituzten 
lasterkarien artean, eta jateko 
zein edateko aukera izan zuten 
giro ezin hobea sortuz. 



Aiaraldea ///  2016ko ekainaren 16a /// 54. ZENBAKIA 14

_Herriko plaza

_denborapasak

Endika
Zorionak Botas! Beste 30 urtez 

antolatzeko prest? Gu, hauek zu-
rekin difrutatzeko bai!

Devotas de Botas

Udane
Zorionak Udane!! Asko goza-

tu zure urtebetetzean eta 8 musu 
handi etxeko guztion partez!

Etxekoak

Unax
Zorionak gure etxeko mutilari, 

Unax-i, bere laugarren urtebete-
tzean.

Etxeko guztiak

_agurrak  

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

ZAILAERRAZA

@ _Argitaratu zuk zeuk 
zorion-agurrak 
aiaraldea.eus atarian, 
nahierara!

Zorion-agurrentzako txoko berezia prestatu dugu sarean. 
Erabili nahi?
Egin zaitez aiaraldea.eus atariko komunitateko erabiltzaile 
eta argitaratu maite dituzun horientzako zorion agurrak 
nahi duzunean eta nahierara! Guk sare sozialen bidez 
zabalduko dugu!

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Zintzoa izan zara urtean zehar bai-
na udan pirata bihurtzea dagoki-
zu! Lapur itzazu azken hilabeteetan 
aprobetxatu ezin izan dituzun uneak 
eta maite dituzun horien bihotzak, 
beharbada musu-truk emango dizu-
te, ez alferrik galdu aukera guztiak!

LAMIA
04.21 - 05.20
Zelako umorea daukazun azken 
egunetan! Beroak lagundu 
beharrean, burua berotu dizu. 
Musikoterapia erabili ezazu amorru 
hori ahazteko, musika jarri eta 
aldakak mugitu inongo lotsarik gabe. 
Erlaxatzen ikasi beharko zenuke. 

BASANDERE
06.21 - 07.20
Dena ez da zuri-beltzean ikusi behar, 
pertsona bat ez da ona ala gaiztoa. 
Egokia eta desegokiaren artean mu-
gitzen gara guztiak eta oker eginda-
ko gauzak aitortzen eta barkatzen 
ikasi behar dugu… zer egiten dute 
besteek zurekin?

JENTILAK
08.22 - 09.22
Momentuak jaio, garatu eta bukatzen 
dira. Jaio diren horiek garatzen saiatu 
beharko zenuke. Aldiz, zahartu diren 
horiek gelditu eta baztertzeko ahal-
mena izan beharko duzu aurreran-
tzean. Garai berriak hastean antzina-
koak ahazten goaz.

MARI
10.23 - 11.22
Maitasun istorio sinestezin bat bizi 
nahi duzu, baina istorio polit guztie-
tan gertatzen den bezala zain ego-
teak ez dizu bera gerturatuko. Horre-
gatik, ederra, ausarta eta burujabea 
zarenez, lehenago edo beranduago 
gustuko duzuna lortuko duzu.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Lotsa dela-eta, zure desio eta iritziak 
isiltzen dituzu. Horretara ohitu zare-
nez egoeren aurrean txikitzen zoaz, 
eta besteenak aintzat hartuta zure 
sinismen eta ikuspuntuak zapaltzen 
dituzu, hori bai nortasuna galtzeko 
bide erraza! 

TARTALO
01.20 - 02.18
Momentu guztiak koloreztatzen 
dakizu, egoera guztien alde ona az-
pimarratzen duzu, hori da zorion-
tsu izateko izan behar dugun jarre-
ra. Jarraitu horrela eta gogoratu 
positiboa izatea jarrera bat beste-
rik ez dela!

HERENSUGE
03.21-04.20
Zelan joan zaizu kurtso bukaera? 
Konformatzea da jarrera 
arruntena, baina  etorkizunean 
izan nahi duzuna lortzeko bidea 
da esfortzua, momentu honetan 
argi ez izan arren. Gero gauzak 
aldatzeko beranduegi izan liteke!

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Lehengo lagunak ahaztuta zure 
bizitza berrian murgildu zara, 
baina aitortu nahi ez duzun 
arren haien falta nabaritzen 
duzu. Gogoratu bizitza erabaki 
jakintsuetan oinarritzen dela. Egizu 
bihotzak eskatzen dizuna!

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Azken txanpa! Aste hau da 
neka-neka utzi zaituen horren 
amaiera. Asteburuan dena 
ahazteko aukera izango duzu eta 
emaitza onak zein txarrak izanda 
bizitzari aurre egingo diozu, harro, 
eta laguntzarekin!

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Non daude apunteak? Arropa 
zikinaren artean! Etxekoek 
estresatuta ibili zarela badakite 
baina txukuntasun minimo bat 
mantendu beharko zenuke 
besteekiko errespetuagatik, 
bederen. 

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Zaren bezalakoa izaten uzten ez 
zaituenak ez du zure maitasun eta 
kidetasuna merezi. Orain onartzen 
duzuna, gero ezingo duzu eten. Ba-
dakizu zer den baimendu behar ez 
duzuna. Ez galdu zure buruarekiko 
errespetua.

_horoskopoa
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_irakurlearen txokoa

19:00 LUIAONDO
HAUTESKUNDEAK
Mikel Otero vs Josu 
Artetxe
Frontoia

19:00 URDUÑA
MAKILA ERAKUSKETA
Javier Irabien
Antzinako Andra Mari 

19:30 LAUDIO
HAUTESKUNDEAK
EH Bilduren auto karabana
Latiorroko aparkalekua 

19:30 OROZKO
MUSIKA EMANALDIA
Trikiti eta panderoa
Donibane Aretoa

19:30 URDUÑA
HAUTESKUNDEAK
EH Bildu: Unai Urruzuno 
eta Itziar Abellanal
Foru plaza

20:00 LAUDIO
MUSIKA
Dr Sax
Malekoia

21:00 LUIAONDO
ASTE KULTURALA
Barbakoa
Gizarte Etxea

22:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Amankomun, Nik Khaos
Gaztetxea 

06.18
LARUNBATA
08:30 LAUDIO
MENDI IBILALDIA
Orbeko Etxearen 
urteurrenaren txangoa
Herriko plaza

09:00 LAUDIO
BERBABENTURA
Landako urtegia
Institutua

09:30 AMURRIO
TXIRRINDULA 
LASTERKETA
Ilunabarra erronka
Juan Urrutia plaza

11:00 AMURRIO
UDAKO SOLSTIZIO JAIA
Tailerra, bisita, bazkaria...
Aresketamendi

11:00 ARTZINIEGA
ARTZIZIENTZIA
Argia, kolorea, akzioa! eta 
Kimika
Etnografia Museoa

11:00 URDUÑA
20. URTEURREN JAIA
Kalejira, bazkaria, disko 
jaia, parrillada...
Herri Ikastetxea

11:00 LAUDIO
HAUTESKUNDEAK
EH Bilduko txirrindula 
ibilaldia
Aldai plaza

11:00 LAUDIO
IKASTURTE AMAIERA 
Jaia, pertsonaia 
mitologikoak
La Milagrosa Ikastetxea

11:30 OKONDO
OKONDO EUSKARAZ
Bizikleta ibilaldia eta 
zunba saioa
Garaikoetxea plaza

11:30 LAUDIO
MURMURO LAMUZA
Murala margotu
Lamuza Ikastetxea 

11:30 LAUDIO
TOPAKETA
La ventana de Laudio 
Facebook taldea
Aldai plaza

12:00 LAUDIO
URTEURRENA
“Egin ezazu zuk zeuk” 
jardunaldia
Orbeko Etxea

12:30 LAUDIO
HAUTESKUNDEAK
EH Bilduko argazki 
jendetsua
Aldai plaza

17:30 URDUÑA
ARTZAIN TXAKURRAK
Txapelketa
Juan Garai zelaia

18:30 LUIAONDO
ASTE KULTURALA
Zunba saio irekia
Pilotalekua

18:30 ARAKALDO
UDAKO SOLSTIZIO JAIA
Espartero panpina erre 
Herriko plaza

19:00 AMURRIO
DANTZA EMANALDIA
Udal dantza eskola
Antzokia

19:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Kuna No Motor, Sub Rats, 
Un día de furia...
Orbeko Etxea (4€)

06.19
IGANDEA
09:00 AMURRIO
TRAIL LASTERKETA
V. Edizioa
Juan Urrutia plaza

09:30 LUIAONDO 
ASTE KULTURALA
Mendi ibilaldia
Estankoa

10:00 URDUÑA
SAN JUAN AZOKA
Abereak eta tokiko 
ekoizleak
Etorbide nagusia

_agenda

_ezin galdu

06.16
OSTEGUNA
14:30 AMURRIO
IKASTAROA
Webgune eta sare 
sozialeko argazkigintza
Kultura Etxea

18:30 LAUDIO
ANTZERKIA
Ereiten, Laudio Ikastolako 
ikasleen antzezlana
Lanbide Heziketa 

18:30 LAUDIO
HAUTESKUNDEAK
Podemosen ekitaldia 
hainbat hautagairekin
Aldai Plaza

19:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Musika eskolako 18. aste 
musikatua
Antzokia

19:00 LAUDIO
BILERA
Parke Eguna 2016
Kultura Etxea

20:30 ARAKALDO
KONTZERTUA
Rule of Trees
Arribeltz Taberna 

06.17
OSTIRALA
17:00 LAUDIO
HAUTESKUNDEAK
EAJren umeentzako jaia
Alberto Acero plaza

17:30 OKONDO
OKONDO EUSKARAZ
Kiki pailazoa, diskojaia...
Garaikoetxea plaza

19:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Musika eskolako 18. aste 
musikatua
Antzokia

19:30 ARRANKUDIAGA
BILERA
Kanpamendua antolatzeko 
deialdia
Gizarte Etxea

SAN JUAN AZOKA: Bizkaiko azokarik zaharrenaren edizio berria egingo 
dute Urduñan; igandean 10:00etatik aurrera, hain zuzen. Hiriko herrigunea 
hartuko dute abereek. Aldi berean, hainbat tokiko ekoizlek eta nekarazi 
ekologikok parte hartuko dute.

LUIAONDOKO ASTE  KULTURALA: XXI. edizioa antolatu dute herrian 
eta bihartik aurrera gauzatuko dute. Hainbat adineko pertsonek parte 
hartzeko aukera izango dute; hitzaldiak, barbakoa, kirola, tailerrak, 
bakarrizketa... egingo dituzte, besteak besteak beste. 

AIARAKO UMEEN 
JAIA

06.18 LARUNBATA
ETXAURREN IKASTOLA
11:00 Jaiaren hasiera 
(puzgarriak, tailerrak...)
13:00 Ikasleen agurra
14:00 Bazkaria
15:00 Puzgarriak, 
tailerrak, askaria, 
diskojaia...

19:30 AMURRIO
NAZIOARTEKO YOGA EGUNA
Kontzertua: Mantras con amor
San Anton plaza

06.22
ASTEAZKENA
17:00 LUIAONDO
ASTE KULTURALA
Bizikleta ibilaldia eta apar jaia
Pista estalia

19:30 LAUDIO
LIBURU AURKEZPENA
Makro-ebentoak
Orbeko Etxea

06.23
OSTEGUNA
16:00 MURGA
SAN JUAN JAIAK
Umeen parkea, berbena...
Herrigunea

19:30 LAUDIO
HAUTESKUNDEAK
Iñigo Urkullu, Almudena 
Otaola Andoni Ortuzar, 
Aldai plaza

UDAKO SOLSTIZIO 
JAIA

06.21 ASTEARTEA
ETNOGRAFIA MUSEOA 
20:30 sua piztu eta 
pertsonaia mitologikoen 
presentzia.

12:00 URDUÑA 
BERBALAGUN
Topaketa
Herrigunea

13:00 OKONDO 
OKONDO EUSKARAZ
Itzalde abesbatzaren 
kontzertua
Eliza

06.20
ASTELEHENA 
18:00 LUIAONDO
ASTE KULTURALA
Graffiti eta skate tailerra
Pista estalian

06.21
ASTEARTEA
17:30 ARTZINIEGA
IPUIN KONTALARIA
Kolore askotako paisaia
Liburutegia

19:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Musika eskolako abesbatza
Antzokia

19:00 LUIAONDO
ASTE KULTURALA
Luiaondotik El Rociora
Herrigunea
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Aurten ere Aiaraldeko jaietan 
ikusiko zaitugu?

Bai, Aiaraldeko jaiak oso go-
goko ditut, bereziki bertan ari-
tzen den jendea zirikatzea. As-
kok uste dute festetan lan egi-
tea gogorra dela, baina niri izu-
garri gustatzen zait adarra 
jotzea, eta ez zait une apropo-
sagorik bururatzen hori egiteko.

Festa asko daude udan. Zei-
netan egongo zara zu?

Aiaraldea Komunikazio Leiho-
ko lagunek ez didate oraindik lan
-kronograma pasatu, baina ima-
jinatzen dut ahalik eta jai gehie-
netan egongo naizela, mikroa 
eskuan, elkarrizketatzeko bikti-
ma bila. 

Zeintzuk dira zure biktima 
kuttunenak?

Gustuko dut pregoilari, pa-
rrandazale, txupinero eta or-
dezkari politikorengana jotzea, 

jai giroan egindako galderek 
ez-ohiko erantzunak izan ohi di-
tuzte eta. Baina nire izaera ez da 
baztertzailea, edonorengana jo 
dezaket, zuregana ere, irakurle!

Jaiek nondik dute gehiago, 
arriskutik ala gozamenetik?

Jai giroak alde arrisku-
tsua ere badauka. Behin ia 
garagardotan ito nintzen. 
Umeek esku luzeegiak 
dauzkate, eta tiraka daude 
beti. Ez dakit nola ez dida-
ten besoren bat kendu orain-
dik. Oso espezie sendo-
ko ahatea izanik ere, 
noizean behin sufri-
tzen dut. Bide ba-
tez, ondo legoke 
Aiaraldea.eus-e-
ko boluntarioren 
batek nire jaka 
jostea, jaietako 
zauriak nabari-
tu ez daitezen.

Espezie gogorra zarela aipatu 
duzu, zein da zurea ba?

Ni txosna-ahatea (Anas Gau-
paseris) naiz. Eskualdeko girora 

egokitutako espe-
ziea, hain zuzen. 

Hasieran espezie inbaditzailea 
nintzen, baina Arturo Perez Re-
vertek ez zuen nire historia guz-
tiz kontatu El Semanal gehiga-
rriko “El pato maketo” artiku-
luan. Barnetegian euskara ikas-

ten egon nintzela esatea 
ahaztu zitzaion, eta era-
bat moldatu naizela to-
kiko habitatera.

Ez zara espezie inba-
ditzailea, orduan?

Ez, tokiko espezie 
erdaldun ugari bai-
no hobeto nago ego-
kituta. 

Bestalde, ez dau-
kat ugaltzeko asmo-
rik, ur kutsatuetan 
hainbeste egon os-

tean ez dakit gai 
naizen, beraz, 
ez dut ezer in-
badituko.

REBER AHATEA
“Txosna-ahatea (Anas Gaupaseris) naiz ni, 
eskualdeko girora egokitutako espeziea”
REBER AHATEA (Leon, 2011) Arturo Perez Reverteren artikulu bati esker (“El pato maketo”) bilakatu zen 
ezagun. Iaz hasi zen Aiaraldeko jaietan  erreportari gisa lan egiten, Aiaraldea.eus-en bekadun gisa. 

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Aimar Gutierrez

Asier
Rubio
BERTSOLARIA

_Leihotik

Nahi gabeko 
antzezleak

Z einen urrun geratzen zai-
gun askori antzerki mun-
dua, agian Arriaga be-
zalako eraikinetatik kan-

po ez dugulako antzerkigintzaren 
arrastorik topatzen. Baina duela 
gutxi antzerki zale batzuekin izan-
dako esperientziatik, antzerkigin-
tzaren usaina nonahi arnastu dai-
tekeela iruditzen zait, onerako eta 
txarrerako.

Badira oholtzetatik harago doa-
zen antzezleak: irribarrea pintze-
kin lotuta daramatenak, lelo- erre-
pikatzaileak, ustezko bulegariak, 
nahi gabeko antzezleak… Bizitza 
bera antzezten dutenak, alegia. 
Nahi gabeko antzezleek konturatu 
gabe interpretatzen dute, atrezzo 
handirik gabeko bizimodua dara-
mate. Gehienek ez dakite nor den 
haien bizi-antzerkiaren egilea ezta 
gidoilariak markatutako papera 
trebe edo baldar samar betetzen 
duten. Ez da denbora asko iga-
ro nahi gabeko antzezle talde ba-
tek Gipuzkoa Plazan topo egin zue-
netik, eta han, aukeran ohiko jan-
tziekin eta jende askoren aurrean, 
haien obra interpretatu zuten, hu-
rrengo egunetako errepikapen eta 
guzti. Bejondeiola publikoari.  


