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Aiaraldea
12 ikastetxek egin
diote LOMCEri
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Laudio
23,17 milioi euroko
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> “Kontatu nahi
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_iritzia

Txutxi

Ariznabarreta
INDEPENDENTISTAK

_Kamerinoa
Erabakitzeko
eskubidetik erabakira

?

_GALDERA

Mikel
Laudio Ikastola

_ASTEKO
SELEKTIBITATEA
ZerGALDERA
moduz
Zer iruditzen zaiselektibitaterako
prestaketak?
Zer iritzi
zu eskualdean
eusduzue proba horren
kara hutsean argiinguruan?
taratuko den egunkaria?

Nota nahiko altua behar
dut medikunt za ikasteko.
Selektibitatea gaizki planteatuta
dagoela uste dut. Bi asteetan
bederatzi
hilabeteetan
landutako guztia ikasi behar
dugu eta asko da. Batxilergoan
landutako eduki guztiak hiru
egunetan egin behar ditugu.

Izaskun
Laudio Institutua
Az terketa prestatzerako
orduan dagoen urduritasuna
nabaria da ikasleon artean. Nik
psikologiako gradua egin nahi dut
eta Bilbon egitea erabaki behar
izan dut, Aretakoa izanda zaila
baitut Donostiaraino mugitzea.
Uste dut ez direla erraztasun
minimoak bermatzen.

D

atorren igandean
herri galdeketak
egingo dira Goierri,
Debagoiena, Aramaio, Azpeitia eta Ispasterren. Euskal Estatuari bai
ala ez esateko aukera izango
dute 150.000 herritarrek.
Datozen bi urteotan burutuko den galdeketa prozesuak erakutsiko du noraino
sustraitu den Euskal Herrian
erabakitzeko eskubidea oinarrizko eskubide demokratiko gisa. Zentzu horretan, garrantzi handia dute igandekook, erabakitzeko eskubidetik erabakira egiten ari garen
jauziaren lehen urratsa direlako eta ondorengoei bidea
markatuko dietelako. Horrexegatik, parte hartzea da
helburu nagusia.
Baina galdeketekin ezer ez
da bukatzen. Hasi egiten da
aro berri bat. Erabakiaren
aroa. Euskal Estatuaren eraikuntza prozesua zabalduko
duen aroa.
Eta, horri begira, ezinbestekoa da agenda politikoan
eragin eta prozesua bultzatuko duen subjektu politikoa
metatu eta aktibatzea. Abertzaletasunetik askoz harago doana. Demokrazian, justizia sozialean, eskubideetan
eta askatasunean oinarritutako etorkizun komun bat
partekatzeko prest dauden
herritar guztiei zabalik egon
beharko duena.
Beraz, galdeketekin batera,
eta ondoren, premiazko zeregin estrategikoa dago herriz herri.

Argitaratzailea:
Aiaraldea Komunikazio Leihoa
Tirada:
10.000 ale.
Maiztasuna:
Hamabostekaria
Lege gordailua:
BI-1230-2013
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:
publizitatea@komunika.eus
Tlfnoa: 688 62 53 94
Web-gunea:
www.aiaraldea.eus
Helbidea:
Nerbioi Kalea 1, 3. esk.
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak:
Tel: 94 656 85 54/688 62 59 00
ERREDAKZIO OHARRA:
Aiaraldea Egunkariak ez du bere gain
hartzen iritzi artikuluetan, gutunetan
zein egindako elkarrizketetan
adierazitakoaren erantzukizuna.

Egunkari hau laguntzen dute:

Nerea
Laudio Institutua
Ez zait egokia iruditzen selektibitatea, azterketa bakar baterako ikasturte osoan zehar landutako edukiak ikasi behar direlako. Nire kasuan, nota altua
behar dut Lehen Hezkuntza egiteko EHUn, bestela unibertsitate pribatura jo beharko nuke benetan nahi dudana ikasteko.

Paule
Laudio Institutua

Unai
Zaraobe Institutua

Bidegabekeri hutsa iruditzen
zait selektibitatea. Hiru egunetan ezin duzu zure etorkizuna determinatu. Nota oso altua
behar dut eta ikasturte osoan
lan eta ahalegin handia egin badut ere hiru egun txar baditut
guztia bukatu daiteke. Medikuntza ikasi nahi dut.

Goi mailako gradu bat egitea
erabaki dut. Selektibitatean, azterketaren aurrean gai jakin batean ona zarela erakutsi behar
duzu, azterketa horren notak
erabat markatuko zaituelarik. Ikasleak zenbakiak bilakatzen gaituzte eta honen arabera sailkatu.

_gutunak
Larruazabal 500 urte

Utzi bakean Venezuela!

Jose Mari Gutierrez Angulo (Larruazabal)

Garazi Zilonizaurrekoetxea (Askapena)

M

aiatzaren 4an Larruazabalgo ordenantzen onarpenaren 500. urteurrena ospatu zen. Erdi Aroan ugariak ziren holako elkartzeak, baina Larruazabal Batzarena kasu bikaina
da; gaur egun geratzen omen den bakarra. Jose Ignacio Salazar historialariak, eta berarekin oso estu
lan egin duten batzuk, ahaleginak egin dituzte ondare ukiezin hau ezagutarazteko, eta Urduñako Alondegian lau hitzaldi antolatu zituzten. Salazarrek ireki zuen hitzaldi zikloa “La comunidad de aldeas de Orduña. La Junta de Ruzabal” liburua aurkezteko; eta
baita itxi ere, 1808 eta 1936 arteko garari buruzko hitzaldiarekin. Alberto Santana eta Juan Manuel Gonzalez Cenbellin izan ziren beste bi hizlariak. Santanak
Larruazabalgo herritar, etxe eta herrixken nobleziari buruz hitz egin zuen. Bere esanetan orain dela 500
urte, Aiarako jaun feudalaren botere gogor eta bortitzari aurre egiteko, eta libre izaten jarraitzeko, Larruazabalgoek Bizkaiko forua aukeratu zuten. Gonzalez Cenbellinek “Hiribildu eta lur komunitatea. Batera, baina nahastu barik” aukeratu zuen hizpide. Honek
ere uste du Larruazabal Batzakoa ondare ukaezin
paregabea eta harrigarria dela, eta ez dela ospatzen
eta goraipatzen merezi duen neurrian.

L

atinoamerikako herriek euren askatasunaren bidean berebiziko une larria bizi dute
egun. Izan ere, kontinentearen luze zabalean
15 urte luzeetan aurrekaririk gabeko lorpenak erdietsi ostean, herri hauetako oligarkiek eta inperialismo
yanki-europarrak hil ala biziko oldarraldiari ekin diete
herri sektoreek bereganatu duten boterea berreskuratzeko desiotan. (...) Helburu bakarra du fronte guztietan hasitako erasoaldi honek: berriz ere kontinente
honetan indar atzerakoi nazional zein nazioartekoen
ordena zaharra ezartzea. (...) Ingurumaria honetan kokatu behar genituzke duela gutxi gertatutako Brasileko estatu kolpea eta batez ere Venezuelako prozesu bolivariarraren aurkako erasoaldia bera. Izan ere,
Venezuelako gobernu bidezkoaren aurka abiarazi den
gerra fronte anitzeko gerra da: ekonomikoa, mediatikoa, nazioarte mailakoa, kale erasoen bidez lagundua
eta paramilitarrek eragina. (...) Honen aurrean, Askapenatik uste dugu, gaur inoiz baino gehiago euskal herri langilea une historiko honi dagokion mailan behar
genukeela eta modu honetan Venezuelako prozesu
bolivariarra babestu beharrean gaudela. (...)
Utzi bakean Venezuela! Euskal Herria prozesu bolivariarrarekin! (Gutun osoa aiaraldea.eus-en irakurgai)

Graf!k Koop.
Telleria 2 01400 Laudio (Araba)
94 672 65 43
info@grafiksarea.com

JEZ Sistemas Ferroviarios
Arantzar, z/g • LAUDIO (Araba)
Tel.: 946 721 200 // infor@jez.es

Uribarri etorbidea 35
20500 Arrasate
ausolan@ausolan.com
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_herriz herri
Laudio

Artziniega

2016ko aurrekontuak onartu
ditu udalak

Zubiko etxean berregituraketa lanak egitea aurreikusi dute. / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez
Maiatzaren 30ean egin zen
Laudioko udalbatza eta bertan
onartu zituzten aurtengo aurrekontuak; EH Bildu eta EAJ alderdien babesari esker egin zuten
aurrera. PPk eta Omniak aurka
bozkatu zuten eta PSE-EE, aldiz,
abstenitu zen. Omniak kritikatu
zuen aurrekontuen proposamena itxi zutela EH Bilduk eta EAJk.
EH Bilduk, ordea, kritikatu
zuen Omniak eta PSE-EEk ez dutela ekarpenik egin. Berez, Herriaren pilota elkarteko ekarpena jaso dute bakarrik; Laudioko
herrigunean frontoia egiteko aukerak aztertzeko eta proiektua
gauzatzeko 21.700 euro erabiliko dira horretarako.
23.178.853 euro
Guztira udalak 23.178.853 euroko aurrekontua izango du; iaz
baino 1.125.000 euro gutxigo
(%4,73), alegia. Arabako Foru
Aldundiaren ekarpenaren jaitsieraren ondorioz gertatu da
hori (226.000 euro baino gehia-

go). Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak diru gutxiago eman du, Lanbide Heziketa Ikastetxea sarea
publikoan baitago orain. Gainerako diru sarrerak mantendu dira.
2016ko aurrekontuen ardatzak aurreratu zituzten EH Bildu eta EAJ alderdiek apirilean
iragarritako akordioan: kultur
eta kirol taldeei diru-laguntzak
%15ean igoko zaizkie, asfaltatze lana egingo dituzte Ugarten,
Antzokiaren proiektua abiatuko
dute, Ellakuriko futbol zelaian
belar artifiziala jarriko dute, enplegu plan berriak garatuko dituzte...
Inbertsioetara 3.257.787 euro
bideratuko dituzte; aurtengo
diru sarreretik 1.292.000 inguru hartuko dituzte eta 1.965.000
kreditu aldaketatik.
Azken kopuru hori soberakinetatik aterako da. Hala ere,
udalaren soberakinak 2 milioi
euro baino gehiagotan geratuko dira.

Amiantagoatik
hildako udal langilearen epaiketa
ekainaren 13an

Jai talde historikoak berreskuratuko dituzte aurtengo sanrokeek

Ekainaren 2tik 8ra
bitartean egingo
dituzte auzoetako
batzarrak

ERREDAKZIOA I
Kepa Galdós udal langile ohia
2012an hil zen pleuran izandako minbiziaren ondorioz. Senideek azaldu dute amiantoak bakarrik eragiten duela mesotelioma pleurala. Hori dela eta, familiak kalte ordainak eskatu dizkio
udalari eta erakundeak bere gain
hartu ez duenez ardura, ekainaren 13an izango da epaiketa. LAB
sindikatuak oharra kaleratu du
senideen aldarrikapena babesteko eta ziurtatzeko udal langileek amiantoa manipulatu dutela segurtasun neurririk gabe
urte luzez.

ERREDAKZIOA I Lucia Martin
Udalak maiatzaren 13an jarri
zuen epe muga herriko elkarteek jaietarako proposamenak
aurkezteko. Proposamenak jaso
eta maiatzaren 24an biltzar irekia
egin zen egitaraua lantzen hasteko. Egitarauari dagokionez, jai
talde zahar historikoak berreskuratzearekin lotutako ekitaldiak izango dira berrikuntza nagusia. Pregoilari izateko, aurten
30 urte betetzen dituen Galtzagorri jai taldea proposatu dute,
baina oraindik ez dure berretsi.
Jai guneak iazko berak izango
dira, baina joan zen urtean obratan zegoen Parkea berreskuratu
ahal izango da hainbat ekitaldirako eta Maestro Elorza kaleko lanak bukatuta, buruhaundiek betiko ibilbidea egin ahal izango dute.
Txosnak Aldai plazan jarriko dira
aurten ere bai eta umeentzako
barrakak, Zumalakarregi amaieran.
Boluntarioz osatutako taldea
astero biltzen da orain egitaraua
ixteko. Ekainaren 27an bilera ireki berria egingo dute.

ERREDAKZIOA I Uxue Tomé
Artziniegako auzuneetako lagunekin izandako batzarren txandekin jarraitzeko, deialdi berria egin
du udalak, auzoko arazoei buruz
hitz egiteko. Ekainaren lehenengo
egunetan elkartzea proposatu du
erakundeak, ekainaren 2an (gaur),
7an (asteartea) eta 8an (asteazkena), hain zuzen. Horiek guztiak
Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan egingo dira.
Gaur, Santa Koloma, Heros eta
Kanpijoko auzokideekin bilduko
dira. Arratsaldeko 18:00etan aipatutako lehenengo bi auzuneko auzokideekin elkartuko dira
eta jarraian, 19:30ean Kanpijokoekin. Deialdiaren bigarren egunean, ekainaren 7an, bost auzuneko auzokideekin batzartuko dira.
Arratsaldeko 18:00etan Soxoguti eta Barronesekoekin elkartuko
dira eta jarraian, 19:30ean Mendieta, Barrataguren eta Uretako auzokideekin. Azkeneko batzarrean,
ekainaren 8an, San Antonio, Benta, Gordeliz, Artumiana eta Caserias lagunekin hitzordua izango
dute udaleko ordezkariek, arratsaldeko 18:00etan. Bestalde, termiten afera landu du udalak herritarrekin; animalien presentzia
murriztu den arren, erakundeak
laguntza eskatu die leku gehiagotan agertuz gero, informatu dezaten.

Senideen kritikak
Kepa Galdósen familiak mozioa aurkeztu zuen asteleheneko udalbatzan eztabaidatzeko
euren egoera. EH Bilduk, ordea,
ez zuen onartu eta udal taldeen
bozeramaile batzorde monografikoa deitu du ostiralerako; gaia
lantzeko sindikatuekin, senideekin, euren abokatuekin eta teknikariekin batera, batzordea esparru egokiena dela argudiatuta.
Dena den, oposizioaren eta EH
Bilduren arteko talkaren ondoren, familiak asteleheneko udal
osoko bilkuran parte hartu zuen,
eta gonbidapena onartu ez ezik,
udal gobernuari zuzendutako kritikak ere egin zituen.

Juan Ramon Menoyo gose greban

25 egun baino gehiagoko greba egin du dagoeneko. /J. R. Menoyo

ERREDAKZIOA I
Juan Ramon Martin Menoyo
laudioarra Espainiako Enbaxadako langilea da Riaden, Saudi Arabian, eta maiatzaren 4an
gose greba abiatu zuen salatzeko administrazioan langileek pairatzen dituzten lan baldintzak. Laudioarrak nabarmendu du hauteskunde sindikalik ez
dagoela eta langileen eskubideak urratzen direla etengabe.
Sinadura bilketa abiatu du change.org-n.

Datak mantenduko dira
Aurten azken urteetako data
berdinetan ospatuko dira Laudioko jaiak. Datorren udazkenean galdeketa aurreikusita dago
2017tik aurrera datak zehazteko.
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_herriz herri
Orozko

Amurrio

Urduña

Gure Esku Dagok
hainbat ekimen
antolatu ditu
larunbaterako

Aniztasun
funtzionala
dutenen topaketa
ospatuko dute

Kultur Etxean
haurren zaintzarako
gela publikoa
prestatu du Udalak

ERREDAKZIOA I
Orozkoko Gure Esku Dago plataformak hainbat ekintza gauzatuko ditu larunbatean herriko plazan, herri galdeketa gauzatuko duten edo ez adierazteko.
Ekimenaren protagonista izango
da 1931ko udal akta, erabakitzeko eskubidearen alde.
Mendi ibilaldiak irekiko du egitaraua 09:00etan, Itxinape taldeak antolaturik. 12:30ean herritarren argazkia egingo dute
erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko.
14:00etan, berriz, garrafa
dastatzeko aukera emango dute
eta gero herri bazkarirako txanda helduko da; hori bai, norberak berea eraman beharko du.
Bazkaldu ostean euskal kantak
abestuko dituzte parte-hartzaileek.

ERREDAKZIOA I
APDEMAko Gazte Alaiak taldeak aniztasun funtzionala dutenen jaialdi-topaketa deitu du
Amurrion ekainaren 4an. Egun
osoko egitaraua prestatu du
“APDEMA: Jende irekia” lemapean.
Parte hartuko dute APDEMAk
Laudion, Gasteizen eta Arabar
Errioxan dituen taldeek, Menagaraiko Amor Misericordioso Zentroko pertsonek, Orozkoko Jesús
María Ikastetxekoek eta Bilboko
Aisialdi Zentrokoek. Gauzak hala,
300 pertsona batzeko aurreikuspena du antolakuntzak.

ERREDAKZIOA I
Amurrioko Udalak haurren
zainketara bideratutako gela publiko bat zabaldu berri du Kultur
Etxean. 3593,41 euroko inbertsioa bideratu du gela hori atontzeko.
Bertan haurrei jaten emateko bi
besaulki, mikrouhin bat eta ahulki
altu bat daude. Gainera, aldatzeko mahai bat eta jostailuak ere
jarri dituzte.
‘Haur gela’ horrek Kultur Etxearen ohiko ordutegia izango du eta
espazioa erabiltzeko giltza eskatu beharko da Kultur Etxeko harrera gunean.

ERREDAKZIOA I
Urduñederrak Aduana kudeatzeko lizitazioa aurkeztu du Urduñako udalak. 2017rako espero dute berriro martxan jartzea. Urduñederrak, baina, Aisia
Taldearen kudeaketak utzitako
ondorioak zabaldu ditu prentsa
ohar bidez. Izan ere, eraikina
oso egoera txarrean eta beran-

du itzuli zuten, “utzikeria eta zikinkeriaz”. Horrez gain, Aisia Taldeak 46.959 euroko zorra utzi
du Urduñan eraikinaren hileroko alokairua ez ordaintzeagatik,
besteak beste. Lizitazio berriarekin, enpresa kudeatzaileen inbertsio planaren arabera, 2 kanon mota egongo dira.

Arrankudiaga-Zollo

ERREDAKZIOA I Markel Iturrizar

GARAILE: Lucas Rey ikastetxeko LH 6. mailako ikasle talde batek
Arabako 6. matematika Olinpiadetan taldeko saria lortu zuen.
Maiatzaren 21ean Gasteizen izan zen. 30 ikastetxek parte hartu zuten.

Bizkaiko Emakume Pilotari Eguna egin zuten Orozkoko frontoian
larunbatean. 17:30ean hasi zen hitzordua eskola kirolekoekin eta
federatuekin. Ondoren, klub bakoitzeko desfilearekin jarraitu zuten, eta amaitzeko kirolari guztien
argazkiari heldu zioten. Gero, pilota eta pala partida erakustaldiak
antolatu zituzten. Norgehiagokak
Euskal Telebistak emititu zituen.
Jardunaldiaren helburua izan
zen pilotarien zein teknikarien
lana aitortzea eta, bide batez,
denboraldia amaitutzat ematea.

Aduana kudeatzeko lizitazioa aurkeztu du udalak / aiaraldea.eus

Traste zaharren bilketa
zerbitzua abiatuko dute

Zubiaur Frontoia,
Bizkaiko Emakume
Pilotarien Egunaren
lekuko

ERREDAKZIOA I

Aduanaren iraganeko zorrak
eta etorkizuneko erronkak

Ekainaren 23an abiatuko du
udalak etxeetako traste zaharrak -hondakin handiak, alegiajasotzeko zerbitzua. Izan ere, hil
bakoitzeko laugarren ostegunean batuko dira eta bezperan
atera beharko dira kalera. Etxeko

traste zaharrak bakarrik bilduko
dira, hau da, altzariak, koltxoiak,
ispiluak, alfonbrak, lanparak, bizikletak... Beraz, ezingo dira atera hondakin industrialak, obretakoak, pinturak, pneumatikoak edo
hondakin arriskutsuak.
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_herriz herri
Baranbio

Aiaraldea

Ahuntz Egunaren XIX.
edizioa, ekainaren 12an

Okondo

Eskualdeko 12 ikastetxetan
LOMCEko azterketari planto
egin diote

Alkateak soldata bera izango du
lanaldi osoa egin
arren

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru

Egun osorako egitarau oparoa antolatu dute. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Eider Bernaola
Ekainaren 12an, Igandean, ospatuko dute Ahuntz Eguna Baranbion. Jada ahuntzaren inguruko feria hori oso errotua dago,
eta urtero jende asko inguratzen da Garrastatxuko landetara eguna ospatzera.
Azpigorri eta Azpizuri ahuntz
arrazen inguruan antolatutako feria monografikoa da;
ahuntz-etxaldeen ustiapena bultzatu nahi duena, hain zuzen.
Azpigorri eta Azpizuri ahuntzen X. Lehiaketa 8.15etatik aurrera abiatuko dute, eta eguerdiko 14.15ean amaiera emango
zaio lehiaketaren sari-banaketarekin.
Arraza guztietako ahuntz azokaz ere gozatu ahal izango da
goiz guztian zehar. Horrez gain,
nekazaritza, abere zein artisautza produktuen salmenta ere
egongo da.
Bestalde, Garrastatxuko “I.
Askatasun Mendi Ibilaldia” egingo da goizeko 9:00etan. Bertan 2

LOMCEri planto egiteko ekintzetako bat. Argazkia: aiaraldea.eus
Ibilbide egongo dira: laburra eta
luzea. Laburrak 12,2 kilometro
izango ditu eta luzeak 20,2. Otegi txabola, Arlobi, Oderiaga eta
Nafarkorta tontorrak gaindituko dituzte bertaratzen diren partaideek.
Txangoan apuntatu nahi duenak 08:30ean bertaratu beharko du inskripzioa ibilaldia egin
ahal izateko.
Jai-eguna luzea denez, eguerdiko 14:45ean herri bazkariaren txanda helduko da, bertan
Askatasun Mendi Ibilaldian arituko direnek nahiz feriaz gozatuko dutenek indarrak hartzeko aukera izango dutelarik. Izan
ere, 17:00etan egingo den Erromerian dantzatzeko parada ere
izango dute.
Solasaldia eta afaria
Ekainaren 10ean hitzaldia eta
afaria antolatu dute Baranbioko baselizan 20:00etan eta
21:30ean, hain zuzen.

ERREDAKZIOA I Lucia Martin Menoyo
Aiaraldeko 12 Ikastetxe batu
dira LOMCE legeak Lehen Hezkuntzako 3. mailarako ezartzen
duen azterketari planto egiteko
deialdira.
Eskualdeko ikastetxeak zein
hainbat hezkuntza komunitateko guraso, langile eta ikasleak biltzen dituen “Aiaraldean
Gure Hezkuntza” plataformaren aburuz, LOMCEren aplikazioari jarraiki Heziberri 2.020
planak agintzen duen 3. mailako azterketa ez egiteko hautua
hartu dute heziguneek.
Eskualdeko sare publikoko
eta Ikastolen Elkarteko ikastetxe guztiak batu dira plantora, 4 Laudion, 3 Amurrion, eta
bana Urduñan, Orozkon, Aiaran,
Arrankudiagan eta Artziniegan.
Izan ere, ikastetxe gehienetan
erabakia bertoko Ordezkaritza
Organo Gorenean, Eskola Kontseiluan zein Artezkaritza Ba-

tzordean bideratu da eta hainbatetan 3. mailako gurasoek aho
batez izenpetutako azterketen
kontrako adierazpenak ere bildu dituzte. EAEn Hezkuntza Plataformen Topaguneak bere blogean bildutako datuen arabera,
170 ikastetxetik gora batu da
planto dinamikara.
Ekainak 10
Hala, 12 Ikastetxeek agertutako plantoa irudikatuko dute
ekainaren 10ean, ostiralez,
18:00etan Laudioko Herriko plazan egingo duten agerraldian.
Elkarretaratzean kale animazioa izango dute eta bildutako
guztien artean norberak eramandako askaria denek batera
plazan partekatuko dutem ikasturte amaierako ekitaldian.
Aurreko astean “Gelak hustu
eta planto adierazi” dinamika bideratuko dute ikastetxeetan.

Okondo Aurrerak oharra zabaldu du salatzeko asteleheneko
udal osoko bilkuran onartu zutela
Sergio Tato alkateak lanaldi osora itzultzea, baina soldata ez diotela bikoiztu oposizioko alderdien
jarrera dela medio.
Legealdia hasieran, eta EAJk
eta EH Bilduk akordioa adostu zuten, eta lanaldia eta soldata murriztu zioten alkateari. Astelehenean, Euskadiko Udal Elkaterko
Legea baliatuta -32. artilukua,
alegia- Okondo Aurrerak proposatu zuen alkateak lanaldi osoa
izatea berriro.
Izan ere, EAJk eta EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean bultzatutako
legeak jasotzen du 1.000 biztanletik gorako udalerrietako alkateek lanaldi osoa izan behar dutela. Gauzak horrela, bi alderdiak
abstenitu ziren eta egitasmoak
aurrera egin zuen Okondo Aurrerako aldeko botoei esker.
Soldata bera
Hala ere, Okondo Aurrerak lanaldia ez ezik, soldata ere bikoizteko eskaera egin zuenean (hau da,
22.000 euro gordinetik, 44.000
eurora), EAJk eta EH Bilduk horren aurka bozkatu zuten. Gainera, Okondo Aurrerak azpimarratu du ez zutela beste irtenbiderik
aurkeztu.
Horren ondorioz, aldaketa
onartuko balu, Sergio Tatok lanaldi osoko jarduera bete beharko luke soldata beraren truke (lanaldi murrizketa egin baino lehen
kobratzen zuenaren erdia).
Okondo Aurreraren aburuz, bi
alderdiek erabiltzen dute udal legea euren alkateek soldata onak
izan ditzaten, baina gainerako alkateen kasuetan soldata gehiegizkotzat jotzen dute. Zentzu horretan, Zeberioko EAJko alkatearen kasua aipatu du zerrenda independenteak. Berez, 1.080 biztanleko Bizkaiko herri horretan
44.000 euro jasotzen ditu udalburuak.
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Zaintza lanak Aiaraldean,
geroz eta beharrezkoagoak

San Roke Egoitzako nagusiak, Laudioko Jaietan iaz eginiko irudi batean. Argazkia: Aiaraldea.eus

Bizi itxaropena gaur inoiz baino
luzeagoa da. Jaiotza tasa, berriz,
inoiz baino txikiagoa. Biztanleria
zaharkitzen doa etengabe, eta horrek
mendekotasun egoeran dauden
pertsona kopurua handitu baino ez du
egin. Horrek esan nahi du etorkizunean
are baliabide gehiago beharko direla
zaintza lan guzti horiek asetzeko.
Baliabideak, baina, mugatuak dira
eskualdean. Itxaron zerrendak daude
egoitzetan, jubilatu eta alargunen
pentsioetan ere murrizketak ematen
ari dira...

ERREDAKZIOA I Ainhoa Basarrate Astobiza
Aiaraldean, Europan gertatzen
ari den bezala, piramidea irauli egin
da. Eskualdeko populazioa apurka
apurka zaharkitzen doa eta, gaur
egun, Aiaraldeko biztanleriaren
% 19k, bataz-beste, 65 urte baino gehiago ditu, EUSTATen datuen
arabera. Jaiotza tasaren beherakada eta bizi itxaropenaren luzapena
dira horren arrazoi nagusiak. Fenomeno horrek asko handitu du menpekotasuna duten pertsonen kopurua, zaintza lanen beharra lehen
planora ekarriz.
Eguneroko bizitzaren parte diren
jarduerak modu autonomoan garatzeko gaitasuna ez duten pertsonak
dira menpekoak, hau da, haien kabuz jan, arropa jantzi, dutxatu edota etxea atondu ezin dezaketenak.
Eusko Jaurlaritzak 2005ean argitaratutako “Euskal biztanleriaren
zaharkitzea eta horren ondorioak”
azterketak dioenez, “etorkizunean
pertsona guztiak ez dira menpekoak izango, osasun zerbitzua ere
hobetuko delako, baina zaharkitzearekin batera, autonomia galera beti gertatzen da, eta behar horiei erantzuna eman beharko zaio”.
Gaur egun jaiotzen diren emakumeak 85 urtera arte biziko dira, bataz-beste. Gizonen bizi itxaropena
78 urtean dago. EUSTATen zifrak
aztertuta, 1975an jaiotako pertsonak baino 10 urte gehiago biziko

200 pertsona
baino gehiago
daude
Aiaraldean
nagusientzako
egoitzetako
itxaron
zerrendetan,
eta hurrengo
urteetan
arazoa
“nabarmen”
areagotuko
dela uste dute
arduradunek

dira gaur egungo gizon eta emakumeak. Gainera, orain inoiz baino ume gutxiago jaiotzen dira eta
horrek ondorio bakarra du. Laudio eta Arrankudiaga Zolloko adibideak argiak dira. Bertako herritarren %23k jada 65 urte baino gehiago ditu. Egoera horren aurrean,
ezkorra (1) da Laudioko San Roke
nagusien egoitza publikoko zuzendariordea den Izaro Azkunaga, “Eskualdean nagusientzat dauden baliabideak oso eskasak dira eta etorkizunean arazo larriak izango ditugu”. Gaur egun Aiaraldean dagoen
itxaron zerrenda 200 pertsona
baino gehiagokoa da, eta hurrengo urteetan “nabarmen areagotuko(2) da”, Azkunagaren aburuz(3).
Mendekotasun legea
2006az geroztik aplikatzen den
Mendekotasun Legearen arabera,
hiru mailatan banatzen dira horrelako beharrak dituzten pertsonak.
Lehen graduko gizon eta emakumeek “egunean behin, gutxienez, oinarrizko jarduera batzuk egiteko”
laguntza behar dute; 2. gradukoek
egunean hiruzpalau aldiz behar
dute arreta eta 3. gradukoek, mendekotasun handia dutenek, “autonomia erabat galduta dute”. Gaur
egun 80 pertsona daude Laudioko egoitza horretan, 50 egoiliar(4)
eta 30 eguneko zentroan. Azku-

Araban
emakume
batek bataz
beste 2,12 ordu
eskaintzen
dizkio
familiako
pertsona
nagusiak
zaintzeari,
gizonekoek,
berriz 0,48
baino ez

nagak azaldu duenez, “Gehienak
mendekotasun handia duten pertsonak dira, Alzheimerra edo dementzia larriak dituztenak, izan ere,
3. gradukoek sartzeko lehentasuna
dute”. Bertan asistentzia osoa jasotzen dute, 24 orduko osasun zerbitzuaz gain.
Horrelako zerbitzu publikoak,
baina, ez dira doanekoak. Laudioko
egoitzan egoteko hilabetean 1.100€
eta 1.500€ artean ordaindu behar
du egoiliar bakoitzak, bere egoeraren arabera. “Aldundiak kasu bakoitza aztertzen du eta horren araberako ‘tarifa’ ezartzen dute”. Prezio
horri aurre egiteko gaitasuna ez dutenen kasuan, Aldundia haien ondasunekin geratzen da.
Gauzak hala, asko dira horrelako
zerbitzu publiko batera iritsi ezinik
geratzen diren familiak, eta kasu
horietan emakumeen esku geratu
ohi da pertsona nagusien zaintza.
Hori dio EUSTATek 2013an eginiko
ikerketak: Araban emakume batek bataz beste 2,12 ordu eskaintzen dizkio familiako pertsona nagusiak zaintzeari, gizonekoek, berriz 0,48 baino ez.

Hiztegi lagungarria
Ezkorra(1), negatiboa / Areagotu(2), handitu, larritu / Aburuz(3), bere
iritziz / Egoiliar(4), bertan bizi dena
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AIARALDEA
DATUTAN

%19

Aiaraldeko
biztanleriaren %19
baino gehiagok 65
urte baino gehiago
ditu. Laudio eta
Arrankudiaga-Zolloren
kasuetan ehuneko hori
% 23koa da.

ZAINTZA ZERBITZU PUBLIKOA

ZAINTZA ZERBITZU PRIBATUA

ANA ORIBE (Laudio, 1962) zaintzailea da. Arabako
Foru Aldundiaren etxeko laguntza programaren
baitan, Arabako Laguntza enpresan, lan egiten du.

IVANETH RODRIGUES MENDES (Brasil, 1977) 8 urtez
ibili da etxeko zaintzaile lanetan. 5 emakumerekin
egin du lan, barne zein kanpoko zaintzaile gisa.

Aiaraldean osoan zehar aritzen da Oribe, etxez etxe. / aiaraldea.eus

Hainbat etxeetan zaintzaile aritu da Rodrigues. Argazkia: aiaraldea.eus

“Jende askok eskatzen du
zerbitzua, baina ez dago
baliabide nahikorik”

“Lanbide gogorra da etxe
barneko langilearena, asko
inplikatzen zara emozionalki”

Iturria: EUSTAT

6

eguneko laguntza
zentro daude
Aiaraldean. Horietatik
lau Arabako Foru
Aldundiak kudeatzen
ditu eta beste biak
pribatuak dira. 110
pertsonentzako lekua
dute guztira.

3

etxebizitza
komunitario daude
Aiaraldean. Bat
Arabako Foru
Aldundiarena da eta
beste biak pribatuak
dira. Guztira 36
pertsonentzako lekua
dute.

7

egoitza daude
eskualdean. Arabako
Foru Aldundiak bi
kudeatzen ditu eta
udalek beste bi. Beste
hirurak pribatuak dira.
278 pertsonentzako
lekua dute guztira.

ERREDAKZIOA I Ainhoa Basarrate Astobiza
Nola egiten duzue lan?
Aiaraldea osotik ibiltzen gara.
Orduka egiten dugu lan etxeetan,
langile bakoitzak bere kasuak
ditu. 10 urtez egon naiz sektore
honetan lanean.
Gizarteak zaharkitzera egin du
eta mendekotasuna duten geroz eta pertsona nagusi gehiago dago. Nabaritu al duzue hori
zuen lanean?
Egia esan, azkenaldian beherakada egon da. Orain ordu gutxiago ematen dizkigute, beharbada
gastu sozialean egon diren murrizketengatik: kasu gehiago daude baina bakoitzak atentzio gutxiago jasotzen du. Hala ere azken hilabete hauetan ematen du
goraka hasi dela. Jende askok
eskatzen du zerbitzua, baina ez
dago baliabide nahikorik.
Zeintzuk dira nagusiek dituzten behar nagusienak?
Gehiago direla dirudien arren,
norbaitek jaramon egitea nahi
dute guztiek, entzunak izatea. Bakoitzak, bere kasuistika propioarekin, behar bereziak ditu, noski,
baina hori da gehienbat nahi dutena. Lehen, baserrietan, aitite
edo amamak erregeak ziren baina orain oztopo bat baino ez balira bezala tratatzen ditugu askotan.
Nola egiten du lan zu bezalako
zaintzaile batek?
Gu ordu bat edo bi egoten gara
haiekin eta garbi egoteaz ardu-

ratzen gara. Botikak modu egokian hartzen dituztela ziurtatu
behar dugu, besteak beste. Nik
ere, askotan, eta denbora badaukat, haiekin egunkaria irakurri eta
komentatzen dut, edo kartetan
edo partxisean jolasten ibiltzen
gara. Eguraldia ona denean kalera ateratzen gara paseoan. Aktibatu daitezen saiatzen naiz. Gu ez
gaudenean, telebistari so egoten
dira, besterik egin gabe.

“Norbaitek
jaramon egitea
nahi dute nagusi
guztiek, entzunak
izatea. Oztopo bat
bailiran tratatzen
ditugu askotan”
Zeintzuk dira horrelako egoera batean dagoen pertsona bat
zaintzeko gakoak?
Errutinak eta pazientzia, dudarik gabe. Errutinak oso garrantzitsuak dira, batez ere burutik
ondo ez dauden horientzat, desorientazioak ekiditeko. Oporretan,
adibidez, beste kide batek ordezkatzen zaituenean, erabiltzaileek
asko nabaritzen dute. Pazientzia ere berebizikoa da. Gehienek
haien bizipenak kontatzen dizkizute, hainbat aldiz gainera! Gerra
Zibila hasieratik amaierara ezagutzen dut nik, bi aldeetatik!

ERREDAKZIOA I Ainhoa Basarrate Astobiza
Nola hasi zinen nagusien zaintza lanetan?
Taberna batean lan egiten nengoela bere ama zaintzeko emakume bat behar zuen pertsona
bat ezagutu nuen, oso gaixorik
baitzegoen. Taberna utzi eta goizero bere etxera joaten hasi nintzen, astelehenik ostiralera.
Oso gutxi hitz egiten nuen gazteleraz, baina oso ondo ulertzen
genuen elkar. Erizaintza laguntzaile izateko ikasketak eginak nituen Brasilen eta banekien nola
lan egin. Berarekin egon ostean
senide batek Laudiora joatea proposatu zidan, Carmentxu Azpururekin etxe barneko langile moduan aritzera.
Zeintzuk ziren zure lan baldintzak etxe barneko langile gisa?
Igande gauetik larunbat eguerdira arte nengoen Carmentxurekin. Astean zehar seme-alabak
etorri ohi ziren, gaua etxean igarotzera. Orduan nik ez nuen bertan egon beharrik, baina geratu
ohi nintzen, beti geunden elkarrekin. Nik bi ordu libre nituen goizetan, Udaleko neska bat etortzen
zenean. Denbora tarte hori baliatzen nuen Helduentzako Ikastetxe Publikora joateko eta ikasteko. Oporrak eta egun libreak
nituen baita, oso lan baldintza
onak.
Noiz erabaki zenuen lan hori
egiteari uztea?
Menpekotasun asko zuen neska gazteago batekin aritu izan

nintzen Laudion. Baina bukatu
nuenean erabaki nuen ez nintzela beste inorekin barneko langile moduan arituko, oso lanbide
gogorra delako. Asko inplikatzen
zara emozionalki eta oso gaizki pasatzen duzu, denok dakigulako hil egingo garela, baina ez
dakigu ez eguna, ezta ordua ere.
Oso gogorra da. Oraindik hunkitzen naiz zaindu ditudan pertsonez oroitzean.

“Zaindu ditudan
emakume
guztiak oso
pertsona
garrantzitsuak
bilakatu dira nire
bizitzan”
Ekarpenik egin al dizu lan horrek?
Zaindu ditudan emakume guztiak oso pertsona garrantzitsuak
bilakatu dira nire bizitzan, asko
hazi naiz eurekin harremana egitean. Ogibide gogorra da, baina
baita oso atsegina ere. Faltan botatzen ditut, zaintzaile moduan
zuk ere eurekin zure bizitza konpartitzen duzulako. Hemen bakarrik nago eta faltan botatzen dut
nire jendea, eta emakume hauek
eta euren familiek ere eskaintzen dizute euren arreta eta maitasuna.
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Fraileburu,
euskal alpinismoaren mugarri

Ugariak dira, bertigoei aurre eginez, Fraileburutik tirolinaz ibili direnak. Argazkia: Aiaraldea.eus

Tertangako Fraileburu izeneko harri erraldoiaren tontorra zapaltzea Euskal Herriko mendizaleen ametsa izan
zen urte luzez. XX. mendearen hasieran egin ziren gailur horretara igotzeko lehenbiziko saiakera, harik eta
Angel Sopeñak lortu zuen arte, 1924ko martxoaren 16an.
ERREDAKZIOA I Joxe Blanco Gómez

XX. mendearen hastapenetan, Europa eta Erresuma Batuko ereduei jarraiki, euskal mendizaletasuna antolatzen hasi
zen. Euskal Herriko Mendi Federazioaren muina izango ziren
mendi eta kirol elkarteetan, oro
har, mendi jardunaren sozializazioa ahalbidetu zuen horrek; baina baita kirol jarduna metodikoki gauzatzea ere, helburuak markatu eta programatzeko aukera emanez.
Lehen ondorioetako bat mendi lehiaketak martxan jarri zirela izan zen. Beste urrats bat
mendi-txangoak antolatzea izan
zen, Euskal Herriko, Penintsulako zein Europako mendigune nagusietara txangoak zein espedizioak burutuz, kotxea denen eskuragarri ez zegoen garaietan.
Bidaiek zein kanpotik etorritako korronte berriek, mendizaleen pentsamendua aldatzea
ekarri zuten. Aldaketen esku-

Urduña aldean
esaten zen 70
urte lehenago
artzain batek
igo omen zuela
Fraileburu,
baina ez dago
hori frogatzen
duen
dokumenturik

tik espezializazioa etorri zen,
gero eta helburu zailagoak ezarriz, bai Euskal Herrian eta baita kanpoan ere. Eta behin mendi esanguratsuenak igota, isurialde malkartsuenen eta zailenen txanda iritsi zen, ordura
arte igotzea ezinezkotzat jotako gailur eta erpinek mendizalerik ausartenen begiradak eta
asmoak erakarriaz.
Aurrekariak
Erronka horien guztien artean,
Tertangako zirkuluan dagoen
Fraileburu izeneko harkaitzezko obeliskoa gailendu zen. Gaztelarako bidearen ondoan egonik, Bilbo-Madril errepidea erabiltzen zuten hiritarrengan sekulako ikusmina sortzen zuen.
Izan ere, inor ez zen ordura arte
Tertangako harrizko erraldoira
igo. Urduña aldean esaten zen
70 urte lehenago artzain batek
igo omen zuela. Baita Basaurin

Lehen
txinparta
Bilboko Kirol
Elkarteak
sortu zuen
1923ko
Ehunekoen
Lehiaketan
Fraileburu
eskalatzea
proposatu
zuenean

ere, non bertoko mendi taldeko
(Baskonia) kide batek eskalatu ei
zuela uste zen. Baina esamesak
besterik ez, azken finean, dokumentazioa faltan, eta mendizaletasunaren aldetik baieztatu eta
ofizializatutakorik ez. Alabaina,
esamesek balizko Frailebururen
itzala eta ospea zabaltzea besterik ez zuten lortu.
Gauzak horrela, sua pizteko lehen txinparta Bilboko Kirol Elkarteak (Club Deportivo
Bilbao BKE-CDB) zelakoak sortu zuen 1921an, 1923ko Ehunekoen Lehiaketarako Fraileburu
eskalatzea proposatu zuenean.
Horretako burdinezko egiturez egokitzea aurreikusten zuten, hots, “via ferrata” moduko
bat eraikitzea. Baina proiektua
ez zen gauzatu eta igotzeko asmoak tarte baterako baztertuta
geratu ziren.
Hiru urte beranduago,1924ko
otsailean, garra berpiztu zuen
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Antonio Ferrerek, mendian eta
espeleologian aditutako lehen
euskal kazetaritzat hartua izan
denak. Ferrerek, “El Hombre de
las Cavernas” izengoitidunak,

Angel Sopeña
tontorrera
igotzen lehena
izateak haitzak
Pico de Sopeña
izena hartzea
ekarri zuen,
baina Fraileburua
bezala
berrizendatu zen
gero, eta hori da
gaur egun arte
mantendu den
izena
Bilboko “Aupa” aldizkarian artikulu bat idatzi zuen Fraileburu igotzeko balizko aukeren inguruan, eta euskal mendizalerik

onenei interpelazio zuzena egin
zien. Idazkiak harrizko orratzaren azpira hurbiltzera animatu
zuen BKEko kideez osatutako
talde bat, aukera horiek bertatik bertara baieztatzeko asmoz.
Behin Tertango zirkuan egonda,
argi ikusi zuten: ez zegoen zurtoin erraldoiaren erpina jotzerik.
Baina denak ez zeuden konforme. Frailebururen gaina jotzeko
lehia jokoan zegoen, baita hori
lortzen lehena izateko ohorea
ere. Kide horien artean Angel Sopena BKEko laguna zegoen, euskal eskalada eta alpinismoaren
pertsonai esanguratsua, dohain
aparteko mendizalea izateaz gainera, Euskal Herriko mendi federazioaren sortzaile eta bultzatzaile nagusietakoa.
Sopeña Frailebururen lehen
konkistatzailea izan zen. Horregatik, urte batzuetan zehar, haitzak Pico de Sopeña izena hartu zuen. Hala ere, urteen poderioz Fraileburu / Pico del Fraile
izan da hedatu den toponimoa,
eta Gorbeian dagoen Arrabako
aterpeak hartu zuen bilbotarraren izena.
+BIDEOA:
Fraileburu,
zerutik ikusia

Goian, Txarlazo Mendi Taldearen antzinako argazki bat. Azpian,
Fraileburu hizpide duten Pyrenaica aldizkariren irudiak.
Argazkiak: Txalazo Mendi Taldea eta Pyrenaica

Igoeraz igoera
eraikitako historia
Angel Sopeña izan zen gailurrera iristen lehena, baina laster iritsi
ziren hurrengoak. Gaur egun ere, mendizaleentzako erronka
interesgarri izaten jarraitzen du Fraileburuk.
ERREDAKZIOA I Joxe Blanco Gómez

1924ko martxoaren 16ko goizaldean, Angel Sopeña trenez heldu
zen Urduñara, bertatik Tertangako zirkura abiatzeko. Mailua, piketa eta burdinezko iltze batzuen laguntza besterik ez zuela, beldurrari eutsiz, bakarka, katua bailitzan igotzen hasi zen. Gorobelgo karaitza oso hauskorra da,
eskalada zaildu eta arriskutsuagoa bihurtuz. Azkenik, “txanoaren” lepoa igaroz, obeliskoaren
erpina jotzea lortu zuen. “Eginda
dago. Hego Euskal Herriko lehenengo eskalada burutu berri da”.
Tontorrean, mendi jardun txartela
duen zinc-ezko kutxatxoa utzi zuen
Sopeñak igoeraren proba bezala.

Berriak oihartzun handia izan zuen,
hainbat egunkariren azalean agertuz. BKE, sortutako neurrigabeko
ikusmina zela medio, erantzukizunez jokatzeko deia zabaltzen hasi
zen, eskalada txit zaila eta arriskutsua zela gogoratuz.
Igoera azkarrena, 8 minutuan
Ikusmin handiak bigarren igoera berehala ekarri zuen, handik hilabete eskasera, hain zuzen. Bakioko Enrique Etxebarrietak burutu zuen, Sopeñaren lagun eta
arerioak. Etxebarrietaren igoeratik hamabost egunetara, bilbotar mendizale pare batek errepikatu zuen eskalada. Berria za-

baldu bezain pronto Tertangako elizako kanpaiak jo ziren euren
omenez, eta garaiko Club Deportivo Orduñeseko egoitzan harrera
egin zieten. Entzuleen artean, 20
urteko Julian Diaz de Lezana urduñarra zegoen eta kontu guztiak adi-adi entzun ondoren, arratsaldeko laurak zirela, Tertangarako bidea hartu zuen ziztu bizian.
Konturatu orduko Frailebururen
gainean zegoen, inoizko igoerarik
azkarrena burutuz: 8 minutu igotzeko eta 9 jaisteko, ustekabeko lekuko batzuek baieztatu ahal
izan zuten moduan. Beste probarik ezean bere kamiseta utzi zuen
tontorrean.
Aiaraldeko haitzezko orratzak euskal alpinismoarem ekarpen gehiagoren lekuko izango ziren. Sopeña berak, 1934an, Hego
Euskal Herrian lehenbizikoz rapel teknika erabili zuen Fraileburuko “bular aldeko” labarra jaisteko. Hilabetera gauza bera egin
zuen Diente del Ahorcado-ko erpinetik. 1955ean, beste jardun azpimagarri bat gauzatu zen Fraileburun, Pedro Udaondo euskal
mendizalerik onenetakoa izan zenak , muturreko eskalada bidea zabaldu zuenean, Frailearen “bular
alde” eta “kokotzeko” sabai ikaragarritik gora.
Ez dago dokumentatuta Fraileburura bertaratutako lehenengo emakumearen igoera. Eta arraroa da, 1954an Maria del Carmen
Alcocevarrek, Jose Mari Zabalarekin batera, Diente del Ahorcadora egindako eskalada jasoa izan
zelako, eta garai haietan bazirelako euskal emakume eskalatzaile gehiago penintsulako mendigune nagusietan balentriak egiten.
Gaur egun, oraindik orain, ia
ehun urte pasa arren, Frailebururen ohiko bideak ez du xarmarik galdu. Izan ere, balio historiko eta sentimentalez gain, hirugarren graduko eskalada ikusgarria
eskaintzen die bere labar eta ertzei aurre egitera ausartzen direnei, soka eta segurtasun neurriak
hartuta betiere, noski.

Hiztegi lagungarria
Jatorrizko marrazkia: Vicente Perales

Arlo(1), atala, eremu / Egitasmoa(2), proiektua, ekimena
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_kultura
ANTZERKIA

“Idazlea baino dramaturgoa naiz ni, antzerkira
bideratzen ditut sortzen ditudan istorioak”
“

AGURTZANE INTXAURRAGAk (Orozko, 1966) antzerkia du ofizio. Aktore, zuzendari edota idazle moduan
egiten du lan. 18 urte eman zituen Goenkalen gidoilari gisa. Antzerkigintzaren gaur egungo egoeraz
mintzatu da.
ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru

Antzezle, idazle eta zuzendari
moduan aritzen zara. Zeren arabera erabakitzen duzu lan bat
edo bestea egitea?
Kontatu nahi duzunaren araberako erabakia da sarritan.
Zorte ona izan dut, bide honetan
Arantxa Iturbe topatu baitut.
2002an egin genuen gure lehenengo elkarlana eta proiektu
asko egin ditugu elkarrekin.
Ni idazlea baino dramaturgoa
naiz, antzerkira bideratzen ditut
istorioak. Ezin dut banatu idazketa eta oholtzan nola jarri nahi
dudan imajinatzea. Zuzendaritzarekin lotuta dago dramaturgia. Ez dut nire burua idazten
ikusten, idatzitako hori oholtzara eramateko ez bada.

Roiz
IDAZLEA

_Kamerinoa

Kazetaritza ikasi zenuen baina antzerkigintzan bukatu duzu,
nolatan?
Argi neukan dantza izugarri
gustatzen zitzaidala. Hala ere,
Orozkoko baserri bateko umea
izanik ez zegoen aukera handirik
horretan aritzeko.
Burua kokatzen nuen bitartean zientzia ikasketak utzi eta
kazetaritza egiten hasi nintzen.
Oliteko jaialdira joan nintzen eta
zenbait lagun ezagutu nituen
bertan. Eurek animatu ninduten
benetan egin nahi nuen horretan
saiatzera eta horrela sartu nintzen Antzerki Eskolan.
Eskolaren iragarkia ikusi nuen
egunkarian eta Donostiara joan
nintzen proba egitera. Hortxe
hasi zen nire ibilbidea antzerkigintzan.
Handik gutxira sortu zenuten
Hika antzerki taldea.
Bai, ikasketak amaitzean. Ikaskide eta lagunen artean osatu
genuen. Antzezle gisa hasi nintzen, baina idazteari eta zuzentzeari ere ekin nion gero.
Lehenengo haurdunaldiaren
ostean etenaldia egin nuen antzezle moduan; zailagoa baita umeak eta emanaldiak uztartzea. Orain dela hiru urte berriro igo nintzen oholtzara(1) eta ez
naiz buru-belarri sartu, zuzentzea oso gustuko dudalako, baina egiten dut.

Inma

Urre berdea

5
Irudian, Intxaurraga “Itsasoaren emazteak” ikuskizunean. Argazkia: Hika teatro

“Orain
Goenkale edo
bestelako
tokiko telebista
ekoizpenik ez
dagoela, nik
neuk 5 antzezlan
egin ditut
aldi berean.
Zergatik?
Bakarrarekin
ezinezkoa
delako enpresa
aurrera atera
eta soldatak
ordaintzea”

Ikus-entzunezkoetan ere esperientzia izan duzu.
Bai, osagarria da. Lanaren aldetik beharrezkoa da, antzerkiaren bitartez ezin baitzara bizi.
Urte askotan Goenkalek -bai
niri zein beste askori- bizibidea
eman digu. Ni 18 urtez ibili naiz
Goenkalen antzezle eta zuzendari lanetan eta, aldi berean, antzerkiarekin uztartu(2) dut. Berez,
horrek laguntzen zidan antzerkiarekin jarraitzen. Orain Goenkale edo tokiko telebista ekoizpenik ez dagoela, nik neuk 5 antzezlan egin ditut aldi berean.
Zergatik? Bakarrarekin ezinezkoa delako enpresa aurrera atera eta soldatak ordaintzea. Gure
buruen esplotazio ikaragarria
dakar horrek.
Zer iruditzen zaizu eskualdeko kulturgintza esparrua?
Harritu egin nau ikusteak Laudio bezalako herri handi batek ez
duela aretorik. Gipuzkoako edo
Bizkaiko herriekin alderatuta,
sentsazioa dugu Araban askoz
gutxiago lan egiten dugula.
Orozkon, aldiz, badago talde bat euskal kulturgintza za-

baldu nahian. Ni han bizi izan nintzenean erdal munduak irabazten zuen dena. Orain sentsazioa
daukat gauzak egiten ari direla.
Une honetan hainbat proiektu dituzu esku artean. Zeintzuk
dira?
Iaz denbora asko inbertitu
nuen Time machine soup lana
sortzen. Donostiako 2016ko kultura hiribururako proiektua zen.
Duela gutxi aritu izan naiz azken
zertzeladak(2) ematen. Bestalde, Bilboko bi zirku konpainiekin
aritu naiz: Malas Compañíasekin
Arriagan lana estreinatu dugu
eta Leioako Umore Azokan egingo dugu kaleko bertsioa. Rojo
Telón taldean ere ibili naiz zuzentzen. Animazio filma bat ere
ari naiz zuzentzen. Udazkenean
estreinatuko dugu. Oso interesgarria da niretzat, inoiz ez baitut halakorik egin. Panpinak erabiltzen ditugu, ordenagailuz sortutakoak.

Hiztegi lagungarria

Oholtza(1), eszenatokia / Zertzeladak(2), detaileak

0. hamarkadan
“urre berdearen hiria” deitzen zitzaion
Okondori.
Gaur egun Gore-Tex botekin eta kirol arropa jantzita zeharkatzen ditugu mendi hauek, hainbat egunetarako kaloria-dosiak motxila
arinean gordeta eta gure ergonomiara egokitzen diren
makulu koloredunetan sostengatuta.
Baina duela ez asko, beste batzuk ziren mendi hauetan barrena aritzen zirenak,
helburu oso ezberdin batekin: eguneko ogia egurra
ebakiaz lortzea. Duela mende erdi pasatxo Kantauriko
erlaitz osoko gazteak bertaratzen ziren inguru berde
eder honetara, eurek eraikitako etxolekin eta urdaia janaz bizirauten. Hori da “Oro
berde” nobelan kontatzen
dudan istorioa: Kantabriatik, Liebanatik edota Asturiasetik bertaratutako gazteena.
Baina istorio bikoitz bat
da, bi espazio oso ezberdinetan elkar nahastu eta gurutzatzen diren bi garaitan
kontatua: diktadurak ebakitako jendartearen garaia eta guk guztiok ditugun muga erreal edo irreal
horien atzetik azaltzen den
mundu modernoaren garaia.
(Datorren ekainaren 9an
Laudion aurkeztuko du liburua Roizek, 19:30ean Udal
Erabilera Anitzeko Aretoan)

11 53. ZENBAKIA /// 2016ko ekainaren 2a /// Aiaraldea

_kultura

Aiaraldea euskal kulturaz
blaitu da, astebetez

Eskualdeko hiru
idazleren lanak ekarri
ditu udaberriak
ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Uluka taldea izan zen Jalgi Egunean oholtzara igo zen taldeetako bat. Argazkia: Zuriñe Alava.
ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Astebeteko kultur eskaintza
oparoaz bete du Jalgi egitasmoaren lehen edizioak Aiaraldea. Iragan asteko astelehenetik ostiralera bitartean makina bat ekintza (65 zehazki) egin ziren, Euskal Herriko zein eskualdeko sortzaileen eskutik.
Nabarmentzekoa da aste horretan eskualdeko ikastetxeek
jokatu duten papera. Aipatutako
ekintza horietako asko ikasleei
zuzenduak egon dira, eta ikasgeletan egin dira zuzenean.
Aipatzekoak dira baita ostegunean eta ostiralean Refor enpresaldean egin ziren jardunaldiak,
zeintzuetan neurri zehatzak proposatu ziren euskal kulturaren
transmisio eta komunikazioa bermatzeari begira.
Larunbatean, berriz, Laudion
kokatu zen Jalgiren epizentroa.
Goizetik gauera arte makina bat
ekintzez osatutako egitarau oparoa egon zen.

Mila pertsona
inguruk bete
zituzten
Laudioko kale
eta plazak,
larunbatean
ospatu zen Jalgi
Egunean

+BIDEOAK ETA ARGAZKIAK:
Ikusi Jalgiren asteko egun guztietako bideo eta argazki galeriak.

Hobetzeko gauzak
Jalgiren lehen edizioa izan da
aurtengoa eta hurrengo urtean
bigarrena egiteko asmoa dago,
Euskal Herriko beste eskualde
batean. Hori baino lehen, baina, ekimena martxan jarri duten
eragileetako kideak bildu beharko dira, “plaza ibiltariak” duenaren eta eman ez duenaren inguruan mintzatzeko.
Lehen balorazioa positiboa
izan da. “Zaila eta nekeza izan
da, baina genituen helburuetako asko bete ditugu”, adierazi du
EHAZEko kidea den Jaime Valverdek. “Lortu dugu Aiaraldeko herriak euskal kulturaz betetzea”,
adierazi du Valverdek, baina gaineratu du “lehen urtea izanda”,
asko egongo dela hausnartzeko, “ondo atera diren gauzak eta
txarto atera direnak kontuan hartu eta hobeto eta lasaiago planteatuko dugu hurrengoa, lehen
edizio honek eman digun espe-

Kultura Ondare
lehiaketan garaile
ERREDAKZIOA I
Kultura Ondarea saria eta diploma jaso dituzte Laudioko Ikastolako ikasleak diren Iratxe Ibarrolak, Julen Arcok, Ainhoa Solanek, Joseba Gonzalezek eta Andere Canalesek Bilboko Euskadiko Artxibo Historikoan. Seiren
artean eginiko “Amama eta ni” bideoari esker gailendu dira. 66 bideo aurkeztu ziren guztira lehiaketara, eta epaimahaiak hiru aukeratu ditu, haiena horien artean.

Inma Roiz, Irune Llaguno eta
Pedro Ibarrola idazleek nobelak idatzi berri dituzte. Inma Roiz
okondoarra eleberri historikora
itzuli da “El oro verde”-rekin. Atzo
aurkeztu zuen liburua Okondoko
kultur etxean, udalaren babesarekin. Ekainaren 9an aurkeztuko
du bere azken lana Roizek Laudion, 19:30ean Erabilera Anitzeko Aretoan.
Irune Llaguno laudioarrak, berriz, Vicente Ferrer Fundazioan
izandako bizipenak bildu ditu “India, inicio del camino” liburuan.
Testuak fikzio zertzeladak ere
baditu eta Vicente Ferrerek berak sinatu du hitzaurrea. Sorgin
Tabernan egingo du aurkezpena
ekainaren 25ean.
Azkenik, Pedro Ibarrola zinegotzi amurrioar ohiak ere eleberria kaleratuko du laster: “Vientos del norte”. Egileak ez du azalpen askorik eman, ez du zehaztu zein izango den generoa, baina

Irune Llagunoren liburua.
aurreratu du Amurrion girotuta
egongo dela eta sentimenduek
pisu nabaria izango dutela istorioan. Herriguneko kioskoan eta
Sanz eta Garoa liburu dendetan
egongo da salgai.

Aketza Merino
HISTORIALARIA

_Lurpetik
Aiaraldeko euskararen datu historiko bat
Hurrengo lerrotan esango dugunak ez du Aiaraldeko euskararen historia aldatuko baina gure hizkuntzaren arrastoak topatzea
pozgarria da edozein kasutan, eta lekuko guztiak biltzea komenigarria da.
1746an Astobitzako Joseph de Urrutia Lezametak Ugaziko Bentilletan bizi zen emakume bati alabari buruzko berri faltsua zabaltzea leporatu zion Pedro Antonio de Larrea Urkabustaizeko alkatearen aurrean.
Dirudienez, erdaldun elebakarra zen Larrea hori. Horregatik,
Urrutiak itzultzaile bat izendatu zuen, testigu gehienek gaztelera
ulertzen ez zutelako: “ygnoran el castellano siendo como son vizcaínos (...) en lenguaje”. Aukeratutako itzultzailea Joseph de Guinea
Basterra izan zen, “inteligente en ambas lenguas”, garai hartan
Inoson (Ynosu, testuan agertzen den moduan) bizi baina Lezamako
Zulueta auzoan jaio zena.
Testuan ez dira lekuko guztien izenak agertzen; zortzi bakarrik ezagutzen ditugu. Badakigu Miguel Otegui Arana gipuzkoarrak
itzultzailearen beharra izan zuela, honek itzultzerakoan galdera
bat ahaztu zuelako eta horrela jaso zutelako epaiketan.
Beste kasuetan ez da ezer esaten, baina pentsatzekoa da gehienek itzultzailearen beharra izan zutela.
Beste bi lekuko ere gipuzkoarrak izan ziren, Francisco eta Ignacio
Alcorta. Gainontzekoak aiaraldearrak ziren, adibidez, Gabriel Aspuru Axpe baranbioarra eta Antonio Guinea, itzultzailearen anaia.
Ezin izan dugu besteen identitatea zehaztu baina abizenek argi
erakusten dute euren jatorria, Astobitza, Baranbio eta inguru
hauetan oso abizen ugariak izan zirelako: Antonio Aguirre, Pedro
Ugarte, Francisco Isasi…
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_kirola
Gogoan hartzeko denboraldi bat
igarota, taldeak hurrengo urteari so
Ikasturtearekin batera, apurka-apurka amaitzen ari dira baita eskualdeko kirol taldeen denboraldiak. Denetariko
emaitzak lortu dituzte, eta asko hurrengo denboraldiari begira lanean jarri dira jada.
ERREDAKZIOA I Beñat Bilbao Larrory

Nahiz eta kirol guztietan denboraldia ez amaitu, kirolari askok
oporrak hartzen dituzte udan.
Eskoletako jai egunak ere aprobetxatu egiten dituzte, indarrak
hartu eta ondoren irailean berriro denboraldiari hasiera ematen
diote, oporretatik indarberrituta itzuliz.
Futbola eta areto futbola
Urte gazi-gozoa izan da aurtengo denboraldia eskualdeko
futbol taldeentzat. Hala ere, oro
har, emaitza onak lortu dituzte
futbol eta areto futbol taldeek
eta jokalari gehienak oso gustura daude egindako denboraldiarekin. Areto futbolean, hurrengo
urtean, hiru taldek jokatuko dute
Arabako Lehentasunezko mailan. Izarobek eta Bagituxak zuzeneko igoera lortu dute, Amurrioko tadeak txapelketa irabaziz. Eraso Aiarak Euskal mailan
ezin izan du jaitsiera ekidin, urte
zail bat izan ostean.
Aiaraldeko beste taldeak ondo
ibili dira, bai Laudioko Harrobia,
“Arkada en la grada” eta Uxoa
afizionatuen lehenengo mailan;
eta baita bigarren erregional
mailan ari den Luxaondo taldea
ere, lehen fasean 3. postua lortu
ondoren, igoera fasea jokatuko
baitu hurrengo asteetan zehar.
Futbolari dagokionez, denetarik izan dute aiaraldeko taldeek.
Nabarmentzekoak dira Amurrioko lehen taldearen igoera edota
Urduñako nesken Kopa txapelketako garaipenak. Laudioko kadeteek ere igoera lortu dute aurtengo denboraldian, haien kategoriako lehen mailara igoz. Laudioko gazte eta Amurrioko erregional mailako taldeak, berriz,
maila bat gorago kokatzeko borrokan aritu dira azken unerarte.
Eskolartekoan aipatzekoa da
Amurrioko futbol eskolak egindako lana, Kaskagorri taldeak
kiroltasunaren saria lortu baitzuen Gernikan egindako nazioarteko Danone Nations-Cup
txapelketan. Etorkizuna taldeak,
aldiz, lehiatu beharrean, igandetan ondo pasatzeko jolas hezitzaileak egin ditu.

Goiko irudian CD Urduñaren garaipena. Behean eskuman Zaraobe Saskibaloi Kluba eta ezkerrean Nerea Monastria gimnasta / Aiaraldea.eus
Saskibaloia
Saskibaloi denboraldia paregabea izan da Aiaraldeko taldeentzat. Geroz eta gehiago egiten den kirola da saskibaloia, horren adibide nagusiena da Sugarrak taldeak izango dituen 11 talde eta eskola.
Gainera emaitza bikainak lortu
dituzte taldeek. Elkarte guztiek
ligaren bat irabazteaz gain, liga
igoera eskuratu baitute.
Horren adierazle dira Sugarraken erregional nagusien 2. mailarako txartela, eta Zaraobeko
emakumezko nagusien 1. mailarako igoera.

Futbol
denboraldiaren
emaitzak
gazi-gozoak
izan dira.
Saskibaloi,
judo edota
igeriketarenak,
berriz,
paregabeak

Arte martzialak
Oraindik ekintza ugari falta diren arren, Amurrioko Judo taldeak oso positibotzat jo du aurtengo denboraldia. Eneko Udaeta izan zuten Espainiako txapelketan ordezkari gisa, nahiz eta
ez zen oso ondo moldatu. Aurten, nabarmentzekoa da Amurrion izango den Espainiako Super Kopa txapelketa, estatukoen
artean hiru garrantzitsuenetako
bat delarik.
Taekwondoan ere txapelketa asko dira jokatzeke oraindik
baina Laudioko Taekwondo taldeko txikienek emaitza bikainak

lortu dituzte teknikako Euskadiko txapelketan. Hurrengo ekainaren 11n Espainiako txapelketa
izango dute Marina D’orren.
Igeriketa
Bestalde, igeriketa denboraldia ezin hobea egiten ari dira Igeriketa Laudioko kirolariak. Abiadurako Arabako txapelketan, federatuek postu onak lortu dituzte, nahiz eta nekeak emaitza hobeak lortzea galarazi.
Euskadiko Eskolarteko txapelketan, ordea, laudioarrek haien
markak hobetu zituzten Artxandan eta guztira 12 domina etxe-
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ratuz: 6 urrezko, 5 zilarrezko eta
brontzezko bat.
Gimnasia erritmikoa
Gimnasia erritmikoan Aresketa Gimnasia taldeak urte oparoa
izan du. Aipamen berezia merezi du Nerea Monsateriok, 2. postuan bukatu baitu Espainiako txapelketa oinarrizko gazteen mailan. Hala ere Arabako eskolartekoan ere emaitza onak bildu
zituzten taldeko txiki eta nagusienek.

Denetarik utzi
du aurtengo
denboraldiak
Aiaraldean.
Talde guztiak
kirolari
gazteenei begira
daude,
hurrengo
urteetan
jarraipena
bermatu nahian
Txirrindularitza
Nahiz eta denboraldia ez amaitu, emaitza ezberdinak lortu dituzte Aiaraldeko txirrindulariek.
Uxue Albizuak ginkanako Euskadiko txapelketa irabazi zuen eta
Asier Castilla bigarren izan zen linea mailako lasterketan. Kadete eta gazte mailako taldeak ere
denboraldi ona ari dira egiten eta
hurrengo asteetan izango dute
Euskadiko txapelketa.
Errugbia eta hockeya
Aurten jaiotako nagusien kategoriako Nerbioi Errugbi taldeak amaiera bikaina izan du azken hiru partidak irabazita. Garaipen horiei esker multzoko lehen
postua lortu eta sailkapen orokorrean 13. postua lortu zuten.
Gaztetxoen artean Bilboko taldearekin ari dira Aiaraldeko jo-

SASKIBALOIA
SUGARRAK

Nagusien erregionala (2.
maila): 8. postua.
Nagusien erregionala
(3. maila): 2. postua (2. mailara
igoko dira).
Kadeteak: Lehenengo ligan 3. eta
bigarrenean 1. postua.
Neska kimuak: 1. fasean azken
postua, 2. fasean 2. postua.
Mutil kimuak: 1. fasean azken

kalariak eta Bizkaiako txapelketetan emaitza onak lortu dituzte
Sub-12 eta Sub-14 kategorietan.
Eskubaloian nabarmentzekoa
Bizkaiko ‘C’ txapelketan Laudioko nagusiek lortutako Kopa. Aiaraldean dagoen eskubaloi talde
bakarra da Laudioko Eskubaloi
Kluba, eta bi lurraldetan jokatzen
dute, batetik nagusienak Bizkaian
eta txikienak Araban.
Hockeyan Euskal txapelketatan aritu dira eskualdeko areto taldeak. Ganbegi 6-2k lehen
mailako txapelketa poltsikoratu
du eta kadete mailako Satorrak
eta Rapid Apill sailkapenaren erdiko gunean mantendu dira. Belar Hockeyan, aldiz, ez da denboraldi gozoa izan Ganbegi taldearentzat, emaitza kaxkarrekin bukatu baitute.
Eskolartekoan, baina, Aiaraldeko taldeak jaun eta jabe izan
dira, hainbat txapelketa irabaziz.

ARETO-FUTBOLA
BAGITUXAK

Afizionatuak lehengo
erregionala: Txapeldunordea
(lehentasunezko mailara igo
dira).

LAUDIOKO
HARROBIA

Afizionatuak lehengo
erregionala: 7. postua 2.
multzoan.

UXOA

Afizionatuak lehengo
erregionala: 5. postua 2.
multzoan.

ERASO AIARA

Euskal Liga: 14. postua
(lehentasunezko mailara
jaitsi dira).

IZAROBE

Afizionatuak lehengo
erregionala: Txapeldun
(lehentasunezko mailara igoko
dira).

ARCADA EN LA
GRADA

Afizionatuak lehengo
erregionala: 1. multzoan 6.
postua.

LUXAONDO

Bigarren erregionala: 1.
fasean 3. postua (2. fasea
jokatzen ari dira).

Benjaminak: Markagailurik gabe
jokatzen dute.

ZARAOBE

Kimuak:
1. fasean lehenengoak eta
2. fasean 3. postua.
Haur-kategoria (neskak):
1. fasean lehen postua eta
2. fasean 4. postua.
Kimuak (emakumezkoak,
2. urtea): 1. fasean 1. postua eta
2. fasean 4. postua.

ESKUBALOIA
LAUDIO

Nagusien Bizkaiko B
Txapelketa: 8. postua
Nagusien Bizkaiko C
Txapelketa: 3. postua.
Senior C: Kopako txapeldunak.
Kadeteak: 5. postua 1. faseko A
taldean eta 4. postua 2. fasean.

TAEKWONDO
LAUDIO

Eskolarteko
Euskadiko Txapelketa:
- Freestyle kategoria:
Urrezko domina (Gentza Astobiza
eta Julene Garcia).
- Teknika maila: Zilarrezko
domina (Yerai Alonso) eta
brontzezko domina (Julene Garia,
Gentza Astobiza eta Ainare
Vega).

ERRUGBIA
NERBIOI

Euskal Liga 2. maila: 13.
postua.
Sub-14 (Nerbioi+Bilbo): Bizkaiko
Txapeldunak.
Sub-12 (Nerbioi+Bilbo): Bizkaiko
Txapeldunorde.

GIMNASIA
ERRITMIKOA
ARESKETA
KLUBA

Arabako eskolartekoa:
- Benjamin A: Irati Diaz
txapelduna.
- Kimuak A: Oneka Izarzelaia 2.
eta Ixeia Ortiz 3.
- Gaztetxoak A orokorra: Iraitz
Cantero 2., Ainhoa Gondra
3., Enara Ladislao 5., Maialen
Izarzelaia 6.
- Taldekako gaztetxoak:
Aresketak lehen postua.
- Gaztetxoak B: Uxue Derecho 3.
eta Naia Ganzabal 4.
- Taldekako gaztetxoak: Aroa
Elejalde eta Irati Astarloa 3.
- Kadeteak B: Oihane Elexpe 2.
- Kadeteak B taldeka: Aresketa 3.
- Taldekako Gaztetxoak: Elena
Parada eta Naroa Dominguez 1.
-Senior B: Amaia Gutierrez 2.
Espainiako Txapelketa:
- Oinarrizko gazteak: Nerea
Monasterio 2. eta Irene Esparza
72.

Haur kategoria (mutilak): 1.
fasean 2. eta 2 . fasean 6. postua.
Kadeteak (mutilak):
1. fasean 3. postua eta 2. fasean
6. postua.
Nagusien 3. maila (mutilak):
10. postua.
Nagusien 2. maila (neskak):
1. fasean lehenengo postua eta
2. fasean ere lehenengo postua.
Kimuak (emakumezkoak, 1.
urtea): 1. fasean 2. postua eta 2.
fasean 4. postua.

FUTBOLA
CD LAUDIO

Lehentasunezko
erregionala: 6. postua.
Ohorezko gazteak: 2. postua
(Igoera fasean 3. postua).
Kadete A: 1. postua (2. mailan,
lehen mailara igoko dira).
Kadete B: 10. postua (2. mailan,
Federazio Kopan 3. postua).
Haur kategoria A: 1. postua.
(Euskadiko eskolartekoak jokoan)
Haur kategoria B: 2. postua.
Haur kategoria C: 8. postua.

ALTZARRATE KE

Altzarrate A: 5. postua (1424 urte).
Altzarrate B: 4. postua (11-13
urte).
Altzarrate C: 6. postua
(6-11 urte).

CD AMURRIO

Lehentasunezko
erregionala:
1. postua (3. mailara igoko

da)
Lehen erregional maila:
4. postua.
Ohorezko gazteak: 15. postua
(Lehen mailara jaitsiko dira).

KASKAGORRI

Kaskagorri A: (Kadeteen
2. maila) 2. postua
(Lehenengo mailara igoko dira).
Kaskagorri B (Arabako kadeteen
2. maila): 10. postua.
Hau kategoria (Kaskagorri A):
3. postua.
Hau kategoria (Kaskagorri B):
6. postua.

CD URDUÑA

Emakumezkoen
taldea: Bizkaiko Kopako
txapeldunak
Gazte kadeteak (emakumekoak):
2. postua.
2. maila erregionala: 18. postua
(3. mailara jaitsi).
Bizkaiko gazteen 2. maila: 8.
postua.
Bizkaiko kadeteen 2. maila: 9.
postua.
Haur kategoria: 3. postua.
Kimuak: 5. postua
Benjamin A: 7. postua.
Benjamin: 9. postua.

INDARRA FT

Bizkaiko 3. maila
erregionala:
5. postua.
Bizkaiko kadeteen 2. maila:
13. postua.

ATXULAUR KE

Bizkaiko 3. maila
erregionala:
7. postua.
Gazteak (2. maila, 3. multzoa):
3. postua.
Kadeteak (Lehen maila): 12.
postua, bigarren mailara jaitsi.

TXIRRINDULARITZA
AMURRIO CLUB

Euskadiko
Ginkana
Txapelketa:
1. postua (Uxue

Albizua)
Euskadiko Linea Txapelketa:
2. postua (Asier Castilla)

HOCKEY
RAPID APILL

Gizonezko kadeteen areto
hockeyko euskal txapelketa:
5. postua

SATORRAK

Emakumezko kadeteen areto
hockeyko euskal txapelketa:
4. postua

GANBEGI 6-2

Lehenengo mailako
kadeteen areto hockeyko
euskal txapelketa: 1. postua
Gizonezkoen kadete euskal liga:
6. postua.
Liga norte kadete gizonezkoa:
7. postua.
Liga norte lehenengo
gizonezkoen maila: 8. postua.
Lehen mailako Arabako
Txapelketa: 1. postua.

LAUDIO IKASTOLA

Kimuen Arabako
Txapelketa:
3. postua.
Kimuen Arabako Liga belarrean:
2. postua.
Benjamin mailako San
Prudentzio Txapelketa: 1. postua.

LA MILAGROSA

Kimuen Arabako
Txapelketa:
2. postua.
Kimuen Arabako Liga belarrean:
3. postua.

HOCKEY LAUDIO
Lehen mailako Arabako
Txapelketa: 2. postua.

LUIAONDO

Kimuen Arabako Txapelketa:
1. postua.

LATIORRO

Benjamin mailako San
Prudentzio Txapelketa: 1. postua.

JUDO
AMURRIO

Euskadiko Txapelketa:
- Zilarrezko dominak: Bi.
- Brontzezko dominak:
Bost.
Eskolartekoa, Benjamin:
Lehen postua.
Eskolartekoa, Kimuak:
Bigarren postua.

IGERIKETA
IGERIKETA LAUDIO

Eskolarteko
Euskadiko
Txapelketa: 12 domina
(urrezko 6, zilarrezko
5 eta brontzezko 1).
Arabako Federatuen Txapelketa:
- 200 metroko estiloan 1. Mikel
Ibarretxe eta 2. Iraitz Duarte.
- 200 metro sorbalda: 1. Ainhoa
Ugarriza.
- 100 metro tximeleta: 2. Julen
Garcia.
- 50 metro sorbalda: 2. Endika
Burutxaga.
- 200 metro libre: 1. Asier Sanchez.
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_Herriko plaza
_agurrak

Naia eta Arhane

Zorionak polittek!!! 7 eta 4 urte!!
Ufalaaa, gure txikitxoak gora doaz!
Musutxus aita eta amaren partez!
Ama eta aita

@
Manex

Gure zezen txiki maitiari mosu
asko bere hirugarren urtebetetzean!!
Aitatxu eta amatxu

_denborapasak

ERRAZA

ZAILA

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

Markel

Zorionak (atzerapenarekin) zure
urtebetetzean eta zorte on azterketekin!!! Muakaaa!!
Lagunak

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

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

_agenda
06.02

OSTEGUNA
09:00 LAUDIO
IKASTAROA
Publizitatea sare
sozialetan
Garapen Agentzia
19:00 AMURRIO
BISITA GIDATUA
Carlos Perales
historialariaren eskutik
Santa Maria eliza
20:30 LAUDIO
BERTSO PINTXO POTEA
Izar Mendiguren eta
Onintza Enbeita
Berbots Euskaltegia

06.03

OSTIRALA
10:00 AMURRIO
EKITALDIA
Babesteko Sahararen
inguruko referenduma
Juan Urrutia plaza
16:00 AMURRIO
IKASTAROA
Autodefentsa ikastaroa
emakumeentzat
Bañueta Kiroldegia

19:00 AMURRIO
HITZALDIA
Demokraziaren krisialdia;
Erabakitzeko eskubidea
Katekesi Aretoa
20:00 ARRANKUDIAGA
MUSIKA
Ane Bejerano eta Edu
Basterra
Gizarte Etxea
20:00 AMURRIO
SARI BANAKETA
XXXVII. ‘Amurrioko
hiribildua’ argazki lehiaketa
La Casona
20:00 AMURRIO
DANTZA EMANALDIA
J. Urruñuela
kontserbatorioa
Amurrio Antzokia
20:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Red Death, Protester,
Shinigami
Orbeko Etxea

06.04

LARUNBATA
GURE ESKU DAGO
EKITALDIA

16:00 LAUDIO
GASTRONOMIA
Garagardoaren ibilbidea
tabernetan
Herrigunea

19:00 LAUDIO
XXI. HERRIEN JAIALDI
KULTURALA
Txosna irekiera eta
kontzertua
Aldai plaza

06.04 LARUNBATA
ZUBIAUR PLAZA
09:00etatik aurrera:
Mendi ibilaldia, argazki
herrikoia, ekitaldia,
garrafa, bazkaria...

08:00 URDUÑA
BOLA JOKOA
Euskadiko txapelketa
Bolatokia

06.05

19:00 ARTZINIEGA
AUZO BATZARRAK
Mendieta, Barrataguren eta
Ureta
Udalbatza aretoa

09:00 LAUDIO
FUTBITO
12 orduz futbolean
Lamuza Ikastetxea

11:00 LAUDIO
IKASTAROA
Haurren masajeak
Kultura Etxea

19:30 AMURRIO
HITZALDIA
Errefuxiatuak, Diana Urrea
EH Bilduko aditua
Katekesi Aretoa

IGANDEA
06.04 LARUNBATA

GARDEAKO HOCKEY
ZELAIA
10:00etan partidak
14:30ean bazkaria
16:00etan sari banaketa

10:00 AMURRIO
AMURRIO HIRIBILDUA
SARIA
Umeen futbol 7
txapelketa
Refor zelaia
10:00 AMURRIO
EKITALDI POLITIKOA
BabestekoSahararen
inguruko referenduma
Juan Urrutia plaza
11:00 AMURRIO
IKASTAROA
Autodefentsa ikastaroa
emakumeentzat
Bañueta Kiroldegia
11:00 LAUDIO
XXI. HERRIEN JAIALDI
KULTURALA
Dantza, pregoia,
gastronomia...
Aldai plaza

17:30 URDUÑA
EUSKARA PLAZARA
Perkusio afrikarra eta
musika tresnen tailerra
Foru Plaza
18:00 ARTZINIEGA
UMEENTZAKO IPUINA
Kontaidazu istorioa
scrachtekin
Liburutegia

HOCKEY EGUNA

18:00 ARTZINIEGA
AUZO BATZARRAK
Soxoguti eta Barrones
Udalbatza aretoa

20:00 LAUDIO
TRASH KONTZERTUA
Solstice, Sofisticator,
Moshaholics...
Orbeko Etxea (7 €)

11:00 AMURRIO
ERAKUSKETA
Juan Aranoa Arte
Eskolako ikasleak
San Anton plaza
11:00 ARRANKUDIAGA
TXANGOA
Ispasterreko herri
galdeketa
Herriko plaza
11:00 LAUDIO
XXI. HERRIEN JAIALDI
KULTURALA
Txosna irekiera eta folka
Aldai plaza
13:00 ARETA
ENKANTEA
Jaiak finantzatzeko
Plaza Berria

06.06

ASTELEHENA
14:30 LAUDIO
IKASTAROA
Nire bezeroa, nire altxorra
Apill bulegoak

11:30 AMURRIO
APDEMA JAIA
Musika, bazkaria,
mugendo erakustaldia...
Aresketa Ikastola

16:00 AMURRIO
IKASTAROA
Interneteko marketinga
Refor

19:00 LAUDIO
SARI BANAKETA
Peña Altzarrateren sariak
Lanbide Heziketa

20:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Gloom Sleeper, 1991
Orbeko Etxea

19:30 ARTZINIEGA
GOIKO PLAZAKO JAIAK
Umeentzako jolasak,
tortilla txapelketa...
Goiko plaza

06.07

ASTEARTEA

06.08

ASTEAZKENA
14:30 LAUDIO
MARKETING IKASTAROA
Apill bulegoak
18:00 ARTZINIEGA
AUZO BATZARRAK
San Antonio, Benta, Gordeliz,
Artumiana eta Caserias
Udalbatza aretoa

06.10

OSTIRALA
18:00 LAUDIO
LOMCE EZ
Gure Hezkuntza
plataformaren agerraldia
Herriko plaza
19:00 LAUDIO
ROCIO JAIA
Umeentzako ikuskizuna
Andaluzia Etxea
20:00 BARANBIO
XIX. AHUNTZ EGUNA
Hitzaldia eta afaria
Garrastatxu

06.11

LARUNBATA
08:00 AMURRIO
TXANGOA
Morra de Lechugales eta
Cares
Herrigunea

_ezin galdu

SAHARAREN ALDEKO JAIA: Zemiako Intifada (kolonialismoaren aurkako
lehenengo matxinada) eta Saharako autodeterminazio eskubidea
aldarrikatzeko zein babesteko aterako dira Juan Urrutia plazara eta
Guk eskulturura. Besteak beste, referendum sinbolikoa gauzatuko dute.

AHUNTZ EGUNA: Baranbion ospatuko dute XIX. edizioa ekainaren 10ean
eta 12an Garrastatxun. Lehenengo egunean hitzaldia eta afaria egingo
dute. Igandean, egitaraua egun osokoa izango da; mendi ibilaldiarekin
abiatuko dute, gero azoka, herri bazkaria eta jaia helduko dira.

10:30 AMURRIO
SAGARDOTEGI IRTEERA
Aisia Eskaut Taldeko begirale
ohi eta laguntzaileen bilera
Telefonica (45 €)
11:00 LAUDIO
ROCIO JAIA
Gastronomia txapelketa,
bazkaria, errezitaldia,
flamenkoa...
Andaluzia Etxea
17:00 MENAGARAI
HITZALDIA
Beste begirada posiblea:
aniztasun familiarra
Eskola zaharra
17:00 LAUDIO
KIROLA
Tenis erakustaldia, partaidetza
irekia
Herriko plaza
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_kontra

aiaraldea.eus

Andrea

Ulloa
KAZETARITZA IKASLEA

_Leihotik

Rubi

Ezinbestekoa

ERLANTZ OTAOLA

“Astronauta probetara aurkeztuko naiz 30 urte
inguru ditudanean, hori baita sasoirik onena”
ERLANTZ OTAOLAk (Urduña, 1993) astronauta izatea du amets. Espazioaren inguruko ikerketa bat egiten
dabil, espazioko teknologiaren inguruko masterra egiten, hain zuzen ere.
ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Zure helburua astronauta izatea da. Nondik datorkizu horretarako grina?
Txikitatik argi nuen, gauetan zerura begiratzean eta
izarrak ikustean hor inguruan zer egongo ote zen
pentsatzen nuen beti. 9
urterekin NASAra gutun
bat bidali nuen eta erantzun egin zidaten. Oso
oso zaila da astronauta izatea, baina
lortzea gustatuko litzaidake.

Astronauta izateko bidea, zaila al da?
Ia ezinezkoa. Azken probetara 10.000 pertsonek eman zuten izena eta 6
bakarrik aukeratu zituzten.
Hamar urtean
behin irekitzen
dira zerrendak
eta probak, nazioartekoak dira.
Ezaugarri jakin
batzuk badituzu aukera izan
dezakezula pentsa dezakezu, baina Suediara joan ginenean bertako Espazio
Agentziara hitzaldi extraofi-

zial bat eman ziguten astronauta nola izan jakiteko. Doktoretza
izateak, errusiera jakiteak (entrenamendu probak hizkuntza
horretan dira eta), nabeak pilotatzeko tituluak (helikopteroak,
hegazkinak...), taldekako kirolak
praktikatzeak... laguntzen dutela esan ziguten. Inbertitzen den
dirua gehiegi da dibertsioagatik
soilik joateko hara gora.
Nolakoa da zure eguneroko
lana?
Orain nahiko lasaia. Planetetako errobotekin nabil, hori da
nire master amaierako lana. Espazioan errobota puntu batetik bestera bera bakarrik joateko teknologia garatzen ari naiz,
oztopoak saihestuz eta uneoro
non eta nola dagoen jakinez.
Proiektu hau errealitate bilakatzeko aukera dugulakoan
nago. Holandan aurkeztuko
dugu abenduan. Globo batean

jaurtitzea da azken helburua,
eta 6 proiektu gaude fase horretan.
Fase hori gainditzen badugu
uztailean Europako Agentziako
kide batzuk etorriko dira gure
lana gertutik ezagutzera: inplikazioa, proiektua... Gauzak ondo
bidean urrian jaurtiko da, Suedian.
Aurrera begira zein da zure
asmoa?
Honetan jarraitzea. Astronauta probetara aurkeztuko naiz
30 urte inguru ditudanean, hori
baita sasoirik onena.
Bien bitartean ikerkuntzan jarraitzeko asmoa dut, misioak
prestatzen dituzten enpresetan
ere lan egin dezaket.
Gure lan bakoitza garatzeko 10 urte inguru behar dira, eta
espaziora jaurtitzerako akaso
30 urte pasako dira, hortaz, badugu puska baterako lana!

M

ozkortzen gaituzu
baina beti joaten gara
etxera bakarrik. Zure
eskuak irekitzen dizkiguzu astebururo baina gaueko
bostetan Antzokira bidaltze gaituzue. Gaua inoiz ez dela amaituko hitza ematen diguzu astebururo, baina lehenengo eguzki izpiekin etxera joan behar gara
edo nola ez, Aldatz tabernara
gosaltzera. Jasan ditugun jauzi ikusgarrietan egon zara lekuko bezala, barreak eutsi ezinean.
Aje guzti-guztietan ere bai, kafe
fuerte batekin lokartu ez gaitezen. Diodan bezala gure bizitzan
gertatu diren istorio askoren
ikusle izan zaitugu, kasu batzuetan ere protagonista. Une batzuetan zuri esker pertsona ikaragarriak ezagutu ditugu, besteetan “ezagutzen” genituen pertsonekin benetako harremana
sortu dugu. “Maite zaitut” urduri asko atera zaizkigu pentsatu
gabe horma horien artean, baina agur mingarri asko jasan ditugu zurekin alboan. Horregatik,
gurekin bizi izan dituzun gauza
hauengatik eta asko gehiagorengatik… zer egingo nuke zu gabe
ene Malekoi maitea!

