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

Mari Paz
Etxeko langilea

Bai, nire ustez behar handia 
dago. Gure ama batzuetan 
etxean bakarrik geratzen da. 
Larrialdi baten aurrean autoa 
baldin baduzu ez da ezer 
gertatzen, baina ibilgailurik ez 
baduzu, zer? Ez da kasu soil bat. 
Horrelako beste hainbat egoera 
ezagutzen ditut. 

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Jose Luis
Metalurgiako langilea

Badago zerbitzu jarraitu baten 
beharra. Bestela autorik ez duen 
jendeak taxia hartu behar du 
edo norbaiti eskatu behar dio 
laguntza. Nik ez dut orain arte 
arazorik izan, baina ezagutzen 
dut farmaziara iristeko laguntza 
eskatu behar izan duen jendea 
ere. 

?
_GALDERA

Amurrion guardiako 
farmazia iraunkor 
baten beharra dagoela 
uste duzu?

  BIDEOA  WEB -GUNEAN

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

_gutunak
Euskararen Jaia
Toño Valles (Laudio)

Euskararen Jaiaren 11. edizio honetan alda-
ketak egon dira betiko egitarauan. Garran-
tzitsuena, ekitaldi nagusia izan da, Euskara-

ren Alkate aldaketa, hain zuzen. Jaialdiari nortasunik 
handiena ematen dion ekitaldia Urrezko Makilaren 
hautaketa izan da aurten. Bertan, urte osoan zehar 
euskararen normalizazioaren alde egindako lanaga-
tik, erakunde edota talde bat hautatu da; eta urrez-
ko makila urte batez edukitzeko konpromisoa hartu 
du, datorren edizioan beste talde/erakunde bati pa-
satuko diona. (...)

Ekitaldi guztiak arrakastatsuak izan dira publikoal-
detik, baina bat azpimarratzekotan bazkaria aipatuko 
genuke (530 bazkari inguru eskaini dira). Zentzu ho-
rretan, eskerrak eman nahi genizkieke boluntario gisa 
aritu diren tabernei. Jaiaren prestaketaren aldetik, he-
rriko eskolen parte hartzea txalotu nahiko genuke, 
euren ekarpen eta gogoagatik.

Amaitzeko eta datorren urteko Euskaren Jaiaren 
prestakuntzarekin lotuta, gaztez osatutako taldeei 
eskatuko genieke prestaketa lanetan parte hartzea, 
programazioan haien ideiak garatzeko. (...) Gazte tal-
deak behar ditugu Euskararen Jaia etorkizunean os-
patzeko. (Gutun osoa aiaraldea.eus atarian)

Zuriñe
Irakaslea

Farmazietako kideek agian ez 
dute begi onez ikusiko proposa-
mena, asteburutan lan egitea 
ekarriko liekeelako. Baina guri 
oso ondo datorkigula egia da 
baita. Medikamentu garrantzi-
tsu bat behar izatekotan ondo 
etorriko litzaiguke Amurrion 
bertan eskuratu ahal izatea. 

Aitor
Ikaslea

Noizbait gertatu izan zait 
Arespalditzaraino joan behar 
izatea guardiako farmazia ba-
ten bila, eta apur bat gogaika-
rria bada. Amurrrio bezalako 
herri batean, 10.000 biztanle-
duna, beharrezkoa ikusten dut 
horrelako zerbitzu iraunkor bat 
egotea martxan.  

Sandra
Okina

Bai, eta ez soilik Amurrioko 
jendearentzat. Urduña, Artzi-
niega eta Aiarako herritarrak 
ere Amurrioko anbulatorio-
ra datoz larrialdiren bat baldin 
badute. Hona etorrita medikuak 
botika bat hartzeko esaten ba-
dizu, baliteke beste herri bate-
ra joan behar izatea erostera. 

Norberto
Aldaiturriaga
LEGEBILTZARKIDE OHIA

_Balkoitik

Kontzertu 
ekonomikoa (III)

K ontzertu ekonomikoa 
hainbat ikuspegitatik 
aztertu daiteke: histo-
rikotik, ogasunekotik… 

baina baita politikotik ere. Eus-
kadiko Autonomia Erkidegoaren 
eta Estatuko Administrazio Oro-
korraren arteko Kontzertua ez da 
Estatuarekin zerga -eta finantza- 
arloko gure harremanak arau-
tzen dituen instrumentu hutsa, 
bi Administrazioen arteko hitzar-
men-mota da. Seguru asko, es-
kubide historikoek osatzen duten 
giltzarrietako bat da. 

Espainiako Konstituzioak “ba-
bestu eta onartzen ditu forudun 
lurraldetako eskubide histori-
koak”. Eskubide historikoak, be-
raz, ez dira Espainiako Konstitu-
zioari esker jaio: horren aurre-
koak dira, eta horrek “aitortu” 
egiten ditu. Kontzertu Ekonomi-
koa aldebiko harremana da. Alde 
batak bestea aitortzea du oinar-
rri akordioak erdiesteko, gataz-
kak konpontzeko subjektu gisa. 
Eta Kontzertua errealitate ekono-
miko berrira egokitu izan den be-
zalaxe, gainontzeko eskubide his-
torikoak ere egokitu egin behar 
dira errealitate politiko eta juridi-
ko berrira. 

Ondorioz, Kontzertuan oinarri-
tuta, estruktura politiko bat disei-
natu daiteke, eta diseinatu beha-
rra dago, Espainiar Estatuaren 
eta Euskadiren arteko harreman 
politiko-instituzionala berrantola-
tuko duena. 

Horretarako, oinarri izan behar 
du bi aldeen aitortza subjektu po-
litiko gisa eta, beraz, akordioak 
lortzeko eta bere garapenean 
eta aplikazioan eman litezkeen 
arazoak ebazteko gaitasuna du-
ten subjektu gisa.

Ez gaitzala ahanzturak irentsi
Endika Diaz Garcia (Amurrio)

Maite dugun hori zaintzeko esaten du Ruper 
Ordorika handiak. Horretan dabiltza due-
la hilabete batzutatik hona “Burubio Kultur 

Elkartea” egitasmoa martxan jarri zutenak, hainbes-
te maite duten kultura zaintzen, egunez-egun urez-
tatzen, alegia. Arratsaldero lokaletik ikusten zuten 
mendiak eman zien izena eta eskualdeko kulturaren 
egoerak, ordea, ideia. Hutsunea bete beharra zegoen. 
Baita une hutsak ere. Orain, indar guztiak proiektuaren 
egonkortze fasean jartzen dabiltza, hau baita aurrera 
egiteko momenturik garrantzitsuena, eta aldi berean, 
zailena. Lehen mailako kontzertuak eskaintzeaz gain, 
kulturaren hainbat esparruri lekua egiteko asmoa-
ri ekin diote azken hilabeteetan (argazkigintza, dantza, 
antzerkigintza, etab.). Baina egun, poztasun iheskorra-
ren jendarte eredu batean harrapatuta bizi gara, arin 
bizi eta azkarrago ahaztu egiten den munduan. Horre-
gatik, orain inoiz baino gehiago zuen beharra daukate, 
ahanzturak irentsi ez ditzan. Berdin dio sortzaile edo 
zale, guztion alearen beharra dago.  

Tamalez mundua aldatu ez badu ere, kulturak zen-
bait bizitza aldatu ditu, Burubio Kultur Elkartea sor-
tu duten askorenak, besteak beste. Hori dela eta, zuon 
bizitza ere alda dezan, guztiak zaudete gonbidatuta.

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
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Laudio

EAEko Justizia
Auzitegiak atzera 
bota du Udalaren 
kontrako epaia

 ERREDAKZIOA I Uxue Tomé    
Laudioko udal gobernu taldeak 

pozik hartu du Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Na-
gusiaren epaia, udal lanpostu ze-
rrendaren aurkako helegitea atze-
ra bota baitu.

Estatuko Abokatuak hartu zuen 
neurria, baina epaitegiak bertan 
behera utzi du, behin-behineko 
erabakia dela argudiatuta. Udal 
ordezkariek azaldu dute etorki-
zunean behin betikoa izan dadin 
lan egingo dutela.

Iñigo Martinez Cerrillo Laudioko 
zinegotziak azaldu du lehenengo 
aldiz bide arrunten bitartez jaso 
dutela epaia. Izan ere, udalaren 
aurkako erabaki gehienen berri 
hedabideek jaso dituzte lehenago 
eta, bere ustez, horrek daukaten 
izaera politikoa plazaratzen du.

Zilegitasuna
EH Bilduko kideak nabarmendu 

du batzuek epaitegien bitartez 
hauteskundeek ematen ez diete-
na lortu nahi dutela. Zentzu horre-
tan, adierazi du PPk ez duela ino-
lako garrantzirik EAEn, eta hele-
giteen bidez euren politikak inpo-
satu nahi dituztela.

Jarrera hori dela medio, bi ur-
tez atzeratu behar izan dute giza 
baliabideen plan estrategikoa, 
udalaren arabera; eta orain ekin 
beharko diote horri.

Amiantoaren itzala luzea da 
Laudion, hori plazaratu dute bi 
albistek. Alde batetik, Latiorro 
Ikastetxeko Guraso Elkartea 
udalarekin lanean ari da hezkun-
tza zentroan dagoen amiantoa-
ren inguruko estudioa osatzeko. 

Bestetik, Kepa Galdós udal 
langile ohiaren heriotzari buruz-
ko epaiketa egin zuten astear-
tean Gasteizen.

Ikerketa Latiorron
Latiorro Ikastetxeko Guraso El-

karteak ekimena abiatu du berta-
ko uralitak kentzeko. Horretarako, 
eskaera egin diote Laudioko Udala-
ri, eta ordezkari politikoek eta seni-
deek bilera egin ostean, azterketa 
osatzea adostu dute.

Azterketaren emaitzak oinarri-
tzat hartuta, arriskuren bat egon-
go balitz, dagoen amiantoa ken-
tzeari ekingo liokete. Hala ere, due-
la 3 urte udalak egindako txoste-
nak adierazi zuen, printzipioz, ez 
dagoela kutsatzeko aukerarik ma-

teriala ez bada manipulatzen (moz-
tu edo mugitu ezean, esaterako).

Guraso Elkarteak uste du ez da-
goela arriskurik, baina azterketak 
kontrakoa frogatuz gero, amiantoa 
kentzea exijituko dute. Haatikpozik 
agertu dira berehala jaso dutelako 
erantzuna udaletik.

Kepa Galdos
Epaiketa ekainaren 13an egin 

behar bazuten ere, udaleko abo-
katuak  lan-arloko epaitegiak es-
kumenik ez zeukala kasu horre-
tarako argudiatu zuen, fiskala-
ren txostena prestatzea beha-
rrezkoa zela. Hori dela eta, 
hasieran, epaiketa 20 egun atze-
ratuko zela iragarri zuten, bai-
na azkenean ia 4 hilabete behar 
izan dituzte.

Astearteko epaiketan Kepa 
Galdosen senideek tokiko era-
kundeari gaixotasuna amian-
toak eragin ziola aitortzeko es-
katu zioten. Izan ere, udal langi-
le ohia horren ondorioz hil zen.

Amiantoari buruzko ikerketa 
egingo dute Latiorro eskolan

Uralitak daude Latiorroko Ikastetxean.  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez
Gizarte-langilea eta adminis-

traria kontratatu ditu Laudioko 
Udalak nagusien eta aniztasun 
funtzionalak dituzten pertsonen 
beharrak asetzeko, dependen-
tzia legeari loturik. 

Izan ere, oraingo taldeak ezin 
ditu txosten guztiak kudeatu 
-600 edota 700 sortzen dira 
urtero- eta bitarteko gehiago-
ren premia sumatu dute. Berez, 

urte hasieran beste administra-
ri bat gehitu zioten zerbitzuari, 
baina, hala ere, udalak uste du 
arinago erantzun behar zaiela 
kasu horiei.

Printzipioz, 7 hilabetez aritu-
ko dira beharginak, eta Ongiza-
te Sailak aztertuko du helburuak 
bete diren. Itxaronaldiak murriz-
tu eta  tramiteak azkartu ezean, 
kontratua luzatuko zaie.

Edadetuen beharrei heltzeko,  
bi udal langile gehiago

Edadetuen beharrei heltzea da bi kontratazioen helburua  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

OXIGENOA EUSKARARI: Euskara eta mendizaletasuna sustatzeko 
programan 70 gazte inguruk eman dute izena. Ikasturte honetan 10 
txango egingo dituzte Julen Reketarekin. 



Aiaraldea ///  2016ko urriak 6a /// 56. ZENBAKIA 4

_herriz herri

Urduña

Saratxoko errepide berriari 
bultzada eman dio Udalak

Saratxoko errepideak talka ugari sortu du.  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I 

Urduñako Udala Arabako Foru 
Aldundiarekin bildu da Saratxo-
ko errepidea berritzea eskatze-
ko. Duela astebete egin zuten bi-
lera, eta Udalak Saratxo Bizkai-
ko mugarekin lotzen duen tartea 
konpontzea exijitu zion. 

Diputazioak azaldutako ozto-
po nagusiena aurrekontu eza 
izan zen. Haatik, Urduñako Uda-
lak gastu hori 2017ko aurrekon-
tuetan sartzeko beharra azpi-
marratu zuen.

A-625 errepideko proiektua,  
“Saratxoko bidea” gisa ezagu-
nagoa, 2019an amaituko den 
lege-agintaldiko hirugarren eta 
azken proiektutzat du Aldundiak, 
A-124 eta Legutioko errepideen 
konponketen atzetik. 

Idoia Aginako alkatearen esa-
netan, Diputazioak aitortutako 
istripu gune garrantzitsua mu-
rriztea beharrezkoa da, baita ibil-
gailu mota guztientzako trafikoa 
arintzea ere. 

Era horretan nahi dute ikaste-
txe zein ospitalerako autobus ga-
rraioak erraztea, besteak beste. 

Arabako Foru Aldundiko ardu-
radunen arabera, lanak 2018an 
hastea da asmoa. Bienbitar-
tean, baina, hainbat obra egin-
go dituzte: bidearen fresaketa, 
bide zidorren garbiketa, hormen 
atonketa, seinaleen egunerake-
ta, bidegurutzeetan seinale be-
rriak jartzea eta ikusmena ozto-
patzen duten hormen eraistea, 
esaterako. 

Urduñako alkateak positiboki 
baloratu zituen ekintzak, baina 
berehalakotasunaren beharraz 
ohartarazi zuen: “20 urte eman 
ditugu Saratxoko eta Amurrioko 
erabakiak errespetatzen, baina 
argi dago denbora kontra dugu-
la. Lege-agintaldi honetan bide 
berria egingo dela bermatzeko 
sinatutako akordioak behar ditu-
gu, horregatik tematuta jarraitu-
ko dugu lanean, Urduña akordio 
hauen parte izan dadin. Hau ur-
duñar guztiek iritzi berdina du-
ten gai bat dela argi dugu: erre-
pide berri bat izatea Urduñarren, 
herrixken eta lotzen dituen herri 
guztien eskubidea da”.

Orozko

SANMIGELAK: Urduñan ere ospatu zituzten sanmigelak larunbatean. 
Mikel Deuna kaleko herritarrek aparteko aukera izan zuten elkartzeko, 
egun osoko egitaraua prestatu baitzuten: txupinazoa, auzokideen 
bazkaria, buruhandiak...

EUSKAL EZKONTZA: Orozkon antzinako ohiturak berpiztu zituzten 
eta euskal ezkontza ospatu zuten irailaren 24an hainbat herritarren 
laguntzari esker.

SAN  MIGEL: Orozkoko San Migelak izan dira udako azken festak. Aurten 
ere, jende ugari elkatu da Beratzan eskaintza anitzari erantzunda. Izan 
ere, adin guztientzako ekintzak prestatu zituzten.

Irabiengo jaiak 
ospatuko dituzte 
bihartik aurrera 
hiru egunez

ERREDAKZIOA I Uxue Tomé    

Irabien auzoko jaien ospakizu-
nak izango dira zubian. Egitaraua 
bihar abiatuko dute 13:00etan txu-
pinazoarekin eta arratsalderako 
utziko dituzte mus txapelketa, 
magia ikuskizuna, odoloste jana 
eta dantzaldia.

Larunbatean gastronomia izan-
go da nagusi 11:00etan, eta arra-
tsaldean tute eta futbolin txapel-
ketak egongo dira. Horrez gain,  
saltxitxak dastatzeko parada ere 
eskainiko dute bertaratzen dire-
nentzako; eta gauean dantzaldia 
eta mozorro lehiaketa gauzatu-
ko dute. Igandean ere ekintza uga-
ri egongo dira: umeentzako jola-
sak, koadrilen bazkaria, erakuske-
ta, pottokak...

Saratxo

Okondo

Aletxu Zobaranen ziega eta jabetzak erre 
dituzte Valence espetxeko matxinadan 

ERREDAKZIOA I

Aletxu Zobaran preso politi-
ko saratxoarraren ziega eta ja-
betzak kiskali zituzten irailaren 
25ean Valence espetxeko ma-
txinadan. Hori dela eta, arro-
pa eta liburuak ez ezik, epaite-
giko  eta  familiaren hainbat do-
kumentu galdu ditu. Antza, mu-
tinatuek giltzak kendu zizkieten 
kartzelazainei eta bi solairutako 
kontrola hartu ostean, zenbait 
ziega erre zituzten. Ibon Goieas-
koetxearen gauzak ere desager-
tu dira. 

Aletxu Zobaranek eta Ibon 
Goieaskoetxeak ez zuten pro-
testan parte hartu, 50 egunetik 
gora baitaramate sakabanake-
ta salatzeko zigor ziegan sartu-
ta. Era berean, gogoratu beha-

rra dago egoera hobetu arte uko 
egin dietela senide eta lagunen 
bisitei, eta telefonoz besterik ez 
direla komunikatzen geroztik.  

Presoen gertukoen arabera, 
kartzelan giroa oso txarra da, 
erregimena “guztiz esperimen-
tala” eta “zapaltzailea” baita. 

Valence espetxean dute preso Aletxu Zobaran.
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Aiaraldea

Aurreko urteetako egitas-
moari jarraiki Europako Ondare 
Jardunaldien baitan ekimen ugari 
antolatuko dituzte Orozkon zein 
Urduñan. Aurte, baina, Luiaondo 
ere batu da programara.

Orozkon, esaterako, Gorbeia 
naturgunean ibiltzeko aukera 
egon zenurriaren 2an, “XIX. men-
deko bidaiaria Itzinako bihotzean” 
txangoa gauzatuko baitzuten 
Juanjo Hidalgoren eskutik. 

Urriaren 16an, aldiz, “Urratxa 
haitzeko artzainak, brontze aro-
tik plastiko arora” izeneko ibilbi-
de gidatua prestatu du Juanjo Hi-
dalgok. Ibilaldia 9:00etan abia-
tuko da Orozko Museotik. Urria-
ren 22an, bestetik, “Xíriga: tei-
laginen hizkera” Arearrietako 
teilerian bertan ezagutzeko bi-
sita gidatuko du Felix Muguru-
tzak 10:00etan Orozko Museotik.

Parte hartzeko aldez aurre-
tik izena eman beharra dago. 
Informazioa gehiago eskuratu 
edo  erreserbak egiteko: 946 

339 823 telefonora deitu behar 
da, edo museoa.orozko@bizkaia.
org helbidera mezua idatzi.

Luiaondo
Bestalde, Bizkaiko Batzar Na-

gusiek antolatuta, bisita gidatua 
egingo da Luiaondoko Aretx Ma-
latua hobeki ezagutzeko eta Biz-
kaiko Jaurerriko bide zaharrak 
eta ostatuak aztertzeko, Felix 
Mugurutzaren azalpenen bitar-
tez. Urriaren 23an izango da hi-
tzordua, igandean 11:00etan, 
hain zuzen. 

Urduña, Larruazabali so
Urduñan, berriz, urriaren 15 

eta 22an izango dira jardunal-
diak. Hilaren 15ean, “Botere al-
daketa Larruazabalgo lurretan” 
txangoa egingo dute, eta 22an 
“Etxetik batzarretara, 500 urte 
Larruazabalgo haritzaren az-
pian” izeneko ibilbide gidatua. Ir-
teerak 10:00etan abiatuko dira 
Antzinako santutegitik. 

Eskualdea, Europako 
Ondarearen Jardunaldiz lepo

Neberabarri bisitatuko dute. Argazkia: Bego Respaldiza

ERREDAKZIOA I Andima Landaluze

Euskaraz ikasteagatik 
bekak emango ditu Udalak,  
urriaren 31n itxiko da epea

ERREDAKZIOA I 

Hilaren 31an itxiko da bekak eskatzeko epea. Argazkia: aiaraldea.eus

Urriaren 31n bukatuko da 
Amurrioko Udalak euskara sus-
tatzeko herritarrei ematen diz-
kien diru-laguntzen eskaerak 
aurkezteko epea 

Begirale ikastaroa
Hala, Aisialdiko begirale eta 

zuzendari titulu ofizialak lor-
tzeko ikasketak euskaraz egin 
ditzaten laguntza ekonomikoak 
emango dituzte. 

Amurrion erroldatuta dauden 
eta ikastaro osoa euskaraz egin 
duten pertsonek aurkeztu de-
zakete eskaera, egindako ikas-
taroak 200 ordu teoriko baditu, 
gutxienez. Gehienez jasoko diren 
laguntzak hauek dira; 200 euro 
monitore-ikastarorako eta 90 
zuzendari-ikastarorako.

UEUko ikastaroak
Bestalde, Udako Euskal Uni-

bertsitateak antolatutako eus-

kara-ikastaroetan parte hartu 
izana ere bultzatuko du Udalak. 
Horiek jasotzeko ezinbestekoa 
da Amurrion erroldatuta ego-
tea eta 16 urtetik gora izatea. 
Gainera, ikastaroaren %80 edo 
gehiago presentzialki egin dute-
la egiaztatu beharko dute. Gehie-
neko diru-laguntza matrikulen 
%50 izango da; hots, 100 euro. 

Euskara ikasteko bekak 
Euskara ikasi duten amurrioa-

rrek ere laguntza ekonomikoaz 
gozatzeko aukera izango dute. 
Beka eskuratzeko bete beharre-
ko baldintzen artean ikastaroak 
iraun bitartean Amurrion errol-
datua egon izana, 16 urtetik gora 
izatea eta eskolen %80an asis-
tentzia bermatzen duen egiaz-
tagiriaren aurkezpena daude. 
Gehieneko diru-laguntza matri-
kularen %75 izango da, gehie-
nez, 1.961,06 euro.

Amurrio

Gazte lokaletan 
arriskuak 
murrizteko 
kanpaina  abian

ERREDAKZIOA I   Aitor Aspuru

Gazteria Sailak gazteen aisial-
di-lokalen erabilera egokiari bu-
ruzko informazio-kanpaina abia-
tuko du, horiek zein egoeran dau-
den jakiteko eta txokoak hobetze-
ko aholkuak emateko

Horrela, udal-teknikariek in-
formazio-bisitak egingo dituzte 
lokaletara. Hasteko, harrema-
netan jarriko dira arduradunekin,  
eta egoera aztertuko dute erabil-
tzaileekin batera. Gainera, jarrai-
bideen inguruko eskuliburua ere 
emango zaie, segurtasun- eta hi-
giene-arau oinarrizkoenak ezagu-
tzen dituztela bermatzeko eta bi-
zikidetza egokia ziurtatzeko.

Hitzaldiak
Udaltzainek, osasun-teknika-

riek eta GAPPAk emango dituz-
te hitzaldi praktikoak. Segurta-
sun-neurriei eta arriskuen pre-
bentzioari buruzko lehen sola-
saldia urriaren 13an izango da, 
19:00etan, Kultur Etxean.

Enplegu 
programetarako 
diru-laguntza 
eskatu zaio AFAri

ERREDAKZIOA I   Aitor Aspuru

Amurrioko Tokiko Gobernu Ba-
tzarrak Arabako Foru Aldundia-
ri enplegu programak abiatze-
ko diru-laguntza eskatzea onar-
tu du, %14,5 baita herriko langa-
bezia tasa. Hiru programen kos-
tua 119.981,96 eurokoa izango da, 
eta inbertsioaren % 100 lagundu-
ko dute diruz. 7 lagun kontratatu-
ko dituzte 6 hilabetez.
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Sei hilabete igaro dira Tubos 
Reunidoseko zuzendaritzak en-
plegua erregulatzeko espedien-
tea ezarri zuenetik. Amurrioko 
lantegiko 711 langileri eragingo 
zien espediente horrek, lanegu-
nen % 48ko murrizketarekin.

Urtea amaitzeko hiru hilabete 
eskas geratzen direnean, baina, 
betetzetik urrun dago espedien-
teak iragartzen zuen murrizke-
ta hori. 

Hori diote LABek helarazitako 
datuek. Uztailean, adibidez, espe-
dienteagatik eragindako langileen 
% 13,36a joan ziren erregulaziora, 
lanaldiaren % 2,23arekin. “Eragi-
na oso baxua izaten ari da”, azaldu 
dute sindikatuko kideek. 

ELAko kideek ere bat egiten 
dute baieztapen horrekin:“Ordu 
estrak sartzen jarraitzen da nor-
maltasunez, eta lan egiteko txan-
dak burutu dira kontratazio be-
rriekin”. Sindikatuen arabera, “bel-
durra sartzea” izan da enpresaren 
estrategia, “langileen lan baldin-
tza eta eskubideak prekarizatze-
ko”.

Espedientea auzitegietan dago 
une honetan, sindikatuek helegi-
tea jarri baitzuten sententziaren 
aurka, hau enpresaren alde ate-
ra baitzen.

Suteen eragina
Urtarrilean lantegian gerta-

tutako hiru suteen inguruan gal-
detuta, sindikatuek adierazi dute 

eragin nabaria izan dutela enpre-
saren ohiko jardunean. “Lanpos-
tu eta txandetan aldaketak egon 
dira”, azaldu dute ELAtik, baina 
gaineratu dute langileek lan egi-
ten jarraitu dutela. “Kalteak kon-
pontzen ari ziren bitartean sutee-
tatik salbatutako guneetan ari-
tzen ginen lanean”. 

LABek, bere aldetik, adierazi 
du suteen ondorioz lehen Amu-
rrion egiten ziren zenbait lan bes-
te leku batzuetan egin behar izan 
direla, “horrek dakartzan atzera-
penekin”.

Enpresaren salerosketak
Tubos Reunidosek azken hilabe-

teetan egin dituen salerosketen 
inguruan ere mintzatu dira sindi-
katuak. ELAk Inauxa saldu izana 
kritikatu du, ez duelako begi onez 
ikusten “bertoko enpresen kon-
trola multinazionalen alde gal-
tzea”. 

Estatu Batuetako Rotary en-
presaren erosketa, berriz, enpre-
saren estrategiaren baitan koka-
tu dute sindikatuek. “Denborare-
kin ikusiko dugu ea horrek ondo-
riorik dakarren”.

Enplegua Erregulatzeko Espedientearen aurka mobilizatu ziren langileak apirilean. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Urte erdi igaro da ia Tubos Reunidos enpresak enplegua erregulatzeko espedientea 
aurkeztu zuenetik. 711 langileri eragingo zien espedienteak, lanaldiaren % 48ko 
murrizketarekin. Aurreikuspen hori bete ez dela diote sindikatuek. 

Ordu extrak 
eta kontratazio 
berriak 
egiten direla 
salatu dute 
sindikatuek, 
espedientea 
indarrean egon 
arren

Tubacexek 3,3 milioi euro inbertitu ditu Tailandian 

Tubacex enpresak akordioa lor-
tu du Awaji konpainiarekin eta ho-
rri esker, enpresa japoniarraren 
Tailandiako lantegiaren kapitala-
ren % 60 eskuratuko du; 3,3 mi-
lioi euro ordainduta.

Eragiketa Italiako IBF filialaren 
bitartez egin dute Tailandiako 
merkatuan sartzeko, Asian pre-
sentzia sendotzeko eta dibertsi-
fikazioa sustatzeko asmoz. Hala-
ber, bezerora hurbiltzeko helbu-

rua ere badaukate. Zuzendaritza-
ren ustez, 20-25 milioi euro faktu-
ratuko dituzte hiru urtetan.

Tubacex Awaji Thailand enpre-
sak 40 langile dauzka eta Asian 
ez ezik, Estatu Batuetan ere sal-
tzen ditu produktuak.

Ez da Tubacex-ek erosten duen 
lehen enpresa: iaz Indiako Prakash 
enpresa erosi zuen, soldadurarik 
gabeko hodi herdoilgaitzen fabri-
kazioan liderra izateko asmoz.

Juan Luis
España
CCOO

_Argia

L.G.S eta pobrezia

Lanbide arteko Gutxieneko 
Soldata, 2016 urterako, hi-
lean 655,20 euroan eza-
rri da (764,40 aparteko or-

dainsarien prorratarekin), gure 
erreferentzia puntu izan behar-
ko luketen herrialdeak, Frantzia, 
Alemania edo Ingalaterran dute-
naren ia erdia da. Gutxieneko sol-
data duela gutxi arte erreferen-
tzia teknikoa besterik ez zen, gu-
txi aplikatzen zen eta Negoziazio 
Kolektiboak, enpresan edo sek-
tore mailan, era zabalean gaindi-
tzen zituzten soldatak lortzen zi-
tuen.  Egoera hau aldatu egin da 
krisi ekonomikoaren ondorioz eta 
lan erreforma ezberdinen aplika-
zioak, ez bakarrik mikroenprese-
tan edo sektore hitzarmenik ez 
dutenetan, baizik eta gure eskual-
deko enpresa handi eta errenta-
garrietan, zerbitzuen externaliza-
zioarengatik eta “enpresa lagun-
tzaileak” sortzeagatik geroz eta 
gehiago dira Gutxieneko Soldata 
kobratzen duten langileak.

Ez ditugu lana eta pobrezia kon-
tzeptuak elkarrekin lotzen; lehen 
lanpostu bat izateak gutxieneko 
bizi-maila bermatzen zuen, bai-
na gaur egun geroz eta ohikoa-
goa da lanpostu bat edukitzeak 
ez duela zertan pobrezia ekiditen 
ikustea. Premiazkoa da zenbateko 
hori era esanguratsuan handitzea 
eta hori bakarrik Gizarte Elkarriz-
ketako gizarte eragile guztien in-
plikazioarekin lortu ahal izango 
da, horrela Langile Komisioak sin-
dikatuak jarduneko gobernua-
ri 800 euroko Gutxieneko Soldata 
planteatu dio 2017 urterako dato-
zen urteetan 1.000 eurora iriste-
ko. Ezinbestekoa, ez bakarrik sol-
datak hobetzeko baita ere LGSa-
ren erreferentzia duten presta-
zioak hobetzeko.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Ez da Tubacex-ek erosten duen lehen enpresa. Argazkia: aiaraldea.eus

_sozioekonomia
Ordu extrak Tubos Reunidosen, 
espedientea indarrean egon arren
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Koldo
Gilsanz
PSIKOLOGOA

_Hankamotz

Iraila

U dako azken hilabetea, 
betebehar gogaika-
rrietara bueltatze-
ko garaia, opor-oste-

ko estresa pairatzeko aldia. As-
koren bizipena da irailan zer-
bait amaitu egiten dela, egural-
di onarekin batera alaitasunak 
ere alde egiten digula eta nahi-
taez tristura edo haserrea buel-
tan daudela. 

Izenaren jatorriari begiratu-
ta, ordea, ez dugu bizipen horiei 
erreferentzia egiten dionik topa-
tzen. Ira hila edo iratze hila: be-
lar hauek bere onenean daude 
hilabete honetan eta orain da 
garaia beroriek bildu eta abe-
reentzako ukuiluetako azpia be-
rritzeko. Hau da, nolabait, udaz-
keneko eta neguko hilabeteeta-
rako prestatzeko garaia da.

Euskal Herriko sortaldeko 
hainbat tokitan bestelako izena 
ere ematen diote hilabete honi: 
buruila. Agian hilabete honetan 
amaitu eta hasten zelako urtea, 
udazkeneko gau berdinean hain 
zuzen. 

Eta gugandik gertuago da-
goen Arratian, adibidez, urri 
lehena. Kasu honetan ere lehen-
go hilabetea esan nahi omen 
du. Arrazoia dena delakoa, 
argi dago iraila aldaketa epea 
dela. Zerbait amaitu egiten da 
eta zerbait hasi egiten da. Be-
raz, normala da amaitu dena-
gatik tristura izatea. Baina ho-
rretaz gain, zerbaiten hasiera 
ere bada, proiektu eta asmo be-
rrien garaia. Ez bagara aldaketa 
zirraragarriarekin motibatzeko 
gai eta bat batean estresak jota 
bagaude, agian ez dugu hilabete 
honen esanahia ondo ulertu.

 Artzain Egunean ekin zion si-
nadurak biltzeari Jose Trujillano 
Gonzalez amurrioarrak, bere he-
rrian guardiako farmazia iraun-
kor bat egotea eskatzeko. Zerk 
motibatu zuen sinadura bilketa 
hori egitera? Galdera horri bes-
te galdera batekin erantzuten dio 
berak: “Goizeko hiruretan larrial-
di bat baldin badaukat eta boti-
ka bat behar baldin badut, nora 
joan naiteke?”. Amurrion lau far-
mazia daude, baina gaueko guar-
dia txandak Urduña, Arespaldi-
tza eta Artziniegako farmaziekin 
txandakatzen dituzte. Hau da, as-
tean lau egunez dago Amurrion 
farmazia bat gauez irekita. Gai-
nontzeko hiru egunetan, aldiz, 
autoa edo garraio publikoa hartu 
beharra dago goizeko ordu txiki-
tan botika bat lortu ahal izateko.

Trujillanoren emazteak ik-
tus bat izan zuen duela bedera-
tzi urte, eta orduz geroztik zain-
tza lan askoren beharra dauka. 
“Amurrio bezalako 10.000 biz-
tanleko herri batean nik uste dut 
beharrezkoa litzatekeela gauero 
farmazia bat zabalik egotea”, al-
darrikatu du senarrak.

Zerbitzua, “bermatuta”
Aiaraldea Egunkaria Arabako 

Sendagileen Elkargo Ofizialare-
kin jarri da harremanetan. Ber-
tatik adierazi dute Eusko Jaurla-
ritzaren Osasun Saila dela far-
mazien funtzionamendu sistema 
eta ordutegiak zehazten ditue-
na. Azaldu dute baita farmazia 
batek “errefortzuzko ordutegia” 
izaten duela Amurrion, herrian 
guardiako farmaziarik ez dagoen 
egunetan: gaueko bederatzieta-
ra arte geratzen da zabalik la-
neguna bada, eta hamaiketatik 
ordu batetara jaieguna bada. 

Modu horretan, Amurrion “ur-
teko egun guztietan” farmazia 
bat zabalik egotea lortzen da, 
sendagileen elkargotik adiera-
zi dutenez. “Sistema honen bi-
dez osasun-estaldura berma-
tu egiten dela uste dugu”, adie-
razi dute. 

Horretaz gain, gaineratu dute 
gaur egun indarrean dagoen 
guardien errotazio sistema dela  
farmazia zerbitzua bermatzeko 

modua “Arespalditza, Urduña 
edo Artziniega bezalako herri 
txikietan”. 

3.000 sinadura baino gehiago
Hala ere, herritarren artean 

arrakasta izan du sinadura bil-
ketak. Hiru aste baino gutxiago 
igaro dira, eta 3.100 sinadura bai-
no gehiago bildu ditu Trujillanok, 
aldarrikapenarekin bat egin du-
ten zenbait herritar eta saltoki-
ren laguntzarekin. 

Eskualdeko beste txoko ba-
tzuetara ere egin du salto eki-
menak. Urduñan ere sinadurak 
biltzen ari dira, aldarrikapen ber-
dinarekin. Trujillanok aitortu du 
ez zuela espero ekimenak “ho-
rrenbesteko oihartzuna” izango 
zuenik, eta aurreratu du sina-
durak Amurrioko Udalean aur-
keztea dela bere asmoa, “uda-
la delako amurrioar guztien or-
dezkaria”. 

Ekimena hilaren 20ra arte lu-
zatzea aurreikusi du Trujillanok, 
baina adierazi du datozen egune-
tan jasotzen duen erantzunaren 
arabera erabakiko duela noiz bu-
katu egitasmoa.

Amurrioko Udalean aurkeztuko ditu Jose Trujillano Gonzalezek biltzen dituen sinadurak. / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Amurrioko herritar batek sinadura bilketa abiatu du herrian egunero guardiako 
farmazia bat egotea eskatzeko. Arrakasta izan du ekimenak: hiru aste baino gutxiago 
behar izan ditu 3.000 sinadura biltzeko. Urduñara ere zabaldu da aldarrikapena. 

3.000 sinaduratik gora farmazia 
zerbitzu iraunkorra eskatzeko

Arabako 
Sendagileen 
Elkargo 
Ofizialetik 
adierazi dute 
guardien 
errotazio 
sistema dela 
herri txikietan 
farmazia 
zerbitzua 
bermatzeko 
modua

ESKUALDEKO
FARMAZIA 
GUNEAK

Aiara
Zazpi farmazia dira 
guztira: Amurrioko 
laurak eta Arespalditza, 
Artziniega eta 
Urduñakoak. Txandaka 
egiten dute 24 orduko 
guardia (asteko egun 
bakoitzean farmazia bati 
dagokio)

Laudio
Gune honetan sartzen 
dira Laudion dauden 
zazpi farmaziak. Okondo 
eta Orozkoko farmaziak 
ere gune honetan 
sartzen ditu Bizkaiko 
Sendagileen Elkargo 
Ofizialak.

_jendartea
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_erreportajea

Iragan ostiralean amaitu zen 
Amurrioko Begibistan VI. Zine-
ma Astea. Edizio arrakastatsua 
izan da aurtengoa, udalaren zein 
jaialdiaren antolatzaileen uste-
tan. “Oso balorazio ona egiten 
dugu”, adierazi du Kepa Sojok. 
Bera izan zen jaialdiaren zuzenda-
ria 2007tik 2011ra bitartean, eta 
aurten ere horretan aritu da. Zine-
magile laudioarrak azaldu du “jen-
de mordoa” bertaratu dela Amu-
rrio Antzokira jaialdiak iraun duen 
hiru egunetan, eta aurkeztutako 
filma laburren “maila handia” ere 
nabarmendu du. 211 filma labur 
aurkeztu dira guztira, eta horie-
tatik 31 proiektatu dira jaialdian.

10.000 euroko aurrekontua
Maiatza-apirila aldera jaso zuen 

Sojok jaialdia berpiztearen enkar-
gua. 10.000 euro zeuden horre-
tarako erreserbatuak. EH Bilduk 
proposatu zuen ditu kopuru hori 
jaialdiaren berreskurapenerako 
baliatzea. Udal-gobernuak pro-
posamena onartu eta aurtengo 
udal-aurrekontuetan sartu zuen. 
“Denbora gutxi genuen antolatze-
ko”, oroitu du Sojok, “baina erron-

ka bikaina iruditu zitzaigun”. Au-
rrekontua ez zen oso handia: uda-
laren 10.000 euro eta Arabako 
Foru Aldundiaren beste diru-la-
guntza bat zeukaten. Diruak diru, 
helburua lortu dutela uste du So-
jok: “jaialdia berpiztea”. 2011an 
egin zen Begibistanen azken edi-
zioa. Ordutik hona krisi ekonomi-
koak eten du jaialdiaren jarraikor-
tasuna, orain arte.

Zentzu horretan, zuzendariak 
adierazi du aurtengo edizioak 
“zubi funtzioa” egin duela, jaialdia-
ren “aurreko edizioen” eta “etor-
kizunean etorriko direnen” arte-
koa. Izan ere, jaialdiari jarraikorta-
suna emateko asmoa adierazi du 
udalak. “Formatu honekin jarrai-
tu ahal izatea da asmoa”, azaldu 
du Amurrioko alkatea den Josu-
ne Irabienek, eta iragarri du las-
ter bilduko direla jaialdiaren an-
tolatzaileekin, “balorazio batera-
tu bat egiteko” eta baita ere az-
tertzeko zer aukera dauden “ideia 
berriak” garatzeko hurrengo edi-
zioei begira.

Ideia eta diru-iturri berriak
Ez dira ideia berriak falta. “Hau-

rrentzako eskaintza berezia sor-
tzea, euskal zinemagileen arteko 
topagune bat egitea... ideia asko 
dauzkagu”, ziurtatu du Sojok, bai-
na azpimarratu du horretarako 
gauza bat behar dela: laguntza 
ekonomiko gehiago. “Beste diru 
iturri batzuk” bilatzea du buruan 
zinemagile laudioarrak. “Eskual-
deko enpresen babesletzak bilatu 
ahalko lirateke”, iradoki(1) du, “ eta 
badaude baita Eusko Jaurlaritza-
ren diru-laguntza batzuk, azter-
tu ahalko liratekeenak”.

Tokikoentzako tokia
Arestian(2) aipatutakoez gain, 

Kepa Sojok badu jaialdiari begira-
ko beste helburu bat: Eskualdeko 
jendea filmak egin eta aurkezte-
ra bultzatzea. “Aurten eskualde-
ko hainbat gazte etorri dira nire-
gana emanaldien ostean, esanez 
agian animatuko direla datorren 
ediziorako zerbait prestatzera”. 
Aurten “Nerbioibistan” izeneko 
saila(3) egon da jaialdian, eta Amu-
rrio, Laudio, Ugao edota Arrigo-
rriagako filmak lehiatu dira ber-
tan.

Saria etxean geratu da: Mikel 

Iragan ostiralean izan zen jaialdiaren amaiera gala. Jende ugari igo zen oholtzara: sarituak, antolatzaileak edota ordezkari politikoak, besteak beste. / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Iragan astean egin zen Begibistan Zinema Astearen VI. edizioa, Amurrion. Antolatzaileek positiboki baloratu 
dute jaialdia berreskuratu izana, 2011an egin baitzen azken aldiz. Udalak adierazi du baduela ekimenarekin 
jarraitzeko asmoa. Egun gutxi barru bilduko dira, aurtengo edizioa baloratu eta hurrengoa zehazten hasteko. 

Hurrengo edizioa Begibistan  

Kepa Sojo
Begibistan jaialdiaren zuzendaria

“Haurrentzako eskaintza 
berezia sortzea, euskal 
zinemagileen arteko 
topagune bat egitea... 
ideia asko dauzkagu”

“Jaiadiaren iraganaren 
eta etorkizunaren arteko 
zubia izan da aurtengo 
edizioa”

Mikel Bustamante
Zinemagilea

“Saritu egin naute eta 
nire herrian gainera. Poz 
bikoitza da hori”

“Sortzaileontzako 
leiho bat dira horrelako 
jaialdiak”
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2009an Txema Blasco omendu 
zuten, 2010ean Ramón Barea eta 
2011an Itziar Lazkano. Aurten zuk 
jaso duzu Ohorezko Txapela. No-
lakoa da horrelako sari bat jaso-
tzea zure herrian?

Jendearen maitasuna gertu sen-
titu dut. Urte hauetan egiten egon 
naizen horrekin jarraitzeko ani-
moak jaso ditut, bizkarrean zapla-
datxo bat bezala, beste 20 urtez 
lan gehiago eta hobeto egiteko. 

Ohorezko Txapelak zinemagin-
tzan, telebistan eta antzerkigin-
tzan izan duzun ibilbide luzea sa-
ritu du. Non sentitzen du Leyre Be-
rrocalek bere burua erosoago?

Lana dagoen bitartean, egia 
esan, berdin dit arloak(1) . 

Ni pozten nauena antzeztea da, 
baina beharbada zinemagintza eta 
antzerkigintza dira gogokoen ditu-
danak. 

Film laburren munduan ere es-
perientzia zabala duzu. Kepa So-
joren gidaritzapean aritu zara. Zer 
nabarmenduko zenuke formatu 
motz horretatik? 

Oso bitarteko ona da esperimen-
tatzeko, arriskatzeko, hasteko edo 
jarraitzeko. Batek egiten dakiena 
ezagutzera emateko modu 
bat izan daiteke. Nire us-
tez, artea da denbora 
tarte laburrean isto-
rio oso bat kontatzen 
jakitea. 

Kepa Sojok aipatu zuen 
euskal zinemagintza ‘osa-
suntsu’ dagoela Begibistan 
jaialdian jaso duten obra ko-
puruagatik. Nola baloratzen 
duzu zuk sektorearen gaur egun-
go egoera? 

Pozten naiz horretaz. Hala ere, 
nik dakidanagatik oso film luze gu-
txi grabatzen dira hemen. Orain 
dela urte batzuk baino gehiago 
dira momentu honetan, bai; baina 
oraindik ere ez dira nahiko sektore 
horretan lan egiten dugun guztiok 
lana izateko. 

‘La boda de Betty Blue’ da orain 
esku artean duzuen antzezlana 
Nolakoa izaten ari da esperientzia? 

Euskal Herriko hainbat herri 

zeharkatuko ditugu lan honekin, 
erailketa baten eta ustelkeria kasu 
askoren inguruko komedia zentzu-
gabearekin, suspensez betea. 

‘Vidas Pasadas’ antzerki obra 
hurbila ere antzezten dut. Hotele-
tan aurkezten dugu hori; gehienez 
25 pertsonei zuzendutako ekitaldia 
baita, horregatik saio(2) ugari egiten 
ditugu. Antzezpena Bea Insa akto-
rearekin batera egiten dut, antzer-
kian aditua den balentziarrarekin. 
Bizirauteko berrasmatu beharra 
duten bi galtzaileren istorioa kon-
tatzen dugu, oso aktuala den isto-
rioa, komedia beltza. 

Izango dugu zure lanaz gozatze-
ko aukerarik Amurrio Antzokian?

Gustatuko litzaidake, bai! Baina 
ekoiztetxeari komentatu beharko 
genioke, kontzertu guztiak kudea-
tzen ditu eta. Badakit gertuko ho-
tel batek ‘Vidas Pasadas’ antzez-
lana kontratatzeko interesa due-
la, eta guk oso pozik hartuko ge-
nuke. Esperientzia berri bat da eta 
antzerki ona gogoko duten horien-
tzat oso gomendagarria. 

Hiztegi lagungarria 
Arlo(1), eremu / Saio(2), 

sesio, emanaldi 

FILM LABURRIK ONENA
“ULISES”

· Zuzendaria: Aitor Gutierrez

EPAIMAHAIAREN 
AIPAMEN BEREZIA
“IMPULSO”

· Zuzendaria: Ilune Diaz

EUSKARAZKO FILM 
LABURRIK ONENA
“I SAID I WOULD NEVER TALKS 
ABOUT POLITICS”

· Zuzendaria: Aitor Oñederra

NERBIOIBISTAN 
KATEGORIAKO FILM 
LABURRIK ONENA
“PURÉ”

· Zuzendaria: 
Mikel Bustamante

PUBLIKOAREN SARIA
“LA SEÑORA JESUSMARI”

· Zuzendaria: Aitor Arenas

Hiztegi lagungarria 
Iradoki(1), proposatu / Arestian(2), 

goian, lehenago / Saila(3), sekzioa  

Bustamanteren “Puré” pelikula-
ren alde egin baitu epaimahaiak. 
Aktore eta zinemagile amurrioa-
rrak ez zuen saria jasotzera ber-
taratzerik izan, baina oso pozik 
dago. “Beti da pozgarria sari bat 
irabaztea”, adierazi du, “baina zure 
herrian irabazteak bikoiztu egiten 
du poztasun hori”. Horrelako jaial-
diak “oso positibotzat” ditu Busta-
mantek, “sortzaileentzako leiho 
bat dira, kontaktu asko egiteko 
balio dute, eta baita indarrak ba-
tzeko ere”.

Corta(r)te, aurrekari
Amurriokoa ez da eskualdean 

egon den zinema jaialdi bakarra. 
Laudion ere antzeko ekimen bat 
jarri zuten martxan Canal58-ko 
kideek duela zenbait urte: Cor-
ta(r)te Filma Laburren Txapelke-
ta. Abuztuan egiten zen jaialdia, 
Lamuza Parkean, Laudioko Jaie-
tarako bertan jartzen ziren azpie-
giturak baliaturik. Lehen ediziora 
200 filma inguru aurkeztu ziren, 
eta kopurua handituz joan zen hu-
rrengo edizioetan.

16.000 euro inguruko aurre-
kontua baliatzen zuten Canal58
-ko kideek ekimena antolatze-
ko. Horietatik 10.000 udalaren 
diru-laguntza baten bidez lor-
tzen zituen. Euskal Herritik soilik 
ez, atzerritik ere iristen zitzaiz-
kien lanak; Peru edota Mexikotik, 
besteak beste. Hala ere, ekime-
nak hiru urte baino ez zituen iraun. 
2005ean izan zen hirugarren eta 
azken edizioa, Begibistan jaialdia 
jaio baino bi urte lehenago. 

+BIDEOA:  Begi-
bistan jaialdiaren 
amaiera gala

_irabazleak “Lan gehiago eta hobea egiteko 
bultzada eman dit Ohorezko 
Txapelak”
LEYRE BERROCAL (Bilbo, 1973) Amurrion hazi zen ibilbide luzeko aktorea da. Oho-
rezko Txapela jaso du Begibistan jaialdian, bere ibilbidearen errekonozimendu gisa. 

ERREDAKZIOA  I Ainhoa Basarrate Astobiza

“Lana dagoen 
bitartean, berdin 
zait zineman edo 
antzerkigintzan 
aritu”

“Euskal Herriko 
hainbat herri 
zeharkatuko 
ditugu ‘La boda 
de Betty Blue’ 
antzezlanarekin”

10.000 
eurokoa izan 
da aurtengo 
edizioaren 
aurrekontua. 
Etorkizunean 
diru iturri 
gehiago 
bilatzeko asmoa 
adierazi dute 
antolatzaileek. 
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_kultura

Inma
Roiz
IDAZLEA

_Kamerinoa

Begibistan

Z inema irribarrea utzi-
ta joan da iraila. Amu-
rrion gertatu zen dena, 
eta filma labur on ba-

ten zaporea utzi zidan. Astear-
te euritsu bat baliatu genuen 
epaimahaiko kideek asko pen-
tsatu eta arrazoitutako delibe-
razio bat adosteko. Brindis bat 
egin genuen jarraian, eta etxera 
itzuli nintzen gero, bizitako es-
perientzia baino zerbait gehia-
go irabazi nuen sentsazioare-
kin, alboan zeundenen berota-
suna sentitu bainuen. Hurren-
go egunean argi guztiak piztu 
eta antzokia argitu zuten. Ikus-
leak eserlekuak hartzen zihoa-
zen, elkarri xuxurlaka eta adi-a-
di. “Azken autobusa” filma ari 
ziren proiektatzen. Hotzikara 
eragiteko moduko filma, oso 
erreala eta eguneroko bizitzan 
oinarritua. Mota askotako per-
tsonaiak igaro ziren pantailatik: 
“Dantzariak”, “Yayo”-ak eta oso 
ondo kontatutako hainbat isto-
rio. “Inpultsu” batek dardara-
zi ninduen, eta “Footinga” egiten 
irten nintzen ia, aurtengo edizio-
ko omendua den Leyre Berro-
calekin batera.

 Jaialdia hasi eta hiru egu-
nera eman ziren sariak, ekital-
di polit bat ospatuta, hustu egin 
zen Amurrio. Euria ari zuen be-
rriz. “12etako duelua” ebazten 
ari zen kale bustiko uretan, “Je-
susmari andrea” presaka al-
dentzen zen bitartean. Bienbi-
tartean, gizajo herren bat zebi-
len “Ulises”-en maletak lepoan 
eramaten. Euskal filma labu-
rren onena zeraman berarekin, 
baina itzuliko da, eta zine aretoa 
beteko dugu berriz, hemendik 
urte eta gutxira. Oraingoan ez 
diogu ihes egiten utziko. 

Eleberria argitaratu duzu 
orain dela gutxi.

Bai. Liburuaren izenburua Si 
quieres, puedes quedarte aquí 
da. Amodioak pertsonak salba-
tzeko duen botereaz, zorionta-
sunaren bilaketaz, naturaren in-
darraz eta ongiaren eta gaizkia-
ren arteko mugari buruz mintzo 
da liburua.

Liburu hau ez duzu ohiko ar-
gitaletxearekin publikatu. 

Zoritxarrez, Lengua de Trapo 
argitaletxea krisialdi sakon bat 
pairatzen(1) dago eta hantxe ar-
gitaratzeak ez zidan berme han-
dirik ematen. Tres hermanas zi-
gilu berri bat da, baina Silex tal-
dearen barnean sortua, eta Si-
lexek hogeita hamar urte baino 
gehiago daramatza edizioa-
ren munduan sartuta. Oso po-
zik nago, eta liburuak proiekzioa 
handia izango duelakoan nago.

Zure aurreko eleberriak ele-
mentu biografikoak zituen. Ho-
nek ere baditu?

Egiletik urrun dago abia-
puntua. Izan ere, nire begira-
da dago, eta hausnarketak ni-
reak dira.

Agosto eleberrian Laudio 
agertzen zen. Eleberri berri ho-
netan ere agertuko da eskual-
dea?

Bai. Azaleko argazkia Okondo-
ko mendixka bat da, eta eremu(2) 
hori da nobelaren eszenatokirik 
nagusiena.

Zer nolako istorioa kontatzen 
du liburuak?

Idazlearen begirada beti isla-
tzen da idazten ditugun testue-
tan, nolabait. Izan ere, fikziozko 
istorio bat da. 

Zoritxarrak oso toki arrisku-
tsuan kokatzen gaitu: zorionta-
suna lortzeko gauza arraro sa-
marrak egiten ditugu, eta askok 
probetxua ateratzen dute bes-
teen zoritxarretik. 

Nobela honetan, protagonis-
tak bere burua bat-batean be-
rarentzat arrotza(3) den toki ba-
tean ikusten du, eta toki horre-
tan helduko dio bere errealita-

teari. Mehatxu bat dago istorio 
osoan, eta bukaeran mehatxu 
horren zioa azalduko da. Bestal-
de, amodioaren inguruan erre-
flexio bat ere badago. Natura-
rekin dugun harremanaren in-
guruan, apur bat “naifki”, ere 
mintzatzen da. 

Aurkezpen bira batean mur-
gildua zabiltza orain.

Bai, urriaren 27an Madrilen 
aurkeztuko dut; azaroaren 17an 
Bilbon. Ziurrenik Laudion, Do-
nostian, Gasteizen, Malagan eta 
Bartzelonan ere aurkezpenak 
egingo ditugu.

Hainbat testu argitaratu di-
tuzu azkenaldian, iaz klaseak 
eman zenituen Bartzelonan... 
Aurten zein proiektu dituzu?

Bartzelona eta Bilboko kla-
seekin jarraituko dut, eta kaze-
taritza lanekin. Baina beti uz-
ten diot ate bat irekita planifi-
katu barik sortzen diren gauzei. 
Idazten ere jarraituko dut, nos-
ki. Orain, Bilboko Dokumentalen 

eta Film Laburren Nazioarteko 
Jaialdiaren katalogoan ipuin bat 
argitaratuko dut, zinema mun-
duarekin lotua.

LITERATURA
“Okondoko mendixka bat da nire nobela 
berriaren eszenatoki nagusia”
Kazetaritza du ogibide TXANI RODRIGUEZek (Laudio, 1977), baina bestelako testuak idazteko denbora 
izaten du tarteka. Horren fruitu izan dira orain arte argitaratu dituen liburuak. Nobela berri batekin 
dator orain, baina badu bestelako proiektu batzuetan murgiltzeko asmoa ere.  

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru  Saez

“Madrilen, 
Bilbon eta 
Laudion 
aurkeztuko dut 
eleberria, eta 
Bartzelonan, 
Donostian, 
Gasteizen eta 
Malagan ere 
egongo gara, 
seguru asko”

Txani Rodriguez, eskuetan bere liburu berria duela. Argazkia: aiaraldea.eus

Hiztegi lagungarria 
Pairatu(1), sufritu / Eremu(2), zonal-

de / Arrotza(3), kanpokoa, ezezaguna

SI QUIERES, PUEDES 
QUEDARTE AQUI

· Egilea: Txani Rodriguez
· Orri kopurua: 200
· Argitaletxea: Tres hermanas
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_kultura

Javi Aspuru
IRAKASLEA

_Lurpetik
Gureak defenda ditzagun

     Wikipedian, Andres de Poza klikatuz: “ Amberes 1530-  … hijo 
de un comerciante judeoconverso....” agertzen da sarreran. Zer da 
hau? Zoritxarrez, Jon Juaristik idatzitako interpretazio bat, hasieran 
agertzen da. Eskerrak, lotura bezala gutxienez, Jose Ignacio Sala-
zar Arechaldek Aztarnan ondo argudiatutako beste ikuspuntu  bikai-
na agertzen dela. 

Andres de Pozak bizkaitar batek Bilbon argitaratutako lehendabi-
ziko bi liburuak idatzi zituen 1585 eta 1587 urtetan: Hydrografía eta 
De las antiguas poblaciones de las Españas. Bien azalean “natural 
de la ciudad de Orduña” agertzen da.  Hydrografía liburuan armarri 
baten ertzean “en Ayala Mariaca” ere agertzen da, dirudienez Fran-
cisco de Mendietak margotuta.

Villasantek eta Mitxelenak jakin-minez hartu zuten  Pozak idatzi-
takoa. Hori dela eta Euskaltzaindiak De las antiguas poblaciones de 
las Españas berargitaratu zuen 1987 urtean.

 Bilboko kale nagusi batek Poza izena dauka eta Urduñan beste 
batek. Bittor Arbizu ikertzaileak Andres de Pozak Laudio herriarekin 
izan zituen lotura eta harremanak topatu ditu: bere andrea Anita de 
Orueta laudiarra zen, bere alabak Laudion bataiatu ziren eta bere li-
buruan  Laudioko herria goraipatzen du. Hau guztia dela eta, Laudio-
ko herriari gutxienezko aitorpena eskatzen dio Arbizuk. Era bat ados 
nago horrekin. 

  Pozaren teoriak gaindituak edo zaharkituak egon arren, gure hiz-
kuntza eta gure herriko legeen defendatzaile sutsua izan zen.

Urtzi Odriozola
BIDEO-JOKOAK

Inside: Prest barruan 
dagoena ikusteko?

_kultur leihoa

Indie joko honetan mutil gaz-
te baten paperean sartzen gara. 
Mutil hau burmuin-kontrola-
ren laborategi batean dago eta 
bere eginbeharra isilpean aurre-
ra egitea da. Nork daki zein hel-
bururekin, handik ihes egin, hala 
ezagunen bat erreskatatu. 

Abenturan aurrera egin ahal 
izateko, hainbat puzzleri aurre 
egin beharko die, bertako segur-
tasun-sistemak nola edo hala 
ekidin, eta beste hainbat arris-
kuri aurre egin. Kasu batzuetan, 
guk ere kontrolatu beharko di-
tugu pertsona batzuen garunak, 
hauek guri laguntzeko.

Puzzleak ebazteko burua era-
bili beharko dugu, baina inoiz ez 
gara frustrazio-puntu batera 
iritsiko. Batzuk errazak dira eta 
beste batzuk konplexuagoak, 
baina jokoa oso erraza egiten da.

Grafikoen aldetik, garatzaile 
hauek aurretik garatutako Lim-
bo jokoaren eragina oso naba-
ria da jokoan. Limbon dena txuri
-beltzean zen, oraingoan berriz 
koloretan. Nahiz eta bi jokoak 
2Dkoak izan, atzeko planoeta-
ko elementuek ere garrantzi 
handia dute Inside-n.

Jokoaren atmosfera nahi-
ko beldurgarria da. Argi gutxi 
dauden lekuak, ur azpian gau-
za arraroak... Laburbilduz, latza! 

Soinu-banda berriz, ba ez dau-
kala esan genezake. Momentu 
batzuetan musikatxo bat dago, 
baina oso segundo gutxikoa, 
orokorrean puzzle bat osatu on-
doren, edo aurrera jarraitzean 
adibidez. Horrek ere izu-sentsa-
zioa emango digu.

Jokoa ez da beldurrezkoa, ino-
la ere ez. Atmosfera pixka bat 
beldurgarria da, baina mandoa 
edo teklatua ez askatzeko gogo 
gehiago ematen dizkigu.

LITERATURA:
Bere bosgarren poesia 
liburua argitaratu du 
Inma Diez-ek, “Los 
surcos de la vida”

Poesia liburu berri bat plaza-
ratu du Inma Diez olerkari amu-
rrioarrak, bere ibilbideko bosga-
rrena. “Los surcos de la vida” da 
liburuaren izena. Bizitzan dauden 
zailtasunei aurre egiteari buruz-
koak dira Diezek bertan plazara-
tu dituen olerki gehienak. Laudio 
eta Amurrion egongo da salgai.  

MUSIKA
“600 kontzertu inguru 
eskaini ditugu Europan 
barrena”
GOIATZ DUTTO EVANGELISTA (Gasteiz, 1991) denbo-
ra gutxi igarotzen du eskualdean, Moonshine Wagon 
taldean baitabil biolina jotzen, bira etengabean.   

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares  

Uda gogorra izan duzue.
Bai, nahiko uda emankorra 

izan da. Espainiatik, Frantziatik, 
Belgikatik, Holandatik eta Por-
tugaletik aritu gara jotzen. Bai-
na hiru urte daramatzagu eten-
gabeko bira batean murgilduta. 
Ni etxera atsedena hartzera eta 
ama eta txakurra agurtzera bai-
no ez naiz sartzen (barreak). 

Zer da “etengabeko biran” 
egotea?

Egun osoa errepidean ema-
tea, proposatzen diguten edo-
zein tokitan jotzeko helburuare-
kin. Orain bagaude une batean 
zeinetan egunero edo astean 
bostetan jotzen dugun. 600 
kontzertu inguru eskaini ditugu 
hiru urtetan. 

Gogorra da 
errepideko bi-
zitza?

Zoramen hu-
tsa da. Batzue-
tan bi kontzer-
tu izaten ditugu 
egun berean, zortzi 
orduko distantzia-
ra dauden bi le-
kutan. Baina 
jasanga-
rria da, 
musika, 

errepidea eta rock&roll-ak da-
karren guztia gogoko baduzu 
behintzat.

Disko bakarra duzue graba-
tuta, iaz argitaratutakoa: “Folk 
you!”. Baduzue abesti gehiago 
plazaratzeko asmorik edo biran 
egoteak ez dizue horretarako 
tarterik uzten?

Guztia uztartzen saiatzen 
gara. Egun osoa errepidean iga-
rotzen dugunez denbora hori 
konposatzeko baliatzen dugu. 
Autokarabana da gure entsegu 
lokala. Bertan konposatutakoa 
kontzertuetan entseatzen dugu 
gero, eta etxera itzultzen gare-
nean abestiak grabatzera berta-
ratzen gara estudiora. Horrela 
ari gara grabatzen “Porca mise-
ria”, gure bigarren diskoa. Dato-
rren urtearen hasierarako argi-
taratzea espero dugu. 

“Maik Falls” izen-
pean argitaratu du 
Miguel Ibarretxek 
disko berria

ERREDAKZIOA I   
Miguel Ibarretxek disko elek-

tronikoa plazaratu zuen duela 
urte batzuk “Livëlula” izenpean, 
eta orain proposamen berria ka-
leratu du bere ezizena aldatuta: 
“Maik Falls” deitzen da orain. Lana 
“Reset” izenarekin bataiatu du eta 
10 abestiz osatuta dago. Collider 
Records zigiluarekin argitaratu du 
musika sortzaile laudioarrak lan 
berria. 

Trip hop soinuetan murgildu da 
artista laudioarra, doinu elektro-
nikoei uko egin gabe. Hainbat sor-
tzailek hartu dute parte diskoaren 
grabaketan: Irantzu Urkijo abesla-
ri laudioarra, Zoe Belucci britaina-
rra edota Evguenia Ratsouk erru-
siarra. 

Bideoklip bat grabatu dute Iba-
rretxek diskoaren aurkezpen gisa, 
“On the road” abestiarekin. 

Hiru obra ikusgai
Antzerki 
amateurraren V. 
erakustaldian

ERREDAKZIOA I   
Urrian egingo da Amurrion 

Antzerki Amateurraren V. Era-
kustaldia, hiru egunetan: 15ean, 
22an eta 29an.  Lehen egunean 
Santanderreko Maskara Taldea 
igoko da oholtzara “Yo me bajo 
en la próxima... y usted” obra-
rekin. Bigarren egunean Tarima 
Beltza Teatroren txanda izango 
da. ”Falstaff no cree en la otra 
vida” lana antzeztuko du talde 
altsasuarrak. Alhama Antzer-
ki Taldeak emango dio amaiera 
erakustaldiari. Corellako (Na-
farroa) talde horrek “El bur-
gués gentihombre” lana aur-
keztuko du Amurrion. 

Emanaldi guztiak Amu-
rrio Antzokian izango dira, 
20:00etan. Egun bakoitzeko 
sarreraren prezioa 4 eurokoa 
izango da. 
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ASTEBURUKO ZITAK:

Hiru lasterketa eta 
bi mendi martxa 
egongo dira 
asteburuan

 

ERREDAKZIOA I

Datorren asteburua (urriak 
8-9) oso esanguratsua izango da 
Aiaraldean kirolaren ikuspuntu-
tik. Sei zita egongo dira guztira: 
hiru lasterketa (larunbatean) eta 
bi mendi martxa (igandean). 

Lasterketak hainbat diziplina-
takoak izango dira: Arrankudia-
ga-Zollon traila egingo dute. Ur-
duñan ziklokrosa izango da prota-
gonista eta duatloia Artziniegan. 

_kirola

Kirola lehiaketa moduan uler-
tu izan da urte askotan zehar, bai-
na pixkanaka badoaz gauzak al-
datzen. Umeen heziketak geroz 
eta garrantzia gehiago dauka ki-
rol taldeetan. 

Aiaraldean gehien praktikatzen 
den kirola da futbola, eta eskual-
deko hainbat taldek hezkuntza-
ri geroz eta garrantzia gehiago 
ematen diete, lehiakortasuna bi-
garren maila batean utziaz.

Horren adibide dira hainbat klu-
bek hartutako neurriak. Umeek 
futbolean jokatzen ikasteaz gain, 
hainbat balio ikasten dituzte, in-
gurukoekiko errespetuan oina-
rrituz. Horrela ulertzen du Amu-
rrioko Kaskagorri taldeko koor-
dinatzailea den Hassan Arakra-
kik: “Futbola talde-jokoa da eta ki-
rolaren bitartez bizitzarako balio 
eta ohitura onak irakatsi nahi diz-
kiegu umeei”, azaldu du.

Zuzendaritza aldaketak filo-
sofia aldaketa eragin zuen bai-
ta Arrankudiaga-Zolloko inda-
rrakluban. “Herriko kluba da In-
darra, auzolanean oinarrituta-
koa eta errespetuan oinarritu-
tako balioak erakusten dizkiegu 
txikienei”. Hala azaldu dute talde-
ko zuzendariak diren Joseba eta 
Graciliano Martinek.

Laudio Klubak hitzarmena dau-
ka Athletic futbol taldearekin eta 
entrenamenduak antolatzerako 
orduan laguntza jasotzen du tal-
de bizkaitarretik. “Entrenamen-
dutan futbolaren inguruko tek-
nikak hobetzen laguntzen die-
gu umeei eta monitoreek balio 
garrantzitsuenak transmititzen 
dizkiete”, klubeko koordinatzai-
lea den Aitor Gomezen esanetan.

Formazioaren garrantzia
Entrenatzeaz gain, futbol parti-

dak ere badira  ikasteko une. Lau-
dio Klubeko taldeetan ume guz-
tiei ematen zaie jokatzeko auke-
ra eta jokalari asko egonez gero, 
hainbat talde osatzen dituzte, 
haur guztiek jokatzeko aukera 
izan dezaten. Talde horiek tekni-
ka mailaren arabera antolatzen 
dituzte. Modu horretan, talde ba-
koitzak jaso behar dituen teknika 
hobekuntzak jasotzen ditu. Hala 

ere, arazoak izaten dira Araba-
ko Foru Aldundiaren partetik, tal-
de txikienei ez baitiete uzten par-
tidarik jokatzen. “Ulertzekoa da 
lehiakortasuna sustatu nahi ez 
izatea, baina umeek partidak jo-
katu nahi dituzte, ondo pasatzen 
baitute, emaitzari kasu egin ba-
rik”, azaldu du Gomezek.

Indarra Kluba, talde txikia de-
nez, 5 talde ditu soilik, eta horie-
tako batek eskola moduan fun-
tzionatzen du. “Entrenamendu-
tan ondo pasatzea da helburua”, 
ziurtatu dute taldeko zuzenda-
riek, “hilean behin, ondoko he-
rrietako taldeen aurka partida-
ren bat jokatzen dugu, emaitzari 
kasu egin gabe betiere”

Amurrioko Kaskagorri eta 
Etorkizuna taldeetan “fair play” 
(bidezko jokoa) arau batzuk ezarri 
dituzte kategoria bakoitzean. Ho-
rren bitartez futbol partidetara-
ko baloreak erakutsi nahi dizkiete 
haurrei. Garrantzitsuena ez baita 
irabazi edo galtzea, futbolaz go-
zatzea baizik.

Gurasoak, arazo eta soluzio
Gurasoen eginkizuna ere ga-

rrantzitsua da futbol taldeetan. 
Askotan arazo izaten dira, lehia-
kortasuna muturreraino era-
maten baitute, haren seme edo-

ta alabaren zaindari papera be-
tez. Horren aurrean, arazo asko 
izan ditu Laudio Klubak. Eztabai-
dak izaten dituzte kategoria bere-
ko taldeak sortzean. “Gurasoek 
umeen kalitatearen araberako 
taldeak sortzen ditugula uste 
dute”, azaldu du Gomezek, “bai-
na haien gabezien arabera sor-
tzen ditugu taldeak, gabezia ho-
riei aurre egiteko”. 

Amurrion araudi bat sortu dute 
bai jokalari, bai guraso eta fami-
lia kideentzat, umeen eredu izan 
daitezen. Arau horiek bete ezean, 
klubak neurriak hartuko lituzke, 
beharrezkoa den zigorra ezarriz. 
Gainera gurasoek erabat debeka-
tuta daukate entrenamenduetan 
kirol esparruetan egotea, hone-
la entrenatzaileen lana erraztuz. 

Hala ere, beste batzuetan, la-
guntzaile gisa aritzen dira, tal-
dearentzat hainbat ariketa eginez

Indarra futbol taldean ez da 
arazorik izaten gurasoekin. Are 
gehiago, gurasoek taldea aurre-
ra ateratzen laguntzen dute, par-
tidetan jatekoa eta edatekoa sal-
duz edota zozketak eginez. “Diru 
hori taldearen gastuei aurre egi-
teko erabiltzen da eta denon la-
guntzari esker, herriko taldeak 
gastuei errazago egin ahal die 
aurre”. 

Kirol ez lehiakorra sustatzen dute eskualdeko zenbait taldek. Irudian, iazko Aiara Futbol Kanpusa. / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Beñat Bilbao Larrory

Lehiakortasuna beti egon da presente kirolean, baina azken urteetan aldaketak 
gertatzen ari dira eskualdeko taldeetan. Formazioari geroz eta garrantzia gehiago 
ematen ari zaio eta hainbat futbol talderen metodologia ere aldatzen joan da.

Gurasoen 
eginkizuna ere 
garrantzitsua 
da. Askotan 
arazo 
izaten dira, 
lehiakortasuna 
muturreraino 
eramaten 
baitute

Gozamena eta talde-balioak 
kirol lehiakortasunaren gainetik

ARRANKUDIAGA-ZOLLOKO
V. TRAIL LASTERKETA
URRIAK 8 / 16.30

· Lekua: Arrankudiaga-Zollo
· Kilometro kopurua: 14km
· Non eman izena: 
www.sailkapenak.com

URDUÑA HIRIKO 
ZIKLOKROS SARI NAGUSIA
URRIAK 8 / 10.15

· Lekua: Urduña
· Lasterketa nagusia 
15:50etan. Euskadiko ziklo-
kros denboraldiko lehen pro-
ba.

ARTZINIEGAKO I. MENDI 
DUATLOIA
URRIAK 8  / 16.00

· Lekua: Artziniega
· Kilometro kopurua: 
5,6 - 13.7 – 1.5 km· 
Non eman izena: 
www.mendiduatloia.eus

OROZKO HARANA 
XXVIII. IRAUPEN MENDI 
IBILALDIA
URRIAK 9  / 07.30

· Lekua: Orozko
· Kilometro kopurua: 
40,24 edo 25,01 km
· Non eman izena: 
www.itxinape.com

XIII. URDUÑAKO
MENDI MARTXA
URRIAK 9  / 08.00

· Lekua: Urduñako Foru Plaza
· Kilometro kopurua: 
25 edo 12,5 km
· Non eman izena: Bertan
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_kirola

Emaitza paregabeak eskuratu ditu Zuriñe 
Frutos korrikalari artziniegarrak

Bigarren geratu zen Frutos Urduñako Mendi Duatloian. /UDM

ERREDAKZIOA I 
Beñat Bilbao Larrory

Zuriñe Frutos artziniegarra 
denboraldi bikaina egiten ja-
rraitzen ari da. Urduñako men-
di duatloian, bigarren postua es-
kuratu zuen, munduko txapeldu-
na izandako Marga Fullana kata-
lanaren atzetik. Biharamunean,  
Sky Runners Series txapelketa-
ko garaikurra jaso zuen Grana-
dan, bertako proban parte har-
tu behar izan gabe.

TXIRRINDULARITZA:
Luisa Ibarrolak 
hirugarren postua 
lortu du Frantziako 
Begleseko ziklokrosean

Luisa Ibarrola saratxoarrak 
ezin hobeto hasi du ziklokros 
denboraldia, hirugarren postua 
eskuratuz Frantziako Begleseko 
ziklokrossean. Emakumezkoen 
artean podiuma lortu ez ezik, 
gazte-mailako lehen txirrindu-
laria izan zen helmugan, haren 
mailan garaipena eskuratuz.

TXIRRINDULARITZA
“Maila altuago batera 
iristerik badago, prest 
nago saltoa emateko”
GOTZON MARTIN SANZ (Orozko, 1996) Euskadi
Fundazioko txirrindularia da. Aurtengo Lehendakari 
Txapelketa irabazi du. 

ERREDAKZIOA I Beñat Bilbao Larrory  

Nolakoak izan ziren zure 
lehen urteak bizikletaren gai-
nean? 

Nire aita eta aitona txirrindu-
lariak izan ziren eta txikitatik ibi-
li izan naiz nire aitarekin mendi-
ko bizikletarekin. Euskadi Funda-
zioak antolatutako ikasgela pe-
dagogikoan hasi nintzen bizikle-
tarekin kontaktu gehiago izaten, 
eta bertan bi urte pasa ondoren, 
Ugaoko taldera pasa nintzen.

Gazte mailako kategoria amai-
tzean afizionatutara pasa nin-
tzen, gaur egun nagoen Euskadi 
Fundazioko taldera, hain zuzen. 
Aurtengo nire bigarren urtea da 
talde horretan. 

Lorpen garrantzitsuak esku-
ratu zenituen Ugaoko taldean. 

Niretzat urte onena izan zen 
hori, garaipen garrantzitsuak 
lortzearen ondorioz, ziklo-
kroseko eta errepideko 
munduko txapelketetan 
aritzeko aukera izan bai-
nuen. 

Hurrengo urteei begira 
Euskadi Fundazioan jarrai-
tzeko asmoa duzu?

Bai, hurrengo urtean tal-
dean jarraituko dut.

 Helburua denboraldi 
polit bat egitea izango da 
eta horren ostean, mai-
la altuago batera pasa-
tzeko aukerarik badago, 
saltoa emateko prest 
nago.

Gaur egun, Euskaltel talde pro-
fesionala desagertu ostean, zein-
tzuk dira profesional mailara pa-
satzeko aukerak?

Egia esan, nahiko zaila dago 
gaur egun profesionaletara pa-
satzea. Murias taldea profesio-
nal kontinental mailan ari da bai-
na kontinental mailako talde ba-
tean ibiltzea ez da berdina, egute-
gi txikia baitu.

Hala ere, nahiz eta zaila izan, 
ahaleginetan ari gara salto hori 
emateko, talde berriren bat sor-

tzeko aukerekin, eta 
abar.
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_Herriko plaza

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.eus
helbidera urriaren 14a baino lehen.

_denborapasak

Fitxi
Zorionak Fitxi! Oso ondo pasa 

zure egunean eta besarkada bat 
gure partez zuretzat!

Lagunak

Agurtzane
Zorionak Agurtzane! Ondo pasa 

eta muxu handi asko zure lagunen 
partez!

Lagunak

Nerea / Itsasne
Zorionak bikote! Bi ahatetxoak 

heldu dira artaldera, beeee! Ondo 
pasa! 

Adelitas

_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
Ze polita zauden azkenaldi honetan. 
Barruko poztasuna kanpotik islatzen 
duzu. Harro sentitu zaitez zure bu-
ruarekin! Distira horrek ere maitasu-
nean lagunduko dizu beti, argi era-
kargarri bat baitaukazu ingurukoen-
tzat, ikusiko duzu! 

LAMIA
04.21 - 05.20
Bihotza tristetzen zaigu maite 
ditugun pertsona askok gu maite ez 
gaituztela ohartzean. Zoritxarrez, 
ingurukoek ez dakite zuk dakizuna, 
ez dute ingurukoa baloratzen eta, 
horregatik, gogoeta egin beharko 
dute.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Ez zaitez daukazunaz harrokeriare-
kin mintzatu. Orain bizitza ondo doa-
kizu, baina lagun askoren sentimen-
duak mindu ditzakezu horrela azal-
duz gero. Saiatu zaitez zuhurra iza-
ten. Batek daki etorkizunak zer eka-
rriko digun! 

JENTILAK
08.22 - 09.22
Zaila izaten da pertsona bereziei 
agur esatea, baina ongietorri berriak 
egon ohi dira gero. Ez dago pertsona 
berezi bakarra munduan. Beste bat 
topatu ez izanak ez du esan nahi bi-
daian gurutzatzen zaizkizun gozokiak 
dastatu ezin dituzunik!

MARI
10.23 - 11.22
Magia polita egiten duzuna Mari! Zure 
hitzek besteak liluratzeko ahalmena 
daukate eta giroa baretzea ere lor-
tzen dute. Horrela jarraitu, zure ikus-
puntua defendatuz eta ingurukoen 
eskubideak errespeta ditzatela al-
darrikatuz.

 SUGAAR
12.20 - 01.19
Hurrengo egunerako uzten dituzu 
erabaki gehienak ausardi faltagatik, 
eta minutuak aurrera doaz. Horreta-
ra ohituta zaudenez ez diozu zure bu-
ruari presiorik egiten. Zure senareki-
ko konfiantza izaten ikasi behar duzu, 
sarritan asmatu egiten du. 

TARTALO
01.20 - 02.18
Errutina gelditzeko beharrean zau-
de. Zerbait berria egiteko nahia piz-
ten saiatu, abentura berriek asko 
irakatsiko dizute eta eguneroko la-
netan ere lagunduko dizu gero ho-
rrek. Ezezaguna zaizun munduan 
murgildu zaitez eta gozatu. 

HERENSUGE
03.21-04.20
Ez duzu inoiz eskua sakelan 
sartzen. Dena gordetzeko ohitura 
daukazu, baita zerbait ordaindu 
behar denean ere... Aurpegia 
ezkutatzen duzu! Dirua aurreztu 
bai, baina lagunak galdu ditzakezu 
horrela!

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Ez kontatu inguruko guztiei zure 
arazo guztiak. Bakoitzak bere 
arazoak ditu. Ez tematu arazorik 
txikiena kontatzen, bestearena 
handiagoa izan daiteke eta. Sarri, 
zu zara konpondu dezakeen 
bakarra. 

GAUEKOAK
07.21 - 08.21
Lehenengo maitasuna ahaztezina 
da, baina horrek ez du esan 
nahi beranduago datozenak 
garrantzitsuak izango ez direnik. 
Guztiak dira bereziak. Pertsona 
berri bakoitzarekin gauza berriak 
ikasten dituzu. 

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Azkenaldi honetan zure iritzia 
eskatzen dute askok. Inguruko 
jendearekiko iritzi ezberdinak 
eman behar izango dituzu. Ez 
zaitez euren jokabideen epaile izan, 
besteak mintzeaz gainera zure 
kalterako izan daiteke eta. 

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Ez iezaiozu inori zuk balio duzu-
na gutxiesten utzi. Hori egiten due-
nak ez du zure laguntasuna mere-
zi. Maite zaituenak zaren bezala-
ko maite zaitu, akatsak zuzentzen 
lagunduko dizu, baina ez dizu inoiz 
zure burua mespretxatzen utziko. 

_horoskopoa

Mari Carmen
Zorionak ama eta amona! Oso 

ondo pasa ezazu eta muxu handi 
handi bat gu guztion partez!

Alaba eta ilobak
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11:00 OKONDO
IRABIENGO JAIAK 
Umeentzako ekintzak, 
erakusketa...
Irabien

10.10
ASTELEHENA
15:00 LAUDIO
HEZKUNTZA
Familientzako prebentzio 
eskolak
Erabilera anitzeko aretoa

18:50 ARTZINIEGA
ZINEMA TXANGOA
“Gernika” ikusteko
Herrigunea

19:00 LAUDIO
MIKOLOGIA UMEENTZAT
Ikastaroa
Mikologia elkartearen 
egoitza

11.10
ASTEARTEA
17:30 ARTZINIEGA
UMEENTZAKO LIBURUAK
Alde hortik, eulia
Udal liburua

18:30 eta 19:30 LAUDIO
ANTZERKIA
Ciegos a citas
Kultura Etxea

12.10
ASTEAZKENA
08:00 LAUDIO
LEZETARRAK
Lezeaga haitzulora bisita
Institutua

14.10
OSTIRALA
17:30 LAUDIO
HITZALDIA
Saharako emakumeak eta 
islama
Kultura Etxea

18:30 AMURRIO
BILERA 
Berdintasunerako udal 
espazioa
Kultura Etxea

19:00 LAUDIO
MUSIKA EMANALDIA
Kantuak eta kontuak
LHUI

19:00 OROZKO
ZINEMA
Film laburren I. lehiaketa
Donibane Aretoa

20:00 LAUDIO
EUSKAL DANTZAK
Dantza plaza
Herriko plaza

15.10
LARUNBATA
10:00 URDUÑA
EUROPAKO ONDAREA 
Botere aldaketa 
Larruazabalen
Antzinako Andra Mari

17:30 ARETA
SORGIN ZAPATUAK
Mugi Boogy eta tailerrak
Aretako Kultura Etxea

19:30 LAUDIO
IV. LAUDIO MODA
Desfilea
Aldai plaza

_irakurlearen txokoa

_agenda

_ezin galdu

06.10
OSTEGUNA
11:00 LAUDIO
FUTBITO PARTIDA
Buru osasunaren 
nazioarteko eguna
Aldai plaza

15:00 ARETA
HEZKUNTZA
Familientzako prebentzio 
eskolak
Fabian Legorburu

17:00 OKONDO
IRABIENGO JAIAK
Mus txapelketa, magia, 
odolosteak, dantzaldia
Irabien

19:00 AMURRIO
HITZALDIA
“Pedals d´Occitania”, Ivan 
Ruiz Rotaetxe
Katekesi Aretoa

07.10
OSTIRALA
17:30 LAUDIO
HITZALDIA
Hurrengo geltokia, Laudio. 
Saharar emakumeei buruz
Kultura Etxea

19:00 AMURRIO
TXIRRINDULARITZA
3 filma eskainiko du 
Kuskumendi Taldeak
Katekesi Aretoa

19:30 ARTZINIEGA
HITZALDIA
Probatu txirrindularitza, 
Euskadi fundazioarekin
Arteko Gure Ama

21:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Liher eta Xabi Basterra
Orbeko Etxea

08.10
LARUNBATA
11:00 AMURRIO
SASKIBALIOA
3x3 txapelketa
Juan Urrutia plaza

ARTZINIEGAKO DUATLOIA: Ganzorrotz Mendi Taldeak duatloiaren 
lehenengo edizioa antolatuko du urriaren 8an 16:00etan. Izen emateak 
15 euro balioko du aurretik eginez gero, baina bertan ere egiteko parada 
emango dute, hori bai, 20 euroren truke.

LAUDIO MODA: Laudioko hainbat merkatarik antolatzen dute desfilea 
euren produktuak erakusteko. Aldi berean, herritar ugarik parte hartzen 
dute ekimenean modelo lanak egiteko eta pasarela betetzeaz gain, jende 
asko erakartzen dute Aldai plazara.

MOTORSHOW

15.10 LARUNBATA
GELTOKI PLAZA
12:00 Auto klasikoen 
erakusketa
16:00 Motorshow Artean 
20:00 Kontzertuak: Lost 
Beer, La pelvis de elvis

20:00 AMURRIO 
ANTZERKI AMATEURRA
Yo me bajo en la próxima, 
¿y tú?
Amurrio Antzokia

22:00 LAUDIO 
BAKARRIZKETA ETA MUSIKA
Juanjo Albiñana eta DJ Ruba
Sorgin Taberna

16.10
IGANDEA 
09:00 OROZKO
BISITA GIDATUA
Urratxa haitzeko artzainak
Orozko Museoa

18.10
ASTEARTEA
16:00 LAUDIO
IKASTAROA
“Ekonomia-finantzaketa 
plana sortzeko gakoak”
Garapen Agentzia

17:30 ARTZINIEGA
UMEENTZAKO LIBURUAK
Jolastuko al gara?
Udal liburutegia

19.10
ASTEAZKENA
14:30 LAUDIO
IKASTAROA
Erakusleihoen apainketa
Garapen Agentzia

18:30 LAUDIO
HITZALDIA
Diru-laguntza eta gizarte 
zerbitzuei buruz, ASASAM 
Kultura Etxea

20.10
OSTEGUNA
19:00 AMURRIO
HITZALDIA
Emakumeen eskubideak eta 
baliabideak
Kultua Etxea

10.09 iGANDEA

“BUSCANDO A DORY” 
AMURRIO ANTZOKIA 
17:30ean (3,60 €)

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

10.10 ASTELEHENA

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

10.16 IGANDEA

“MI AMIGO EL GIGANTE” 
AMURRIO ANTZOKIA 
17:30ean (3,60 €)
“CAFE SOCIETY” 
AMURRIO ANTZOKIA 
19:30ean (4,80€)

10.17 ASTELEHENA

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

ZINEMA

15:45 ARRANKUDIAGA
LASTERKETA
Arrankudiaga-Zolloko V. 
Traila
Herriko plaza

16:00 ARTZINIEGA
DUATLOA
Artziniegako I. Duatloia
Herrigunea

20:00 AMURRIO
ANTZERKIA
Tipos de tipas
Amurrio Antzokia (8€)

09.10
IGANDEA
07:30 OROZKO
MENDI IBILALDIA
Itxinape Mendi Taldeko 
XXVIII. ibilaldi neurtua
igerilekuak

10:00 AMURRIO
IBILALDIA
Skaut taldearen 
ikasturteko lehen txangoa
Kioskoa

IRABIENGO JAIAK 

08.10 LARUNBATA
IRABIEN AUZOA 
11:00 Marmitako eta 
tortilla txapelketa
18:00 Tute txapelketa 
(10 euro)
20:00 Solomo eta 
saltxitxak eta futbolina
21:00 Mozorro lehiaketa 
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Euskal Herriko Marmitako 
Txapelketa irabazi berri duzue. 
Pozik?

Olabarria: Poza handiarekin, 
bai. Urte luzez aritu izan gara 
marmitakoa ondo prestatzen, 
sari hori lortzeko helburuarekin. 
20-21 urte inguru garamatza 
lehiaketara aurkezten. 

Respaldiza: 15 txapelketara 
aurkeztu ohi gara udan. Ez dugu 
sari asko irabazi, baina hor gabil-
tza beti, goiko postuetan. 

Nondik datorkizue zaletasu-
na?

Olabarria: Txokoan beti izan 
dugu kuzinatzeko zaletasuna. 
Euskal Herriko Marmitako Txa-
pelketa Laudiora ekarri zenean 
bertan parte hartzea proposa-
tu ziguten, eta orduz geroztik ez 
dugu behin ere ez hutsik egin. 

Nola moldatzen zarete zuen 
artean txapelketan?

Respaldiza: “Mekaguendiosen” 
bat botatzen dugu noizbehinka, 
baina ondo moldatzen gara (ba-
rreak). 

Olabarria: Hori da garrantzi-
tsuena txapelketan arrakasta 
izateko, sukaldarien artean ha-
rreman ona egotea. 

 
Entrenatu behar al da Marmi-

tako Txapelketa irabazteko?
Olabarria: Gu txapelketaren 

bezperan biltzen gara txokoan, 
tresneria guztia hartzeko. Hu-
rrengo egunean goizetik hasten 
gara lanean. Gauzak lasaitasu-
nez muntatzen ditugu, eta gel-
dialdia egiten dugu hamarreta-
koa jateko. 

Respaldiza: Dena dela, ez dago 
lehiakortasun txarrik Marmitako 
Lehiaketan. Parte hartzaileok el-
karri laguntzen diogu. 

Zein da “marmitakoaren liga-
ko” erronkarik gogorrena?

Respaldiza: Bilboko Aste Na-
gusiko txapelketa, eta horren 
ostean Orozkokoa. Bilbokoan 
lehen hogeien arten egon gara 
beti. 

Txapel-
dunak zare-
ten honetan, 
erritmoa motel-
duko duzue?

Respaldiza: Erritmoa motel-
du egin dugu dagoeneko, baina 
ez dugu txapelketetara joateari 
uzteko asmorik.  Ondo pasatzea 
da gure helburua. 

JOSU RESPALDIZA ETA ALEJANDRO OLABARRIA
“Bion artean ondo moldatzea funtsezkoa izan 
da Marmitako Txapelketa irabazterako orduan”
Euskal Herriko Marmitako Txapeldunak dira JOSU RESPALDIZA OZAETA (Orozko, 1954) eta ALEJANDRO 
OLABARRIA ETXEBARRIA (Orozko, 1951). Urteak daramatzate lehiaketetara elkarrekin aurkezten. 

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez
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KAZETARIA

_Leihotik

Amen superbotereak

H ogeitamasei urte di-
tut. Ez naiz ama, bai-
na seme-alaba txi-
kiak dituzten emaku-

me ugari ditut gertu: klase-kide 
ohiak, lagunak, lankideak. 

Lankideen kasuan atentzioa 
eman dit amatasun-baimena-
ren ostean lanera itzuli dire-
nean, zein eraldatuta ikusi di-
tudan. Eta ez, ez naiz haien ge-
rriaz ari.

Ekartzen duten harira joateko 
gaitasun berrituaz ari naiz, den-
borari probetxu handiagoa ate-
ratzeko ahalmenaz, besteen le-
kuan jartzeko eta beraien beha-
rrak ulertzeko erraztasunaz, ga-
rrantzitsua denari garrantzia 
emateko gaitasunaz, erakusten 
duten lasaitasun handiagoaz.

Ume bat hezteko orduan ga-
ratu beharreko ahalmenak izan-
go dira akaso, baina gauzak zer 
diren, lanean ere emankorra-
go eta eraginkorrago bihurtzen 
gaituzte.   

Tamalez, amak diren emaku-
meen balio profesionala siste-
matikoki zalantzan jartzeko ohi-
tura ez dut iritzi artikuluen bidez 
bakarrik ezagutu eta hau esan 
behar nuen.


