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

Maria Jesus
Etxeko langilea

Etxeko lanen bat bai bidali 
behar zaiela uste dut. Errutina, 
ikasketa ohiturak eta lan 
erritmoa garatzen laguntzen 
diete etxeko lanek gazteei. Modu 
horretan helduak direnean ez 
dute arazorik izaten. Hori da 
gutxienez nik nire seme-alabekin 
bizi izan dudana.  

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Begoña
Ile-apaintzailea

Haur bakoitzaren beharren 
arabera izan beharko litzateke. 
Etxeko lanak umeentzako izan 
beharko lirateke, ez gurasoentzako. 
Inor ez litzateke, adibidez, etxean 
ordenagailu bat eta inprimagailu 
bat izatera derrigortuta egon 
beharko. Nire lana gurasoa izatea 
da, ez irakasle izatea.

?
_GALDERA

Umeei etxeko lanak 
bidaltzearen aldekoa 
zara?

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

Maria Helena
Etxeko langilea

Nire ustez ondo dago etxe-
ko lanak izatea, ikasten jarraitu 
ahal izatea ahalbidetzen baitute. 
Egongo da, baina, haurrek den-
bora libre gehiago behar dute-
la pentsatzen duenik. Nire ala-
ba bere kabuz moldatzen da bi-
daltzen dizkioten lanak kudea-
tzeko.

Segundo
Jubilatua

Nahikoa dute ume gizajoek 
egunero klasean 7 ordu iga-
rotzearekin. Gurasoek ere aski 
daukate lanean sartzen dituzten 
orduekin, ez lukete gero umeen 
etxeko lanei so egon beharko. 
Ikasketak sekulako neke psiko-
logiko eta fisikoarekin amaitzen 
dituzte horrela gazteek.

Arantza
Langabea

Apur bat bai. Etxeko lanak 
izateak klasean ikasitakoa bes-
te ikuspuntu batetik begiratzea 
ahalbidetzen dizu, edukiak ho-
beto ulertzeko aukerak ema-
nez. Baina, nire ustez, adinean 
dago gakoa. 6-10 urte bitarte-
ko umeek oraina bizitzen ikasi 
behar dute.

Andoni
Aldekoa
KAZETARIA

_Balkoitik

Ekipamenduen 
Plan baten beharra 
dago Laudion

N ire etxetik herria-
ren erdigunera jais-
ten naizenean egu-
nero egiten dut topo 

Lamuzako Frontoiko erai-
kin berreskuratuarekin, Mu-
sika Etxea bezala ere ezagu-
tzen dena. SOS Laudioko La-
muza Parkea plataforma-
ren mobilizazioek eta Arabako 
Foru Aldundiaren sentsibilita-
te instituzionalak egin dute po-
sible berreskuratze hori gau-
zatzea.

Eta Lamuza Parkean ere ko-
katua dagoen Kasinoa berres-
kuratuko da baita. Ondo deri-
tzot horri ere. 

Eta erabilera anitzeko zen-
troaren eraikitzea planifikatu 
da Latiorron. 

Eta nagusien egoitza zaha-
rra erabilera berriak plantea-
tzeaz hitz egiten da. 

Eta badugu baita kultura 
etxea, parkean ere kokatua 
dagoena.

Ez dago dudarik: Laudiok 
badu ondare arkitektonikoa. 
Ondorengotza gisa iritsi zai-
gun bakarra da, zoritzarrez, 
baina zaindu behar dugu.

Zintzoki uste dut Laudioko 
Ekipamenduen Plan bat egin 
behar dela, ekintzak toki ba-
tean bildu eta eskaintzaren 
koherentzia bilatuko duena 
eta, batez ere, zerbitzu horien 
etorkizuneko jasangarritasuna 
bermatuko duena.

Horrela egiten ez bada, in-
bertsio gaitasuna eta Lau-
dioren modernizazioa hipo-
tekatua geratuko direlakoan 
nago.

_gutunak
Gure gainetik izarrak bakarrik!
Aimar Gutierrez (Laudio)

Gaztea izatea eta iraultzaile ez izatea kon-
traesan biologiko bat ere badela zioen 
Allendek. Belaunaldiz belaunaldi, Eus-

kal Herriko gazte mugimenduak, eskola ordu hori 
galdu ez zuela erakutsi du aise, bizitzaren zientzia 
omenduz, egunerokotasuna irauliz. Gaur ez gaude 
kontrako atakan. Gure gainetik milaka zapalkuntza 
pairatzen ditugu egunero, gure bizitzaren arlo oro-
tan. Tematiak gara gazteak, baina. Antolatuz eta bo-
rroka espazioak piztuz arrakalak sortu ditugu pala-
zioko hormetan. Badakigulako elkarrekin dihardu-
gun une oro izarrak bakarrik ditugula gainetik.

Abenduaren 9tik 11ra Barañainen ospatuko dira 
Euskal Herriko gazte mugimenduaren topaketak;  
GAZTERAIKI. Gazte mugimenduaren espresio guz-
tiak bildu eta aurrera jotzeko tresnak jarriko dira 
mahai-gainean. Gure oraina irauli eta etorkizuna 
eraikitzeko tresnak: euskaratik, sorkuntzatik, femi-
nismotik, etxebizitza eremuan... Aurrerapauso han-
di baten aurrean dago gazte mugimendua. Gainetik 
izarrak bakarrik ditugun honetan, eurek ere badute 
beldurra sentitzeko arrazoi ugari. Guztia nahi dugu-
lako, guztia lortzera goaz!

Mendekua eta zigorra
Agapito Valle (LAB Aiaraldea)

2014ko martxoan, Troikako buruzagi gore-
nak etorri ziren Bilbora. Bisita hartan bo-
tere politikoaren erabateko menpekotasu-

na geratu zen agerian, espainiar estatuarena nahiz 
Eusko Jaurlaritzarena. 

(...) Probokazio hutsa izan zen, eta jakina, mobili-
zazioak eginez erantzun zitzaion kalean. Mobiliza-
zioak manifestazio handi batekin burutu ziren, non 
gaztaka batzuk jazo ziren, sortu zen tentsioa me-
dio, horrenbesteko hipokresiaz aspertuta, itxarope-
na galdu izanak eta aipatutako erakundeen eraba-
kiek (...) eragindako horrenbesteko egoera dramati-
koek sorturiko etsipenaren ondorioz. Horren ondo-
rioz, bost lagun atxilotu zituzten. 

(...)Horietako bost pertsonetako bati, Aiarako en-
presa batean gure sindikatua ordezkatzen duen ki-
deari, 5 urteko kartzela zigorra eta 213.000 eurota-
ko isuna eskatzen dizkiote.

Horregatik animatzen zaituztegu bat egin deza-
zuen epaiketak direla eta prestatu diren protesta 
ekimenetara; eta, zehatzago esanda, bat egin deza-
zuen JEZeko enpresa batzordeak deitu dituen mobi-
lizazioekin.

JEZ Sistemas Ferroviarios
Arantzar, z/g • LAUDIO (Araba)

Tel.: 946 721 200  //  infor@jez.es

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

94 672 65 43
info@grafiksarea.com

www.araba.eus
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Aiaraldea

Reforreko 
gimnasioaren 
zorua aldatuko 
dute 

 ERREDAKZIOA I  
Aitor Aspuru Saez

Amurrioko Udalak iragarri du 
Reforreko gimnasioako zorua al-
datzeari ekingo diola aurki, eta 
ondorioz, ezingo dutela entre-
natu egun batzuetan ez Aiara 
Dantza Taldeak ezta Kick Boxing 
Amurriok ere. Inbertsioa 9.600 
eurokoa izango da. Lanen bitar-
tez egurrezko lurra kendu eta bi-
nilozko materiala jarriko dute. 

Amurrio

Farmazia zerbitzu 
iraunkorra jarri ala 
ez aztertzen da 
Eusko Jaurlaritza

 ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares     
Amurrion farmazia zerbitzu 

iraunkor bat jartzeko behar bes-
teko beharra dagoen aztertzen 
ari da Eusko Jaurlaritzako Osa-
sun Saila. Amurrioko Udalak es-
katu dio azterketa hori egitea. Irai-
lean ekin zion lagun talde batek si-
nadurak biltzeari, herrian egune-
ro guardiako farmazia bat ego-
tea eskatuaz. Aste gutxian 3.000 
sinadura fisiko baino gehiago bil-
du zituzten.

Frontoi kaleko obrak esleitu 
berri ditu Amurrioko Udalak. As-
faltados y Construcciones Mor-
ga S.L. enpresa arduratuko da 
lanak gauzatzeaz, 847.977,92 
euroko aurrekontuarekin. 

Hilaren amaieran hasiko dira 

obrekin, eta 12 hilabeteko epean 
amaitu beharko dute proiek-
tua. Udaletik adierazi dute ka-
lea “oso-osorik eraberritzea” 
dela asmoa, “zirkulazioa be-
rrantolatuaz, oinezkoentzako 
gune berriak sortuaz eta insta-

lazioak berrituaz”. Kalearen di-
seinua ere egokituko dela adie-
razi dute, “mugikortasun plana-
ren irizpideekin bat etor dadin eta 
Juan Urrutia plazarekin dauden 
arazoak konpon daitezen”.

Horrez gain, hiriko zerbitzu 
eta instalazio guztiak (ura, sa-
neamendua, telekomunika-
zioak, argiteria, elektrizitatea eta 
abar) berritu eta aireko instala-
zioak lurperatuko dituzte epeal-
di berdinean.

Modu horretan herriko irisga-
rritasuna “erabat hobetzea” es-
pero dutela adierazi du Josune 
Irabien alkateak.

Aparkatzeko tokia
Obrak egin bitartean auzoki-

deek aparkatzeko aukera izan 
dezaten toki bat atondudu Uda-
lak; Lucas Rey eta José Madina-
beitia kaleen arteko elkargunean 
dago 1.168 metro karratuko es-
pazio hori.

 Irabienek azaldu du udalaren 
asmoa dela “kaleko obrak bu-
katutakoan ere aparkaleku pu-
bliko bat egotea hirigunetik ger-
tu, dauden premiei erantzuteko”.

Hilaren amaieran hasiko 
dira Frontoi kaleko obrak 

Kalea guztiz berritzea da obraren xedea. Argazkia: Hauxe da

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Amurrioko Udalak diru-lagun-
tza jaso du Arabako Foru Aldun-
diaren aldetik enplegu programa 
abiatzeko, eta ondorioz, 7 pertso-
na kontratatuko ditu datozen hi-
labeteetarako.

Kontratatua izateko baldintzak
Langileek hurrengo baldintzak 

bete beharko dituzte: 44 urtetik 
gorakoa eta enplegu-eskatzai-
lea izatea, Lanbiden izena eman-

da egotea eta langabezian egotea 
(gutxieneko antzinatasuna, bi ur-
tekoa).  Bestalde, gutxienez, 2 ur-
teko lan-esperientzia izan behar-
ko dute lorezaintza edo basozain-
tzan, eta diru-sarrerak bermatze-
ko errenta eduki beharko dute. 

Langileburu bat ere kontra-
tatuko dute. Postu horretarako 
eskakizunei aurrez aipatutakoez 
gain, lorezaintza edo basgozain-
tzako lehen mailako ofiziala iza-

tea edo eremu horiekin zerikusia 
duten adarretan LH2ko presta-
kuntza-maila izatea izango da ez-
binesteko baldintza. 

Lehentasuna izango dute Amu-
rrion erroldatuta daudenek (gu-
txienez, lau urteko antzinatasuna) 
eta azken hiru urteotan Amurri-
ko Udaleko enplegu-programe-
tan parte hartu ez dutenek. Infor-
mazio gehiago nahi duenak Amu-
rrioko udalera dei lezake.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Zazpi pertsona langabetu kontratatzeko 
enplegu programa eskainiko du Udalak

Trenbide sarean 
hainbat obra 
egingo dituztela 
iragarri dute

 ERREDAKZIOA I  
Txabi Alvarado Bañares

Iragan ostegunean bildu ziren 
Aiaraldeko EH Bilduko alkateak 
RENFE eta ADIF enpresetako ar-
duradunekin. 

Bi enpresetako ordezkariek bi-
leran adierazi zuten egun dau-
den gabeziei aurre egiteko hain-
bat obra egingo dituztela. Ba-
tetik, Aretako geltokian zenbait 
berrikuntza egingo dituzte, iris-
garritasuna eta segurtasuna ber-
matzeari begira. 

Era berean, azpiegituretan eta 
argiztapenean hobekuntzak egin-
go dituztela iragarri zuten, bai-
na ez zuten zehaztu nasa bate-
tik bestera joateko dagoen tren-
bide gaineko pasabidean zer al-
daketa egingo dituzten. Proiek-
tua 2017rako amaitzea aurreikusi 
dute. 

Laudioko geltokian igogailua
Laudion ere hainbat obra egin-

go dituztela jakinarazi zuten 
RENFE eta ADIFek, geltokiraino-
ko irisgarritasuna bermatzeko 
igogailu berri bat jartzea, kasu.

Eskualdeko gainontzeko gelto-
kietan ere gauzatuko dituzte zen-
bait berrikuntza. Nasatik trenera 
bitarteko irisgarritasuna berma-
tzeko obrak egingo dituzte, bes-
teak beste.
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Laudio

Laudioko Udalak jakinarazi du 
kiroldegian hobekuntzak egingo 
dituztela. Hasteko, gimnasioa le-
kuz aldatuko dute; ariketa tres-
nak kafetegira eramango dituzte, 
eta horrela espazio gehiago izan-
go du azpiegiturak. Horretarako 
lanak egin beharko dituzte eta su-
kaldea eraitsi.

Bestalde, asteburuko zerbi-
tzuaren esleipen berria presta-
tzen ari da Udala. Izan ere, as-
teburuko zerbitzua kanpoko en-

presa batek kudeatzen du. Gauzak 
horrela, orain arte astelehenetik 
igande goizera irekitzen zuten ki-
roldegia, baina hurrengo urtean 
igande osoz erabiltzeko aukera 
eman nahi dute.

Horrez gain, uztaileko zerbitzua 
ere luzatu nahi dute. Berez, kirol-
degian lanak egiteko uda balia-
tzen dutenez, uztailaren hasieran 
ixten dute, baina aurrerantzean 
uztailaren 24an egiteko asmoa 
daukate.

Kiroldegiko gimnasioa lekuz 
aldatuko dute

Hainbat hobekuntza egingo dituzte kiroldegian.  Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Guardian enpresan hitzarmen 
kolektiboa sinatu dute 

Langileek 2012an eginiko grebaren irudi bat. Argazkia: aiaraldea.eus

Guardian enpresako langile ba-
tzordeak hitzarmen kolektibo be-
rria sinatu dute, ELA sindikatuak 
plazaratu duenez. Sindikatu guz-
tiek babestu dute akordioa.

Erakundeak modu positiboan 
baloratu du hitzarmena eta zen-
bait lorpen azpimarratu ditu. Ho-
rien artean daude lanaldiaren 3 
eguneko murrizpena, soldaten 
igoeretan KPIrekin % 0,5 gehiago 
bermatzea, hilero 30 euro gehia-
go jasotzea 5. eta 3. txanden plu-
setan, bigarren txanden plus bat 
sortzea 30 eurorekin, eta antzi-

natasunagatik diru-sarrera area-
gotzea. “Horrez gain, ABEren osa-
garria hobetzen da, bai lan istri-
puagatik, bai gaixotasun arrunta-
gatik”. 

Sindikatutik adierazi dute, ordea, 
Mutualitateak ezin izango dituela 
gaixotasun arruntengatik hartuta-
ko aldi baterako ezintasunak kon-
trolatu ezta kudeatu ere. “Lan 
erreformaren aurkako blindajea 
mantentzen dugu eta oraindik di-
rauten kolektiboen arteko diskri-
minazioekin bukatzeko aurrera-
pausoak ematen dira”.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Arrañoko 
igogailuko lanak 
3 edo 4 hilabetez 
atzeratuko dira 

 ERREDAKZIOA I 
Aitor Aspuru Saez     

Laudioko Udalak iragarri du 
Arrañoko igogailua jartzeko 
obrak atzeratuko direla 3 edo 4 hi-
labetez. Izan ere, 400.000 euroko 
inbertsioa egiteko asmoa zeukan 
tokiko erakundeak, baina deialdi-
ra ez da enpresarik aurkeztu. 
Hautagairik gabe geratu ostean, 
udal teknikariek aztertu beharko 
dute hasierako prezioa, lehiaketa-
ra atera eta enpresek eskaintzak 
egin ditzaten. Hori dela eta, gu-
txienez 3 edo 4 hilabetez beran-
dutuko da lanen hasiera.

Guztira, lanek % 25eko diru-la-
guntza jasoko dute Eusko Jaurla-
ritzaren aldetik.

“Cafe pendiente” 
ekimena martxan, 
Nomeolvides-en 
eskutik 

 ERREDAKZIOA I  
Txabi Alvarado Bañares   

Proiektu berri bat jarri du mar-
txan Laudioko Nomeolvides el-
karteak, baliabide ekonomikorik 
gabeko herritarrei laguntzeko. 
Pertsona horiei kafe edo pintxo 
batera gonbidatzean dantza eki-
menak. Egitasmoan parte hartze-
ko honakoa egin behar da: taberna 
edo kafetegi batean kafe edo pin-
txo bat ordainduta uztea. Baliabi-
derik gabeko herritarrak gertu-
ratu eta “zintzilik” dauden pintxo 
edo kafe horiek hartu ahal izango 
dituzte doan. Momentuz herriko 
hiru tabernek hartuko dute par-
te ekimenean: Arkupek, Indriskak 
eta Kukulluk.

Azaroaren 24an epaituko dute 
Iñaki Montes Bilboko Auzitegian. 
5 urteko kartzela zigorra eta 
214.500 euroko kalte ordainak 
eskatzen dizkiote JEZ enpresa-
ko langile batzordeko kideari, 
Troikaren aurka Bilbon 2014ko 
martxoaren 3an egin ziren pro-
testetan parte hartzeagatik. Iña-
ki Montesek behin baino gehiago-

tan aldarrikatu du leporatzen diz-
kioten akusazio guztiak faltsuak 
direla.

Manifestazioa
JEZeko langile batzordeak ma-

nifestazioa deitu du gaurko (aza-
roak 17), epaiketaren aurka pro-
testatzeko. Mobilizazioa 19:30ean 
hasiko da Lamuza Plazatik. 

Iñaki Montesen atxiloketaren unea.  Argazkia: Info7

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Okondo

Herriko argiteria 
eta frontoia 
berrituko ditu 
Udalak  

 ERREDAKZIOA I     
Aitor Aspuru Saez

Okondoko Udalak bi lan garran-
tzitsu abiatuko ditu laster. Alde 
batetik, argi publikoa aldatzeko 
esleipena aurkeztu dute. 88.000 
euro bideratuko dituzte horreta-
ra eta, guztira, 92 LED bonbilla ja-
rriko dituzte. Horrez gain, koadro 
elektrikoak ere egokituko dituzte, 
industria lege bete dezaten. Ser-
gio Tato alkateak adierazi du ur-
tea bukatu baino lehen burutuko 
dituztela lanak.

Bestalde, Foru Planaren finan-
tzazioaz frontoia konpontzeko es-
leipena prestatzen ari dira. Obra 
horietarako 515.000 euroko gas-
tua aurreikusi dute.

JEZeko langile bati 5 urteko 
kartzela eskaera egin diote, 
Troikaren aurka protestatzeagatik

Urduña

Organikoa 
jasotzeko 7 
edukiontzi jarri 
ditu Udalak 

 ERREDAKZIOA I 
Aitor Aspuru Saez     

Jatorri begetaleko gai organi-
koa jasotzeko 7 edukiontzi jarri ditu 
Urduñako Udalak Gernika plazan 
Otxomaio alboan, San Frantzis-
ko auzoko aparkalekuan, Aduana 
eraikinaren atzean, Gran Via kale-
ko 10-12 zenbakietan, Mikel Deuna 
auzoan, Landatas auzoan eta La 
Antiguan. Birziklatzeko konpromi-
soa hartuko dutenei emango dizkie 
udalak kuboa, poltsa konpostaga-
rriak, edukiontzia irekitzeko giltza 
eta azalpen eranskinak. 
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Orozkoko Udalak urriaren 24an 
abiatu zituen futbol zelaiko lanak. 
145.200 euroko inbertsioa egin-
go dute kirol azpiegituran, baina 
hasierako diru kopuru hori 6.000 
eurotan garestituko da. Izan ere, 

duela egun batzuk norbaitek ber-
tan zegoen fenwis ibilgailua har-
tuta hainbat kalt eragin zituen ze-
laian. Tokiko erakundeak ekintza 
salatu du, eta kalteak 6.000 eu-
rokoak direla jakinaraziz.

6.000 euroko kalteak eragin 
dituzte futbol zelaian 

6.000 eurotan baloratu dituzte eginiko kalteak. Argazkia: Orozkoko Udala

ERREDAKZIOA I Aitor Asouru Saez

Lezama Zollo Aiara

(ARGAZKI GALERIA) Zolloko Jaiak: Ostegunean abiatu zituzten Zolloko 
San Martin jaiak. Eskualdeko jende ugari igo zen larunbat gauean 
bertara, kontzertuez eta jai giroaz gozatzeko asmoz. Larunbat 
honetan (azaroak 19) amaituko dira festak. Argazkia: Garazi Abrisketa

Orozko

(ARGAZKI GALERIA) Lezamako Jaiak: Iragan larunbata izan zen 
Lezamako Jaien egun nagusia. Bigarren Mendi martxarekin hasi zen 
eguna, eta herrien arteko kirol probekin eta kontzertuekin amaitu 
zuten festa.

Artziniega

Euriak iaz 
eragindako 
kalteak konpondu 
dituzte 

 ERREDAKZIOA I  
Aitor Aspuru Saez   

Iazko euriak medio Sendegi eta 
Arbaitza auzoetako errepideetan 
lur-jausiak egon ziren, baina kon-
ponketak bukatu ditu dagoeneko 
Udalak. Horretarako, 10.391,54 
euro gastatu dituzte Sendegin 
,eta 54.021,59 Arbaitzan. Inber-
tsioaren % 90 Bizkaiko Foru Al-
dundiaren esku geratu da eta 
Udalkutxa bidez finantzatu dute.

Goienkale 
kaleko galtzada 
konponduko du 
udalak 

 ERREDAKZIOA I     
Aitor Aspuru Saez   

Goienkale galtzada-harrien jun-
turak konpontzeko lanak abiatu-
ko ditu Udalak. Leku kaltetuene-
tan gauzatuko dituzte obrak; 190 
metro karratu ingurutan, alegia. 
Aurrekontua 5.678 eurokoa da 
eta udal baliabideak ez ezik, Eus-
ko Jaurlaritzako eta Gernika fil-
meko aseguruaren kalte-ordai-
nen dirua ere erabiliko dute.

Argiteria publikoa 
aldatzeko 
behaketa egingo da 
hainbat lekutan  

 ERREDAKZIOA I  
Aitor Aspuru Saez   

Auditoretza energetikoa egiteari 
ekingo dio Aiarako Udalak, Arabako 
Foru Aldundiaren diru-laguntzari 
esker. 

Arespalditzako udaletxea eta 
Etxaurren Ikastola ikuskatuko di-
tuzte. Aldi berean, udal kontratu 
energetiko guztiak analizatuko di-
tuzte ahalik eta gehien aurrezte-
ko. Soxo eta Luiaondoko Adminis-
trazio Batzarrek ere diru-laguntza 
jaso dute argi publikoa aldatzeko. 

Arakaldo

Frontoia berritu 
du Udalak 15.000 
euroko inbertsioa 
eginez

 ERREDAKZIOA I     
Aitor Aspuru Saez

Arakaldoko Udalak herriko fron-
toia berritu du. Lanaren aurrekon-
tua 15.000 euro ingurukoa izan da, 
baina Bizkaiko Foru Aldundiak or-
daindu du gehiengoa.
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_erreportajea

Dominotik “dominiora”, hizki ba-
ten aldea dago, baina jauzi han-
dia. Gaur egun ere, hainbat bizi-
tza eta bizi eredu jartzen ditu jo-
koan emakumeenganako zapal-
kuntzak. Hausnartzea ere pauso 
bat izan liteke mugiezinak dirudi-
ten piezak iraultzeko. “Matxismoa 
kultura bat da, ikasitakoa, eta jen-
dartean onartua. Horregatik ez da 
salatzen, kritikatzen, ez eta borro-
katzen; salaketa kopurua ez bai-
ta jaisten”, dio Ixone Collado Urki-
jok, emakumeen aurkako indarke-
riari buruzko masterra egin duen 
orozkoarrak. Argi du emakumeak 
erailtzearen ardura gizartearena 
dela. 

Amnistia International-ek ize-
bergaren teoria sortu zuen ge-
nero indarkeria azaleratzeko. Goi-
ko puntan daude ageriko erasoak: 
erailketak, bortxaketak, tortu-
rak, kolpeak... Uraren azpian, be-
rriz, bestelakoak: hizkuntza edo 
publizitate sexista, txiste matxis-
tak, hizkera eta harremanak iza-
teko modua, emakume izateaga-
tik soldata txikiagoa izatea... “Ize-

bergaren behealdea askoz ikuse-
zinagoa da egunerokoaren parte 
delako. Intentsitate baxukotzat jo-
tzen diren heinean gizarteak ez dio 
garrantzirik ematen, normaliza-
tuak daude.  Baina matxismoa zein 
heteropatriarkatua mantendu eta 
indartu egiten da eraso horiekin”, 
erantsi du.

Azaroaren 25aren bueltan za-
baltzen dira emakumeen kontra-
ko indarkeria datuak. Colladok, 
baina, arazoak ikusten dizkio afe-
rari: “Datuetan salaketak soilik 
kontabilizatzen dira, biktima kopu-
ruak. Erasoak askoz gehiago dira. 
Justiziaren ikuspegitik eraso asko 
ez dira genero indarkeriatzat har-
tzen, baina jende eta mugimendu 
feministaren begietara bai”. 

Emakumeak populazioaren er-
dia izaki, Aiaraldea Komunikazio 
Leihoak hainbat eremutan jasan-
dako genero zapalkuntzen testi-
gantzak biltzeari ekin dio; politi-
ka, kultura, kirola, hezkuntza zein 
jendartean zapalduak edo zapal-
tzaileak izan diren pertsonen bizi-
pen eta gogoetei hitza jarriz.

Emakumeenganako zapalkuntza oso presente dago eguneroko 
hainbat eremutan. Eskualdeko hainbat herritarren testigantzek 
zenbait puntu ilun jarri dituzte mahai gainean.

Txiste edo 
komentario 
matxistak, 
publizitate edo 
irudi sexistak, 
soldata 
txikiagoa 
izatea... 
Asko dira 
egunerokoan 
emakumeek  
bizi dituzten 
genero 
zapalkuntzak

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya-Txabi Alvarado Bañares

Genero indarkeriaren 
ezkutuko piezak

“FESTAN GIZONEN MODUAN
JOKATUZ GERO KOMENTARIOAK
DATOZ BUELTAN”

“NIRE LANAREN BALIOA ZEIN ZEN 
PENTSARAZI ZIDATEN KOMENTARIOEK”

“Festa batean gizonezkoak oso motibatuta egotea normal-
tzat hartzen da. Baina zuk euren rola hartzen baduzu komen-
tarioak entzun beharko dituzu hurrengo egunean, ezkutuko 
asmoarekin: ‘Zein animatua zeuden atzo, ez?’. Emakumeok 
ez genuke zertan apaintasuna mantendu behar”.

“Publikoko gizonezkoen aldetik komentario desatsegin nahi-
kotxo entzun behar izan ditut, nahiz eta horrelakoak entzute-
ko ez zaren zertan oholtza baten gainean egon behar. Nire or-
duko lanaren balioa zein zen pentsatzera eraman ninduen ho-
rrek. Hala ere, emakumezkoek ere antzeko komentarioak egi-
ten dituzte, eta horrek min gehiago egiten du”.

“OSO ERROTUA DAGO LIGATZEKO
EMAKUMEEN MOZKORRA BALIATZEA”

“KONTZIENTZIA FALTAGATIK
EGITEN NITUEN LETRA MATXISTAK” 

“Festa giroko mozkorraren efektuak emakumeekin ha-
rremana izateko baliatzea bada indarkeria mota bat, gaz-
teengan oso errotua dagoena gainera. Gizon askok, nik bar-
ne, modu kontziente edo inkontziente batean, pentsatzeko 
modu hori izan dugu. Emakume asko giro horretan izaten 
dira bortxatuak”. 

“Rapa egiten hasi nintzenean ez nuen inolako kontzientzia fe-
ministarik. Badut  letra bat, matxista izateaz gain, badirudiena 
emakumeenganako indarkeriaren apologia egiten duela. Nire 
abestiak oso jende gutxik entzuten ditu, baina badaude milioi-
ka entzule izanda mota horretako kantak egiten dituzten abes-
lariak”.  

_gazteria

_musika

MIREN SAN 
SEBASTIAN

GAZTEA

OLATZ
GARCIA
ABESLARIA

ENEKO 
GASTAKA

GAZTEA

FERNANDO 
VALLEJO

RAPEROA
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“AMURRION KOSTA EGIN ZEN
ULERTZEA EMAKUME
BAT ZELA ALKATE”
“Gizonezkoek eginikoak dira ditugun instituzioak. Hasieran 

Amurrion kostatu egin zen ulertzea emakume bat zela al-
kate. Herriko gizon  batek  komentatu omen zuen ea nola-
tan egongo nintzen  ni hirigintzan, emakumeok alor horre-
tan aritzeko gaitasunik ez dugula iradokiz bezala”.

“EZ NINTZEN GAI IZAN
EMAKUMEEK HIRIGINTZAN ZITUZTEN
BELDURRAK ULERTZEKO”
“Beste arlo batzuetan bezala, instituzioetan ere gizonok 

askoz errazago kentzen diegu hitza emakumeei, bileretan 
adibidez . Niri pertsonalki gertatu  zitzaidan  gizon  moduan 
ez nintzela  gai  izan hirigintza  alorrean emakumezkoek zen-
bait  guneekiko zeuzkaten beldurrak ulertzeko”.

“NAGUSIA IZAN ARTE EZ NUEN 
MOTORREAN ARITZEKO
AUKERARIK IZAN”
“21 urte bete arte itxaron behar izan nuen motorra har-

tzeko, ez baitzen batere ohikoa emakume bat motoziklis-
moan ikustea. Hor zeuden gurasoen beldurrak. Nire lehen-
gusuak, berriz, 6-7 urterekin hasi ziren. Ziur nago mutila izan 
banintz aukera izango nukeela ni ere adin horretan hasteko”.

“ESKE EMAKUMEAK DIRA...’ BEZALAKO 
KOMENTARIOAK EGIN ETA ENTZUN DITUT”

“Txirrindularitzan badaude jarrera matxista ugari, gizo-
nezkoei podiumetan saria emateko dauden bi emakumee-
tatik hasita. Emakume taldeei dagokionez,  “Eske emaku-
meak dira...”, bezalako komentarioak eskapatu izan zaizki-
gu batzuetan, emakumezko izate hutsagatik zerbait gerta-
tuko balitz bezala”. 

“ZINEMAN LAN EGITEKO BALOREAK 
ALBO BATERA UZTEA ESKATU ZIDATEN”
“Filma baten teaserra egitea proposatu zidaten. Gidoia 

izugarria zen: emakume batzuk bahitu eta torturatzen zituz-
ten gizonezko batzuen istorioa kontatzen zuen. Grabatuko 
ez nuela adierazi nuenean, etorkizunean baloreak albo ba-
tera utzi beharko nituela esan zidaten, baldin eta zineman 
lan egin nahi banuen”.

“EZ NUEN IZAN EMAKUMEAK OBJEKTU 
GISA IRUDIKATZEKO JOERATIK 
ALDENTZEKO ADORERIK”
“Grabatutako sekuentzia bat berrikustean aktoreari zeluliti-

sa asko nabaritzen zitzaiola sumatu genuen. Asko eztabaida-
tu genuen horren inguruan, eta aktorearekin kontsultatu os-
tean, eszena errepikatzea adostu genuen. Ez nuen izan emaku-
meak objektu gisa irudikatzeko joeratik aldentzeko adorerik”.

“ESKOLAK, BERE HORRETAN, 
MATXISMOA TRANSMITITZEN DU”
“Eskolak, bere horretan, matxismoa transmititzen du, gi-

zonezkoak ditu etsenplu eta ardatz. Duela hilabete bat LHko 
2. zikloko neska baten ama etorri zitzaidan. Mutilek neskei 
ipurdia ukitzen dabiltza… Batzuentzat bihurrikeria edo broma 
izan daitekeena izen bakarra dauka: eraso matxista. Zerga-
tik ez diote mutilek elkarri ipurdia ukitzen? Zergatik beti mu-
tilak handikerietan?”.

“GAUR EGUNGO GAZTEAK
MATXISTAK DIRA, GU BEZALA”
“Aurrera pauso handiak egin ditu mugimendu feministak 

azken hamarkadetan. Tamalez, gaur egungo gazteak ma-
txistak direla esan daiteke, gu ere matxistak  garen bezala-
xe. Baina pentsatzeko modu hori ez dute gazteek asmatu, 
gugandik jaso dute, guk aurreko belaunaldietatik ikasi ge-
nuen bezala”

_instituzioak

_zinema

_kirola

_hezkuntza
ESTI 

URRESOLA
ZINEMAGILEA
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ETXEZARRAGA

IRAKASLEA

JOSUNE 
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AMURRIOKO ALKATEA

CARLOS
ARRANZ

URDUÑAKO ALKATE OHIA

MARIA
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ARITZ
ARBERAS

BIZIKLETA ENTRENATZAILEA
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_publierreportajea

“Ba al dakizu zure dirua zabo-
rrera botatzen ari zarela?”. Gal-
dera probokatzaile horrekin hasi 
du Aiarako Kuadrillak hondakinen 
birziklapenaren aldeko kanpaina 
berria, eta ez zaio arrazoirik falta. 
Zaborraren % 90 da berrerabil-
garria, baina % 25 baino ez da bir-
ziklatzen, EAEko datu orokorren 
arabera. Gaikako bilketa, berriz, 
% 35 baino gehiagokoa da Kua-
drillan, Garbigune eta antzeko az-
piegiturei esker.  

Birziklatzen ez diren materia-
lak Gasteizko tratamendu instala-
ziora bideratzen dira, gainontzeko 
errefusarekin batera tratatzeko. 
“Birziklatutako hondakinek diru
-sarrerak ematen dituzte”, azal-
du dute Kuadrillatik, baina azpi-
marratu dute edukiontzi griseko 
hondakinak tratatzea,  “oso ga-
resti” ateratzen dela: 68,56 euro 
tona bakoitzeko. Kostu hori, gai-
nera, handituz doa urtez urte. 
“Hondakin horien kudeaketa he-
rritar guztiok ordaintzen dugu, 
zabor-tasen bidez”. 

Ia gehiena da birziklagarria
Badaude birziklatu ezinak di-

ren zenbait elementu, baina sal-

buespena dira. Arazoa beste bat 
da: birziklagarriak diren honda-
kin asko edukiontzi grisetara bo-
tatzen direla. Edukiontzi horie-
tan uzten den zaborraren % 82 
da birziklagarria, Kuadrillak uztai-
lean eginiko ikerketa batean on-
dorioztatutakoaren arabera. Zo-
riz hautatutako hainbat edukiontzi 
gris arakatu ziren azterketa hori 
egiteko. Oso esanguratsuak dira 
modu horretan lortu zituzten da-
tuak: behatutako zabor gehiena 
(% 57) organikoa zen, % 14 on-
tzi arinek osatzen zuten, % 7 pa-
per eta kartoiek eta % 5, berriz, 
beirek. “ 321.868 euro aurreztu-
ko lirateke hondakin horiek guz-
ti horiek edukiontzi egokian sartu 
izan balira”, kalkulatu dute ikerke-
taren egileek.  

Zaborra, lau multzotan
Zentzu horretan, Kuadrillatik 

gogorarazi dute garrantzitsua 
dela zaborra lau multzotan bana-
tzea. Ontzi arinak edukiontzi hori-
ra sartu behar dira, paper eta kar-
toiak urdinera, eta beirak berde-
ra. Aurreko hiru multzoetako ba-
tean sartzen ez diren materialek 
osatzen dute errefusa, eta horiek 

dira edukiontzi grisera bota behar 
direnak. 

Errefusa eta material orga-
nikoa, baina, ez dira gauza bera. 
Ondorengo elementu hauek dira 
organikoak: fruta, barazkia, hara-
gi edo arrain hondarra, arrautza 
eta marisko oskolak, fruitu leho-
rrak, prestatutako janaria, kafe 
eta infusio arrastoak, kortxoak, 
zerrautsa, pospoloak, sukalde-
ko papera, mukizapiak eta lora-
tegi eta baratzetako hondakinak. 

Jende gehienak errefusarekin 
nahasten ditu aipatutako honda-
kin horiek, baina geroz eta gehia-
go dira organikoa aparte biltzeari 
ekin diotenak. Duela bi urte eman 
zituen Aiarako Kuadrillak horre-
tara bideratutako lehen pausoak. 
Organikoa biltzeko edukiontzi eta 
kit bereziak banatu ziren eskual-
dean. Arrakasta izan du ekime-
nak, gaur egun 2.200 familia bai-
tira ekimen horren bidez organi-
koa birziklatzeari ekin diotenak. 

BIDEOA: 
Azterketaren 

emaitza guztiak, 
herriz herri

Kuadrillako hainbat edukiontzi gris arakatu dituzte azterketa egiteko. Argazkia: Aiarako Kuadrilla

Laudion, Amurrion, Okondon, Aiaran eta Artziniegan sortzen den zaborrari buruzko datu esanguratsuak 
bildu ditu Aiarako Kuadrillak, hainbat edukiontzi grisetan pilatutako hondakinak aztertuta. Zaborraren % 90 
da birziklagarria, baina % 25 baino ez da birziklatzen, EAEko parametroen arabera. 

Aiarako Kuadrillak jasotzen duen 
errefusaren % 82 da birziklagarria

Kuadrillan 
edukiontzi 
grisetara 
botatzen 
den   % 82 da 
birziklagarria

321.868 euro 
aurreztuko 
lirake material 
birziklagarria 
dagokion  
edukiontzietan 
sartuko balitz

Kuadrillan 
edukiontzien 
bitartez 
jasotzen den 
zaborraren 
hiru laurdenak 
Gasteizko 
tratamendu 
instalaziora 
bideratzen dira
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INFORMAZIO
PUNTUAK, 
HERRIZ HERRI
Azaroak 17: Laudio
Azaroak 18: Amurrio
Azaroak 19: Amurrio
Azaroak 24: Laudio
Azaroak 25: Amurrio
Azaroak 26: Laudio
Abenduak 1: Laudio
Abenduak 2: Amurrio
Abenduak 3: Laudio
Abenduak 3: Amurrio
Abenduak 7: Laudio
Abenduak 9: Amurrio
Abenduak 11: Luiaondo
Abenduak 15: Laudio
Abenduak 16: Laudio
Abenduak 17: Laudio
Abenduak 22: Laudio
Abenduak 23: Amurrio
Abenduak 29: Laudio
Abenduak 30: Amurrio
Gune horietan informazioa, 
kit-ak, poltsak edota giltza 
berriak jaso ahalko dira. 

2014an eman zituen Aiara-
ko Kuadrillak materia organikoa 
birziklatzera bideratutako lehen 
pausoak. Hondakin mota horie-
tarako 31 edukiontzi jarri zituzten 
Kuadrilla osatzen duten bost uda-
lerrietan, eta organikoa biltzeko 
500 kit banatu zituzten proiek-
tuan parte hartzeko prestutasu-
na adierazi zuten familien artean. 

Ekimena, baina, ez zen lehen 
urrats horretara mugatu. Zabal-
duz joan da egitasmoa. Gaur egun 
organikoa jasotzeko 49 edukion-
tzi daude: 17 Laudion, 16 Amu-
rrion, 8 Artziniegan, 6 Aiaran eta 
2 Okondon. Gainera, datorren ur-
tean gehiago jartzeko asmoa du-
tela adierazi dute Kuadrilatik, zer-
bitzua herrigune handienetan in-
plementatzeari begira. 

Nabarmen hasi da baita edu-
kiontzi horiek erabiltzen dituz-
ten herritarren kopurua ere, 
2.200 familiek baitute dagoene-
ko kit-a.  Establezimendu ugari 
ere batu dira ekimenera: Laudio-
ko 37, Amurrioko 23, Aiarako 4, 

Artziniegako 6 eta Okondoko bat. 
Hortaz gain, 14 ikastetxetan ere 
dabiltza organikoa birziklatzen, 
udaberritik. 

Lortutako emaitzak esangu-
ratsuak dira oso: aurten 82.000 
kilo materia organiko jaso dira 
Kuadrillan urtarriletik irailera bi-
tartean, iaz baino % 1,2 gehiago. 

Zabaltzen jarraitzeko asmoa
Ekimena zabaltzen jarraitzeko 

asmo tinkoa adierazi dute Kuadri-
llatik. Hainbat informazio puntu 
jarriko dituzte azaroan eta aben-
duan, dinamikara herritar gehia-
go erakartzeko asmoz. 

Horretaz gain, Hondakinen Pre-
bentzio eta Birziklapenerako As-
tea ospatuko da. Hainbat ekimen 
egingo dituzte. Radio Llodion, 
esaterako,  irrati lehiaketa egin-
go dute azaroaren 21etik 25era. 
Hilaren 26an, berriz, birziklapen 
eta berrerabilpen tailerra egongo 
da Amurrioko Juan Urrutia pla-
zan, 10:00etatik 14:00etara, Ara-
bako Foru Aldundiaren eskutik. 

Informazio-puntu ugari jarriko dituzte. Argazkia: Aiarako Kuadrila

2.200 familiek erabiltzen dute jada 
organikoa birziklatzeko sistema
Bi urteko bide motz baina oparoa egin du organikoaren birziklapenak Aiarako 
Kuadrilan. 82.000 kilo materia organiko bildu dira urteko lehen 9 hilabeteetan.
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Patxi
Iturregi
IDAZLEA

_Kamerinoa

Haiek ere bihotza 
hautsi diezazukete

G aur goizean, internete-
ko berriak irakurri on-
doren, sare sozial ba-
tera sartzera nindoa-

la, nire betiko pasahitzak huts 
egin didala ohartu naiz. Hasiera 
batean “ez da posible”, pentsatu 
dut, “orain arte beti txintxo-txin-
txo etorri da hitzordu guztietara”. 
Eta, inongo mesfidantzarik gabe, 
hainbat orduz, zain egon natzaio 
baikor eta itxaropentsu. Alferrik 
ordea, oraingo honetan benetan 
huts egin dit, nahita gainera. An-
tza denez, ez du nire memoria-
ra itzuli nahi, ahanzturaren beso 
goxoetan nahiago. Eta horrek 
ikaragarri mindu nau, jadanik ez 
baitakit zer egin bera gabe. He-
mendik aurrera ezin izango naiz 
hainbat leku dibertigarritan sar-
tu. Asperdurak itoko nau.

Dagoeneko, pasahitza nola 
edo hala berreskuratzea pen-
tsatu dut, noski. Hala ere, horre-
tarako ez dago nik behar dudan 
konponbiderik. Pasahitza zuri 
ahaztu bazaizu, ondo; bestela, 
hau da, ahaztua zeu bazara, ez 
daukazu zer eginik.

Lagunek ez kezkatzeko esa-
ten didate, nolabait animatzea-
rren, teknologia aroan bazter 
guztiak pasahitz politez beteta 
daudela. Gainera, erabili eta bota 
egin ahal direla inongo gupida-
rik gabe. Baina haiek ez dute be-
netako maitasunean sinesten, ez 
dira konturatzen zenbat ahale-
gin egin ditudan nik nire pasahi-
tzak borobiltzen, karaktere-ka-
te trinko, sendo eta asmaezin bi-
lakatzen.

 Argi dago, pasahitz bakarreko 
gizona naiz, eta, behin bera eza-
gututa, ezin dut  beste edozein 
maite, ezta nahi ere.

_jendartea

Abenduaren 3an, Euskararen 
Nazioarteko Egunean, euskararen 
aterpe izango da Amurrioko Juan 
Urrutia plaza.  Izan ere, Aiaraldeko 
Euskalgintza Kontseilua osatzen 
duten 40 elkarteek egitarau opa-
roarekin luzatu dute  aterki kolo-
retsuekin bertaratzeko deia.  

Ekitaldi nagusia 12:00etan izan-
go da, euskararen haize errotak ai-
reratzeko unea, hain zuzen. Horre-
tarako, “konpromisoen ideiategia” 
osatu dute norbanakoek zein enti-
tateek euskararen alde eman di-
tzaketen pausoekin. Horrez gain, 
unitate didaktiko bat ere prestatu 
dute, eskualdeko hezkuntza zen-
troetan lantzen ari direna. Aitzi-
ber Álavak eman du horren berri: 
“Haur Hezkuntza, Lehen Hezkun-
tza, Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntza, Batxilergo eta euskalte-

gietarako saioak prestatu ditugu”.  
Ariketa eta jolasen artean dago  
abestiaren eta dantzaren lanketa. 
Egitasmoaren baitan, euskararen 
haize errotaren eskulana egingo 
dute. Pertsona bakoitzak urtean 
zehar euskara lau haizetara zabal-
tzeko  hartuko duen konpromisoa 
idazteko tailerra izango da. “Nor-
bere pauso txikiak haize errotetan 
irudikatuz, abenduaren 3an aterki 
koloretsuekin, ez diogu euskarari 
huts egingo”. 

Hala, Euskararen Nazioarteko 
egunean eskualdeko herri guz-
tietatik abiatuko dituzte zutabeak 
konpromisoak Amurriora era-
mateko; oinez, autoz, trenez, bi-
zikletaz, patinetan... Hitzordua 
12:00etan izango da Juan Urru-
tia plazan, konpromisoen lorate-
gia osatzeko. Ondoren, Aiaraldeko 

hainbat sortzailek egindako “erro-
taren abestia” zuzenean entzute-
ko aukera egongo da, baita flash-
mob grabaketa ere. Horretarako, 
aterkia eta dantzatzeko gogoa bai-
no ez dira beharko. 

Kanta eta koreografia
“Pentsatu genuen bazirela hain-

bat ekintza posible elkarrekin 
modu alai, parte hartzaile eta po-
sitiboan euskararekiko konpromi-
soa eta maitasuna transmititzeko. 
Kantatzen duen herria ez da se-
kula hiltzen, eta dantzatzen duen 
herriak iraultza ederragoak egiten 
ditu”, dio Aiaraldeko Euskalgintza 
Kontseiluko kidea eta kantaren 
abeslarietako bat den Irati Mendi-
gurenek. Ideia horri jarraiki eska-
tu zioten Igon Olaguenaga musi-
kariari kantua konposatzea. Hitzak 

Izar Mendiguren bertsolariak ja-
rri dizkio, eta ahotsa hainbat abes-
larik: Egoitz Uriartek, Olatz Gar-
tziak, Sabin Guarestik, Ulukak, Igor 
Arzuagak, Xabi Basterrak eta Iur-
gi  Ibarretxek. “Aiaraldean ez gara 
oso dantzazaleak, baina  behintzat 
hanka edo burua apur bat mugitu-
ko dugu”, dio Igon Olaguenagak.
Koreografia egiteaz, aldiz, Ainize 
Solaun amurrioarra arduratu da: 
“Dantza oso erraza da, lau bloke 
ditu, etengabe errepikatzen dire-
nak. Euskararen alde ondo pasa-
tzea da kontua”. Erroten txantiloia, 
kantaren bideoklipa eta dantzaren 
koreografia aiaraldea.eus atarian 
daude ikusgai.

BIDEOA: 
Abestiaren so-

rrera prozesua

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya 

Euskararen eguna konpromisoz 
eta maitasunez betetzeko kanpaina 
antolatu du Euskalgintza Kontseiluak

Igon Olaguenaga
Abestiaren sortzailea

“Aiaraldean ez gara oso 
dantzazaleak, baina 
kantarekin, behintzat, 
hanka edo burua, apur 
bat mugituko dute”

Aitziber Álava
Euskalgintza Kontseilua

“Norbere pauso 
txikiak haize errotetan 
irudikatuz, Abenduaren 
3an ez diogu euskarari 
hutsik egingo”

Ainize Solaun
Koreografiaren egilea

“Dantza oso erraza da, 
lau bloke ditu, etengabe 
errepikatzen direnak. 
Euskararen alde ondo 
pasatzea da kontua”

Irati Mendiguren
Abeslaria

“Modu positibo eta parte 
hartzailean konpromiso 
eta maitasuna adierazteko 
ekintza posible asko 
zeudela pentsatu genuen”

Argazkia: Jon Catalan
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PINTURA
“Asko kostatu zait 
erakusketa antolatzea”
Bakarkako lehen erakusketa aurkeztuko du 
IZASKUN ALONSO SARATXAGA laudioarrak bihar 
(azaroak 18) Laudioko Kultur Etxean.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Erakusketa inauguratu-
ko duzu bihar Laudioko Kultur 
Etxean. Zer topatu ahal izango 
da bertan?

Erakusketaren lehenengo hel-
burua lanak kalera ateratzea 
da. Esan behar dut hau egitea 
asko kostatu zaidala. Urte asko 
egon naiz bakarkako erakuske-
tak prestatu gabe eta lehenengo 
pausoak beti dira zailak.

Pintura erakusketa da. Nire 
ideia da koadroak, paper margo-
tuak, oihalak eta aulkiren bat es-
posatzea. Kolorea eta erreferen-
tzia naturalak dira nire koadroe-
tako protagonista nagusiak. 

Beste aldetik, erakusketak an-
tolatzeko espazio duinak eska-
tzeko aukera ona dela uste dut. 
Ez da posible erakusketak 
antolatzea, pertsona 
bat aretoa zaintze-
ko ez dagoenean. 
Egileak lanak zain-
du behar ditu, 
kartelak ordain-
du, komunikazioa 
egin… eta ne-
kez lortzen 
da.

Nondik datorkizu artearekiko 
eta pinturarekiko zaletasuna?

Gaztetatik nekien margolari 
izan nahi nuela. Arte ederrak ika-
si, eta betidanik koloreekin jolas-
ten egon naiz. 

Ekiteko gogoak La Jirafa Pro-
yectos Artisticos enpresa eratze-
ra bultzatu gintuen. Egunero edo 
astero margotzea ahalbidetu dit 
bertan lanean egoteak. 

2004an Arte Ederretan ira-
kasle sartu nintzenetik, ordu 
gehiago ematen ditut estudioan, 
pintura pertsonala lantzen.

Margolari gisa soilik aritzen 
zara edo bestelako arte diziplina 
batzuk ere garatzen dituzu?

Nik pintoretzat dut nire bu-
rua. Baina enpresa sortzerakoan 
beste diziplina batzuk ezagutzen 
joan ginen, lanak berak hori es-
katzen zuelako: keramika, seri-
grafia, mosaikoa… baina gehien-
bat nik esango nuke diseinu alo-
rra jorratu dudala.

Hogeitabost kontzertu baino gehiagok osatuko 
dute Urduñako Musikaren Asteko egitaraua

Bihar (azaroak 18) hasiko da Ur-
duñako Musikaren Astea. Hilaren 
26ra arte iraungo du egitasmoak. 
Egun horietan zehar 25 musika eki-
taldi baino gehiago egongo dira hi-
rian. 

Kolektivo Liborio eta Santa Zezilia 
Banda izan dira ekintza guztiak an-
tolatzeaz arduratu direnak. Pres-
tatu dituzten ekimenen artean na-
barmentzekoa da Poteo Musikala, 
aurten bere bosgarren edizioa be-
teko duena. Dinamika sinplea da: he-

rriko hainbat tabernetan kontzer-
tuak egongo dira eguerdian eta ilun-
tzean. Hala, “poteatu” bitartean zu-
zeneko musikaz gozatzeko aukera 
eskaintzea da asmoa. Foru Plazan 
ere hainbat kontzertu egongo dira. 
Honako talde hauek entzuteko pa-
rada egongo da: Virginia Alonso, 
The Pushermen, Carlos Velasco 
dúo, Baster, The Bilboes Three, Mi-
kel Castro & Yves Laurent, Los Her-
minios, Peri & Gros, La banda de Jal-
ber, Siroka, Ruta 637, Satisfechos, 

La Mara, Gus y Soraya, Music box, 
Asuca namá, Virginia y los Machi-
nes, Tobacco road, Durbin Poveda, 
Hotel Ruido eta Versen. 

Urduñako elkarteen kontzertua
Aipatutako kontzertuez gain, Ur-

duñako musika elkarteek emanal-
di bateratua eskainiko dute bihar 
Santa Maria Elizan. Musika Ban-
dak, bere aldetik, filmetako soinu 
bandekin osatutako emanaldia es-
kainiko du 25ean. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

ONDAREA:
Ermuko Andra Mariren 
Santutegiaren ondare 
historikoa liburu batean 
jaso dute

Ermuko Andra Mariren Santute-
giaren ondare historiko-artistikoa 
ikertzeko egindako lanaren emai-
tza biltzen duen liburua aurkez-
tu dute EHUko Sergio Escribano, 
Laura Calvo eta Fernando Barto-
lome irakasleek. Azaroaren 21etik 
aurrera egongo da salgai herriko 
hainbat txokotan. 
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Txikitan aukeratu zenuen 
gimnasia erritmikoan aritzea. 
Nolatan?

Urduñako ikastetxean hasi 
nintzen gimnasia erritmikoa 
egiten lau urterekin. Sokarekin, 
pilotarekin, uztaiarekin, zinta-
rekin, masekin... Guztiarekin ibi-
li naiz. 

Librean ere ibili naiz, dantza 
bakarrik egiten den modalita-
tean. Hori bai, espezialitate bat 
aukeratu beharko banu pilota-
rekin geldituko nintzake.

Aresketa Gimnasia Klubeko 
kide zara. Zenbat lagun elkar-
tzen zarete?

50 pertsona inguruk osatzen 
dugu Kluba. Nire taldean 15 
gara. Denboraldiaren arabera 
taldeka edo banaka lehiatzen 
gara. Martxotik maiatz-ekaine-
ra indibidualki aritzen gara, eta 
irailetik abendura taldeka. Fe-
deratua bazara beste liga ba-
tean jokatzen duzu. Ni federa-
tua naiz, baina eskolarrak ere 
badira.

Espainiako Txapelketan 18. 
postua lortu duzu. Pozik?

Bai. Valladolideko esperien-
tzia oso polita izan zen, bi egun 
eman genituen han. Egia esan, 
espero nuen. Hautaketa pro-
bak Leioan izan ziren. Areske-
ta Klubetik nik bakarrik hartu 
nuen parte.

Nire kasuan zintarekin lehiatu 
naiz jubenilen mailan, kadeteak 
masekin ibiltzen dira, infantilak 
sokekin eta alebinak uztaiekin. 

Zintarekin aritu zara. Zein-
tzuk dira probaren ezauga-
rriak?

Zinta ezin da geratu. Probak 
minutu eta hamabost segun-
do edo minutu eta erdi irauten 
du, eta etengabe egon behar da 
mugitzen. 

Pilotak lurra guk nahi dugu-
nean soilik uki lezake, apropos. 
Horrez gain, gorputzak ezin du 
zinta ukitu, zigortu egiten dela-
ko. Denbora tarte horretan pis-
ta osoa erabili behar da. 

Oreka eta kontzentrazioa oso 
garrantzitsuak dira. Inportan-
tea da zentratua egotea.

Nolakoak dira zuen entrena-
menduak?

Astero 16 ordu entrenatzen 
dugu, lau egunez. Txapelketen 
arabera areagotu egiten dira 
entrenamenduak. Ez dugu dieta 
espezifikorik, baina zaindu egin 
behar gara. 

Eguneroko entrenamenduak 
luzaketekin hasten ditugu, eta 
gero bakoitzak bere aparatue-
kin “arriskuak” kontrolatzen. 
Ariketa bera errepikatzen dugu 
hamar aldiz ondo egin arte. 
Musikarekin ere entseatzen 
dugu, Joana entrenatzaileak zu-
zentzeko. 

Zer nolako eragina du musi-
karen hautaketak kirol hone-
tan?

Musikak baino espresioak du 
eragina, gorputzaren adieraz-
penak. Puntuatzerakoan  mu-
gimendua bera eta zailtasu-
na hartzen dira kontuan, zinta-
rekin eta gorputzarekin egiten 
duzunaren konpaktua. 

Epaileek ez gaituzte baldin-
tzatzen, baina presioa nabari-
tzen da. Horregatik, indibidual-

ki baino nik nahiago dut talde-
ka aritu. 

Zenbat domina dituzu dagoe-
neko?

Urte asko dira. Iaz, esatera-
ko, Arabako Txapelketa iraba-
zi genuen taldeka, baita Euska-
dikoa ere. Espainiako Txapelke-
tan, berriz, zazpigarren geratu 
ginen. Aurten, bosgarrena izan 
naiz Euskadiko Txapelketan, eta 
Araban bigarren. Ondo dago. 

Aresketa Gimnasia Taldean 
oso pozik nago, lagunarte eta 
giro oso ona dugu.

Aiaraldean maila altua al 
dago?

Eskualde txikia izanda, bai. 
Euskal Herrian ere geroz eta 
ohikoagoa den kirola da. Guk 
Amurrion entrenatzen dugu, 
baina Urduñako ikastetxean ere  
praktikatzen dute. 

Gimnasta zaren aldetik, zein 
da zure helburua?

Ondo pasatzea eta pixkana-
ka  eboluzionatzea eta hobe-
tzen joatea. 

IRENE ESPARZA OLABUENAGA
“Oso esperientzia polita izan da zintarekin 
lehiatzea Espainiako Banakako Txapelketan” 
IRENE ESPARZA OLABUENAGA (Urduña, 2000) Aresketa Gimnasia Klubeko kirolaria da. Pasa den 
ostegunean Espainiako Banakako Txapelketan 18. sailkatu zen zintaren modalitatean. 

“Oreka eta 
kontzentrazioa 
oso garrantzitsuak 
dira. Zinta ezin da 
geratu, ezin du 
gorputza ukitu 
eta lurra guk nahi 
dugunean soilik jo 
lezake”

“Iaz Arabako 
eta Euskadiko 
txapelketa irabazi 
genituen taldeka, 
eta Espainiako 
7. geratu ginen. 
Aresketa Taldean 
oso pozik nago”

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Richis Omoruyik 
Euskadiko 
selekzioarekin 
jokatuko du 

ERREDAKZIOA I 
Amurrioko Saraube STko Richis 

Omoruyi Espainiako Txapelketan 
arituko da Euskadiko Selekzioare-
kin. Igandean Eibarren egin zituz-
ten probetan 17 kirolari deitu zi-
tuzten. Goiz eta arratsaldez ibili 
ziren euskal federazioko teknika-
rien gidaritzapean, 12 lagun hau-
tatu zituzten arte. 

Euskadiko lokotx 
bilketaren txapela 
jantzi du Zuriñe 
Frutosek

ERREDAKZIOA I 
Larunbatean Elgoibarren joka-

tu zen Euskadiko Lokotx bilketa-
ko Txapelketan lehen postua lortu 
zuen Zuriñe Frutos artziniegarrak.  
Igandean, aldiz, Eako mendi duat-
loian lehiatu zen; eta han ere lehen 
saria eskuratu zuen, sailkapen oro-
korrean lider mantenduz.

Etxetik kanpoko 
partidan 5 gol 
sartuta, hirugarren 
da CD Orduña 

    
ERREDAKZIOA I  
Tyerrik zuzendutako taldea 3. 

postuan dago ligan, bederatzi pun-
turekin. Pasa den asteburuan 1-5 
irabazi zuen CD Orduñak Berri-O-
txoaren kontrako partida. Maider 
Lopez jokalariak kronika plazara-
tu du aiaraldea.eusen. 

Lau urterekin hasi zen Irene Esparza Olabuenaga gimnasia erritmikoan. Argazkia: I.E.O.
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Laudio Igeriketa Klubeko kiro-
lariek hasi dute aurtengo denbo-
raldia. Iragan asteburuan izan zu-
ten lehen proba Gasteizko Men-
dizorrotza kiroldegian, Arabako 
Eskolarteko Txapelketa, hain zu-
zen. 

Guztira, 50 bat igerilarik har-
tu zuten parte asteburuko pro-
ban. ”Orokorrean oso ondo aritu 
ziren”, adierazi du Iraia Escandon 
entrenatzaileak. 

Adinaren arabera bereizten 
dituzte lehia egunak, kategoria-
ka. Larunbatean, esaterako, es-
kolarteko kategoriakoen txan-
da izan zen, 2003 eta 2008 urte 
bitartean jaiotakoena. “Laudio-
tik 40 igerilari joan ginen”, adie-
razi du Escandonek. Biharamu-
nean izan zen Federatuen txanda, 
hau da, 2003 urtea baino lehena-
go jaiotakoena, eta adin tarte ho-
rretan sei laudioar baino ez ziren 
aurkeztu.

Markak haustea helburu
Iraia Escandonen esanetan, 

Euskadi eta Espainia mailako 

markak hautsi edo hobetzea izan-
go dute aurtengo denboraldiko 
helburu, “baina oraindik ez dira 
denborak zehaztu”. 

Ia 100 igerilariko taldea
Laudioko Granja kiroldegian 

aritzen dira igeriketa taldeko ki-
deak modalitateak prestatzen, 
astelehenetik ostiralera. Ikastur-
te honetan 96 igerilari eta 9 triat-
leta entrenatuko ditu Laudio Ige-

riketa Klubak. Hala ere, guztiak 
ez dira lehiatzen: “Triatloia prak-
tikatzen dutenen kasuan, igerike-
tan hobetzen laguntzen diegu ba-
karrik. Bestalde, txapelketetan 
aritzen diren kirolariak 50 ingu-
ru dira”. 

Denboraldi berriari oraintsu 
heldu badiote ere, Laudioko Esko-
larteko Saria noiz izango den au-
rreratu dute: urtarrilaren 28an 
izango da proba.

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Mendizorrotzan izan zuten lehen proba. Argazkia: Laudio Igeriketa Kluba

Hiru aiaraldearrek jantzi dute 
Euskadiko mendi duatloi txapela

(BIDEOA) MMA: Aratz Garmendia “Kamikaze” aiaraldearra 7.500 
pertsonen aurrean borrokatu zen BECen, larunbatean. Valdés 
asturiarraren kontra izan zen guda, eta Garmendiak irabazi zuen. 

Berdintasunaren 
aldeko krosa 
egingo dute 
Artziniegan

ERREDAKZIOA I 

“I. Berdinkrossa” egingo dute 
aurrenekoz datorren larunba-
tean (azaroak 19) Artziniegan. 
17:00etan izango da proba, eta 
hirunaka parte hartu ahalko da, 
talde mistoetan.  Bestalde, Amu-
rrioko Berdintasunaren aldeko 
bosgarren Herri Lasterketak ere 
badu data: abenduaren 17a. 

Izen ematea azaroaren 3an za-
baldu zuten, eta abenduak 16 arte 
egongo da apuntatzeko aukera 
www.sailkapenak.com atarian.
Herri Lasterketa 16:15etan abia-
tuko da Juan Urrutia plazatik. Lu-
zera eta adinaren arabera ezber-
dindu dituzte ibilbideak. Proba he-
rrikoiak 8 kilometroko zirkuitua 
izango du, gazteenak kilometro 
bat eta txikien kategoriakoak 500 
metro.

Usansolon jokatu zen aurreko 
igandean Euskadiko Mendi Duatloi 
Txapelketa. 

Bertan aritu ziren, besteak bes-
te, Jon Durana urduñarra, Josu Isa-
si aiararra eta Zuriñe Frutos artzi-

niegarra. Hirurek lortu zuten lehen 
postua, bakoitzak bere kategoria-
ko txapela eramanez etxera. Ze-
gaman bukatuko da Euskal Herri-
ko Mendi Duatloi zirkuitua, hilaren 
26an.

Laudio Igeriketa Klubak ia 100 kirolarirekin 
heldu dio aurtengo ikasturteari

25 urtetik beherakoen artean lehena izan zen Durana. Argazkia:  Jon Durana

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

MENDI IBILALDIA: Lezamako bigarren mendi ibilaldia egin zuten 
larunbatean jaien baitan. Aurtengo edizioan ere lagun ugari elkartu ziren 
mendiaz gozatzeko asmoz. 
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_denborapasak

Janire
Zooorionaak Queen J! Espero 

dugu zure eguna disfrutatzea, 
klasean egon arren, 16 muxu!

Paula eta Estela

Claudia
Zorionak Claudia! Oso ondo 

pasa eta muxu handi bat zure ur-
tebetzean!

Familia

Beñat eta Oinatz
Zorionak Beñat zure 9. urtebe-

tetzean , eta Oinatz, zuri ere zure  
7. urtebetetzean. Bihurriak izaten 
jarraitu!

Familia

_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
Formala izatea ondo dago baina ero-
keriak egitea ere beharrezkoa da 
abenturak bizi ahal izateko! Besteek 
bizitzen dutenak inbidia ematen dizu. 
Zure monotoniaren erantzule baka-
rra zu zara eta horrekin bukatzeko 
lotsa ezkutatu beharko duzu.
 

LAMIA
04.21 - 05.20
Familiarekiko erantzukizuna ez 
da zurea bakarrik. Erreakzionatu 
ezazu gainerakoen gogo ezen 
aurrean. Eurek topatu dezatela 
bilatu beharreko bidea. Besteengan 
gutxiago pentsa ezazu, eta zure 
burua zaindu, maitatu eta sentitu! 

BASANDERE
06.21 - 07.20
Lagun minak gutxi dira, gehiagorekin 
ez zara zoriontsuagoa izango. As-
kok lagun asko dituztela diote, baina 
zenbaitetan arazoen aurrean batek 
besterik ez du erantzuten. Zertarako 
izan gehiago bakar batek konponbi-
dea aurkitzen laguntzen badizu? 

JENTILAK
08.22 - 09.22
Triste bizi naiz eta… ez ezazu esaldi 
hori bukatu, tristura zuk eragiten bai-
tuzu. Gelditu deabru horrek eragiten 
dizun negatibotasuna, lorpenez jabe-
tu eta maitatzen ikasi. Geldiarazi dan-
tza zoro batekin barrenean daukazun 
izaki gaiztoa.

MARI
10.23 - 11.22
Normala da negar egitea maite ditu-
gunak ondoan ez ditugunean, baina 
ez sentitu triste. Egon zaitez harro, 
zure bizitzan pertsona horrek izan-
dako eragina itzela izan denaren sei-
nale baita mina. Batzuetan, zauria 
osatzeko mina jasan behar da.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Musu bat, laztan bat… kontaktu fisi-
koa beharrezkoa da maitasuna adie-
razteko. Gaur hitza eman dezake-
zu, eta bihar haizeak eraman deza-
ke. Baina erakusten dituzun maitasun 
seinale horiek ez ditu inork ahaztuko, 
hori izango da zure markarik onena!

TARTALO
01.20 - 02.18
Mingarria da askotan etxekoek 
esaten digutena, baina horren hel-
buru nagusia etorkizuneko su-
frimendua gutxitzea izan ohi da. 
Egoerei aurre egiteko, indartsua 
izateko eta zure akatsak barnera-
tzeko prest egon behar duzu.

HERENSUGE
03.21-04.20
Zergatik nahi dute pertsona askok 
gainontzekoen umore ona aldatu? 
Zu haiek baino zoriontsuagoa 
zarenaren sentsazioagatik izan 
behar da. Ez iezaiezu inguruko uhin 
negatibo horiei kasurik egin. Zaren 
bezalako izaten jarraitu.

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Beti berriketan… ez al dizute 
esan inoiz zuretzat nabaria dena 
askotan ez dela hala? Zureak 
bezain garrantzitsuak dira 
besteen sekretuak. Zurea isilpean 
mantendu nahi baduzu ez jarri 
agerian besteena.

GAUEKO
07.21 - 08.21
Nork ez ditu gustuko hitz politak? 
Inoiz ausartuko al zara besteei 
horrelakoak esaten? Ingurukoek 
zu zoriontsu izateko egiten 
dituzten ahaleginak kontuan hartu 
beharko zenituzke. Eman iezaiezu 
zoriontasun apur bat bueltan. 

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Aditu nahi ez duzuna entzutean 
ez ezazu indarraren bitartez zure 
burua defendatu. Ezjakinak indarra 
erabiltzen du irabazteko, baina 
hitza beti da garaile. Izan azkarra, 
saiatu jendea zure argudioekin 
liluratzen. 

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Zelako sorpresa zu kaletik ikus-
tea! Lanean ematen dituzu egunak, 
eta herrikoek jadanik ez zaituzte 
ezagutzen! Zuk besteekiko dauka-
zun ardura falta besteek ere izan-
go dute zurekiko inoiz elkar ikusten 
ez baduzue.

_horoskopoa

Presi, Maia, Martxel
Zorionak titis!! Koadrilako txiki-

txoak handitzen zaizkigula!! Ongi 
etorri 27en klubera! Patxos!

Koadrila

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.eus
helbidera azaroaren 25a baino lehen.



15 59. ZENBAKIA /// 2016ko azaroaren 17a  /// Aiaraldea

_irakurlearen txokoa

Publi extra

19.11
LARUNBATA
09:00 LAUDIO
BERBABENTURA
Zuhaitz abentura 
Sopuertan
Gurutze Gorriko 
aparkalekua 

10:00 LAUDIO
KULTUR MAPA
Ekarpenak egiteko aukera
Kultura Etxea

11:00 LUIAONDO
DANTZA TAILERRA
Dantza emozionala
Gizarte Etxea

13:00 URDUÑA
POTEO MUSIKALA
6 kontzertu
Herriko 6 taberna

15:00 ZOLLO
SAN MARTIN JAIAK
Herri bazkaria
Herrigunea

16:30 TERTANGA
DOMËKERO
Irakurle kluba, ipuin 
kontakaria, askaria
Eskola

17:00 ARTZINIEGA
I. BERDIN KROSA
Emakume eta gizonezko 
taldeentzako lasterketa
Frontoia

17:30 LAUDIO
SORGIN ZAPATUAK
Eskulanak
La Milagrosa Ikastetxea

17:30 LAUDIO
ZINEMA
Captain Fantastic
LHUI (3€)

19:00 URDUÑA
MUSIKA ASTEA
La Banda de Jalber, 
Siroka
Foru Plaza

19:30 OROZKO
ASTE MIKOLOGIKOA
Urtzi Vera argazkilariaren 
proiekzioa
Arbaitzako baseliza

19:30 AMURRIO
MENDIA ETA NATURA
Valley Uprising 
dokumentala
Mendiko Lagunak 
taldearen egoitza

20:00 AMURRIO
ANTZERKIA
West Side Story
Amurrio Antzokia (10€)

20:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Herriko abesbatzen 
emanaldi bateratua
San Pedro parrokia

20:00 OROZKO
ASTE MIKOLOGIKOA
Gastronomia mikologikoa
Arbaitzako txokoa

20:00 LAUDIO
ZINEMA
Captain Fantastic
LHUI (3€)

22:30 LAUDIO
POTEO MUSIKATUA
Ruta 637
Lupardika

23:00 LAUDIO
MUSIKA EMANALDIA
DJ Bull
Sorgin Taberna

00:30 URDUÑA
POTEO MUSIKATUA
Satisfechos
La Noche

20.11
IGANDEA
08:00 LAUDIO
OXIGENOA EUSKARARI
Itzinako gune karstikoa
Institutua

09:30 AMURRIO
MENDIA ETA NATURA
Txibiarte eta San Pedro 
mendiko lubakietara
Telefonica eraikina

10:00 OROZKO
BISITA GIDATUA
Kristauak paganoen 
aurka, Juanjo Hidalgo
Orozko Museoa

_ezin galdu

17.11
OSTEGUNA
17:30 ARTZINIEGA
TAILERRA
Pausuz-pausuz seguru, 
oinezko nagusientzat
Erretiratuen elkartea

19:00 AMURRIO
LIBURU AURKEZPENA
“Oro verde” Inma Roiz eta 
Felix Mugurutza
Kultura Etxea

19:00 LAUDIO
AUZO BATZARRA
Herriguneko biztanleak
Kultura Etxea

19:30 LAUDIO
MANIFESTAZIOA
“Iñaki eta besteak libre”
Lamuza plaza

18.11
OSTIRALA
09:00 AMURRIO
HITZALDIA
“Zure kurrikuluma baino 
gehiago zara” 
Refor

17:00 ARRANKUDIAGA
EUSKARAREN EGUNA
Prestaketa
Plaza

18:00 URDUÑA
HITZALDIA
Elikadura burujabetza 
emakumeen ikuspegitik
Gaztetxea

18:00 LAUDIO
UMEEN IKUSKIZUNA
Ipuinak jo eta musika 
kontatu, Badut taldea
Udal liburutegia

18:00 LAUDIO
TAILERRA
Emakumeen aurkako 
indarkeria, Jakaranda
Herriko Etxea

18:00 AMURRIO
HITZALDIA
Emakume afrikar 
migratuak
Kultura Etxea

MENDI ETA NATURARI BURUZKO JARDUNALDIAK: Mendiko Lagunak 
taldeak egitarau oparoa prestatu du aurten ere. Jon Apodakaren 
hitzaldiarekin abiatuko dute ekimena ostiralean. Hala ere, txangoak, 
dokumentalak eta ikus-entzunezkoak ere egongo dira, besteak beste.

VII. MIKOLOGIA ASTEA: Zizak eta onddoek protagonismo osoa izango dute 
Orozkon asteburuan. Egitarauaren barruan nabarmentzekoa da, bereziki, 
Urtzi Vera argazkilariak egingo duen proiekzioa larunbatean 19:30ean 
Arbaitzako baselizan.

19:00 AMURRIO
HITZALDIA
Ardo ekoizle berri baten 
poztasunak eta angustiak
Kultura Etxea 

19:00 LAUDIO
BILERA
Sareren batzar irekia
Erabilera anitzeko aretoa

19:30 AMURRIO
MENDIA ETA NATURA
Elur-jausi eremuan 
arriskuaren kudeaketa
Katekesi aretoa

19:30 ARESPALDITZA
FAMILIENTZAKO EKINTZA
Do, Re, Ni, Family
Aiarako Udaletxea

20:00 URDUÑA
SANTA ZEZILIA
Herriko musikariekin
Santa Maria parrokia

22:00 URDUÑA
POTEO MUSIKATUA
Birkit eta Pushermen
Hiria eta La Unión

22:30 AMURRIO
KONTZERTUA
Dark Hellion eta Disaster 
Now
Burubio Kulturgunea (3€)

22:30 LAUDIO
KONTZERTUA
La Leñera
Drumgorri Aretoa (10€)

BERTSO AFARIA

11.18 OSTIRALA 
Eskola
21:00 Sustrai Colina eta 
Beñat Gaztelumendi.
Sarrerak: Zubiaur 
kafetegian eros 
daitezke. 10 euro 18 urte 
azpikoentzat eta 25 euro 
gainerakoentzat

_agenda

11:00 KEXAA
TAILERRA
Umeentzako 
musikaterapia
Arcos de Quejana jatetxea

12:30 AMURRIO
KONTZERTUA
Malora Canemus 
abesbatza
Andra Mari eliza

17:00 MENOIO
IGANDE ARRATSALDEAK 
FAMILIAN
“Miru eta bere lagunak” 
ikuskizuna, askaria, 
eskulana
Kontzeju-etxea
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104 urte bete berri dituzu. Ho-
rrenbeste kandelari egin diezu 
putz?

Bakarra jarri zidaten, handia, ez 
baitzituzten horrenbeste kande-
la! Horren nagusia izanda hobeto 
bizi naiz, ez baitut ezer egin behar. 

Pozik beraz?
Bai, nola ez naiz ba pozik egon-

go! Ez dut aparteko gaixotasunik 
pairatu. Bihotzeko bat izan nuen 
duela bederatzi urte, baina hori 
baino ez.

Ba al dago zure adinera iriste-
ko sekreturik?

Genetikoa dela esango nuke. 
Nire familian ugariak dira ehun 
urtetara iritsi edo ia iritsi direnak, 
baina ni naiz txapelduna!

Nire aita, berriz, oso gazte hil 
zen, pneumoniak jota. Nik ez nuen 
apenas ezagutu.

Nahiko aktibo zabiltza gainera.

Goizean jaiki, gosaldu, eta ro-
bot-aspiragailua jartzen dut mar-
txan. Arratsaldetan Jubilatuen 
Klubera joaten naiz, kartetan jo-
lastera.

Burgosen jaio zinen, baina 12 
urterekin mugitu zinen Bilbora.

Bai, Uribarri auzoan bizi nin-
tzen. Nire ahizpa batek elikagai 
denda bat ireki zuen, eta bertako 
lanak egiten laguntzen nion nik. 

40. hamarkadan iritsi zinen 
Laudiora. Nolakoa zen herria ga-
rai hartan?

Gardean bizi nintzen ni. Garai 
hartan bizpahiru baserrik osa-
tzen zuten auzoa. Larrabetzu ze-
goen, El Txakoli, Masiminoren 
etxea... eskolen alboan zegoen 
gure etxea. El Resbalón taberna 
zegoen baita. Basora joaten gi-
nen, sua egiteko egurra moztera. 
Gurdia zuen pertsona bat gertu-
ratzen zen gero, moztutako egu-

rra etxera eramaten laguntzen 
ziguna.

Laudio ere oso ezberdina izan-
go zen.

Dena aldatu da. Musika ze-
goen igandeetan. Zeberianok jo-
tzen zuen akordeoia, 
txapon baten truke. 
Egunerokotasuna 
normala zen: gi-
zonak fabrikara 
eta emakumeak 
etxean lan egi-
ten.

Gogorra izan 
zen gerraos-
tea?

Familia ugarik izan zituzten 
zailtasunak. Estraperloa zegoen, 
baina ni ez nintzen inoiz joan ezer 
erosi edo saltzera. Erraziona-
mendu kartilaren bidez ematen 
zizuten ogia gaizki bazegoen jen-
deak berdin berdin jaten zuen, ez 

zegoelako besterik. Baina 
nik ez. Nire neba-arre-

bek Bilbotik ekartzen 
zidaten janaria, den-
da baitzuten. Aste-
burutan joaten nin-
tzen bertara lan egi-
tera. Hainbat tokitan 
aritu naiz lanean, 
baina inoiz ez dut 

soldatarik izan.

FELISA MARTINEZ ABAJO
“Nire familian ugariak dira ehun urtetara iritsi 
direnak, baina ni naiz txapelduna!”
FELISA MARTINEZ ABAJO (Tubilla del Lago, 1912) 104 urte bete zituen azaroaren hasieran. 12 urte zituenean 
Bilboko Uribarri auzora joan zen bizitzera, eta Laudiora mugitu zen ezkontzerakoan.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Rubi

Andrea
Ulloa
IKASLEA

_Leihotik

Bihotz bakartien kluba

Badaude mundutik magia 
daukaten pertsonak, zin  
dagizuet. Nik neuk ikusi di-
tut. Noizbehinka gure bizi-

tzetan agertzen dira jende arrun-
tez mozorrotuta, inork ez dezan 
duten berezitasuna sumatu. 

Bihotz bakartien klubean aurkitu 
daitezke gauero, esan ez zituzten 
hitzetan nahastuak, eta ukitu ez zi-
tuzten ezpainetan galduak. Kontu 
handiz jo haien atea, aspaldi apur-
tu baizituzten eta ordutik inork ez 
baititu konpondu, ezta saiatu ere. 
Behin atea irekita, aztertu zehaz-
tasunez  topatu ditzakezuen gau-
za guztiak, txikienak ere, sarritan 
gehien laguntzen gaituztenak iza-
ten baitira. Laztandu itzazue haien 
arimak, ideiak, mundua ulertze-
ko moduak, inoiz ulertu ez dituz-
ten kontraesanak... maitemindu 
zaitezte haietaz inoiz maitemin-
du ez zareten moduan, merezi du 
eta. Gauza bat argi izan behar duzu 
bihotz bakartien klub honetan sar-
tzerakoan; bakoitzak daukan ira-
gana eta historia hor egongo dela 
beti, izaera jakintzaz baitute betea. 
Beraz, ez zaitez larritu, zure os-
tean egon diren maitaleek baitaki-
te zure izena. 


