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A re t a  e t a  A m ur r ioko 
trenbideetan nahiko gaizki dago 
bidaiarientzako irteera. Ez dago 
beste aldera arazo barik joatea 
bermatzen dizun seinale edo 
barrerarik. Lehen geltokiko 
langilea irteten zen trenbidea noiz 
zeharkatu esatera, orain uste dut 
ez dela inor ateratzen. 

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Inmaculada
Erretiratua

Inola ere ez. Tren geltokiak 
jende askorentzat ez daude 
egokituak. Nik uste dut Laudioko 
geltokiko eskaileren afera 
dela tren zerbitzutik konpondu 
beharreko gauzetako bat. Aretan, 
berriz, bidea moldatu beharko 
litzateke, bidaiariak trenbidetik 
igarotzea saihesteko. 

?
_GALDERA

Trenbideak 
irisgarritasuna 
eta segurtasuna 
bermatzen dituela 
uste duzu?
Proposatu zuk ere galdera egun-
karia@aiaraldea.eus helbidera ida-
tzita.

_gutunak
Bizitza, bi pausora!
Juanjo Basterra (Areta)

Lerro hauen bidez salaketa ahotsa jarri nahi 
diot bere bulegoetan apoltronaturik dagoen 
Renfe-Adifeko zuzendaritzari, ez baita bere 

azpiegituren segurtasunaz arduratzen. Trenbidea-
ren gaineko Aretako pasabidea (beste batzuk beza-
la) ez da segurua, eta susto ugari jazo dira bertan 
irailaren 5eko istripu tragikoa baino lehen. 

Ez da kontu berria. Aretako geltokiko langi-
leak kendu eta makinak jarri zituzten (...) Bidaia-
rien zortea airean dago orain. Arriskua zure gain 
hartu behar duzu. Ordutegia erakusten duen kar-
tela da erreferentzia bakarra, bertan azaltzen de-
lako zenbat denbora falta den beste norabidetik 
tren bat etortzeko, baina irailaren 5eko merkan-
tzia trena ez zen pantaila horretan azaldu. (...) Is-
tripuaren ostean mahai azpitik atera dute Aretako 
geltokia arrisku puntutzat dutela eta bertan obra 
batzuk egiteko asmoa dutela. (...)  Beste manipu-
lazio bat denaren susmoa daukat, ohikoan erabil-
tzen dituztenen tankerakoa. (...) Pasabide horiek 
kentzea lehentasun bat beharko luke izan, apol-
tronatuei axola ez zaien arren. 

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

Maricarmen
Merkataria

Trenbideetan barrerak egon 
beharko lirateke jendea oztopa-
tzeko, guztiz irekiak daude orain. 
Norbait apur bat edanda badoa 
erori daiteke, edo ume batek 
beste bati bultza egin diezaio-
ke. Laudioko geltokia zertxobait 
hobeto dago orain, egin duten 
obrarekin. 

Fatima
Langabea

Trenbideetako pasabideak lur 
azpitik joan beharko liratekeela 
uste dut, hori litzateke soluziorik 
onena. Irisgarritasuna ez da ona 
tren geltokietan. Laudioko gel-
tokiko igogailua oso geldoa da, 
eta presaka baldin bazoaz aka-
bo. Arrapala bat jartzea hobeto 
legoke. 

Josue
Langilea

Ez dakit, nik oso gutxi erabil-
tzen dut trena. Baina segurtasu-
na egon beharko litzateke beti, 
ados nago horretan. Toki batzue-
tan oso handia da nasaren eta ba-
goiaren arteko tartea, eta horrek 
arazoaren bat ekar diezaioke mu-
gitzeko zailtasunak dituen pertso-
na bati.  

Txema
Urkijo
ABOKATUA

_Kamerinoa

Madril

H amalau urte nitue-
la ezagutu nuen Ma-
dril, EGBko ikasbidai-
ko hiru egun zoraga-

rritan, lagun ahaztezin ugarire-
kin. Txibia bokatak, Gran Viako zi-
nemak, Rastroa, Retiro parkeko 
urmaeleko txalupak, El Prado... 
une hartatik aurrera hiri horretaz 
maitemindu nintzen. Handik den-
bora batera itzuli nintzen, egun 
pasa, Athletic zale gisa, Barça-
ri irabazitako finala ikusteko. Hiru 
aste pasa nituen baita bertako 
ospitale batean, bihotza errepa-
ratzen. Lan aferek sarritan era-
man ninduten erreinuko hiribu-
rura, eta hiriaz gozatzen jarrai-
tzea ahalbidetu zidan horrek. 

Madril sinbolo bat da, eta ga-
rrantzi berezia ematen dio ho-
rrek. Leku guztietan gertatzen 
den bezala, gure herrian ere 
metonimia bat baliatzen dugu 
gobernu zentralari hiriaren ize-
nagatik deitzeko. Baina Euskadin 
hori egiteak Madril gaitz guztien 
erantzule bihurtzea dakar, politi-
ka alorrean batez ere. “Madrilek 
zapaltzen gaitu”, “Madrilek ken-
du egiten digu”. Madril hiria zen-
tralismoaren sortzaile gisa iru-
dikatzen dugu. 

Madril, baina, hiri ireki bat da, 
kolore anitzekoa, jatorra eta 
puntakoa. Kanpokoei harre-
ra beroa egiteagatik da ospe-
tsu, eta euskaldunon kasuan ez 
da salbuespenik ematen. Orain, 
lan kontuak medio, astelehene-
tik ostiralera bertan bizi naiz. He-
men bizi diren milaka euskaldu-
netako bat naiz. Hiriari diodan 
maitasuna berresten dut, eta ai-
tortzen dut arestian aipatutako 
metonimiak hiriarekiko suposa-
tu duen injustizia. Madrilek ez du 
halakorik merezi. 

Feminismoa, norbaiti axola?
Amaia Garcia Albizua (Laudio)

Testuinguru legalak eta emakumeen eta gi-
zonen berdintasunaren arloko aurrekariek 
ibilbide luzea izan dute gaur egungo egoe-

rara iristeko, baina oraindik ere, gabezi handiak dau-
dela antzematen da. Azken ustekabea, Laudioko ki-
roldegiko emakumeen eta gizonen aldageletan iku-
sitakoa, identifikazio sexistak: emakumeentzat soi-
neko arrosa eta mutilentzat praka urdinak.

Askorentzat horrelako irudiak garrantzi gutxi-
koak dira. Are gehiago, ez dute genero desberdinta-
sunaren oinarria estereotipoetan kokatzen. Eta ho-
nek, harritu baino, kezka eta buruhausteak sortzen 
dizkit. Izan ere, ate horietatik sartzen diren umeei 
eta nerabeei horrelako irudiak helarazten dizkiegu; 
ez dut uste mezua interpretatzeko gai direnik, baina 
bai, ordea, irudi horiekin erlazionatzen diren gainon-
tzeko estereotipo guztiak. Egoera honi aurre egite-
ko, bi ardatz aldatzea ezinbestekoa da: emakumeen 
ahalduntzea, eta balioen aldaketa. Ahalduntzea dio-
danean, pertsona batek bere bizitzari eragiten dio-
ten baliabideen eta erabakien gainean duen autori-
tatea areagotzeaz ari naiz. Eta, beste aldetik, mas-
kulinitatearen eredu tradizionala zalantzan jartzen 
duten gizon kopurua handitu beharra dago. 
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Arrankudiaga-Zollo

Hiru atxilotu 400 kalamu 
landare izateagatik

100 gramo “speed” eta armak ere topatu zituzten.  Argazkia: Ertzaintza

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Ertzaintzak hiru pertsona atxi-
lotu zituen psa den astean Gas-
taka Goikoa auzoan 400 kalamu 
landare izatea egotzita. Atxilo-
tuek 44, 47 eta 54 urte dituzte. 

Barne Sailak adierazitakoa-
ren arabera, baserri baten ingu-
ruetan topatu zuten plantazioa, 
marihuana landareen usainak, ur 
hornidura hodiek eta elektrizita-
te kableek gidatuta. Hortik gertu 
zegoen etxolan topatu zituzten 

atxilotuetako bi, jada siku zeuden 
landareak manipulatzen. 

Alabaina, armak ere topatu zi-
tuzten bertan: bi eskopeta, mu-
nizioa eta aire konprimituzko ka-
rabina bat. Hori dela eta, base-
rria miatu eta jabea atxilotu zu-
ten jarraian. Gainera, 100 gramo 
speed ere topatu zituzten ertzai-
nek miaketan.

Aske daude dagoeneko atxilo-
tuak epaiketaren zain.

Urtarrilean beranduenez 
sanrokeen daten galdeketa

San Roke Jaien datak aldatuko diren erabakiko du galdeketak. 

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Irailaren 9an udal osoko ez-ohi-
ko bilkura egin zuten Sanroke jaien 
datei buruzko herri-galdeketa 
gauzatzeko. Alderdi guztiek ba-
bestu zuten proposamena PSE-EE 
ezik, abstenitu baitzen.

Espainiar Kongresu eta Sena-
tuko hirugarren hauteskundee-
kin bat egingo du galdeketak, eta 
egingo ez balira 2017ko urtarri-
laren 16 eta 25 bitartean gauza-
tuko litzake. 

Jaien balizko datak
Hiru aukera egongo dira. Lehe-

nengoa orain arteko datak man-

tentzea izango da, hau da, abuz-
tuaren 15, 16 eta 17 eta hileko az-
ken 5 egunak. Bigarrena, San Roke 
aurreko ostiralean hastea eta 
hurrengo igandean bukatzea, 10 
eguneko jaiekin. Eta hirugarrena, 
abuztuaren 15ean ekin eta 7 edo 
10 egunez luzatzea. Herri galde-
ketan parte hartzeko derrigorrez-
koa izango da 16 urte edo gehia-
go izatea eta Laudion erroldatuta 
egotea. Galdeketa lotesle izan da-
din, deitutako laudioarren %20ak 
parte hartu beharko du. Bestela, 
udal osoko bilkuraren esku gera-
tuko da akordioa lortzea.

Laudio

[ARGAZKI BILDUMA] Latiorroko Jaiak ospatu zituzten asteburuan. Hala, 
auzoko kaleak eta mendiak ekitaldiz bete zituzten. Izan ere, Izan ere, 
Orientazio proba egin dute lehenbizikoz Argazkia: Fabian Hernandez 

Laster hasiko dira 
asfaltatze lanak 
Asudion eta 
Aretan

ERREDAKZIOA I Andrea Ulloa    

Esleipena itxita, errepidea hobe-
tzeko obrak laster hasiko dira Are-
ta eta Asudion.

Gauzatu behar diren lanak bi za-
titan banatu ditu udalak. Alde bate-
tik, Osakidetzatik Atxetako bihur-
gunera heltzen den bide nagusia 
egokituko dute, herrigunetik Are-
tarako bidea. Gainera, Atxarte eta 
Landetako eremuak gehitu dituz-
te konponketan. Zati horren aurre-
kontua 321.000 eurokoa da, bai-
na Yarritu S.A enpresak 207.000 
euro erabiliko ditu. Konponketak 
5 astetan egingo dira.

Alabaina, Yarritu S.A. enpresak 
beste lan batzuk egiteko aukera 
eskaini du Zaballa parkean eta La-
teorron 41.000 euroren truke. Be-
raz, udalak 248.397 euro ordain-
duko ditu guztira.

Asudioko bidea
Bestetik, herrigunetik kanpoko 

eremuak daude, Asudioko bidea, 
kasu. Aurrekontua 132.884,97 eu-
rokoa da eta, hemen ere, Yarritu 
S.A enpresak beteko du zeregina. 
Sei astetan egitea aurreikusi du. 

Aurrekontua 90.572,64 euro-
koa izango da. Hortaz gain, Asudio-
ko bidearen txoko batzuk konpon-
duko ditu enpresak beste 11.937,33 
euroren truke. Ondorioz, orotara 
102.509,97 eurokoa izango da 
gastua.
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Aiaraldea Amurrio

Hauteskunde ekitaldi ugari egon dira eskualdean / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I 

Eskualdeko lagun ugari hautatu 
dituzte alderdiek irailaren 25eko 
Legebiltzarreko hauteskundetan 
parte hartzeko.  

Adibidez, EAJko Arabako ze-
rrendan daude Almudena Otaola 
okondoarra (8.postua), Estibaliz 
Larrauri amurrioarra (9.postua), 
Aroa Cerrada laudioarra eta zine-
gotzi ohia (19.postua), Iker Ibarron-
do EGIko kidea (20.postua), Agur-
tzane Llano Artziniegako alkate 
ohia (21.postua)eta Josune Irabien 
Amurrioko alkatea (23.postua). 

EH Bilduk ere hainbat aiaraldea-
rrez ere osatu du Arabako hauta-
gaitza. Eva Blanco zinegotzia eta 
legebiltzarkidea 5. kokatu du, Ira-
ti Mendiguren laudioarra zazpiga-
rren, Natxo Urkixo Laudioko alka-
tea hamabigarren, eta Maddi Isa-
si aiararra hogei eta hirugarren. 
Bizkaiko zerrendan, aldiz, Julen 
Arzuaga legebiltzarkidea izan-

go da laugarren, eta Elena Belo-
ki aretarra Gipuzkoako zerrenda-
ko azkena. 

Elkarrekin Ahal Dugun Angel Ji-
menez Amurrioko zinegotzia eta 
herriko zirkuluaren idazkaria 9. or-
dezkaria izango da. Bestalde, Maria 
Jose Garcia Castro eta Josep Moya 
20 eta 21.postuan aurkeztu dituz-

te; eta Josu Alonso hogei eta bos-
garren. Jose Ramon Becerra ere, 
3. hautagaia, jatorriz Urduñakoa 
da, Gasteizen bizi arren.

Vox alderdiak ere aiaraldearrak 
izango ditu buru: zerrendaburua 
Santiago Abascal Escuza da eta bi-
garrena Esaú Martín. Luis Miguel 
Urrechu ere dago, besteak beste.

Hasi dira osasun zentro 
berria eraikitzeko obrak

Obrak datorren urterako amaitzea aurreikusi dute.  / Ainhoa Basarrate Astobiza

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Hasi dira Osakidetzaren Amu-
rrioko Osasun Zentro berria erai-
kitzeko obrak, Mendiko kaleko 
3. zenbakiko orubean. 2,75 mi-
lioi euro inbertituko dituzte osa-
sun etxean eta, aurreikusi dute-
naren arabera, datorren urtera-
ko egongo da eraikita.

Anbulatorio berriak 1.340,36 
metro karratuko azalera izan-
go du, eta 33 langile arituko dira 

bertan: familiako 6 mediku, 2 pe-
diatra, erizaintzako 8 profesio-
nal, emagin bat, 4 administrazio
-laguntzaile, EAGeko 4 mediku, 
EAGeko 4 erizain eta EAGeko 4 
zaindari. Zentroa ez da Amurrio-
ko herritarrak artatzera muga-
tuko. Aiara, Artziniega edo Ur-
duña bezalako beste herri ba-
tzuetako biztanleei ere eskaini-
ko zaie arreta.

135 aparkaleku berri egin 
nahi dituzte herrigunean

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Amurrioko Udalak iragarri du 
herrigunean 135 aparkaleku be-
rri eskuratzeko lanean ari dela.

100 plaza gehiago sortzea 
xede, Eusko Jaurlaritzako Justi-
zia Sailarekin harremanetan jarri 
da tokiko erakundea, epaitegia-
ren atzeko aldean dagoen lora-
tegia erabiltzeko baimena eman 
dezan, berea baita.

Udalaren asmoa horretarako 
gunea asfaltatzea da.

Bestalde, iragarri zuten mo-
duan, Frontoi Kaleko bukaeran da-
goen orubea aparkaleku bilakatze-
ko akordioa lortu du udalak jabee-
kin. Horrela, bertan etxebizitza be-
rriak eraiki arte 35 plaza gehiago 
egongo dira. Frontoi Kaleko lanak 
hasi baino lehen prestatuko dituzte.

Eskualdetik 20 lagun aurkeztu dira 
Legebiltzarreko hauteskundeetara

“Txertatu 
merkatuan”,
gazteak lanera 
batzeko programa
ERREDAKZIOA I 

Amurrio Bideanek “Txertatu 
Merkatuan” programa abiatuko du 
urrian. Aurkezpena irailaren 26an 
egingo dute, astelehenean. Egitas-
moa 16 eta 30 urte bitarteko gaz-
teei zuzenduta dago; EMHZ ikaske-
tak edo baxuagoak dituztenei edo 
unibertsitate-ikasketak utzi dituz-
tenei. 945 89 17 21 telefonoan ize-
na eman daiteke.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Eskualdeko “industria eta eko-
nomiaren berraktibaziorako” plan 
bat osatu du Aiarako Koadrilak, 
Arabako Foru Aldundiaren diru
-laguntza bat baliatuta. 

 Plana maiatzaren 31rako gau-
zatzea aurreikusi dute, hainbat fa-
setan banaturik. Nabarmendu du-
tenez, eskualdeko industria poli-
gonoen ezaugarrien inguruko in-

bentario bat egin nahi dute. GIS 
sistema batean bilduko dute in-
formazio guztia, doako bisore ba-
ten bidez ikusgarri egon dadin.

Lehen sektoreko enpresen 
haztegi bat sortzea ere aurrei-
kusten du planak, tokiko pro-
duktuen ekoizpenera dedikatuko 
dena. Haztegiak makina eta espa-
zio komunak izango lituzke.

Industria eta ekonomia 
berraktibatzeko plana abiatu 
du Aiarako Koadrilak
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Orozko

Euskara ikasi eta erabiltzeko 
izen-emateko epea, irekita

Euskara klaseetan eta Berbalagun taldeetan aritzeko aukera egongo da. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Ireki da Orozkoko euskara ikas-
taroetan eta Berbalagun taldee-
tan izena emateko epea. Indu-
man egin daiteke matrikulazioa, 
irailaren 30 arte. 

Induman edota Udalaren Eus-
kara zerbitzuan (ostegun goi-
zetan, hain zuzen) eskatu dai-
teke ikastaroen edota Berbala-
gun taldearen gaineko informa-
zio gehiago. 

Udalak jakinarazi du egitas-
mo hori “Orozkon Euskara Bizi-
berritzeko Plan Nagusiaren” par-
te dela. Hortaz gain, gogorara-
zi dute Orozkoko herritarrek 
aukera daukatela diru-lagun-
tzak eskatzeko. Berbalagun tal-
deak doakoak izango dira, uda-
lak azaldu duenez.

Bestalde, Kultur Etxeko ikasta-
roak ere abiatu dituzte jada.

Urtero legez, Erdi Aroko Azoka antolatu zuten asteburuan herrian. Alde 
Zaharreko kaleak mozorroz, animaliz eta erakusmahaiz bete zituzten. 
Argazkia: Irene Vadillo

Artziniega

Urduña

Aiara

Astelehenean grabatu zuten telebista programa. / Aitziber Alava

“Herri txiki infernu handi” telebista saioak 
Aiarako bitxikeriak bakarrizketa bihurtu ditu

ERREDAKZIOA I 

“Herri txiki infernu handi” 
ETB1eko saioa Aiaran graba-
tzen egon zen astelehenean, he-
rriko bitxikeriak eta izaera isla-
tzeko. Berez, egindako elkarriz-
keten proiekzio irekia antolatu 
dute irailaren 29an, ostegunean, 
Luiaondoko Frontoian 20:00eta-
tik aurrera. Bertan egongo dira 
Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel Pa-
gadi aurkezleak zein Sebastian 
Lizaso bertsolaria.

Memoria historikoari buruzko jardunaldiek 
herriko errepresioa izango dute hizpide

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

“Urduña 1936” taldeak Memo-
ria Historikoaren inguruko jardu-
naldiak antolatu ditu. Ekitaldiak 
irailaren 29an hasi eta urriak 
1ean amaituko dira.

Irailaren 29an Javier Gomezek 
Urduñako gerra eta errepresio 
egoera izango du hizpide. Zehaz-
ki 1936-1940 urte bitartean ger-
tatutakoaz mintzatuko da. Biha-

ramunean, berriz, Ramon Zuri-
mendik azalduko du zergatik 
izan ziren urte horretako abuz-
tua, abendua eta maiatza hilabe-
te bereziak Urduñarentzat.

Azken eguneko hitzaldia bikoi-
tza izango da, Aritz Ipiña eta Jon 
Penchek hartuko baitute parte 
Urduñako udal langileen depura-
zio frankista eta Asistentzia So-
zialaren Sailburutzak egindako 
lana azaltzeko Frantzian erbes-
teratuekin.

Solasaldi guztiak doakoak 
izango dira, eta Alondegian egin-
go dituzte 19:00etan. Urriaren 
1eko hitzaldia izango da ordute-
gi ezberdina izango duen baka-
rra, 18:00etan hasiko baita.

Jardunaldietan Urduñako iragana aztertuko dute. Argazkia: Joseba Egiguren
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Eztabaida piztu du irailaren 5an 
Aretako tren-geltokian gertatuta-
ko istripuak. 19 urteko emakumez-
ko bat hil zen egun horretan. Tren-
bideko errailen gaineko pasabidetik 
igarotzen ari zen, merkantzia tren 
batek harrapatu zuenean.

Ezbeharrak(1) mahai gainean ja-
rri du berriz Urduña eta Bilbo lo-
tzen dituen trenbidearen segurta-
sunaren auzia. Trenbide horrek 13 
geltoki ditu Aiaraldean, eta horie-
tako zortzitan trenbidearen gaine-
ko pasabideetatik igaro behar dira 
bidaiariak nasa batetik bestera joa-
teko: Bakiolako geltokian, Arranku-
diagakoan, Arbidekoan, Aretakoan, 
Santa Krutzekoan, Luiaondokoan, 
Amurriokoan eta Inarratxukoan.

Hortaz gain, aipatzekoa da hiru 
direla baita langileak dituzten gel-
tokiak: Laudiokoa, Amurriokoa eta 
Urduñakoa. Renfe eta Adif enpre-
sen murrizketek eragina izan dute 
horretan. Aretako geltokia da ho-
rren adibide. Langile bat zegoen 
bertan lehen. Gaur egun, baina, 
automatizazioak langilea ordez-
katu du geltoki askotan: pantai-
la batean azaltzen da noiz igaro-
ko den hurrengo trena, eta ahots 

automatiko bat arduratzen da bi-
daiariak ohartarazteaz.

Arartekoaren txostena
Arartekoak ere azpimarratu izan 

du trenbidearen gaineko pasabi-
deek dakarten arriskua. Hala dio 
C-3 lineari buruz duela ia sei urte 
eginiko txosten batean: “Lineako 
geltokien erdiak gainazaleko de-
rrigorrezko pasagunea du nasen 
arteko joan-etorrirako; hau da, ez 
dute eraikuntza elementurik edo-
ta mekanismorik trenbideetatik ibi-
li behar izatea saihesteko(2). Hori, 
bere horretan arrisku handia bada 
ere edozein erabiltzaileren segur-
tasunerako, are arazo larriagoa 
bihurtzen da mugikortasun urriko 
pertsonen kasuan”.

Txosten horretan aipatzen da ere 
zoladuraren(3) egoerak eta trenbi-
de-pasaguneen kokalekuak “modu 
adierazgarrian” areagotu(4) egiten 
duela haien gainetik igarotzeko 
arriskua. 

Ikusmen arazoak dituzten per-
tsonentzako “laguntza-elemen-
turik” ere ez dagoela gaineratzen 
du Arartekoak azterketa horre-
tan, eta ondorio argia ateratzen du: 

“presazkoa” dela Adif-ek ”lehen-
tasunezko esku-hartze plan bat” 
prestatzea.

Pasabide berriaren proiektua
Aretako istripua izan eta egun 

gutxira zuzendu zen Adif enpresa 
hedabideengana, adierazteko gel-
toki horretan pasabide egokiago 
bat jartzeko asmoa duela. Horre-
tarako proiektu bat garatuko due-
la aurreratu du enpresak. Proiektu 
horretan zehaztuko litzateke zein 
pasabide alternatibo izango luke-
ten bidaiariek. Eperik, baina, ez dute 
zehaztu. Arrankudiagako gelto-
kian, bestalde, obretan ari dira pa-
sabidea lur azpiko tunel batetik bi-
deratzeko. Urte amaierarako lana 
bukatzea aurreikusi dute.

Bien bitartean, eskualdeko tren
-geltoki gehienetan errailen gaine-
tik igarotzen jarraitu beharko dute 
bidaiariek nasa batetik bestera joa-
teko. 

Ehunka aiaraldear igarotzen dira egunero tren gaineko pasabideetatik. Irudian, Santa Krutzeko pasabidea. Argazkia: Jon Catalan

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

19 urteko emakumezko bat harrapatu zuen trenak duela bi aste Aretako geltokian, trenbide gaineko pasabidea 
gurutzatzen ari zela. “Esku hartze plan bat gauzatzea” eskatu dio Renfek Adif-i. Enpresak, bere aldetik, pasabide 
berri bat egiteko proiektua iragarri du. 

Beste aldera arriskurik gabe 
igarotzeko esperoan

Eskualdeko 
13 tren 
geltokitik 
zortzitan 
bidaiariek 
trenbidea 
zeharkatu 
behar dute 
nasa batetik 
bestera 
joateko

Arartekoak 
2010ean 
eginiko 
txosten baten 
arabera, 
“presazkoa” 
da Adif-ek 
“lehentasu-
nezko 
esku-hartze 
plan bat” 
gauzatzea 
pasabideetan

Hiztegi lagungarria 
Ezbeharra(1), istripua / Saihestu(2), 

ekidin / Zoladura(3), bide baten zo-
rua / areagotu(4), handitu
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“Mugikortasun murriztua 
duen pertsona batentzat erra-
zagoa da hegan egitea Bilborai-
no trenez joatea baino”. Baiezta-
pen hori egia dela frogatu zuen 
atzo (irailak 21) Maria Luisa Goi-
koetxea urduñarrak, Fresno de 
Losatik abiatuta Urduñako zerua 
ultrarinean zeharkatu zuenean. 
Tren zerbitzuaren irisgarritasun 
eza salatzeko egin zuen Goikoe-
txeak ekintza hori.

Irisgarritasuna bermatzea-
ren aldeko aldarrikapena, baina, 
urrunagotik dator. Urte hasieran 
ekin zion Maria Luisa Goikoetxeak 
sinadurak biltzeari. Hemorragia 
izan zuen Goikoetxeak burmui-
nean duela bi urte, eta tratamen-
dua jaso behar du astero Bilbon. 

Gurpildun aulkian ibili beha-
rrak, baina, trenera igotzea ga-
larazten dio, eskailera bat igo 
behar baita bagoira sartzeko. 

Mugikortasun arazoak dituz-
tenentzako arrapala (1) bat jar-
tzea. Hori zen Maria Luisak si-
naduren bidez Renferi helarazi(2) 
nahi zion eskaera. Aurreikuspen 
guztiak hautsi zituen ekime-
nak: Goikoetxeak 1.000 sinadu-
ra biltzea aurreikusi zuen, baina 
100.000 baino gehiago lortu zi-
tuen egun gutxian. Hainbat enti-
tate eta pertsona publikok ere 

babestu zuten eskera: Urduña-
ko Udalak, EAJren senatari eta 
diputatu talde batek edota So-
ledad Becerril Espainiako Arar-
tekoak, besteak beste.

Renferen erantzuna: ezezkoa
Baina handik gutxira etorri zen 

Renferen erantzuna: ezezkoa. Di-
rurik ez zutela argudiatu zuten 
enpresaren bozeramaileek, SER 
Irratiari eginiko adierazpenetan.

Ezezkoak, baina, ez zuen alda-
rrikapena deuseztatzea(3), lortu. 

Manifestazioa egin zuen Fee-
kor elkarteak Urduñan, apirilean. 
Ehunka herritar bertaratu ziren 
mobilizaziora, tartean mugikor-
tasun arazoak dituzten dozena-
ka pertsona; arazoa, norbanako 
batena baino, jendarte osoarena 
denaren seinale.

Mobilizazio horren ostean eto-
rri da atzoko hegaldia. Trenbide-
ko arduradunek, baina, ez dute 
jarrera positiborik erakutsi. 

Oztopo denen gainetik, ordea,  
Goikoetxeak bere aldarrikapena 
lau haizetara zabaltzen dihardu, 
oinak lurrean, arazoa airean.

Urduñako zerua ultrarinean zeharkatu zuen atzo Maria Luisa 
Goikoetxeak, Renferi tren-zerbitzuaren irisgarritasuna bermatu 
dezan exijitzeko.  

Atzo egin zuen hegaldia Maria Luisa Goikoetxeak Urduñako zerutik. Argazkia: Izar Mendiguren Cosgaya

Ia 120.000 
sinadura 
bildu ditu 
Goikoetxeak 
trenean 
arrapala 
bat jartzea 
eskatzeko, 
baina Renferen 
erantzuna 
ezezkoa 
izan da

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Hiztegi lagungarria 
Arrapala(1), aldapa / Helarazi(2), 

bidali / Deuseztatu(3), baliogabetu 

Hegazkinean, trenez mugitzeko 
baino oztopo gutxiago  

  

Trenbidea,
geltokiz-geltoki

Eskualdean dauden 13 tren geltokitik zortzitan igaro behar dira 
bidaiariak trenbide gaineko pasabideetatik nasa batetik bestera 
joateko.

ARAKALDO
Nasa batetik 
bestera joateko 
bide bat dago. 

LAUDIO
Lur azpitik doa 

pasabidea. 

LUIAONDO
Trenbide gainetik 
doa pasabidea. 

AMURRIO
Trenbide gainetik doa 
pasabidea.

URDUÑA
Tren guztiak nasa 
berean geratzen 
dira, pasabidea 
erabiltzea 
ekiditeko.

ARBIDE 
Trenbide gainetik doa 

pasabidea.

ARETA
Trenbide gainetik doa 
pasabidea.

SANTA KRUTZE
Trenbide gainetik doa 

pasabidea.

IPARRALDE 
Zubi bat dago 

nasa batetik 
bestera. 

IÑARRATXU
Trenbide gainetik doa 

pasabidea.

ARRANKUDIAGA
Obrak egiten ari dira 
pasabidea trenbide azpitik 
jartzeko.

SALBIO
Zubi bat dago, baina 
baita trenbide gaineko 
pasabide bat ere. 

BAKIOLA 
Trenbide gainetik doa 

pasabidea.



Aiaraldea ///  2016ko irailaren 22a /// 55. ZENBAKIA 10

_kirola

Ugariak dira eliteko kirolarien mailan jarduten duten Aiaraldeko emakumeak. Emakume horietako bi dira Eli 
Pinedo Sainz eta Olga Artiñano Cuesta. Azken asteetan albiste izan dira bi kirolariak, arrazoi ezberdinak medio. 

Eliteko kirolean, Aiaraldeko 
emakumeak txapeldun

Ibilbide luze baten ostean, 
erretiratzeko erabakia hartu 
duzu. Nola izan da erabakitze-
ko unea?

Nik bakarrik erabaki nuen, 
inongo laguntzarik gabe. Zaila 
izan da niretzat baina baita hun-
kigarria ere, hainbat omenaldi 
izan ditudalako.

Jasotako mezu guztiengatik 
eskerrak eman nahi nizkioke jen-
deari, azkenean, espero nuena 
baino askoz ere handiagoa izan 
baita oihartzuna eta guzti hori 
oso hunkigarria izan da.

Zein izan zen eskubaloiarekin 
izan zenuen lehen kontaktua?

Lehen kontaktua ikastetxetan 
izan nuen batez ere. Gero kadete 
eta gazte mailan Eibarrera joan 
behar izan nuen Aiaraldean ez 
baitzegoen talderik eta profe-
sional mailan Donostian jarrai-
tzeko aukera izan nuen.

Nolakoa izan da zure ibilbidea 
eskubaloian?

18 urterekin debutatu nuen 
Bera Bera taldean eta kirola se-
rioago hartu nuen, kirol profe-
sionalaren eskaerak handiagoak 
baitira. Hasiera gogorra izan zen 
baina urteak joan ahala eskuba-
loi profesionalak dituen erakar-
garritasunez konturatu nintzen.

Donostian, Lizarran, Balen-
tzian eta Danimarkan ibili naiz, 
baina Donostia beti izan dut nire 
etxetzat. Nabarmentzekoa izan 
zen Danimarkakoa, Europako 
emakumezkoen eskubaloi liga-
rik garrantzitsuenean jokatzea 

esperientzia ederra izan 
baitzen niretzat

Etorkizunean eskuba-
loiari lotuta jarraitzeko as-
moa duzu?

Bai asko gustatuko litzaida-
ke baina ez dakit nola. Hainbes-
te urte kirolarekin harremana 
izanik eta emakumezkoen kirola 
defendatzen ibili ondoren, kirol 
arloan lanean jarraitzea asko 
gustatuko litzaidake.

Gero kiroletik aparte, arro-
pa izen berri bat sortu dut, arro-
pa ekologiokoa saltzen dueña, 
‘London 717’ izenpean.  

Gizonezko eta emakumezkoen 
arteko aldea nabarmena da ki-
rolean, nola bizi izan duzu alde 
hori eskubaloiaren munduan?

Nahiz eta aurrerapauso eman 
diren emakumezkoen kirolan, 

oraindik aldea 
badago gizo-
nezko eta ema-
kumezkoen ar-
tean.

Hala ere nik beti 
pentsatu eta esan 
dut, nik bizi dudana edo 
egon naizen tokian pri-
bilegiatu bat izan naize-
la eta nahiz eta solda-
ten aldea handia izan, 
oso zoriontsua izan 
naiz nire kirol ibilbide 
osoan zehar.

“Nire kabuz erabaki 
nuen erretiratzea”

ERREDAKZIOA I Beñat Bilbao Larrory

“Gizon eta 
emakume 
kirolarien 
soldaten arteko 
aldea handia 
izan arren, egon 
naizen tokian 
pribilegiatu bat 
izan naiz ni”

ELI PINEDO SAENZ (Amurrio, 1981) eskubaloi jokalariak abuztuaren 25ean 
eman zuen bere erretiroaren berri, 17 urteko ibilbidearen ostean.

 A
rgazkia: “El eco de las voces” bloga
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Suedian sokatirako mundia-
lean ibili zara hilabete honetan. 
Nolako esperientzia izan da?

Esperientza ona izan da gure-
tzat, mundialetan lortutako emai-
tzek gure espektatiba guztiak 
gainditu dituztelako. Euskal He-
rrira bost domina ekarri ditugu, bi 
talde moduan eta gero hiru Eus-
kal Herriko selekzio moduan.

Emakumezkoetan zilarrezko 
domina eskuratu zenuten Euskal 
Herriko selekzio moduan. 

Kriston poza sentitu genuen, 
guretzat urrezko domina lortzea-
ren antzekoa izan zen. Hamaika 
naziok hartu zuten parte eta asko 
tiratu behar izan genuen. Ibilbide 
luzea egin genuen eta azkenean 
txinatarrek irabazi zuten.

Gizonezkoen, emakumez-
koen eta talde mistoek hartu zu-
ten parte. Hala ere zein da gaur 
egun emakumezkoen egoera so-
katiran?

Desberdintasunak badira, bai-
na hemen ez dira asko nabaritzen. 
Gure taldean ez dago ezberdinta-
sunik, haiekin entrenatzen baitu-
gu,  prestaketa lan berdinak egi-
ten ditugu. Gero, kanpora begi-
ra, beste nazioetan ezberdinta-
sun gehiago egoten dira. Neskak 
ez gara asko baina berdin egiten 
dugu lan. 

Kirol gogorra da sokatira?
Pisuaren aldetik asko argaldu 

behar izaten dugu, sokatira txa-
pelketak pisuaren araberakoak 

izaten baitira. Gogorrena izan ohi 
da hori, askotan ibiltzen garelako 
pisua aldatzen eta pisua galtzea-
rekin bat, tiratzeko indarra man-
tentzea oso zaila izaten baita.

Horretarako dieta asko zain-
tzen dugu eta horrekin bat korri-
ka egiteak asko laguntzen digu 
nahi dugun pisua lortzeko. 

Munduko txapelketa behin 
amaituta, zeintzuk dira hurrengo 
erronkak?

Hamabost egun izango ditu-
gu atseden hartzeko eta gero, 
urrian, goma gaineko txapelketa 

hasiko gara prestatzen.
Guretzat dominak kendu, ka-

joian gorde eta berriro hastea 
bezala izango da. Aurtengoan 
ez dago goma gaineko mun-
duko ezta Europako txapel-
ketarik baina datorren ur-
tean Europako lur gaineko 
sokatira txapelketa izango 

da Ingalaterran eta ho-
rretan pentsatzen 

hasiko gara, gure 
helburuetako 

bat baita.

“Dominak kajoian gorde eta 
berriro ekingo diogu urrian”
Zilarrezko dominaren itzuli da etxera OLGA ARTIÑANO CUESTA (Laudio, 1968) Mun-
duko Sokatira Txapelketatik. 500 kiloko kategorian lortu du saria, Euskal Herriko 
Selekzioarekin. 

ERREDAKZIOA  I Beñat Bilbao Larrory

“Gure taldean 
ez dago gizon 
eta emakumeen 
arteko 
ezberdintasunik, 
prestaketa lan 
berdinak egiten 
baititugu”

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Bañueta Kiroldegian egingo dira ikastaro guztiak. Argazkia: aiaraldea.eus

Bañueta kiroldegiko 
ikastaroetan izena emateko 
epea, 30ra arte zabalik

 Irailean amaitzen da kiroldegiko 
ikastaroetan izena emateko epea. 
Gaur (irailak 22) amaitzen da cyc-
lo-spinning eta haurrentzako zein 
helduentzako igeriketa ikastaroe-
tan izena emateko epea.

Ondorengoetan berriz, irailaren 
29ra arte egongo da epea zabalik: 
Aquagym, tonicycling, zumba fit-

ness, zumba gold, zumba kids, step, 
GAP, GAP y +, mantenu gimnasia, 
nagusientzako gimnasia, baten-
tzako gimnasia, sorbaldarentza-
ko gimnasia, gimnasia leuna, ba-
lanced training, uretako gimnasia 
leuna, hipopresiboak, pilates, yoga, 
areto dantzak, dantza latinoak, esti-
lo igeriketa eta igeriketa zuzendua. 
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ERREDAKZIOA I Beñat Bilbao Larrory

Kick Boxing eta MMA alorretan aritzen da Garmendia. Argazkia: euskobox.com

Aratz Garmendiak Pancrase 
enpresan kontratua lortzeko 
aukera izango du bihar

Aratz “Kamikaze” Garmendia 
borrokalariak bere bizitzako txa-
pelketarik garrantzitsuenetako 
bat jokatuko du bihar (irailak 23), 
Bartzelonan. 

Okondon bizi den kirolaria “Tor-
neo Road to Pancrase Feather-
weight” lehiaketan parte hartze-
ko hautatua izan da eta, Japoneko 
Pancrase enpresa ospetsuarekin 
kontratua lortzeko lehiatuko da, 
beste hiru kirolarirekin batera.

Borrokaldia 21:00etan hasi-
ko da eta Daniel Requeijo, Jesus 
Montero eta Miguel Haro izango 
dira bertan, Garmendiaren aurka 

borrokan. Aiaraldearrak asteak 
daramatza entrenatzen.  

Arnold Schwarzenegger
Aratzek parte hartuko duen 

lehiaketa Arnold Schwarzeneg-
gerren jaialdiaren barnean egon-
go da. Feria fitness eta kulturis-
moaren ingurukoa da, irailaren 
23tik 25era luzatzen da, Bartze-
lonako Firan. Bertan kirol arropa 
eta elikaduraren inguruko enpre-
sek haien produktuak erakuste-
ko aukera izango dute eta entre-
namendurako makinak ikusteko 
aukera ere egongo da.

[BIDEOA] Parapentez bete zen iragan larunbatean Urduñako zerua, kirol 
horren zale ugari bildu baitziren Gorobel Mendizerran, eguna hegan 
igarotzeko asmoz. Argazkia: Ane Amirola

Nerbioi Rugby 
bigarren eskuratu 
zuen AiarakoHara-
na txapelketan

ERREDAKZIOA I 
Beñat Bilbao Larrory    

Aiaraldeko Nerbioi Rugby tal-
deak Aiarako Harana II. txapelke-
ta antolatu eta jokatu zuen pasa 
den larunbatean. Gasteizko Gaz-
tedi taldea eta Bilboko uniber-
tsitario taldeak ere jokatu zuten 
bertan. Berrogei minutuko par-
tidak jokatu zituzten. 

Lehen partida Nerbioik eta Bil-
boko taldeak jokatu zuten, etxe-
ko taldeak garaipena lortuz. 

Bigarren partidan Bilboko tal-
deak Gaztedi taldea izan zuen au-
rrean, Gasteizko taldeak garaipe-
na eskuratuz. Bukatzeko, txapel-
keta erabakitzeko partida joka-
tu zen Gaztedi eta Nerbioiren ar-
tean, talde gasteiztarrak partida 
eta txapelketa eskuratuz.

Zorte txarrak 
garaipena zapuztu 
die Aingeru Castro 
eta Alaitz Urkiolari

ERREDAKZIOA I 
Beñat Bilbao Larrory   
Aingeru Castrok eta Alaitz Ur-

kiolak Euskadiko Rallysprintaren 
azken proba izan zuten Aramaion 
larunbatean. Urte osoan lehen 
postuan izan ondoren, 2 puntuko 
abantaila iritsi ziren azken proba 
horretara. Baina kotxearen fusi-
ble bat erretzearen ondorioz, pro-
ba utzi eta Euskadiko Txapelketa 
galdu zuen BMW-ko gidari eta ko-
pilotoak.

Horrela, aurtengo Euskadiko 
txapeldunordetza eskuratu eta 
eskerrak eman nahi izan dizkiete 
urtean zehar lagundu eta anima-
tu dieten pertsona guztiei eta Jaiz-
kibelgo igoeran izango direla za-
baldu dute.

Asteburu plan bikoitza 
Urduñan, herri krosarekin 
eta mendi duatloiarekin
“Urrezko duatloia” izango da larunbatekoa, 
aurtengo  zirkuituko luzeena izango baita. 
Igandean egingo da Herri Krosa. 

Zirkuituko luzeena izango da Urduñako Mendi Dustloia.  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Benat Bilbao Larrory

Datorren asteburuan kirola 
izango da protagonista Urduñan. 
Irailaren 24an, larunbata, Ur-
duñako mendi duatloia jokatuko 
da eta hurrengo egunean, igan-
dean, Urduña Hiria herri krosa bu-
rutuko da hiriko kaleetatik.

Urduñako mendi duatloiak 
bere laugarren edizioa izango du 
aurten eta Euskal Herriko men-
di duatloi zirkuituaren seigarren 
ekitaldiaren barruan dago. Pro-
ba arratsaldeko lauretan hasiko 
da eta hiru zati izango ditu: men-
diko traila (11,9 kilometro), men-
diko BTT (20 km) eta hiri ibilbidea 
(1,5 km). Ibilbideari dagokionez, 
Foru plazan hasiko da proba eta 
lehen zatian % 30ko inklinazioa 
duen aldapei aurre egin beharko 
diete parte hartzaileek. Bigarren 
sektorean asfaltoa eta lurra izan-
go dira protagonista eta aldapen 
% 26ko gehieneko malda gaindi-
tu beharko dute txirrindulariek. 
Azkenik, hiriko alde zaharreko ka-

leak zeharkatuko dituzte, beste 
kilometro eta erdi eginaz.

‘Urrezko duatloia’ bezala izen-
datu dute, aurtengo zirkuituko lu-
zeena izango baita eta hainbat ka-
tegoria egongo dira: banaka, erre-
leboka edo taldeka parte hartze-
ko aukera egongo da.

Urduña Hiria Herri Krosa
Urduña Hiria Herri Krosak, al-

diz, hamabi urte beteko ditu aur-
ten, eta 10.548 kilometroko ibil-
bidea izango du lasterketa nagu-
siak. Hala eta guztiz ere, txikiek 
ere parte hartu ahalko dute, pro-
ba paralinpikoa egongo baita. Hel-
duek 11:30etan izango dute hasie-
ra eta proba amaitzean paralin-
pikoek 1.500 metroko lasterke-
ta izango dute. Egunarekin amai-
tzeko txikikrosa izango dute 2001. 
eta 2007. urteen artean jaiota-
kek 2008. urtean edo berandua-
gojaiotakoek, aldiz, 600 metroko 
lasterketa izango dute.
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_kultura

Lander Arteaga
ZINEMA

Gernika

_kultur leihoa

Zuzendaria: Koldo Serra
Aktoreak: María Valverde, Ja-
mes D’Arcy, Jack Davenport... 
Herrialdea: Euskal Herria
Iraupena: 110 minutu

1937. urtea, Espainiako Gerra Zi-
bila. Hegazkin naziek Gernika he-
rria dute helburu. Azoka eguna 
da, herria jendez gainezka. Tere-
sa, errepublikanoen prentsa bule-
goko argitaratzaile gazteak Henry 
ezagutuko du, ipar fronteaz berri 
ematen ari den kazetari amerikar 
bat. Gernikak biziko duen suntsi-
penaren testigu eta protagonis-
tak izango dira biak.

Amodio istorio huts bat baino 
gehiago eta, aldi berean, Gernika-
ren bonbardaketaren kronika bat 
baino gehiago ere. Horrela defini-
tu dezakegu Koldo Serra euskal zi-
nemagilearen azken lana. Holly-
wood-en ekoizpen handien xarma 
jaso eta berea egiten du zuzendari 
bilbotarrak, gure historiaren une 
ilunenetako baten bortizkeri guz-
tia aurkeztea lortzen duelarik.

James Darcy, Maria Valver-
de, Jack Davenport eta Barbara 
Goenagaren lan bikainek ez dute 
bonbardaketaren ikusgarritasuna 
itzaltzen, une hori baita filmaren 
une gorena. Hegazkin naziek era-
gingo diguten nazka, filmatzera-
ko orduan egindako lan bikaina-
ren seinale da. Guztiz gomendaga-
rria den filma hau ikusteko iradoki-
zun txiki bat: Gernika protagonista 
bada ere, hau ez da euskaldunek 
Gerra Zibilean bizitakoaren kroni-
ka bat. “Hollywood estiloko” isto-
rio bat baizik. Hori argi badugu, 
filmaz gozatuko dugu bai ala bai.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Iazko edizioko irudi bat. Argazkia: aiaraldea.eus

Hiru egun iraungo du Laudioko 
Euskal Jaiaren XI. edizioak

Urriko lehen asteburuan ospa-
tuko da Euskal Jaia Laudion. Ha-
maikagarren edizioa izango da 
aurtengoa, eta hiru egun iraun-
go du. 

Hala ere, ohikoan bezala, larun-
bata izango da egun nagusia. Iaz-
ko edizioari jarraiki, kantu-kaleji-
ra egongo goizean. Herri bazkaria 
egongo da ondoren, lau gunetan 
banaturik: Zubiko Kurajokoa, Zu-
biaur Kalekoa, Herriko Plazakoa 
eta Alberto Acerokoa. Gune ba-
koitzak bere menu propioa izan-

go du. Bazkalostean ekintza bat 
egingo da gune bakoitzean.

Arratsaldean dantza plaza 
egongo da “Ordago folk” taldea-
rekin. “Nafarroa Kanta” taldeak 
hartuko du lekukoa gero, kan-
tu-kalejiran aritzeko. Iluntzean 
Patx&Run eta Ostabe taldeek joko 
dute, eta disko-festarekin eman-
go zaio amaiera egunari, Zubiko 
Malekoian. 

Hurrengo egunean Santa Luzia-
ra ibilaldia egingo da goizez, aste-
buruko azken ekintza gisa.

ERREDAKZIOA I 
Aitor Aspuru Saez

Txalo artean jaso dute Esti 
Urresolaren lehen filma luzea
Donostiako Zinemaldian

“Paperezko ahotsak” pelikula 
estreinatu zuen asteartean Esti 
Urresola zinemagile laudioarrak 
Donostiako Zinemaldian. EITBko 
zein jaialdiko ordezkariak aritu zi-
ren berarekin.

Zinemagileak eskertu die be-
reziki Eresoinka abesbatzako 
-Jose Antonio Agirrek sustatu-
tako taldea- bi kideei euren le-
kukoa ematea. Izan ere, 100 eta 
97 urte dituzte dagoeneko. Esti 
Urresolaren filmak ireki du Jose 
Antonio Agirreri buruzko jardu-
naldia, gaur eskainiko baitituzte 
Lehendakariari buruz egindako 
dokumental sorta. Publikoaren 
txaloak malko artean jaso eta 
gero, Esti Urresolak gogoratu 
du ETB2n pelikula ikusteko au-
kera egongo dela urriaren 8an.

Eneko Arcas ere Zinemaldian
Esti Urresola ez da Zinemal-

dian bere alea jarri duen eskual-
deko artista bakarra. Euskaraz 
grabatutako “Igelak” filma ere 
estreinatu dute. Eneko Arcas No-
gales aktore eta idazle aretarra 
azaltzen da pelikula horretan. 

ERREDAKZIOA I
 Ainhoa Basarrate Astobiza 

Begibistan Zinema Astearekin 
hasiko da Amurrio Antzokiaren 
denboraldi berria

Amurrion irailaren 28tik 30era 
ospatuko den Begibistan VI. Zine-
masteak markatuko du Amurrio 
Antzokiko denboraldi berriaren 
hasiera. 

Bi sailetan banatuko da zinema 
astea. “Ofibistan” sailean Euskal 
Herriko 25 filma labur ikusteko 
aukera egongo da. “Nerbioibis-
tan”, berriz, sei lan aurkeztuko 
dira: Ugaoko bat, Arrigorriaga-
ko bi eta Amurrioko bi eta Lau-
dioko bat. Zinema jaialdiaren egi-
tarau osoa www.festivalbegibis-
tan.es web-gunean kontsultatu 
daiteke. 
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_Herriko plaza

_denborapasak

Edorta
Zorionak txedorr!!! Oso ondo 

pasa zure egunean eta ez bidali 
etxeko lan asko ikasleei!!

Lagunak

Izar
Zorionaak Izartxuu!! Aluzinante-

mente pasa zure urtebetetzean! 
Muxu pottolo bat!
Trinidad, Carlota, Maria, Carmen

Julen
Zorionak Txapeldun! Oso ondo 

pasa zure egunean! Maite zaitu-
gu!!

Etxekoak

_agurrak  

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

ZAILAERRAZA

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Kurtsoa hasi eta dagoeneko larri? Ez 
zaitez beti etorkizunean pentsatzen 
egon eta egunerokoa bete, momen-
tu guztiei probetxua atera. Hausnar-
ketak kurtso bukaeran egingo di-
tuzu, ondorio ugari aterako dituzu 
gero, baina ordura arte ez kezkatu.

LAMIA
04.21 - 05.20
Urte erdia baino gehiago joan da eta 
urtarrilean buruan zenituen helburu 
guztietatik bat ere ez duzula bete 
ikusten duzu. Urte hasieran urte 
berrirako genituen helburu guztiak 
bete ezin izan dituztenentzako iraila 
da urtarril berria.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Ez al dizute esan momentu onak ja-
rrerarekin bat datozela? Ez  zara 
inoiz ezer gozatzeko kapaza izan-
go burua zabaldu eta gozamenari le-
kua uzten ez badiozu. Momentu onak 
urriak dira ezkorrak eta tristeak di-
renentzako. Zein taldekoa zara zu? 

JENTILAK
08.22 - 09.22
Eztula eta eztula egiten duzula. Hori 
da zure gaitz guztien arrazoia… anti-
gorputzek behera egin dute anti-lana 
izeneko gaixotasun bat agertu dela-
ko inguruan. Ez izan aurpegia, gripea 
daukazula? Opor ondorengo depre-
sioa deitzen zieten aiton-amonek…

MARI
10.23 - 11.22
Oporretatik itzuli eta pilatutako egin-
behar mordoarekin egin duzu topo. 
Lasai egon, hartu arnasa eta ekin la-
nari, apurka apurka joango zara be-
tebehar horiek betetzen, presak albo 
batera utzita baina erritmoa gal-
du gabe.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Zenbatetan esan dizute ingurukoek 
ondo etorriko zitzaizula nahi zenuen 
baino ausartzen ez zinen pauso hori 
ematea?  Momentuan beti onak iza-
ten ez badira ere, gazitasunek ere za-
pore gozoa izan ohi dute azkenean. 
Ausartu zaitez!

TARTALO
01.20 - 02.18
Uda bukatzear dagoela isilpean ne-
gar egiten duzu. Ez al duzu ikusten 
inguruan jai giroak jarraituko due-
la? Anima itzazu herriko tabernak, 
anima itzazu inguruko beste tris-
teak, eta kanta egiozu orain heldu 
den haize fresko honi!

HERENSUGE
03.21-04.20
Udan gorroto izan duzun bikini 
hori kentzeko ordua heldu da! 
Ez zara zure gorputzarekiko 
daukazun jarreraz inoiz damutuko? 
Horrela jarraituta inoiz ez zara 
eguzki-izpien energiarekin eta itsas 
korronteekin mugituko.

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Beste urte bat herritik mugitu 
barik jaiak direla eta. Ba al dakizu 
beste leku batzuetan ere jaialdi 
eta ospakizun ederrak dituztela? 
Herrikoa herrian egongo da beti. 
Beste kulturek gaur erakutsi ahal 
dizutena ez dizu festak erakutsiko.

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Lagunekin denbora gehiena 
eman ondoren heldu da etxekoak 
zaintzeko unea. Udazkena 
hunkigarria da, natura usaina eta 
koloreak, haize freskoa… garai 
hunkigarria denez zergatik ez hasi 
etxekoak ere hunkitzen?
 

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Pertsona bereziak heltzen dira 
maiz gure bizitzara, bihotza 
berehala hunkitzen dutenak. 
Horregatik, har ezazu argazki 
makina eta etxeko paretak maite 
dituzun lagun berri eta zaharren 
argazkiekin apaindu.

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Aurrezteko momentua heldu da! 
Festan gastatutako guztia gorde-
tzen ikasi beharko duzu, ez dago 
aurten aitzaki gehiagorik, beha-
rrezkoa duzun auto hori erosteko 
momentua aurkitu beharko duzu 
inoiz, ezta?

_horoskopoa

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.eus
helbidera urriaren 2a baino lehen.

Ane
Zorionak Ane!  (Ia 20 egun igaro 

dira, baina agindua zorra!). Musu 
bat!

Ainhoa
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_irakurlearen txokoa

11:30 URDUÑA
LASTERKETA
XII. Urduña Herri Hiria 
Krosa
Foru plaza

12:00 LEKAMAÑA
JAIAK
Kanpai jotzea eta suziriak, 
meza, trikitilariak eta 
pintxoak
Herrigunea

09.26
ASTELEHENA
10:00 AMURRIO
ENPLEGUA
Txertatu merkatuan 
programaren aurkezpena
Refor

20:30 MENAGARAI
JAIAK
Kanpai jotzea, suziriak, 
txorizo eta txokolate jana
Herrigunea

09.27
ASTEARTEA
12:00 MENAGARAI
JAIAK
Meza, otamena eta 
zozketa
Herrigunea

09.28
ASTEAZKENA
20:00 AMURRIO
ZINEMA JAIALDIA
Begibistan
Antzokia

09.29
OSTEGUNA
11:30 OROZKO
SANMIGELAK
Suziria, kanpai hotsa eta 
meza
Beraza auzoa

19:00 AMURRIO
ZINEMA JAIALDIA
Begibistan
Antzokia

19:00 URDUÑA
MEMORIA HISTORIKOA
Gerra eta errepresioa 
Urduñan
Alhondegia

20:00 LUIAONDO
HERRI TXIKI INFERNU 
HANDI
Proiekzioa, 
bakarrizketak, bertsoak
Frontoia

21:00 AMURRIO
ZINEMA JAIALDIA
Begibistan Zinema 
Astearen VI. edizioa
Antzokia

09.30
OSTIRALA
14:00 LAUDIO
SARI BANAKETA
Euskara planaren 
diploma banaketa
Zeru Txiki txokoa

17:30 LAUDIO
EUSKAL JAIA
Umeentzako tailerrak 
eta disko dantza
Herriko edo Aldai plaza

17:30 OROZKO
SANMIGELAK
Truca Recen birziklapen 
tailerrak
Beraza auzoa

18:30 OROZKO
SANMIGELAK
Irrien Laguna eta 
txokolatea
Beraza auzoa

19:00 AMURRIO 
HITZALDIA
Txakolina Euskadin eta 
inguruko herrietan
Landazuri sozietatea

19:00 AMURRIO
ZINEMA JAIALDIA
Begibistan Zinema 
Astearen VI. edizioa
Antzokia

22:00 LAUDIO
MUSIKA EMANALDIA
Eric Ten eta Mike Mo, 
Aiaraldeko Sound System
Gaztetxea

09.25
IGANDEA
08:00 LAUDIO
OXIGENOA EUSKARARI
Txarlazo-Bedarbide 
mendiak
Institutua

09:00 BARANBIO
IBILALDIA
Altubeko lubakiak
Amarrogiko aparkalekua

10:30 AMURRIO
BISITA ARKEOLOGIKOA
Elexazar aztarnategia, 
Juanjo Hidalgoren eskutik
San Roke baseliza

_agenda

_ezin galdu

09.22
OSTEGUNA
12:00 AMURRIO
HAUTESKUNDEAK
Iñigo Errejonen bisita
Herrigunea

15:00 AMURRIO
HAUTESKUNDEAK
EAJren ekitaldia
San Anton plaza

09.23
OSTIRALA
18:30 ARTZINIEGA
HAUTESKUNDEAK
EAJren ekitaldia
Frontoia

18:30 ARRANKUDIAGA
BILERA
Musika eskola
Gizarte Etxea

18:30 LAUDIO
HITZALDIA
“Laudioko toponimia”
Kultur Etxea

19:00 ARRANKUDIAGA
HAUTESKUNDEAK
EH Bilduren auto 
karabana eta parrillada
Herriko plaza

09.24
LARUNBATA
09:00 BARANBIO
IBILALDIA
Parakurtze lubakira
Garrastatxu Elkartea

10:30 AMURRIO
BISITA ARKEOLOGIKOA
Elexazar aztarnategira
San Roke baseliza

16:00 URDUÑA
KIROLA
Mendi duatloia
Foru plaza

21:00 LAUDIO
KONTZERTUAK
Orbeko Etxea (3 €)

URDUÑAKO MENDI DUATLOIA ETA HERRI KROSA: Zita bikoitza egongo da 
asteburuan Urduñan. Larunbatean Mendi Duatloia egingo dute. Lasterketa 
streaming bidez zuzenean ikusteko aukera egongo da aiaraldea.eus 
web-gunean. Igandean, berriz, Herri Krosak hartuko du lekukoa. 

SAN MIGELAK OROZKON: Orozkoko Beraza auzoko jaiak ospatuko dira 
irailaren 29tik urriaren 2ra. Makina bat ekintza egongo dira lau egun 
horietan: umeentzako jolasak, kontzertuak, Irrien Lagunak taldearen 
kontzertua edota paella txapelketa, besteak beste. 

08:00 URDUÑA
BOLA JOKOA

Euskadiko 
txapelketa
Bolatokia

LEKAMAÑAKO 
JAIAK

19:00 LAUDIO
HITZALDIA
Batzen eta lotzen gaituzten 
harremanak
Satya Yoga Eskola

19:00 URDUÑA
MEMORIA HISTORIKOA
Gerra Urduñan, Ramon 
Zurimendiren eskutik 
Alhondegia

19:30 ARESPALDITZA
BAKARRIZKETA
Jose Kruz Gurrutxaga
Udalbatza Aretoa

21:00 OROZKO
SANMIGELAK
Doctor Mahas Miracle Tonic 
taldea eta pintxoak
Beraza auzoa

21:00 AMURRIO
ZINEMA JAIALDIA
Begibistan
Antzokia

10.01
LARUNBATA 
09:00 ARRANKUDIAGA
XIV. MENDI IBILALDIA
Gizarte Etxea

10:30 LAUDIO 
HITZALDIA
Lengoiaren trastornoa
Kultura Etxea

11:00 LAUDIO
BIRZIKLAPEN ORGANIKOA
Kiten banaketa
Herriko plaza

18:00 URDUÑA
MEMORIA HISTORIKOA
Aritz Ipiña eta Jon Pencheren 
hitzaldiak
Alhondegia

18:00 BEOTEGI
JAIAK
Bola, dantzak, DJ, parrillada...
Herriko plaza

18:00 OROZKO
SANMIGELAK
Mus Txapelketa eta Joselu 
Anayaken kontzertua 
Beraza auzoa

LEKAMAÑAKO 
JAIAK

09.24 LARUNBATA
HERRIGUNEA
12:00etan Kanpai jotzeak 
eta suziriak
16:30ean Puzgarriak eta 
haurrentzako jokoak
17:00etan Txokolate jana
20:30ean Odoloste jana
20:30ean Berbena

EUSKAL JAIA

10.01 LARUNBATA
HERRIGUNEA
10:00etan Laudioko 
ekoizleen azoka 
12:30ean Kantu kalejira
13:00etan Urrezko makila 
ematea
14:00etan Bazkariak 4 
guneetan
19:00etan Dantza Plaza
20:00etan Kantu kalejira
21:00etan Patx & Run eta 
Ostarbe
00:00etan Disko festa 
malekoian
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aiaraldea.eus_kontra

Gorka Belasko

Ainhoa 
Comas
BERTSOLARIA

_Leihotik

Ilaran

H amar minutu itxarote-
ko esan zigun okinak, 
ondoren denok bila 
joan ginen ogia eros-

teko aukera izango genuela, sas-
kian geratzen zen gatzik gabe-
ko azken barra nahi ez bagenuen 
behintzat.  Hala egin genuen, 
denda barruan ilararen forma 
galtzeko bezain beste jende sar-
tuz, kanpoan itxarotearen beldu-
rrez akaso. Horrela, ogia irtete-
rako, ilara izandakoa jende mul-
tzo nahasi bat bilakatu zen, eta 
hasi zen nork bere txanda zela 
kontsideratzen zuenean besoa 
luzatzen, euro bat eta hamar es-
kuan. Eta hara non zegoen, mos-
tradoretik apur bat aparte, ume 
bat, haien ogia besapean irteten 
ari ziren gehienak baino lehena-
gotik dendan egondakoa. Kan-
poan zain zuen aita sartu aurre-
tik, bost pertsona baino gehia-
gok ez zuten izan kolatzeko au-
kera, baina nahikoak izan ziren 
umea zein ni haserretzeko, umea 
zapalkuntza txiki hori jasan iza-
nagatik, eta ni nire buruarekin, 
nire pertsona atsegin itxuraren 
defentsan, isilik geratuz, konplize 
bihurtu izanagatik.

Nola egiten da lan horrelako 
itsasontzietan? 

Hiru edo lau hilabete osoko 
kanpainak izaten dira. Horien on-
doren hilabe-
tetako atse-
dena hartzen 
dugu, oso in-
tentsita-
te handiko 
lana dela-
ko: eten-

gabe egiten ditugu 4 ordu-
ko guardiak eta 8 or-

duko atsedenak, 
gau eta egun eta 
asteko egunen 

artean desber-
dindu gabe. 

Tradizional-
ki gizonen arloa 
izan den hori, al-
datu da? 

Unibertsita-
tean, gure kla-
sean, 50 ikasle in-
guru geunden eta 
13 neska ginen. 
Noizbait emaku-
me bakarra izan 
naiz kanpainan, 

baina gehiene-
tan ez. 

Noski, itsason-
tzi batzuetan kide 
ergelak egon 

dira, inoiz emakume bat buruza-
gi izan ez dutenak... Baina oroko-
rrean ez dut arazorik izan eta zor-
te handia izan dut.

Euskaldunen eragina nabari da 
itsasoaren munduan?

Bai! Egun galiziar gehiago dago, 
baina euskaldunon eragina oso 
nabaria da oraindik ere. Kubatar 
edo argentinarrek ere badakite 
zer den “hamaiketakoa” eta non 
dagoen itsasontziko “kakalekua”. 
Bi hitz horiek oso errotuta daude! 
(barreak)

Bakardadea da gogorrena?
Baietz esango nuke. Jende 

gehienak ez du baloratzen egune-
ro etxera iristearen zortea. Itsa-
soan urtebetetzeak, ezkontzak... 
gauza asko galtzen dituzu. Lanki-
de askok seme-alabak dituzte eta 
ez dute apenas denborarik ema-
ten haiekin. Oso gogorra da. Adi-

bidez, nik zortzi urtez eman ditut 
Gabonak etxetik hurrun. Hala ere, 
6 urtez itsasontzi berdinean ari-
tu zarenean eta kide berdinekin 
zaudenean, familian egongo bazi-
na bezala sentitzen dituzu horre-
lako egunak. 

Marinelak itsasoarekin ere ‘ez-
kontzen’ direla diote. 

Zalantzarik gabe. Jubilatzen 
den jende gehienak esaten du: “Hi-
labetetxo bat joango nintzateke!”. 
Eta ezagutzen duzun jendea eta 
ikusten dituzun gauzak asko abe-
rasten zaituzte. Mundu osotik di-
tut lagunak! Gauza asko kentzen 
dizkizu, baina ordaindu ezin daite-
keen esperientzia irabazten duzu. 

Orain lehorrean zaude. 
Familia bat osatu nahiko ge-

nuke eta horretarako itsasoak 
ematen ez duen egonkortasuna 
behar dugu.

ELIXABETE HERRERA MAGRACH
“Jende gehienak ez du baloratzen egunero 
etxera iristearen zortea” 
ELIXABETE HERRERA MAGRACHek (Luiaondo, 1980) 10 urte eman ditu itsasoan lanean: ofizial karguan aritu 
da merkantzia arriskutsuak garraiatzen dituzten ontzietan. Tailandiara egin du azken bidaia. 

ERREDAKZIOA I Ainhoa Basarrate Astobiza


