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Udal zorrak kitatzeko 770.000 euro 
emango dizkio Diputazioak Urduñari

_elkarrizketa: 
 PAULA GARCIA > “Eskualdean 

ez dago karateka asko, baina 
txapeldun ugari bai” 12.or

“Euskadiko hirugarren 
izateko 4 konbate gainditu 

nituen”
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Kontxi
Etxe zaintzailea 

Ez zaizkit gustatzen, falta di-
renak gogoan izaten ditudalako. 
Bazkariak eta abar egiteko urteko 
beste egun batzuetan ere elkar-
tzen gara.

Gabonetan zehar badirudi fami-
lia osoa batera egon behar dela. 
Horregatik, falta direnak asko bo-
tatzen ditut faltan. Badirudi Ga-
bonetan zehar zoriontsua izan 
behar zarela, eta ez da horrela.

_iritzia

Norberto 
Aldaiturriaga
PARLAMENTARIA

_Balkoitik

Hau da bidea

B arik garraio-txarte-
la martxan jartzen ari 
dira egunotan. Kontak-
turik gabe ordaintzeko 

txartela da, irakurgailu optikora 
hurbilduz gero nahikoa da. 

Aiaraldean erabiltzen ditugun 
garraio gehienetan ordaindu 
dezakegu Barik txartelarekin. 
Adibidez, Bilbo eta Urduña arte-
ko aldiriko trenean edozein gel-
tokitan, linea-aldaketa bakarra 
eginda, joan gaitezke Santurtzi-
ra edo Sopelara… baita Elgoi-
barreraino ere. Gainera, txar-
tel berri hau Bilboko Metroan, 
Tranbian eta Autobusetan ere 
erabilgarria da. 

Poztu egiten nau ekimen ho-
nek. Izan ere, etorkizunean Au-
tonomia Erkidego osorako ba-
lioko duen txartela sortzea 
ahalbidetuko du. 

Ondorioz, aiararrok txartel 
bakarra erabilita bidaiatu ahal 
izango dugu hiru Lurralde His-
torikoetan. 

Konponbide ona da Aiaralde-
ko erabiltzaileontzat, ohiko des-
plazamenduetan txartel baka-
rra erabiltzeko aukera ematen 
digulako. Eta gainera, argi era-
kusten ditu erakundeen arteko 
elkarlanak dakartzan onurak. 

Hiru garraio-txartel daude 
gaur egun Euskal Autonomi Er-
kidegoan, txartel bakar izateko 
jaioak, baina bakoitza bere lu-
rraldean. 

Barik txartelak bidea ire-
kitzen du, Euskadirako txar-
tel bakarra izateko. Horri es-
ker, hiru lurraldeetako herrita-
rrok horietako edozein garraio
-sistema publiko erabili ahalko 
dugu, eta horrek, gainera, he-
rri-ikuspegia lantzen lagundu-
ko digu.

TWITTERen

#albisteizanda

@aiaraldea n ere euskarak 
#365egun

@IritaMaranova Durangon 
zabiltzatenontzat: Zubi eki-
men interesgarriaren 1. an-
tzezlana, Konpota, Pablo Ibar-
luzearen gidaritzapean

@aiaraldea Laudion ikur 
frankista zuen plaka bat ken-
du dute

Hezkuntza eta egute-
gi propioa aldarrikatu dute               
@LaudioIkastola ko herri es-
koletan #A6intsumisioa

@erreharria Kiderreko lan-
gileak aspalditik ikusi dudan 
auto karabana handiena egi-
ten #GoraLangileBorroka

 @mikelsgartzia Jon Aspuru 
Arabako Merkatari Federa-
zioko lehendakariari elkarri-
zketa | @Aiaraldea komunika-
zio leihoa 

@urtzai: @aiaraldea: Lau 
langile eta 50 boluntario 
http://www.argia.com/argia-
astekaria/2394/aiaraldea-ko-
munikazio-leihoa …#aupaZuek

@NekaneEL Gaurkoan 
ere eguzkia eta opila batera      
#Urduña @aiaraldea

Josetxo
Langabea 

Niri Gabonak beti gustatu izan 
zaizkit, urtean zehar ondo jaten 
dudan egun bakarra delako. 

Gainontzeko egunetan ez dut 
apenas jaten. Nik ez dut jateko lan 
egiten, baina ematen didate. 

Ama Birjinari zesarea egin zio-
tela ospatzen dut Gabonetan. Ar-
doa eta janaria badago, ni pozik.

Josu
Langilea 

Egia esan Gabonak ez dira 
gehien gustatzen zaizkidan egu-
nak. Badute bere puntu polita, fa-
miliarekin, lagunekin... egoteko 
aukera berezia suertatzen dela-
ko. Baina nire egoeran ez dagoen 
jende asko dago. Batzuk ez dau-
kate aukerarik maite edo mires-
ten duten jendearen ondoan ego-
teko. Beraz, denentzat ez da garai 
hain polita.

Jose
Funtzionarioa 

Bai, zergatik ez! Jaiak ditugula-
ko gogoko ditut. Nik, gainera, opo-
rrak izaten ditut eta asko gusta-
tzen zaizkit. 

Parrandarako aukera ere ego-
ten da, baita kapritxoak betetze-
koa ere: jan, edan...

 Normalean baino gehiago egi-
tea baimendu eta onartu egiten 
da. Ni oso gustura egoten naiz Ga-
bonetan.

_gutunak

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

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

Karmele
Administraria 

 Inoiz ez zait gustatu, familiare-
kin kanpora joaten ginelako txiki-
tan. Eguraldi oso txarra egiten du 
gainera: euria, hotza... 

Niretzako egun normalak dira, 
jai egunak direnez aprobetxatu 
egiten ditut. Horretaz gain, gehie-
gi kontsumitzen da. Egia esan ez 
zaizkit bat ere gustatzen. 

?
_GALDERA
Gabonak gustuko 
dituzu? Zergatik?

Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.com 
helbidera idatzita
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Iker Ibarrondo  (Arabako Euzko Gaztediko idazkaria, Laudio)

Abenduaren 6an, espainar konstituzioaren onarpenaren 35 
urte bete ziren. Horrez geroztik ,eztabaidak nagusi izan dira. 
Alde batetik daude babes eskasa eduki zuela uste dutenak; 

ideia hau nagusia izanik alderdi abertzaleetan. Hauentzat nabarmena 
da EAEn jaso zuen emaitza, soilik hauteskunde erroldaren %30k ba-
bestu baitzuen %54ko abstentzioarekin. Estatu mailako alderdiek be-
rriz, uste dute irmo babestu zela, 

Espainia baiezko botoak %90 izan zirelako. Ondorioz konstituzioa Eus-
kadiren ordenamendu juridikoa zuzentzeko ontzat ematen dute, erre-
formatzeko ideiari uko eginez, testuak berak jasan baditu ere epai orga-
noen berrinterpretazioak. 

Hainbat estatutan ohikoak dira konstituzioen erreformak, legeak gi-
zartearen borondatearen eskuetara jarriz. Baina konstituzioak, Espaina-
ren disolbaezintasuna ezartzen du, euskal eta Kataluniako nazioen gara-
pena oztopatuz. Horregatik abertzaleok Euskal Herriaren errealitate na-
zionala onartzen ez duenez, ez dugu inoiz babestuko.

Espainiako konstituzioak 30 urte
Olentzero eta Mari Domingi (Euskal Herria)

Berriz ere, hotzarekin batera abendua etorri zaigu, lanean eman 
dugu urtea eta orain neguaren etorrera ospatu beharra dau-
kagu. Aurten urtero moduan Euskal Herriko herri guztieta-

ra joango gara, gu eta gure laguntzaile guztiekin. Urtea ama lurra zain-
tzen eman dugu eta txondorrak egiten. 

Ikatz asko egin behar izan dugu, gu triste jartzen gaituzten jarrera asko 
ikusi baititugu.Euskarak, gure hizkuntzak, zapaldua jarraitzen du, erabi-
lerak gora egin duen arren gure herrietako kaleetan oraindik ezin dugu 
euskaraz normaltasunean bizi . Hala ere asko pozten gara, herritarrak 
egiten ari diren esfortzuarengatik euskararen normalizazio prozesuan. 

Baina poztasunerako garaia da, momentu gogorrak bizi ditugun arren, 
herritarrek argi izpiak zabalduko dituzue zuen esfortzu eta lanarekin. Egu-
nero, oztopoen aurrean aurrera jarraitu eta zoriontsu izatera animatzen 
zaituztegu, horrek egiten baikaitu zoriontsu. 

Muxu eta besarkada handi bat, Gabonetan etxetik urrun zaudetenei eta 
jarraitu euskaraz bizitzen!

Eguberri on euskara jendea!
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_herriz herri
Urduña

San Romaneko 
gizarte etxea 
konpontzeko 
auzolana amaituta 

ERREDAKZIOA I 
Aitor Fernandez de Pinedo

Udan abiatutako Okondoko San 
Roman auzoko gizarte etxea era-
berritzeko auzolana amaitu berri 
dute. Udalak koordinazioa eta ma-
terialak eskainita, San Roman El-
kartean bildutako herritarrak ari-
tu dira konponketa lanak bidera-
tzen.

“Okondogoienako” Gizarte 
etxeak bilgunea eskainiko die ber-
toko 200 auzokideei. “Okondoko 
kultur etxetik oso urrun daude. 
Haientzat hobea litzateke agian 
Laudiora joatea; Okondon egote-
ko leku bat behar zuten”, azaldu du 
Sergio Tatok, Okondoko alkateak.

Auzoko antzinako eskola zahar-
berritu dute, kanpoaldeko lurra 
egokituz eta barrualdean kon-
ponketa lanak gauzatuz.

Erabilera zehazteke
Kultur baliabidearen erabilpe-

nari dagokionez kudeaketa for-
mulak lantzen hasi direla adierazi 
du alkateak: “Ordenantza bat lan-
tzen ari gara lokal publikoen era-
bileraren inguruan. Egoitza auzo-
kideek erabiliko dute, baina kudea-
keta finkatzeke dago”.

Okondo

Luiaondoko “Arbol Malato” etxe-
bizitzetako ura garbitzeko arazte-
gia konpondu dute. Josu Artetxe 
Aiarako alkatearen esanetan, au-
zokideek 2009tik zeramaten “se-
kulako kiratsa” aguantatzen. 

Udalak ez du laguntza ekono-
mikorik eman; “diru publikoarekin 
obra pribatua egitea litzatekeela-
ko”. Kaltetutako eremuan 400 per-
tsona bizi dira: “Oso haserre egon 
dira. Araztegiaren arduraduna zen 
konstruktorea desagertu egin zen, 
eta udalera jo zuten protestan”. 

Artetxeren arabera, auzokideek 

esfortzu handia egin dute: “Haiek di-
rua jarri behar izan dute, eta denen 
artean falta zen partea ordaindu”. 

Udalak, aldiz, fosa garbitu du eta 
URA agentziarekin negoziaketa bi-
deratu. 

Ez da, ordea, erraza izan: “Para-
metroak betetzeko araztegi han-
diago bat behar zen eta ez dugu di-
rurik. Auzokideentzat ere eutsiezi-
na zen”. 

Horregatik, irailean obraren ber-
planteamendua onartu zuten, eta 
“egunotan konexio elektrikoa kon-
probatzean bukatuko da”.

“Neguko oporrak” kultur egitaraua 
prestatu dute herriko eragileek

Arrankudiaga-Zolloko udalak 
eta herriko zenbait eragilek urte-
ro bezala, aurten ere, elkarlanean 
antolatu dituzte “Neguko Oporrak” 
kultur egunak. 

Abenduaren 24ean, 18:00etan 
Olentzeroren etorrera izango da 
herriko plazan. 

Bitartean Gizarte-Etxean gaztai-
na erreaz gozatzeko aukera egon-
go da. 19:30ean “Hator hator etxe-
ra” kontzentrazioa egingo dute he-
rriko plazan. 

Abenduaren 27an, 11:15etik au-
rrera umeentzako jolas parkea 

egongo da frontoian. Arratsal-
dean, aldiz, “Arkakusoaren zirkoa” 
antzerkia. Ikuskizuna 17:30ean 
hasiko da. Ondoren, txokolatada 
egongo da Gizarte-Etxean. 

Abenduaren 29an, kantu poteo 
antzeko bat egongo da, herriko ta-
bernetatik zehar kantu herrikoiak 
abestuz.

 Gainera, oraindik data zehazte-
ko daukaten beste bi ekintza ere 
egingo dira; guraso elkarteak ur-
tero Gabonetako parkera (BECera) 
antolatzen duen irteera eta zinema 
emanaldia frontoian.

ERREDAKZIOA I Markel Iturrizar

Arrankudiaga-Zollo Luiaondo

Bost urtetako aldarrikapena eta gero ur 
araztegia konpondu dute 

Etxaurren ikastolako ingurua 
hobetzeko obrak egin ditu Aiara-
ko udalak. 

Alde batetik, hezigunearen alda-
menean biribilgunea jarri dute au-
tobusak ondo sartzeko. 

“Eskumaldean ibilgailuentza-
ko aparkaleku bat ere jarri dugu”, 
azaldu du Josu Artetxe Aiarako al-
kateak. 

Lanek 200.000 euroko balioa 
izan dute. 

Obra lanak gauzatzeko, ordea, 
Arabako aldundiaren  Foru Plana-
ren dirulaguntza jaso dute. 

Zuhatza

Ikastolako bide 
eremua hobetzeko 
konponketak 
bukatzear daudeERREDAKZIOA I Irati Mendiguren Cosgaya

Urduñako udalak Bizkaiko Foru 
Aldundiarekin egoera ekonomikoa 
hobetzeko doikuntza-plana ados-
tu du. Astelehenean aurkeztu, boz-
katu eta onartu zuten udalbatzan.  
Herritarrei azalpena emateko 
abenduaren 18an asanblada egin-
go dute kultur etxean 19:00etan. 
Egoera ekonomikoa zertan den eta 
erakundeen jarrera azaltzeko lege-
gintzaldi honetan egingo den lau-
garren bilera da.

Karlos Arranz alkatearen ara-

bera lortutako akordioa guztien 
lanaren emaitza da. Dekretu bi-
dez onartuko den akordioari es-
ker, Urduñak 50.000 euro lortu-
ko ditu. Duela hilabete, ordea, Ur-
duñederrarekin lotuta 300.000 
euroko ekarpena jaso zuten. Eta, 
oraintsu Bizkaiko Foru Aldundiare-
kin itxitako negoziaketaren ondo-
rioz 220.000 euro. 

770.000 euroko laguntza
“Laguntza totala 770.000 euro-

koa da. 250.000 dekretu bidez, Ur-
duñederratik 300.000 eta hurren-
go urterako aldunditik beste dekre-
tu baten bidez 220.000 euro. Era 
honetan urtero 800.000 euro au-
rreztuko dira. Aldunditik etorritako 
laguntzatik zorraren zati bat kendu 
dugu, baina urtero gastutik 70.000 
euro kendu beharko ditugu. Horre-
la, diru sarrera erremanente nega-
tiboa murriztea espero dugu”, azal-
du du alkateak.

Izan ere, Urduñako udalak eta so-
zietate publikoek zazpi milioi euro-
tik gorako kredituak eskatu zituz-
ten. Kopuru horretatik egun, bost 
milioi eurotik gorako zorra gera-
tzen dira ordaintzeko. 

Udalak bestetik, defizit arazo 
handia izan du  azken garaietan, ur-
tetik urtera defizita metatzen baita: 
“2011an defizita 900.000 eurokoa 
zen. Momentu horretan hau ezinez-
koa zela ikusi genuen, murrizteare-
kin ez zela aski. Hor hasi zen bidea 
edo gure eskaera aldundiaren au-
rrean. Bi urteko ibilbidearen emai-
tza da hau. Honekin, aurten gure 
defizita 400.000 eurokoa izan da. 
Planaren bidez eta ekarritako neu-
rriekin kontuak orekatu eta defizi-
ta kentzea lortuko dugu”.Udal zo-
rrak aurretik egindako inbertsioei 

zor zaizkio: futbol eta golf zelaia, 
jubilatuen etxea... “Beharrezkota-
suna ez dut zalantzan jartzen, bai-
na ea horrelako beharretan sar-
tzeko gaitasuna zegoen da dudan 
dut. Ez zen bidea eta orain gares-
ti ordainduko dugu; ez dago atze-
ra bueltarik”, dio. Egoera ekono-
miko larriaren aurrean ekainean 
udalak Kutxabankekin zituen zo-
rrak ez zituela ordainduko azal-
du zuen, langile eta hornitzaileei 
dirua itzuli asmoz.

Arranzek adierazi duenez, txa-
logarria izan da herritarrek eta 
udal langileen kolektiboak izanda-
ko jarrera; “haiek izan dira kolpa-
tuenak eta”. Udalaren zorpetzea 
arintzeko gastuetan murrizketak 
egiteaz gain, bi lanpostu ezabatu 
behar izan dituzte, soldatak izoz-
tu eta tasak igo. Arazo politikoari 
erantzun soziala eman zaiola-e-
ta, pozik dago: “Komunikazioa oso 
ona izan da eta herritarrengan-
dik ulertuak sentitu gara. Urduñak 
Merezi Du plataforma sortu zu-
ten. Urduñarren ahotsa hemen 
eta kanpoan entzutea lortu dute”. 

Lortutako bultzadari esker, 
aurten aurrekontuak zirriborra-
tzeko  aukera izango du Urduña-
ko udalak.

Udal zorrak eta defizita murrizteko akordioa 
lortu du Udalak Foru Aldundiarekin

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Astelehenean aurkeztu zuten aurrezteko plana udalbatzan  Argazkia: @ehbildu
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Laudio

_herriz herri

Auzokideek luzaroan eskariak 
egin eta gero, Laudioko udalak 
Arrañoko antena lekuz aldatzea 
erabaki du. Aurki mugituko du Al-
bertis enpresak Arrañoko gurutze-
ra telekomunikaziorako gailu sorta. 
Obra berria bi hilabete barru amai-
tuta egotea espero dute. 

Apirilaren 5ean onartu zuten afe-
ra konpondu ahal izateko tramita-
zioa. Hainbat hilabetez luzatu da 
obra gauzatzeko negoziazioa. Izan 
ere, Abertis Telecom enpresak ez 
du onartu azpiegitura desegitea-
rren eta lur sail publikoa erabiltzea-
rren dagozkion zerga fiskalak or-
daintzea. Hala, telekomunikazioa-
ren funtzionamenduaz arduratuko 
den enpresa izendatzeko prozedu-
ra ireki du udalak.

Kontratazioa lehiaketa bidez 
egingo da. Irabazten duen enpre-
sak, antenarako gune berria ireki-
takoan, eta antena bera martxan 

jarritakoan, egungo gunea molda-
tzea izango du zeregin berehala-
koen artean. Horretarako hiru hila-
beteko epea emango zaio, gehienez. 
Betebeharren artean, etxola, ins-
talazio elektrikoa, dorrea, zimen-
duak, itxitura, sarrerako eskaile 
rak… kentzea izango ditu.

Hamazazpi urtez egon da antena 
Arrañon. 1996an eraiki zen, udala 
eta Retevision enpresaren arteko 
akordioaren ondorioz. Retevision, 
gerora, 2003an, Abertis enpresa-
ren parte bilakatu zen. Harrez gero, 
Movistar eta Euskaltel ere antenaz 
baliatzen dira euren seinalea zabal-
tzeko.

EHUren ikerketa 
Urtetan zehar herritarrak ante-

nak osasunerako sor ditzakeen kal-
teengatik kezkatuta egon dira. Hori 
dela eta, udalak EHUko telekomu-
nikazio sailari azterketa bat egitea 

eskatu zion, erradiazio elektrikoek 
eragin ditzaketen kalteak ikertzeko. 
Ondorioz, Arrañoko azpiegituraren 
itxiera erabaki zen.

Ikerketa berak antenaren koka-
leku berria Arrañoko gurutzea da-
goen gunera mugitzea gomenda-
tzen du. Gainera, antena berriak 12,5 
metroko altuera izan behar du, eta 
lurreko telebista digitala eta sake-
lako telefonoen zerbitzua berma-
tuko ditu.

Besteak beste, egungo etxola eta 
antenen dorrea kendu eta instala-
zio elektrikoa aterako dute. Ondo-
ren, eskailera eta hesiak erretiratu 
beharko dituzte.

Koldo Zabalaren hitzetan, ezus-
tekorik ezean udaberrirako fase 
hori amaituta egongo da. 

Obra bukatzean, mendiak kalte-
ren bat izango balu, hasieran ze-
goen bezala utzi beharko dela adie-
razi da udaletik.

Auzokideen eskariz Arrañoko 
antena kenduko dute 

Arrañoko antena kokatuko duten tokia. Dagoeneko, obrakhasita daude.   Argazkia: Aitor Burgoa

Museo 
etnografikoa 
mantenduko dute, 
akordioa lortuta 

ERREDAKZIOA I 
Unai Gotxi

Artziniegako Museo etnografi-
koa diruz laguntzea erabaki dute 
Aldundiak eta Udalak. Lehenak, 
30.000 euro emango dizkio. Bi-
garrenak, aldiz, 40.000. Diru itu-
rririk eza dela-eta, etorkizuna ko-
lokan zuen museoak.

 Artziniegako Etnografia mu-
seoa Aiaraldeko eta Euskal Herri-
ko kulturaren zaintzaile eta era-
kusleetako bat da. 2000 m2 ditu.

Museoaz aparte, hau kudea-
tzen duen Artea Etnografia El-
karteak, kultur ekintza anitz an-
tolatzen ditu, ia ahaztuta dagoen 
garaia oroituz.

Elkarlana
Museoaren jarraipena berma-

tzea administrazioarekin elkarla-
nean egin da, Artziniegako udalak, 
krisia aitzakiatzat hartuta, Artea 
elkartearekin adostutako hitzar-
mena apurtu zuen arte. 

Harrez gero, museoaren irekie-
ra kolokan geratu zen. Itxiera eki-
diteko hainbat administraziorekin 
kontaktuan jarri zen Artea: Eusko 
Jaurlaritzarekin, Udalarekin, Ara-
bako Aldundiarekin eta Biltzar 
Nagusiekin. Gainera, Museoaren 
egoera zuzenean ezagutzeko hain-
bat eragilek bisitatu dute museoa.

Denbora horretan, Eusko Le-
gebiltzarreko PSE-EE taldeak, 
Museoaren egoera ezagutzeko 
aurrekontuak eskatu zizkion Ar-
teari eta Euskadiko aurrekontue-
tan 30.000 euroko saila propo-
satu du. Honetaz aparte, udalak 
40.000 eurorekin laguntzea hitz 
eman du. Urtebete baino gehiago-
ko ezegonkortasunaren ondoren, 
beraz, Museoaren etorkizuna argi-
tuz doala dirudi.

ERREDAKZIOA I Aitor Martinez Ibarrola

ArtziniegaAreta

Landeta inguruan 
7 bloke eraikita 
100 etxebizitza 
egingo dituzte 

ERREDAKZIOA I 
Maddi Alegria Respaldiza

Laudioko udalak behin betiko Hiri 
Antolamendurako  Plan Orokorra 
aldatzea onartu du, Aretatik Gas-
teizera bidean dauden hainbat lur-
sailetan etxebizitzak egitea ahal-
bidetzeko. 

Guztira zazpi eraikin egingo dira, 
eta gehienez 102 etxebizitzaz osa-
tuta egongo dira.

Etxebizitza hauen promozio 
osoaren %20 babes ofizialeko 
etxeek osatuko dute, beste %20 
tasatuak izango dira eta azken 
%60 berriz, salmenta askekoak 
izango dira. 

Aipatutako zazpi eraikin hauek 
bost solairutakoak izango dira. 
Lehenengo bost etxebizitzak Llo-
diana aroztegiaren aurrean koka-
tutako zelaigunean eraikiko dira. 
Beste biak berriz, Anuntzibaiko jau-
regiaren aurreko lursailean. 

Babestutako etxebizitzak eta ta-
satutakoak ere, elkar ezberdindu-
tako blokeetan eraikiko dira. Erai-
kinak, ordea, bideekin banatuko di-
tuzte.

Datozen hilabeteetan erabakiak 
hartuko dira, xehetasun azterlana 
erredaktatzen denean. Azterlan 
honek, erabilpen eta toki publikoe-
tarako erabiliko diren eremuen an-
tolaketa ere zehaztuko du. 

Promozioa guztiz osatzeko, 
beharrezkoa izango da bertan jen-
dea bizi den bi eraikinen desjabe-
tzea burutzea. 

Hala ere, esan beharra dago, 
bizilagun hauen artean inork ez 
duela proiektuaren alegaziorik 
aurkeztu erakusketa publikoko 
epean. Eraikin hauek Gasteiz ka-
leko 12 eta 30 zenbakiak dira eta 
dokumentuak ordenantzatik kan-
po uztea proposatzen du.
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Urtero bezala Santa Luzia azo-
ka egingo da zapatuan Orozkon. 
Besteak beste, terreñu arrazako 
behiak eta artisauak izango dira 
protagonista. Izan ere, terreñu 
arrazako behien Euskadiko txa-
pelketa jasoko du Orozkok.

Jagoba Batiz Lorra elkarteko ki-
dea aritu da, beste batzuekin ba-
tera, aurtengo egitarauaren non-
dik norakoak zehazten. Izan ere, 
barikuan, 18:30ean hitzaldia izan-
go da Neikerreko teknikarien esku-
tik “Silvopastoralismo bajo pinos 
radiatta, una propuesta de orde-
nacion y gestion del monte” izen-
burupean. Ekitaldia Donibane Are-
toan izango da.

Zapatuan, terreñu arrazako 
behien zortzigarren lehiaketa egin-
go da. Aipatu beharra dago Eus-
kadiko zazpigarren lehiaketa dela. 
Gipuzkoatik, Arabatik eta Bizkaitik 
etorritako 70 buruk parte hartu-
ko dute. Gure eskualdeko behi eta 

abeltzainak ere izango dira:  Jon 
Iriondo (Orozko), Jose Maria Gon-
zalez (Orozko), Ana Belen Markai-
da (Delika), Juan Antonio Zulueta 
(Amurrio) edo Lander Lopez (Okon-
do), kasu. Antolakuntza lanetara-
ko babesle asko izan dituzte: Euskal 
Okela, Itxina abeltzain elkartea, Te-
rreñen federazioak, BBK eta abar.

Zapatuko egitaraua
10:00etan elikagaien postuak ja-

rrita egongo dira. Udalak barazki, 
gazta eta etxeko ogi onena hauta-
tuko ditu, baita posturik apainduena 
ere. Lehenengoa bakarrik sarituko 
dute, ordea, 100 eurorekin. Postu 
horiek Orozkoko Museoaren atze-
ko aparkalekuan jarriko dira. Eta 
ordu berean, animalia guztiak prest 
egongo dira. Hegoaldeko aparkale-
kuan BBKko postuak eta animaliak 
egongo dira. 12:00etan dastaketa 
egingo da, behi hanburgesak egin-
go dituzte, terreña haragiarekin.

Orozko

_herriz herri

Euskadiko “terreñu” 
lehiaketa bakarra,
Santa Luzia azokan

Iazko lehiaketako sari banaketa Argazkia: Ixone Collado

ERREDAKZIOA I Lukas Pasandin 

Artziniega

Herriko 38 elkartek jaso dute 
Bai Euskarari Ziurtagiria

Bai Euskarari ziurtagiria jasotzeko egindako ekitaldia  Argazkia: aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I Miren Ayesa Aranoa

Udalak eta Bai Euskarari Ziurtagi-
riaren Elkarteak arlo sozio-ekono-
mikoan euskararen erabilera sus-
tatzeko lankidetza hitzarmena si-
natu dute. 

Egun, herriko 38 saltokik, enpre-
sek eta elkartek eskuratu dute, eki-
taldian eman ziren datuen arabera. 
Horietatik seik “Zerbitzua eta lana 
Euskaraz” maila gorena daukate. 
Hauek dira: Aiara dantza taldea, 
Aiara Euskal Pilota elkartea, Aia-
ra Grafik, Aiaraldeko Bildu, AIEBE, 
Ainara eta Alazne Macicior S.C, Ai-
sia Eskaut taldea, Amurrio Futbol 
Kluba, Amurrioko EA eta EAJ, Gaz-
te Asanblada, APYMCA, Aresketa 
Ikastola, Arenalde San Jose auzo 
elkartea, Arabako Txakolina jato-
rrizko izendapena, Cuadra autobu-
sak, Belaiki euskara elkartea, Elkar-
lan U¬P, Elur elkartea, Etxeguren 
Zerbitzuak, Fano taberna, Frontoi 
taberna, Arrate gestoria, Goizalde, 
Burutxaga harategia, Julene Albi-

zua paper denda, Kapritx, Karisma, 
Kaskagorri futbol taldea, Luyando 
optika, Mendiko Lagunak, Ohiturak, 
Serdepor, Taldesport, Txoko Gorri, 
Txotis eta  Ziripot folklore taldea.

Konpromisoak
Bi erakundeek berritu duten hi-

tzarmenean bien arteko lankide-
tza publikoa egingo dela aipatzen 
da. Horrela, Udalak 1.954,15 euro 
bideratu ditu udalerrian ziurtagiria 
hedatzeko. 

Bai Euskararik, berriz, honako 
konpromiso hauek hartu ditu: eba-
luazioak egingo dituen teknikariari 
formazioa ematea; koordinazio eta 
segimendu lanak egitea; ziurtagi-
ria daukaten entitateen fitxak az-
tertzea, zuzentzea, maila aldake-
tak gainbegiratzea eta teknikaria-
ri laguntza ematea, ziurtagiria du-
ten entitateei ebaluazio fitxa bidal-
tzea, eta eskatuz gero, euskarriak 
eskura jartzea. 

 Rober Gutierrez Bai Euskara-
ri  Ziurtagiriaren Elkarteko zuzen-
dariak eragile hauen konpromisoa 
nabarmendu du: “Euskara lanean 
txertatzeko egiten duzuen ahale-
ginak lan mundua ez ezik gizartea 
bera euskalduntzeko ere garrantzi 
izugarria baitu”. Txokogorrik egin-
dako lana nabarmendu zuten eki-
taldian.

Bai Euskarari Ziurtagiriak herri-
ko eragileak mailakatzeko bost iriz-
pide erabili ditu. Batetik, langileen 
hizkuntza gaitasuna. Bestetik, irudi 
korporatiboa eta hizkuntza paisaia. 
Bestalde, barne eta kanpo harre-
manen bidez euskararen erabile-
ra neurtu dute. Eta, azkenik, erabil-
tzen diren programa informatikoak 
zein hizkuntzatan dauden ikuskatu. 
Era honetan, eskualdeko eta Eus-
kal Herriko hamaika txokotan hiru 
maila ezartzen dituzte: “Bidean”, 
“Zerbitzua euskaraz”, eta “Zerbi-
tzua eta lana euskaraz”.

Amurrio
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Kider enpresak 400 pertsonei 
ematen die lana zuzenean. Aiaral-
dean horietatik 300 lanpostu ingu-
ru kokatzen dira. Enpresa garran-
tzitsua da, beraz, eskualdeko egitu-
ra industrialean mantentzen dituen 
zeharkako lanak kontuan izan barik.

Une hauetan hartzekodunen 
konkurtsoan dago Kider. Lantegi 
taldeak Aiaraldetik kanpo Bara-
kaldon du beste ekoizpen puntua. 
Ordezkariek arduradunen utzike-
ria salatu dute. 

Alde batetik, sindikatuek adiera-
zi dute Lecertua familiak -akziodun 
garrantzitsuena- beste negozio ba-
tzuetan jarri duela arreta. Eta, bes-

tetik, Caixa Bank-ek ez duela finan-
tzaziorik eman nahi.

Gauzak horrela, beharginek mo-
bilizazioen bidea abiatu dute. Pasa 
den astean elkarretaratzea egin 
zuten Caixa Bank-en bulego ba-
ten aurrean eta auto-ilara antola-
tu zuten. 

Aste honetan, aldiz, Eusko Jaur-
laritzaren Industria Sailaren au-
rrean elkartu dira eta auto-ilara 
egin dute berriro. 

Ostiral arratsaldean, berriz, es-
kualdeko manifestazioa egingo 
dute mobilizazioekin jarraitzeko.
Ekimena 19:00etan abiatuko da 
herriko plazatik. 

300 lanpostu arriskuan
Protesta egiteaz gain, lanpostu 

ugari daudenez arriskuan, mutu-
rreko neurriak proposatu dituzte 
langileen erakundeek. Horren adi-
bide da enplegua erregulatzeko es-
pedientea onartu dezan epaileari 
egin dioten eskaera. Espedientea-
ren bitartez langileek zeozer ko-
bratu -Lanbidetik etorriko litzate-
ke dirua- eta denbora irabazi nahi 
dute inbertsio-fondo batek eraba-
ki dezan Kiderren erantzule egin-
go den edo ez.

Langileen ordezkarien ustez ez 
dago aukera gehiagorik. Zuzenda-
ritzak aurkeztutako bideragarrita-

sun planak beharginek kooperatiba 
osatzea bilatzen zuen baina inork 
ez du proposamena babestu. LAB 
sindikatuko kide batek adierazi du 
ez zela batere erreala.

Hortaz, Kiderrek aurrera jarraitu 
dezan dagoen aukera bakarra AIAC 
inbertsio-fondoak enpresa erostea 
da. Hala ere, hori ez litzateke mira-
rizko konponbidea, baina ziurrenik 
malgutasuna ezarriko luke langi-
leen artean.

Bitartean, langileek ez dituzte 
soldata guztiak kobratu. Oraindik 
ez dakite Gabonetako aparteko or-
dainsaririk jasoko duten eta maia-
tzeko soldata osoa ez die kitatu en-
presak, ezta urtarrileko eta ekaine-
ko zatiak ere.

Gaur arte egindako ibilbidea
Hartzekodunen lehiaketara hel-

du baino lehen gorabehera ezber-
dinak izan ditu Kiderrek. 2012an 
epaileek enpresak proposatuta-
ko bi enplegu erregulatzeko espe-
diente bertan behera utzi zituzten. 
2013an zuzendaritzak 100 langile 
baino gehiago kaleratzeko asmoa 
azaldu zuen. Mobilizazioen bitartez 
-astebeteko greba, hain zuzen ere- 
neurri hori eten zuten beharginek.

Negoziazioaren bitartez, sindi-
katuek eta enpresak adostu zuten 
borondatezko baja hartzeko epea 
irekitzea.

Era horretan  150 langile baino 
gehiagok onartu zuten lanpostua 
lagatzea eskaintzen zizkieten kal-
te ordainen truke (lan erreformak 
markatzen zuenaren gainetik), bai-
na azkenean enpresak uko egin zion 
plan horrekin jarraitzeari, dirurik ez 
zuela argudiatuz.

Asteazken goizean Eusko Jaur-
laritzaren Industria Sailaren egoi-
tzaren aurrean kontzentrazioa egin 
zuten.

_sozioekonomia

Kider enpresak Murgan duen lantegia Argazkia: Mario Corral

Izaskun  
Garcia
LAB sindikatua

_Argia

Eta emakumea?

K risia hasi zenetik 
gure herria pairatzen 
ari den enplegu gale-
ra jasanezinaz aritu 

gara sindikatuok, komunika-
bideak eta jendartea oro har. 
Baina zer nolako enplegua 
irudikatzen dugu gai honetaz 
mintzatzen garenean? 

Berehala industrian ger-
tatzen ari den enplegu gale-
ra etortzen zaigu burura, are 
gehiago Fagor-en kasua guz-
tion ahotan bolo- bolo ibili 
izan delarik azken egun haue-
tan. Baina komunikabideeta-
ko orrialdeak betetzen dituz-
ten enplegu erregulazio espe-
dienteen bitartez ez bada ere, 
modu isilean, kaleratze indi-
bidualen bidez, borroka han-
dirik egiteko aukerarik gabe 
…milaka eta milaka lanpos-
tu galtzen ari dira. Eta ez da 
kasualitatea modu honetan 
suntsitzen ari den enplegua 
emakumeena izatea. Emaku-
meon lanak eta gizonen lanak 
ez du aitortza maila berdina, 
ez dute berdin balio, eta on-
dorioz emakumeen enplegua 
desegiten denean ere oihar-
tzuna ezberdina da. Baina da-
tuak hor daude, 2008tik hona 
emakumeen enplegua %12 
jaitsi da. Honek suposatzen 
du emakumeen 68.000 lan-
postu baino gehiago suntsi-
tu direla. 

Egun emakumeok paira-
tzen dugun diskriminazio es-
trukturalaz ohartzea derri-
gorrezkoa da, sexu-genero 
harreman eredu berri baten 
eraikuntzan pausoak emate-
ko, parekidetasunean, erres-
petuan eta elkartasunean oi-
narrituko den harreman ere-
du berria behar dugu.  

Nortenen akordioa lortu dute

 

Kider enpresako langileek mobilizazioei 
ekin diete, 300 lanpostu baitaude arriskuan

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez 

1 LAUDIO   1.770 (%20.7)
2 AMURRIO  902 (%18)
3 AIARA 169   (% 11.5)
4 ARRANKUDIAGA 50 (%10,4)
5 ARTZINIEGA   127 (%13.5)
6 OROZKO   105 (%8.3)
7 URDUÑA   361 (%17.4)
8 OKONDO   70 (%11.6)
9 ARAKALDO   8 (%12.4)

3.562
14 egun eman dute greban Nor-

ten enpresako langileek. Hasieran 
egun osoko grebak izan ziren, aza-
roaren 25ean greba mugagabea 
abiatu zutelarik.

 Horren bitartez, Arakaldon 
kokatua dagoen lantegiaren 
beharginek bere helburu 
garrantzitsuena bete dute, ekidin 
baitute zuzendaritzak estatu 
mailako hitzarmena ezartzea.

Borrokaldiaren ondoren akordio 
batera heldu dira zuzendaritzarekin 
eta 2017ra arte iraungo duen 
hitzarmena sinatu dute. 

Hiru urte horietan, beraz, 
azkenengo lan erreformaren 
menpe geratzea saihestu dute.

Langileek Arakaldoko herriak eta 
udalak eman dieten babesa esker-
tu dute.

 Norten porlanezko aurrefabri-
katuak ekoizten ditu eta azkenal-
dian San Mames Barrian egiten ari 
diren lanetara zuzendu dute ekoiz-
pena.

Hori dela eta Athletic-en egoitza-
ren aurrean egin dituzte protestak 
eta haien ustez horretan datza es-
kuratutako garaipena. 

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez 
LANGABETU 
ESKUALDEAN,
AZAROAN.
URRIAN BAINO 
22 LANGABE 
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Abenduaren 1ean Arabako Ba-
tzar Administratiboen hauteskun-
deak izan ziren. Aiaraldean, 32 kon-
tzejuk erabaki zuten zeintzuk har-
tuko dituzten tokiko erakunde ho-
rien ardurak. 2.100 pertsona baino 
gehiagok parte hartu zuten entita-
teen berrikuntzan. 102 ordezkarien 
artean 37 emakume hautatu dituz-
te.

Hauteskundeak ziurgabetasun 
giroan eman dira, Espainiako Go-
bernuak aurkeztu duen Arrazio-
naltasun eta Jasangarritasun le-
gea eztabaidatzen ari baitira Madri-
len. Legea, berez, abenduan zehar 
onartu beharko lukete eta aldake-
tarik ezean ondorio larriak izango 
lituzke Batzar Administratiboetan.

Jesus Mari Bernaola duela ha-
markada bat baino gehiagotik da 
Baranbioko Batzar Administrati-
boko arduraduna. Bere jarduera 
herriaren ohiturak mantentzera 
bideratu du. “Gazteek gure tradi-
zioak ezagutu behar dituzte haie-
kin jarraitzeko”, adierazi du. Onda-
re historikoa ez ezik, herri ondasu-
nak ere berreskuratu dituzte Ba-
ranbion. Besteak beste, maisuen 
etxea berriztatu dute. Bernaola-
ren ustez, Batzar Administratiboak 
egin du guzti hori posible eta beste 
erakunde batek ez lioke arretarik 
jarriko horrelako proiektuei. Arra-
zionaltasun eta Jasangarritasun le-
gea onartuko balitz, kontzejuak es-
kumenik gabe geratuko liratekee-
la uste du Bernaolak, baina itxaro-
pentsu agertu da: “Batzar guztiak 
batuko gara eta ezerezean geratu-
ko da asmoa”.

Tertangan Alberto Quinco-
ces izango da batzordeburua be-
rriro. 20 urte eman ditu karguan 
eta lau urte gehiagorako hautatu 
dute. Bere ustez, kontzejuak dira 
herritarretik gertuen dauden era-
kundeak. “Batzordeko hiru ordez-

kariek ez dute erabikirik hartzen, 
herritarrek baizik. Herritarrek bi-
leretan akordioen bitartez edo 
gehiengoaren bidez erabakitzen 
dute egin behar dena.” Horregatik, 
bere aburuz, “instituzio demokra-
tikoena” da.

Quincocesen ustez, arrisku uga-
ri dituzte aurrean Batzar Adminis-
tratiboek: “Arau foralaren baitan 
jasotzen direnez kontzejuen esku-
menak, Arrazionaltasun eta Jasan-
garritasun legeak ez lioke Batzar 
Administratiboen izaerari eragin 
behar, baina Arabako Alderdi Po-
pularrak eskumenak kentzeko 
proiektua du”. Duela urte bat aur-
keztutako aurreproiektuaren bi-
tartez Batzar Administratiboen 
gaitasunak guztiz hustu nahi du PPk 
eta hilerriaren eta gizarte etxeen 
kudeaketa utzi nahi diete bakarrik.

Egun, Batzarrek eskumen guz-
tiak dituzte: ur kanalizazioa, bideen 
mantenua, mendien ustiapena, ar-
giztapena... Hirigintza ez, hori Uda-
lena baita. Hala ere, aurkari asko 
agertu zirenez gero, proiektua gel-
ditu zuen Javier De Andrés-en al-
derdiak, Alberto Quincocesen abu-
ruz.

Dena den, EH Bilduren talde juri-
diko batek Arrazionaltasun eta Ja-
sangarritasun legearen irakurke-
ta kritikoa egin du. Taldeak ziurta-
tzen du dagoen moduan onartuko 
balitz, legeak Foru Aldundien esku 
utziko lituzkeela Batzar Adminis-
tratiboen eskumenak. Hortaz, be-
rez, Araban dauden 370 batzarrek 
-Trebiñukoak barne- tokiko entita-
tearen izaera galduko lukete.

Bizkaiko Kontzejuak Aiaraldean
Arabako Batzarrez gain, Aiaral-

dean  kokatzen dira Bizkaiak dituen 
lau kontzeju bakarrak. GuztiekLa-
rruazabal batzarra osatzen dute. 
Zehazki, hauek dira: Belandia, Men-
deika, Lendoñobeiti eta Lendoño-
goiti.

 Erakunde horiek ibilbide histori-
ko luzea dute, Juanjo Hidalgok azpi-
marratu du 1257. urtekoa dela topa 
daitekeen lehen aipua. Hala ere, his-
torialariak azadu duenez, 1516. ur-
tean onartu zen Batzordearen Or-
denantza.

Larruazabal Batzarraren etorki-
zuna ez dago argi Juanjo Hidalgo-
rentzat. “Araban 300 kontzeju bai-
no gehiago daude eta indarra dute, 
baina Bizkaiko Foru Aldundian lau 
hauek daude bakarrik”.

+ info: web  Arabako Batzar adminis-
tratiboetako ordez-
kari guztien zerren-
da eta herritarren 
aldetik jaso dituzten 
bozka kopurua

Batzar administratiboetan hauteskundeak 
egin dira, etorkizuna kolokan dagoenean

2.100 pertsonek hartu zuten parte bozkaketetan  Argazkia: Aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez  

_jendartea

ARABAKO BATZAR 
ADMINISTRATIBOEN  
ORDEZKARIAK 

AMURRIO
ALORIA
Javier Ugarte (12 bozka)
ARTOMAÑA 
Jesus Maria Larrea (17 bozka)
BARANBIO 
Jesus Maria Bernaola Garcia 
(44 bozka)
DELIKA 
Jose Luis Bilbao Ereñozaga
(46 bozka)
LARRINBE
Juan Carlos Ruiz Diez (51 bozka)
LEKAMAÑA 
Mercedes Aldama Hurtado
(13 bozka)
LEZAMA 
Pedro Jose Urrutia Alday (56 bozka)
SARATXO 
Maria Lourdes Cuadra Quintana
(19 bozka)
TERTANGA Alberto Quincoces 
Elejalde (31 bozka)

AIARA
AGIÑAGA 
Maria Jose Camara  Miguel (9 bozka)
AÑES 
Francisco Menoyo Uzquiano
(10 bozka)
ARESPALDITZA
Jose Antonio Bartolome Pesquera
(107 bozka)
OPELLORA 
Juan Ignacio Padura Esnarriaga
(7 bozka)
ERBI 
Ramon Panizo Valero (6 bozka)
ETXEGOIEN 
Julio Echaurren Moroy (8 bozka)
IZORIA 
Julen Ibarrola Gobantes (37 bozka)
LEXARTZU 
Nerea Gutierrez Mendivil (10 bozka)
LUIAONDO 
Gentza Alamillo Udaeta (65 bozka)
LUXO 
Jose Luis Acha Gutierrez (3 bozka)
LANTENO 
Iratxe Parro Uzquiano (39 bozka)
MADARIA 
Maria Amaya Garcia Vazquez
(4 bozka)
MAROÑO 
Jose Maria Aguirre Ortiz (14 bozka)
MENGARAI-BEOTEGI
Maria Rosario Campo Mendieta
(40 bozka)
MENOIO 
Iraida Saenz de la Fuente Blanco 
(16 bozka)
MURGA 
Joana Urruela Berganza (49 bozka)
OLABEZAR 
Eusebio Daniel  Meabe Lili (48 bozka)
OZEKA 
Anjel Luengas Erce (8 bozka)
KEXAA 
Maria Angeles Isasi  Cendegui 
(11 bozka)
RETES DE LLANTENO 
Garbiñe Alaña Perez (15 bozka)
SALMANTON
Ander Vergara Gochi (16 bozka)
SOXO 
Ascension Aguirre Landa (21)
ZUHATZA Iñaki Alava  (18)

Isabel  
Boveda
Kulturarteko Zubiak

_Argia

Inmigrazioa

Amets beldurgarria 
izan dut: jaio nintzen 
eta bizi naizen lurral-
dera izaki izugarri ba-

tzuk etorri dira, zeinek txiroenei 
bizitzeko behar diren oinarri-
zko baliabideez gabetu gaituz-
ten. Inolako eskrupulu barik eta 
aberasteko asmo hutsez lurra, 
lanak, etxeak, kultura, osasuna, 
jatekoa… osten duten handi-
kiak ziren. Alferrik zen justiziaz 
egokitzen zitzaiguna eskatzea, 
haientzat ezer ez baikinen; kol-
patu ahal gintuzten, zigortu, gi-
zartearen hondarrera konde-
natu, bai eta gure herritik kan-
po beste bizimodu bat bilatze-
ra behartu. Ikusi dut nire burua 
etxetik alde egiten, nire lagu-
nak, senideak, herria, hizkunt-
za eta kultura atzean uzten. Iku-
si dut nire burua leku ezeza-
gun eta hotz batera iristen; leku 
bat non inork ez nauen aintzat 
hartzen, non oztopo bat nai-
zen, non mespretxatua eta gai-
zki ikusia naizen. Ez dut inoren 
babesa eta laguntza topatzen, 
ez dut haien hizkuntza ulertzen; 
ez dut etxerik, lanik edo lagunt-
za medikorako eskubiderik. Ba-
dira besteen moduko herritarra 
izatea galarazten duten legeak. 
Bertakoek uste dute beraiena 
lapurtzera natorrela. Beldurrez 
iratzarri naiz, izerditan. Unez 
batez ezbaian ibilitakoan, era-
baki dut ametsetan jarraitzea, 
baina oraingoan itzarrik eta 
itxaropenez betea. Eta amets 
egin dut beste mundu batekin, 
non denok dugun mugitzeko as-
katasuna, non aberastasuna 
eta ondasunak banatzen diren, 
non inork ez duen herritik alde 
egin behar, non beso zabalik 
kulturekin gozatu eta aberasten 
garen, non ez den lege berezi-
rik behar hori guztia arautzeko. 
Mundu bat non, batez ere, ez 
den beharrezkoa Immigrazioa-
ren Eguna ospatzea. 

Araba eta 
Bizkaiko batzar 
administratiboak 
desager litezke 
Arrazionaltasun 
eta
Jasangarritasun 
legea onartzen 
badu PPk. 
Eskualdean 36 
kontzeju daude. 
Aiaran 23 eta Amu-
rrion 9.Bizkaian 
dauden lau 
bakarrak hemen-
goak dira.
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_erreportajea

Etxean, kalean, bidaiatzen, pa-
rrandan, lagunekin, bakarrik... Ga-
bonak igarotzeko era asko dau-
de. Batzuentzat opor egunak esan 
nahi dute. Beste batzuentzat, lana. 
Izan ere, makina bat(1) lanbide, ere-
mu eta ahalegin inplikatzen dituz-
te Gabonek. 

Horietako bat irakaskuntza da. 
Eskualdeko ikastetxe guztiak Ga-
bonetako zuhaitzekin eta apainga-
rriekin bete dituzte: geletan zintzi-
likariak ipini, ekitaldi bereziak an-
tolatu... 

Ibabe Olabarria irakasleak ondo 
daki zer den hori: “Hilabete osoa 
ematen dugu eguberriak lantzen: 
prestaketa, apaingarriak egin, es-
kutitzak idatzi...”. Hala, leihoak, pa-
silloak... atondu(2) egiten dituzte. 
Era berean, heziguneetako sarre-
retan Olentzero eta Mari Domingi-
ren panpina jartzen dute. Ikasleak, 
oso parte hartzaile egoten direla 
dio; “Olentzerori arropa eta pape-
ra jartzen diote. Oso gustura ego-
ten dira”. 

Gabonetatik magia eta urdurita-
suna nabarmentzen ditu: “Nagusie-

nek ere asko disfrutatzen dute”. 
Abenduaren 20 inguruan, gai-

nontzeko ikastetxe askotan be 
zala Olentzero, Mari Domingi eta 
ikazkinen bisita jasoko dute. Zehaz-
ki, Olentzerori eramateko gutunak 
ematen dizkiete, umeek zer nahi 
duten jakin dezan. Nola haurrek 
hala gazteek, kopla eta trikitiare-
kin egiten diete harrera. 

Ez da hori, ordea, Gabonak os-
patzeko izaten duten ekitaldi baka-
rra. Izan ere, antzinako tradizioei ja-
rraituz gaztain erreak danbolina-
rekin erre eta Lehen Hezkuntzako 
ikasle guztien artean banatzen di-
tuzte. Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntzakoek, aldiz, Santo Tomase-
ko azoka egiten dute. “Ikasleek ani-
maliak, janaria... eramaten dituz-
te”. Era batean zein bestean, eus-
kal kulturaren tradizioak lantzen 
dituztela pentsatzen du. 

Irakasleen artean ere beste giro 
bat nabaritzen dela dio: “Alaitasuna 
da nagusi gure artean ere”. Umeak 
aztoratuta(3) daudela iruditzen zaio: 
“Magia, urduritasuna eta nekea ba-
tzen zaie. Egunero egiten da gau-

za berri bat. Egun oso politak dira, 
nahiz eta batzuetan nekagarriak 
izan”. 

Kulturen arabera Gabonak ez-
berdin bizi direla garbi du: “Gure 
kasuan oso gutxi dira, baina ho-
riek ere zoriontsu egoten dira. Bizi 
ez dutenez ezberdin hartzen dute, 
ez da haiena baina gustura egoten 
dira”. Haurren artean ere, errespe-
tua dela nagusi dio. 

Iñaki Arza harakina da. Urtero, 
dendari askok bezala erakusleihoa 
transformatzen du. Hamabi urtez 
hartu du parte APILL merkatarien 
elkarteak Laudion antolatzen duen 
eskaparate lehiaketan. Horietatik 
hamar ediziotan irabazi egin du. 

Gakoa, jendeari arreta ematen 
dion zerbait ipintzea dela dio. Eta, 
umorea edo bitxikeriak baliatzea. 
Aurten, prestatzeko denborarik 
ez duela-eta, ez du parte hartu-
ko. Orain arte, ordea, urtero egin 
du. Besteak beste, txerrikume bat 
mozorratuta, oilasko bat apaindu-
ta... ipiniz.  

Garai hauetan lan askoz gehia-
go izaten dutela nabarmentzen 

du: “Kontsumoa hirukoiztu egiten 
da gabonetan. Ospatzen diren jaiak 
etxe girokoak dira, eta janaria iza-
ten da oinarria. Jende asko pasa-
tzen da hemendik”. 

Kulturaren arabera, ordea, al-
datu egiten da eskualdean ospa-
tzeko era. 

Kulturaren arabera, ezberdin
Maimuna, esaterako, saharauia-

rra da eta ez ditu gabonak ospa-
tzen: “Arabiako herrialdeak ezber-
dinak dira, ez dugu berdin jokatzen. 
Niretzako egun arruntak dira. Hala  
ere, hemen bizi eta hezi diren saha-
rauiarrek gabon gaua ospatu egi-
ten dute”. Urte berriari ongieto-
rria emateko ez dute ezer berezi-
rik egiten. 

Martin Agirre, aldiz, Laudion bizi 
den argentinarra da. “Hego Ameri-
kan eta Argentinan Europako ohi-
turak jarraitzen ditugu. Aldea 40 
gradutakoa da”, dio barrez. Tu-
rroia, txanpaina... jan eta edaten 
dute; “%90ean berdina da”.

Naiara Zubikarai Galesen bizi den 
laudioarra da. Gabon gauaren au-
rreko ostiralean hasiko ditu ospa-
kizunak. Izan ere, lankideekin baz-
kari eta parranda egitea nazio ohi-
tura dute han: “Black Friday izena-
gatik ezagunagoa da,  anbulantziak, 
larrialdiak eta polizia oso lanpetu-
rik egoten direlako jendearen moz-
korraren ondorioz istripuak gerta-
tzen direlako”. Abenduaren 25ean, 
ordea, familia eta lagunekin indioi-
lar betea jango du; “bere patata, ba-
razki eta abarrekin”.

 Txinatarrek, ordea, modu an-
tzekoan baina ohitura ezberdinekin 
ematen diote hasiera urte berria-
ri; urtarrilaren hasieratik 15 egune-
ra, ilargi betea dagoenean, familia 
guztiak elkartu eta bazkari zein fes-

Eguberriak, kulturaren 
araberako ohitura
zahar eta berriak
Olentzerok, Mari Domingik eta Errege Magoek markatuko dituzte askoren 
Gabonak abenduan zehar. Kulturen arabera, ordea, esanahi eta ohitura 
ezberdinak dira nagusi. 

ERREDAKZIOA I               I Izar Mendiguren Cosgaya    

Iñaki Arza
Dendaria

“Kontsumoa hirukoiztu 
egiten da gabonetan, 
jaiak etxe girokoak dira 
janaria dute oinarri ”

Naiara Garai
Galesen bizi den laudioarra

“Abenduaren 25ean 
familia eta lagunekin 
indioilar betea jango 
dugu”

Olentzero eta Maridomingik eskualdeko hainbat herri bisitatuko dituzte.  Argazkia: Gartzen Garaio

Hezkuntzan,
aisialdian, 
merkataritzan...
eragin handia 
izaten dute 
gabonek. Baita 
kulturetan 
ere, jatorri 
ezberdinetako 
aiaraldearrek 
ezberdin bizi 
baitituzte. 
Saharauiarrek, 
esaterako, 
ez dituzte 
eguberriak 
ospatzen. Ezta 
txinatarrek
ere.

Ibabe Olabarria
Irakaslea

“Umeak aztoratuta 
egoten dira. Magia, 
urduritasuna eta nekea 
batzen zaie”
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Zer da ospatzen dena Gabone-
tan?

Solstizioa, eguna luzatzen has-
ten dela, hain zuzen ere. Kultura 
guztietan ospatzen da, Erromatar 
garaian du jatorria. Ikusita eguz-
kiaren jaiak zuen indarra elizak be-
rarentzat hartu zuen. Hortik atera 
zen Jesukristoren jaiotza, ebanje-
lioetan Jesukristorekin argia eto-
rri zela mundura esaten zelako. 
Elizaren Gabonetako lehen erre-
ferentzia 354.urtekoa da. Ordura 
arte ez zen existitzen. 

Erromatar inperioa kristau-
tzen joan zenez, horrela iritsi zai-
gu guri. Ama Lurraren indar guz-
tiak konbokatu behar ziren landa-
reak eta abar ateratzeko, horre-
gatik da.

Olentzero eta Mari Domingiren 
istorioa zein da?

Olentzerorena ez dugu zuzenki 
ezagutzen, baina Galizian eta Kan-
tabrian antzerako zerbait dago. 
Olentzeroren jatorria berez Lesa-
kan dago. Hori XVII. mendean do-
kumentatua dago, oles aroa... era 
askotan deitu da. 

Frankismoaren amaieran hasi 
zen identifikazio edo ikur moduan 
Olentzeroren ohitura berreskura-
tzen. Orain sekulako indarra hartu 
du. Errito gehienak galtzen ari dira 
baina Olentzerorenak gora egin 
du. Hori merkataritzaren eragina-
gatik da, gure beharretara egoki-
tu delako. 

Pipa edo ikazkina izatearena, 
adibidez, berria da. Olentzeroren 
bizarra frankismoaren amaierako 
kontua da, protesta moduan biza-
rra uzten zelako. Haren ezaugarri 
nagusiena igitaia da. Guk, ordea, 
pipa erabiltzen dugu. 

Mari Domingirena, aldiz, guz-
tiz berria da. Kapelagatik Erdi Aro-
ko pertsonaia da. Parekidetasuna 
bermatzeko erabili da. Izena Za-
rautzeko kantu batetik dator, herri 
kopla batetatik. Bertan, Mari Do-
mingi Olentzeroren emaztea dela 
esaten da. 

Herrian herri ezberdin ikusi da 
Olentzero. Kanta horren adierazle 
da, bat batean “ai urde tripa han-
dia” esaten da. Leku batzuetan sa-
rrera ere oztopatzen zitzaion. Ba-
tzuentzat ona zen, besteentzat 
txarra. Horren arabera aldatu 
dira kantak.

Eta errege magoena?
Hori ere oso modernoa da. Es-

painiako eta Italiako puntu batzue-
tan soilik ospatzen dira. 

Dena aldatu da. Hiru magoen ja-
torria kristautasunetik aipatzen 
da, errege I.mendean bilakatu zi-
tuzten. Hiru sorgin ezin zituztenez 
jarri hiru errege izendatu zituzten. 
Meltxor, Gaspar eta Baltasar ize-
nak IX. mendean jarri ziren. 

Errege Magoek opariak egiteko 
ohitura, aldiz,  XIX. mendekoa da, 
1850ekoa, 150 urte ditu. Olentze-
rok, adibidez, ez zuen oparirik egi-
ten baina olentzero moderniza-
tzeko kopiatu egin dugu. Olentze-
ro eta errege magoei gutuna idaz-
teko joera Ingalaterratik dator.

Errege magoek hiru kontinen-
teak islatzen zituzten, idealizazioa: 
Europa, Afrika eta Asia. Hiru ma-
goak ziren, baina ez erregeak. 

Kristautasunak pisu handia du, 
beraz?

Kulturalki bai. Kristautasuna-
ren bidez etorri zaigu hori guztia. 
Kristautasuna milaka urte haue-
tan deformatu egin da. Dena dago 
kristautasunetik iragazita. Herri 
errituak zirenak kristautasunaren 
bidez desfiguratu eta erritu kris-
tau gisa iritsi dira. Ezkontzak eta 
hiletak bezala gabon zibilak ere 
egin beharko lirateke.

Gabonak ospatzeko ohiturak, 
oro har, aldatu direla uste duzu?

Bai, zeharo. Lehen gaztainak, 
arraina, aza.. jaten ziren, elizak 
okela debekatua baitzuen. Denbo-
rarekin baimentzen joan ziren, ho-
rregatik sartu ziren bisiguak, ka-
poiak... 

Egun horretako ogiak bote-
re magikoak zituela uste zen, ho-
rregatik izara azpian gorde eta 
txakur gaixoei ematen zitzaien, 
edo ekaitz handia baretzeko era-
bili. Hori Aiaralde osoan egiten 
zen. Sutan enbor berezi bat ipin-
tzen zen ere, kiskali eta errau-
tsek ahalmen berezi bat zutela-
koan. Horrela, uzta hobea izango 
zela edo janaria hobeto aterako 
zela pentsatzen zuten. Egun ho-
rietan baimenduta zegoen edatea. 
Urtean zehar ez zen edaten debe-
katua zegoelako. Umeei ere ema-
ten zitzaien, desfasea zen, baina 
kontrolatua. Turroiarena, zorion-
tzearena, txanpaina... horiek ohi-
tura berriak dira.  Turroia gerra 
ostekoa da. Gabonak urteari edo 
eguzki zikloari ongietorria emate-
ko dira.

“Gabonak urteari edo 
eguzki zikloari ongi 
etorria emateko dira”
FELIX MUGURUTZA (Laudio, 1965) historia ikerlaria da. 
Gabonen atzean ezkutatzen diren istorioak argitu ditu.   

Felix Mugurutza Argazkia: Aiaraldea.com

ta egiten dute.
Urte berriari ongietorria ema-

teko moduak ere ugariak dira. Ba-
tzuk, urtea agurtzeko abenduaren 
31an edo urtarrilaren 1ean  mendi-
ra  igotzeko ohitura dute. 

Garrastatxu Landaluze urduña-
rra, beste askorekin batera Txarla-
zora igo izan da askotan abendua-
ren 31an. Izan ere, Txarlazo men-
di taldeak irteera antolatzen du: 
“Ama Birjinari bisita egin, Txarlazo-
ra igo eta Txolope aterpean hamai-
ketakoa egiten dugu: turroiak, txis-
torra, txanpaina... 70 bat lagun edo 
elkartzen gara, geroz eta gehiago”.

Okondon, aldiz, Ganekogortara 
joaten dira. Amurrion, ordea, To-
logorrira igotzeko deia luzatu du 
Mendiko Lagunak taldeak. Goiz 
erdian hamaiketakoa egingo dute 
Goizalde aterpetxean. Hala ere, az-
kenaldian arrakasta areagotzen ari 
den joera Gorbeiako gurutzera igo-
tzearena da. 

Aisialdirako ere aukerak handi-
tu egiten dira Gabonetan. Besteak 
beste, udalek eta herrietako elkar-
teek ekintza eta irteera ezberdinak 
antolatzen dituztelako. Arranku-
diagan, esaterako, kultur astea 
egingo dute. Artziniegan, aldiz, “Ne-
guko oporrak” programa jarri dute 
martxan. Hitzaldiak, kontzertuak, 
herri azokak, antzerkiak... ere izan-
go dira. Urduñan, adibidez, eroske-
tak bertan egiteko azoka gune bi-
lakatzen du kultur etxea Mugalde 
elkarteak.

Hiztegia:  Makina bat (1), asko / Atondu 

(2), apaindu / Aztoratu-
ta, desmadratuta (3) 

Bideo eta argazkia 
bildumak:  Olentzero 
Aiaraldean

Olentzero eta Maridomingik eskualdeko hainbat herri bisitatuko dituzte.  Argazkia: Gartzen Garaio

Urte berria
bide onean 
hasi asmoz
gero eta jende 
gehiago igotzen 
da mendira. 
Okondoarrak 
Ganekogorta 
mendira joaten 
dira. Urduñan, 
aldiz, Txarlazo 
igotzeko 
ohitura ari 
da indarra 
hartzen. Hala 
ere, gehienek 
Gorbeiako 
gurutzea izaten 
dute helmuga.

”Elizaren 
Gabonetako lehen 
erreferentzia 
354.urtekoa da, 
ordura arte ez 
zen existitzen”

”Olentzeroren 
ezaugarririk 
nagusiena igitaia 
da. Guk, ordea, 
pipa erabiltzen 
dugu”

”Lehen, 
gabonetan, 
gaztainak, 
arraina, aza 
jaten zen, elizak 
okela debekatua 
baitzuen”
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Eskualdeko makina bat sortzaile 
bertaratu dira Durangoko Azoka-
ren 48. ediziora. Aiaraldeko idazle 
eta musikariek ere ez dute zita gal-
du nahi izan eta bertan izan dira eu-
ren azken lanak aurkezten. 

Sortzaile bakoitzaren kasua, bai-
na, ezberdina da. Inma Roiz okon-
doarrarentzat, adibidez, aurten-
goa izan da azokara idazle mo-
duan gerturatu den lehenbiziko al-
dia. Garrantzi handia dauka Duran-
goko zitak “Manuela” eleberriaren 
egilearentzat. “Nobela argitaratu 
zenean ilusio gehien egiten zidana 
bertan egongo nintzela zen”, azal-
du du. Sortzaileen arteko harrema-
nak estutzeko balio duela gainera-
tu du, “guztiak mundu eta lurralde 
baten parte garela sentitzeko”. El-
kar argitaletxearen standean aritu 
da Roiz, bere eleberriaren aleak si-
natzen. Apirilean argitaratu zen li-
burua, eta hirugarren edizioa atera 
dute jada. “Oso ondo funtzionatzen 
ari da, oso pozik nago”. 

Okondo eta Laudio arteko distan-
tzia laburtu egin da Durangon. Txa-
ni Rodriguez laudioarra Roizen al-
boan aritu baita bere “Artzaina izan 
nahi dut, eta zer?” haurrentzako li-
burua promozionatzen. Ez da, bai-
na, Rodriguez azokara idazle mo-
duan joan den lehen urtea, bertan 
egon baitzen Erein argitaletxeare-
kin bere lehen eleberria argitaratu 
zuenean. Kazetari moduan ere aritu 

da azokan Euskadi Irratiarekin, eta 
baita saltzaile moduan ere, aurten 
bere azken lanaren aleak sinatzen 
egon den postu berean. 

Urte gehiagoko esperientzia izan 
arren, Roizekin bat dator Rodriguez: 
“Irakurleekin topatzeko aukera ezin 
hobea da azoka”. Salmenten ikus-
puntutik argitaletxeentzako ga-
rrantzitsua dela gaineratu du idaz-
leak, “krisian egon arren”.

Idazleak bai, musikariak ere bai
Idazleek soilik ez, Aiaraldeko mu-

sikariek ere euren presentzia izan 
dute Durangon. 

Mandoilek taldea da horren adi-
bide. Apirilean kaleratu zuen tal-
de amurrioarrak bere estreinako 
lana, eta Roiz eta Rodriguezen la-
nen parean topatu ahal izan du El-
karren postura hurbildu den orok. 
Azokan egotea “garrantzitsua” da, 
Unai Mendibil taldeko abeslariaren 
hitzetan. Hala eta guztiz ere, talde-
kideak gaineratu du azokak ez due-
la zertan derrigorrezko geldialdia 
izan behar Euskal Herriko sortzai-
le batentzat. Baina bertan egoteak 
“bultzadatxo txiki bat” emateko ba-
lio duela aitortu du. 

“Bultzadatxoa” bikoitza izan da 
Igor Arzuagarentzat, bi disko be-
rri eskaini baititu Gaztelupeko Ho-
tsak diskoetxearen postuan: “Igor 
eta Ni” eta “Experience”. Bi lan ho-
riek ez dira estreinakoak, urteetako 

ibilbidea egina baitu musikari areta-
rrak. Iaz Luis Vilekin batera egon zen 
Ahotsenea gunean. Aurten baka-
rrik egon da, pianoaren soinua balia-
tuz bere “Mara” proiektuko abestiak 
jotzen. Yogurinha Borovak eta Pa-
blo Ibarluzeak ere hartu dute par-
te azokan. Azken hau, antzerki obra 
bat zuzentzen. 

Azoka alternatiboa
Aiaraldeko Hutsa bikote akus-

tikoak ere bere hirugarren diskoa 
atera berri du. Baina lan berria ez 
dute stand batean salgai jarriko. 
Taupaka elkartearen parte da Hu-
tsa, eta azoka ofizialetik ateratzea 
erabaki dute aurten kolektibo ho-
rretako kideek. Arrazoia: azokaren 
eredua Taupakako filosofiarekin 
bat ez datorrela. “Euskal kultura-
ren indar faktikoek kontrolatua ez 
dagoen azoka batean parte hartzea 
hobeto ikusten genuen”, azaldu du 
Gorka Chamorro elkarteko kideak. 

Azoka ofiziala aldatzeko saiake-
rak egin dituztela gaineratu du Cha-
morrok. “Zenbait eragile eta par-
te hartzailerekin bildu ginen, baina 
ematea nahi genuen kultur eztabai-
da ez zen aurrera atera”. 

Durangoko Sapuetxe Gaztetxeak 
antolatzen duen Azoka Alternatibo-
ra jo zuten orduan. “Proposamen 
bat luzatu genien, baina ez zen au-
rrera atera”. Gauzak hala, prentsau-
rreko eta kontzertu akustiko bana 
egitera mugatu da aurten Taupaka 
elkarteak Durangori egindako ekar-
pena. Dena den, datorren edizioeta-
rako Azoka Alternatiboko kideekin 
akordio batera iritsi nahi dute, “azo-
ka ezberdin bat garatu ahal izateko”. 

Ezberdina da Amurrioko Haus-
poa elkartearen kasua,  sortu zene-
tik baitarama Azoka Alternatiboan 
aktiboki parte hartzen. “Azoka ofi-
ziala frankismo garaian sortu zen, 
euskara defendatzeko asmoarekin, 
baina denboraren poderioz merka-
tu huts bilakatu da”. Hala diote el-
karteko kideek. Horregatik, filoso-
fia ez-komertzialaren baitan dabil-
tzan argitaletxe eta eragileak ba-
tzean datza egitasmoaren funtsa. 

Azoka Alternatiboaren 14. edizioa 
izan da aurtengoa, eta hainbat ekintza 
eskaini ditu, Aiaraldeko Hilbete 
talde akustikoaren kontzertua 
barne. “Guretzat asko suposatu 
du Durangon jotzeak”, adierazi 
du Irati Ussia taldekideak, abesti 
berriak konposatzen dabiltzala 
gaineratzearekin batera. Baliteke, 
beraz, hurrengo edizioetako 
batean Durangora itzultzea, diskoa 
ateratzea momentuz urrun ikusten 
duten arren; “aurrerago agian, 
momentuz lasai goaz”. 

_kultura

Aurten ere jende asko bertaratu da Durangoko Azokara  Argazkia: Durangoko Azoka

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Irune
Izer
ARTISTA

_Kamerinoa

Artista berriak

Artea, gaur egun guz-
tioi zeharka ingura-
tzen gaituen gauza 
bat da, bai kaleetan, 

etxeetan, espazio publikoe-
tan,…aurkitu dezakegu. 

Nahiz eta arte mundua 
egoera zailean egon artista 
berri guztiek haien lanak era-
kusteko gogoa dute, euren bu-
rua lantzeko, edota publikoa-
ren aurrean aurkezteko. 

Gaur egun, hainbat artis-
ta mugimendu sortu dira egi-
le berri hauentzat. Erakuske-
tak egitera hurbiltzen dituzte. 
Mugimendu hauek, gai konkre-
tu bat jarriz, deialdiak sortzen 
dituzte eta espazio bat ahal-
bidetzen dute, erakusketa ko-
lektiboak aurrera eramate-
ko, hainbat hiri eta herrialdeta-
ko eta hainbat estilo eta tekni-
ka desberdinetako artistak ba-
tuz, erakusketa aberats bat 
sortuz.

Mugimendu hauen helbu-
rua alde batetik “artista berri” 
hauei erakusketak egiteko la-
guntza ematea da eta bestetik 
publikoa zeharka  erakartzea 
da. Publikoa erakusketarekin 
topatzea eragiten dute, museo 
edo arte galeria batera joan 
beharrean. Erakusketa bat egi-
teko, hiriko kaleak, espazio ire-
kiak erakusketa gelak,..eske-
natoki gisa erabiliz, era dinami-
ko eta berritu batean.

Nire arte ibilbidean, espazio 
ezberdinetatik mugitzen saia-
tu naiz, bai hiri espazioetan, 
erakusketa geletan, taberne-
tan edo erakusketa kolektiboe-
tan ere. Era berean, beste hiri 
batzuetara hurbildu naiz, Bil-
bo, Zaragoza, Palermo,... Ho-
nek nire ibilbidea aberastu du, 
hainbat lekutako artista be-
rriak ezagutuz eta gauza be-
rriak ikasi ditudalako.

Durango, gure artisten plaza
Inma Roiz, Txani Rodriguez, Mandoilek, Igor Arzuaga, Hutsa, Hilbete, Yogurinha Borova, Pablo Ibarluzea eta 
Hauspoa elkartea izan dira eskualdeko ordezkariak Durangoko kultur topaketetan. Batzuk liburu eta disko 
azokan egon dira. Beste batzuk, gune alternatiboetan. 

Eskualdeko 
artista 
ezberdinen lana 
egon da ikusgai 
aurtengo 
Durangoko 
Azokaren 
baitako 
ekimenetan. 
Besteak beste, 
Okondo, 
Amurrio, Areta, 
Laudio, Urduña 
eta Orozko 
presente egon 
dira.



11 6.ALEA /// 2013ko Abenduak 12 /// Aiaraldea

Santxotena museoan ikusgai 
daude Teresa Lafragua eta Xabier 
Santxotenak munduko herrial-
de guztietatik ekarritako jaiotzak. 
Jaiotza sorta urtero handituz doa: 
oraingo erakusketan 1.223 aurkez-
tu dituzte.

Erakusketaren xedea, kulturaren 
adierazgarri diren jaiotzen bitartez, 

beste kulturak erakustea da. “Ez 
dago erlijioarekin zehazki lotuta”, 
dio Teresa Lafragua arduradunak. 

Hala, bakoitzaren ikuspuntutik, 
interpretazio ezberdinak jaso di-
tuzte erakusketan. 

Mundu guztiko txokoetatik eka-
rrita, hainbat jaiotza k osatzen dute 
bilduma. 

Material ezberdinak
Pentsaezinak diren materialez 

eginda daude: portzelana, ebanoz, 
beira, larruz, oihalez, alanbrez eta 
abarrez.

 Materialek toki bakoitzeko ezau-
garriak dituzte eta haien kultura is-
latzen dute. Kulturaren bakoitza-
ren adierazgarriak dira. Esate ba-
terako,  Afrikan aita umea zaintzen 
duenenarena edo euskal arrantza-
learena. 

Aniztasunari dagokionez, aurten 
kultura garrantzitsuena Portugal-
darra da; kortxoz egindako jaiotzak 
nabarmenduz.

Jaiotzak, gehienbat haien jato-
rrien arabera bananduta daude 
eta adierazgarria den fondoa dau-
kate, testuinguruan ondo kokatze-
ko. Xabier Santxotena dioen beza-
la, “Jaiotza bakoitzak bere istorioa 
dauka eta fondoak horretara la-
guntzen du”.

Aurten, berritasun bezala, Artzi-
niegan kokatu duten jaiotza handi 
bat dago, hiru eremuetan bana-
tzen dena. Hiru eszenak klasikoak 
dira. Lehena, jaiotza aktore garran-
tzitsuenekin. Bigarrenean, merka-
tua artisauekin errekak banatzen 
duelarik eta hirugarrena abeltzai-
nak zelaietan gehituta.

Munduko kulturak biltzen dituen 
erakusketa urtarrilaren 31 arte 
egongo da ikusteko aukera. Bisita 
egunak ostegunetan, larunbatetan 
eta igandeetan izango dira.

+ info: bideoa:  
Santxona Museoa-
ko  Munduko jaio-
tzen erakusketa

_kultura

Munduko 1.223 
jaiotzen erakusketa, 
Santxotena museoan

Teresa Lafragua museoko zuzendaria jaiotzak atzean  Argazkia: Aiarladea.com

ERREDAKZIOA I          I Unai Gotxi

Ruperto Urquijoren 
kantak biltzen dituen
liburua kaleratu dute 

Laudioko Los Arlotes taldeak 
50 urte bete ditu. Hori dela-eta, 
liburu bat argitaratu dute. Bertan, 
Ruperto Urquijoren kantak, tal-
dearen historia eta beste hainbat 
bitxikeria jaso dituzte. Aurrera-
tu dutenez aleak argazkiak, abes-
tiak eta historia izango ditu, bes-
teak beste. Bihar egingo dute aur-
kezpen ofiziala. Ekitaldia 13:30ean 
izango da, Laudioko Udal Lanbide 
Heziketa Eskolan.

Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen “Bizipoza” 
ikuskizuna Amurrion

Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
tsek “Bizipoza” lana aurkeztuko 
dute abenduaren 20an Amurrio-
ko Bañueta kiroldegian. Emanal-
dia 18:00etan hasiko da. 

Sarrerak abenduaren 9an ja-
rri ziren salgai Amurrioko kultur 
etxean. Ikuskizunak hiru euroko 
prezioa du.

Bizipoza lanean Uxue Alberdi-
reni ipuin arinak eta 20 abesti be-
rri batu dituzte. 

MUSIKA
FLITTER, RABIOSO 
Beñat Bilbao “Txapis”. 

“Flitter 1991. urtean sortuta-
ko taldea dugu talde naparra 
dugu. Berez 2006. urtean jo-
tzeari utzi zion taldea da baina 
aurten bueltatu egin eta diska 
bat grabatu ere egin dute udaz-
ken honetan: ‘Rabioso’...”

_kultur leihoa
         WEB-GUNEAN KULTUR PROPOSAMEN GEHIAGO 
IRAKURGAI  ETA ENTZUNGAI www.aiaraldea.com/proposamenak 

ZINEMA
BLUES JASMINE
Txetxu Urkijo. 

“Aste honetako nire gomen-
dioa Woody Allenen azken lana 
duzue.:“Blue Jasmine”(2013). 
Gaur egun pairatzen ari garen kri-
siaren azalpen argia izateaz gain, 
ezin hobeto antzezturik dagoen 
pelikula ere bada...”

JABI
Aspuru
IRAKASLEA

_Lurpetik
Francisco de Mendieta Retes 

Francisco de Mendieta Retes, (Menagarai 1556-162?) margolaria, 
historialaria, idazlea... Diziplina anitzetako gizona zen erromantizis-
mo garaiko aiararra. Menagarain jaio baina Bilbon bizi izan zen gehien 
bat. Elorrion eta Urduñan ere bizi izan zen tarte batean, izurritetik ihe-
si. Bilbo eta Bizkaiko XVI - XVII. mendearen pertsonai handienetari-
ko bat izan zen. Valladolideko kantzelaritzaren aurrean auzi batean 
Andrés de Poza urduñar famatuarekin batera ,euskaldunen eta biz-
kaitarren noblezia eta kaparetasuna defendatu zuen. Bere idazki eza-
gunena “Annales de Vizcaya” da, Erdi Aroko ahaide nagusien arteko 
liskarrak eta norgehiagokak kontatzen dituena. 

Bilbon 1585 urtean argitaratu zen lehendabiziko liburuaren karatu-
la marraztu zuen, Matías Mares inprimategian. Orain gutxi Mendie-
tak eskuz idatzitako 300 orriko ale bat aurkitu dute Madrilen, euska-
raz idatzitako aiarar baten lehendabiziko testua. Euskararen kontra-
ko ahaleginak ez dira frankismoaren garaikoak, karlismoren garaian 
ere askotan kokatzen da euskaren atzeratzea Aiaraldean Mendia de 
Elejaldek eta Madinabetiak idatzi duten bezala , baina 200 urte lehe-
nago Mendietak euskararekiko kezkak aipatzen ditu. 

Ez dago argi Mendietaren euskara Aiarako jatorrizkoa edo Bilbokoa 
den. Ziurrenik denboraz idazki hau gehiago eta sakonago ikertuko da. 
Bitartean jakin dezagun aiararrok gure antzinako pertsonai handiaz 
pixka bat gehiago.

ÑAU: 
Durangoko azoka, Libre 
gaua eta Herri eskolak

Entzun Aiaraldea Irratian 
gazte mugimenduaren 
inguruko ÑAU irratsaioa

BIDEOA: Laudio Udalak Gabriel Arestiri eta bere sendiari egindako 
omenaldia. Ekitaldiaren ostean Lanbide Heziketa Udal Ikastetxean 
“Gabrielen lekua” ikuskizuna taularatu zen. Ikus gure web orrian
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 PAULA GARCIAk sei urte dara-
matza karatea praktikatzen. Ka-
rateak defendatzen eta indarra 
erabiltzen erakutsi diola dio.

Aurten hirugarren postua lor-
tu duzu Euskadiko txapelketan; 
nolako esperientzia izan da? 

Ona. Txapelketa azaroaren 
lehen asteburuan izan zen Gastei-
zen. Oso ondo pasatu nuen. Txa-
pelketa txikiagoetan garaipenak 
lortu izan arren hau niretzat ga-
rrantzitsuagoa izan zen bertan 
parte hartzen duten neskek oso 
maila ona dutelako. Nire katego-
rian (54 kilotik gorakoak) 15 bat 
egon ginen. 

Zenbat urte dara-
matzazu karatea 
praktikatzen? 
Nola hasi zinen?

Sei urte da-
ramatzat ka-
ratea egiten. 
Nire ahizpak ki-
rol bera egiten 
zuen eta sarri-
tan esaten zidan 
oso dibertigarria 
zela eta asko ikas-
ten zuela. Horre-
gatik, probatzea 
erabaki 
nuen. 

Nolakoak dira zuen entrena-
menduak?

Nahiko gogorrak dira. Lehe-
nengo beroketa ariketa batzuk 
egiten ditugu. Honen ostean ka-
rate praktiketara heltzen gara, 
non indarra lantzeaz gain abiadu-
ra, erresistentzia eta malgutasu-
na lantzen dugun. Horretarako 
teknika ariketak egiten ditugu, se-
rieak. Horiek hamar aldiz errepi-
katuz lortzen da praktika.

Guk astean bitan entrenatzen 
dugu Laudion, Amurrion ez dago 
aukerarik eta.

Aurrez beste txapelketarik ira-
bazi duzu inoiz?

Bai. Pasa den urtean Euska-
diko txapelketan hiruga-

rren postua lortu nuen, 
aurten bezala. Araba-
ko txapelketan aurre-
neko geratu nintzen. 
Gogotsu nago.

Zerk motibatzen 
zaitu txapelkete-
tan? Zer duzu gus-
tokoen?

Konbatera ate-
ratzeko azken mo-
mentuak. Motiba-

tu egiten naiz, ez 
naiz oso 

ur-

duri jartzen. Daukadan onena 
ematera joaten naiz. 

Gure kasuan konbateak egiten 
dira, borrokak. Klasifikazioak egi-
ten dira. Katen modalitatean mu-
gimenduak eta teknika kalifika-
tzen dira. Zailtasunaren arabe-
ra gehiago ala gutxiago balora-
tzen dira. 

 Eta zer ez duzu gogoko?
Txapelketetan gainean dara-

mazun presioa. Lehia aurrera 
doan heinean presioa handituz 
joaten da, eta horrek urduriago 
ipintzea suposatzen digu. 

Final bat irabazteko konbate 
asko pasatu behar dira. Hori jen-
dearen parte hartzearen arabe-
rakoa izaten da. Euskadiko txa-
pelketan, adibidez, hirugarren 
egiteko lau konbate gainditu 
behar izan nituen. 

Konbate bakoitzak bi minutuko 
iraupena du. Ostikoak edo ukabil-

kadak puntu ezberdinak dituz-
te. Ostikoak bizkarrean ema-

teagatik bi puntu lortzen 
dira, buruan emateagatik 

hiru. Ukabilkadek puntu bat ba-
lio dute baina aurpegian edo tri-
pan eman daitezke. Ni bizkarra-
ren bila joaten naiz.

Karatearen egoera nolakoa da 
eskualdean?

Ez dago jende askorik. Nire kla-
sean bost neska gaude. Ez da 
oso kirol famatua, baina nire us-
tez jendea probatzera animatu 
beharko litzateke. Oso kirol ona 
da, konpletoa. Defendatzen eta 
indarra erabiltzen erakusten di-
gute.

Araba Karate Klubetik hainbat 
txapeldun atera dira, zu barne; 
uste duzu herrian merezi duten 
oihartzuna jaso dutela?

Nire ustez ez. Araba Karate 
Klubak garaipen asko eta oso ga-
rrantzitsuak eskuratu ditu, bere 
tamaina kontuan hartuta emaitza 
handia da. Ez dago jende asko bai-
na txapeldun asko atera dira eta 
hori ona da. Karatea ez denez ki-
rol nagusienetakoa ez zaio izan 
beharko lukeen garrantzia ema-
ten. 

Nola ikusten duzu zure etorki-
zuna karatean? Urte luzez jarrai-
tzeko prest? 

Karatea oso gustukoa dut eta 
asko disfrutatzen dut praktika-
tzen. Espero dut urte luzez jarrai-
tzea. 

Nire helburuak lortu nahi di-
tut-eta, adibidez gerriko bel-
tza eskuratzea. Momentu hone-
tan gerriko marroia dut, bat fal-
ta zait. 

Oso gogotsu nago txapelketan 
jarraitzeko. 

KARATEA 

“Eskualdean karatea egiten ez dago jende asko 
baina txapeldun ugari atera dira”
PAULA GARCIA (Arespalditza 1999) karateka da. Hamalau urte ditu. Duela gutxi Euskadiko txapelketan 
hirugarren postua lortu du. Araba Karate klubarekin entrenatu eta lehiatzen da. Arabako txapelduna ere bada.

ERREDAKZIOA I Aimar Gutierrez

”Euskadiko 
txapelketan 
hirugarren egiteko 
lau konbate 
gainditu behar 
izan nituen” 

Koldo
Iriarte
PILOTARIA

_Helmugari so

Lanaren oparia

Aurtengo lau t’erdiko 
banakakoa asko gus-
tatzen ari zait. Irujok 
eta Olaizolak asko su-

fritu dute finalera iristeko. Bai-
na Saralegiri buruz mintzatu-
ko naiz, Amezketako pelotari 
fina. 34 urterekin bizitzako lor-
pen handiena jaso du, aurten-
go lau t’erdiko semifinaletan 
sartzea. Sorpresa handia izan 
da askorentzat. Bere kontra-
tua  bukatzear egonagatik oso 
ondo prestatu du txapelketa. 
Gutxi batzuek espero zuten ho-
lakorik. Balmasedan Urrutikoe-
txearen kontra, partida konple-
toa jokatu zuen; erraz irabaziz, 
dirua nabarmen bere aurka ze-
goenean. Hurrengoa Logroño-
ko Adarraga pilotalekuan jo-
katu zuen, Titin III. aren kontra. 
Errioxarraren azken txapelke-
ta zen eta Ekaitzek kriston jipoia 
eman zion, final laurdenetara-
ko txartela lortuz. Final laurde-
netako ligaxkan, hiru partidu jo-
lastu eta bi irabazi zituen; Iker 
Arretxe eta Mikel Idoate garai-
tuz eta Oinatz Bengoetxearen 
kontra galduz. Hala, final erdie-
tarako txartela eskuratu zuen. 
Final erdietan hezur gogor bat 
Amezketarrarentzat: Aimar 
Olaizola goizuetarra, sei final 
jokatu eta sei aldiz txapeldun, 
ia ezer ez! Baina goizuetarrak, 
latz sufritu behar izan zuen 
Ekaitzi irabazi ahal izateko. Par-
tida Iruñeko Labriten izan  zen. 
Solairu guztiak amezketarrez 
beteta. Eta azkenean Aimarrek 
irabazi, 22-18. Hortxe zapuztu 
ziren Ekaitzen aukera guztiak fi-
nalean sartzeko. Hala ere, bere 
bizitzako lorpenik handiena iku-
sita denok espero dugu enpre-
sak kontratua luzatzea. Horre-
la pilotazale guztiok gozatzen 
jarraituko dugu. Aupa Ekaitz, 
asko gustatu zaigu lau t’erdiko 
txapelketa zurekin!

SOKATIRA: Euskadiko 
emakume eta gizonen 
txapelketa jasoko du 
igandean Artziniegak 

Igande honetan Euskadiko so-
katira txapelketa jokatuko dute 
Artziniegako frontoian. Bertan, 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
emakume zein gizonezkoen so-
katira taldeak lehiatuko dira. 

Eskualdetik Artziniegako Bi-
zindar emakumezkoen taldeak 
hartuko du parte. Lehiaketa 
11:30ean hasiko da.

ESKALADA: 
Eskalatzeko bi boulder 
egiten ari dira Laudion 
eta Urduñan

Eskualdean eskalada praktika-
tzeko baliabideak handitzen ari dira. 
Batetik, Urduñako gaztetxean bul-
derra egiteari ekin dio Gazte Asan-
baldak. Beste alde batetik, Laudio-
ko Orbeko etxean aspaldi eraiki zu-
ten bulderra atondu dute. 

Bata zein bestea auzolanean egin 
dute eta aurki egongo dira erabil-
tzeko prest. 

ATLETISMOA: 
Amurrioko II. Herri
lasterketa egingo dute 
abenduaren 22an

Hiru ibilbide izango ditu aurten-
go edizioak. Lasterketa herrikoia 
12:00etan abiatuko da frontoitik. 
7 kilometrako bidea izango du.. 
12:45etan, gazteen txanda izan-
go da, eta 13:00etan txikiena. Az-
ken biek ibilbide motzagoa egingo 
dute. Izen ematea abenduaren 20 
arte egin ahal izango da www.ki-
rolprobak.com webgunean.
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IGERIKETA: Eskualdeko igerilariek garaipenak lortu dituzte

Eskualdeko igerilariek hainbat lorpen lortu dituzte. Irudian, Eider Santamaria laudioarra  Argazkia: Aiaraldea.com

ERREDAKZIOA I Itziar Urkijo Cela - Hector Borge Chozas

Igeriketaren ibilbidea nahiko es-
kasa da Aiaraldean, Laudio Igeri-
keta Klubaren esanetan. Izan ere, 
Laudio da gaur egun talde ofiziala 
duen herri bakarra. 

Gaur egun, taldeak 40 bat igeri-
lari ditu lasterketa munduan sar-
tuta, helburu eta erantzukizun ez-

berdinekin. Urtarrilatik Euskal He-
rriko txapelketa eta Espainiako txa-
pelketa izan dute, baita neguko zein 
udako ospakizunak ere. 

Lehenengoko txapelketan, goi-
zeko ordutegian aritzen diren fede-
ratu guztiek hartu zuten parte eta 
bertan, domina ezberdinak lortu zi-

tuzten Mikel Lópezek, Zugaitz Or-
tizek, Mikel Ibarretxek, Ibai Duña-
beitiak, Ander Sánchezek, Endika 
Vallek eta Asier Sánchezek. 

Espainiako txapelketara berriz, 
Ibai Duñabeitia, Asier Sánchez eta 
Endika Valle joan dira, lortutako 
emaitzen errekonozimendu gisa. 

Emaitzak, baina, ez dira onak 
izan. Vallek esan duenez, azken hi-
labeteetan ez du prestakuntza ona 
izan; ikasketekin lanpetuta egon 
baita eta aurreko asteartean  egin-
dako belauneko lesio batekin parte 
hartu zuelako. 

Bi frogatan parte hartu zuen:, 
200 metro bizkarretan eta 200 
metro estilotan. Lehenengoan, 
bere denbora onenetik (2.04.46) 
urrun geratu zen, 2.11.28 erregis-
troa lortuz. 46. sailkatu zen. Biga-
rrena hobeto joan zitzaion, baina, 
erronka ez zuen gainditu:. 200 me-
tro estilotan 2.13.56 denbora lortu 
zuen, bere marka onenetik bost se-
gundura geratu zen, 57. posizioan.
Datozen lehiaketetan, Eguberrri-
ko Txapelketan nola Espainiako 
Open-ean hobetzea espero du.

Hortaz aparte, talde honetako 
gazteak igeriketaren historian zati 
bat lortzeko bidean daude, Araba-
ko markarik onenak hautsiz, he-
rrialdeko igerilari onenaren mo-
duan finkatuz edota ranking ez-
berdinetan haien izenak idatziz. 
Araba mailan Gasteizeko lau tal-
de eta Aguraingo bat izaten dituz-
te aurkari. Amaia klubeko entrena-
tzailearen ustez, emaitza oso onak 

lortu dituzte: “Euskal Herriko txa-
pelketara klubeko igerilari guztiak 
sailkatu dira, eta Espainiakoetara 
%25. Aurten baten bat gehiago 
sartuko delakoan nago”.

Ahalegin asko, baliabide gutxi
Kirol honen eskakizun altuak eta 

instalazio espezifikoaren beharrak 
zeharo mugatzen du ariketa honen 
jardutea, Amaia entrenatzailearen 
iritiziz. Igerilekuaren baldintzenga-
tik proba bakarra izango da Lau-
dion, martxoaren 15ean ospatu-
ko dena.

Hala ere, egunero Igeriketa Lau-
dio taldeak 90 gazte batzen ditu; 
uretan lehenengoko besakadak 
kontrolatzen dituzten haurreta-
tik, kronometroaren kontra lehia-
tzen diren profesionaletara. Maila 
ezberdinetan aritzen diren arren, 
hasieratik ikasten dute esfortzu eta 
irmotasunaren esanahia, goizeko 
zazpiretan eramanez aurrera en-
trenamenduak, jaiegunetan jo eta 
ke lanean arituz…Nagusitzen diren 
heinean, Euskadiko txapelketa edo-
ta Espainiako txapelketa bilakatzen 
dira xede eta bertara heltzeko pa-
sea geroz eta garestiagoa bihur-
tzen da. 
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_Herriko plaza
_agurrak

_merkatu txikia
ALOKAIRUAN
PISUA  GASTEIZEN
San Ignacio de Loyola kalean
60 metro karratu.
2 logela
550 €
653718732
astakirota@gmail.com 

SALGAI
GURPILDUN AULKIA
Elektrikoa
egoera onean
1.500 €  (negoziagarria)
685723960 (Laudio)

MOTOALTZURRA SALGAI
Honda markakoa, 6,5 cv
Kutxillak % 90ean
Bi abiaduratako martxak aurrera
eta bat atzera
616256632 

METRONOMOA
WITTNER Piccolo
Egoroera onean, 
jatorrizko kutxarekin.
Prezioa 15 euro
facebook.com/comprameloenurduna

BIDEOKAMERA
HANDYCAM DVD203E
Egoera onean, zaindua
(5 orduko erabilpena)
Osagarriak barne
Prezioa negoziagarria: 200 euro
facebook.com/comprameloenurduna

PLATAFORMA BIBRAKORRA
VIBROMAX YV20. 
150 W-TAKO 2 motore
Egoera onean, salgai leku faltagatik
Jatorrizko prezioa 1200 euro
Prezioa: 500 euro
Etxera eramateko prest nago.
facebook.com/comprameloenurduna

DOAN
TXAKUR JAIO BERRIAK
Euskal Artzain Txakurra 
eta Collie arraza-gurutzaketa
 duen txakur eme baten kumeak 
Irudiak jasotzeko aukera dago.
ieragar@hotmail.com
618243937

UMEAK ERAMATEKO MOTXILA
Durango (Bizkaia)
Prezioa: 50 €
Red castle sport umeak eramateko 
motxila salgai.
iragarkilaburrak@bertako.net 

LAN
ESKAINTZAK
UMEA ZAINTZEKO PERTSONA
Iurretan pertsona bat behar da, 
goizetan umea 
haurtzaindegira 
eramateko, eta gaixo 
dagoenean zaintzeko.
659-15 08 50

GUARDIAKO FARMAZIAK: 2.500 biztanleetatik beherako udalerriek ez dute guardiarik egiten. 

Joanna
Zorionak pitxin! Disfrutatu egu-

na, muxu handi bat! Ane Erraz-
ti, Zorione eta Ane Saizen partez!      
Lagunak

Irati
Zorionak mari-apaintsu! Urte-

betetze  hau oso berezia izango 
dela, Mila muxu eta segi  irriba-
rretsu! Maite zaitugu! Lagunak

Araitz eta Izar
Gure etxeko bi potxuentzat...   

Zorionak! Gurasook

Iñaki
Zorionak Totxo! Oso ondo pasa 

bihar ere  eta segi zaren bezala-
koa izaten! Urte berri on!  
Lagunak

ZERBAITEN BILA 
BAZAUDE EDO 
ZERBAIT ESKAINTZEN 
BADUZU, HONA 
HEMEN ZURE TXOKOA:
iragarkilaburrak@aiaraldea.com
Tel: 94 656 85 54
WhatsApp: 688 848 152

DUPLEX-A SALGAI LUIAONDON
Prezioa: 198.000 €
96 m², 3 logela, 2 bainugela, komuna, 
kanpoaldera, garajea, trastelekua, bizitze-
ra sartzeko, prezio negoziagarria.
Erref.: 167392

PISUA SALGAI LAUDION
Prezioa: 180.000 €
64 m², 2 logela, bainugela, egongela kan-
poaldera, igogailua, balkoia, eraberritze-
ko, prezio negoziagarria.
Erref.: 167382

ATXIKITAKO ETXEA SALGAI 
ARRESPALDITZAN
Prezioa: 367.000 €
160 m², 4 logela, 3 bainugela, bi autoen-
tzako garajea, txokoa, terraza, 298 m²-ko 
lorategia, prezio negoziagarria.
Erref.: 167350

ATXIKITAKO ETXEA SALGAI 
ARTZINIEGAN
Prezioa: 340.000 €
200 m², 3 logela, 3 bainugela, terraza, txo-
koa, garajea, 2010.urteko eraikuntza.
Erref.: 167333

PISUA SALGAI AMURRION
Prezioa: 192.000 €
82 m², 2 logela, 2 bainugela, sukalde ame-
rikarra, kanpoaldera, igogailua, trastele-
kua, berritutako etxebizitza.
Erref.: 167202

PISUA SALGAI URDUÑAN
Prezioa: 89.750 €
68 m², 3 logela, bainugela, kanpoaldera, 
altzariz hornitua, trastelekua, berritzeko, 
negoziagarria.
Erref.: 152893

PISUA SALGAI OROZKON
Prezioa: 220.000 €
107 m², 4 logela, elbarrituei egokitutako 2 
bainugela, kanpoaldera, balkoia, trastele-
kua, igogailua, garajea.
Erref.: 143421

www.etxaurre.com 
Tlfnoa: 94 672 85 50

Iratxe
Zure urteguna delako eta gatza 

eta limoiarekin maite zaitugulako 
Zorionak iratxe!      
Koadrila

_botikak
ABENDUAK 12
Laudio: MENOYO (Ugarte 5)
Amurrio: QUIJANO 
(Landaburu 7)

ABENDUAK 13
Laudio: EGUIA  
(Zumalakarregi 13)
Amurrio: HERNANDEZ (Elexondo 11)

ABENDUAK 14
Laudio: FUERTES 
(Kamaraka 4)
Amurrio: HERNANDEZ 
(Elexondo 11)

ABENDUAK 15
Laudio: FUERTES 
(Kamaraka 4)
Amurrio: HERNANDEZ
 (Elexondo 11)

ABENDUAK 16
Areta: AIS 
(Gasteiz kalea 2)
Amurrio: PEREDA (Landako 28)

ABENDUAK 17
Laudio: RIVERA (Ibaizabal 1)
Arespalditza: CACERES (Udaletxe 19) 
[*19:45-21:00 Amurrio: HERNANDEZ] 

ABENDUAK 18
Laudio: FUERTES 
(Ardantzazar 9)

ABENDUAK 19
Laudio: SOLAUN 
(Lamuza 3)
Artziniega: FERNANDEZ
 (Encina 6)

ABENDUAK 20
Laudio: MENOYO 
(Ugarte 5)
Urduña: IBARROLA 
(Foru Plaza 12)

ABENDUAK 21
Laudio: EGUIA  (Zumalakarregi 13)
Urduña: IBARROLA (Foru Plaza 12)

ABENDUAK 22
Laudio: EGUIA  (Zumalakarregi 13)
Urduña: IBARROLA (Foru Plaza 12)

ABENDUAK 23
Laudio: FUERTES (Kamaraka 4)
Amurrio: QUIJANO (Landaburu 7)

ABENDUAK 24
Laudio: SOLAUN (Lamuza 3)
Artziniega: FERNANDEZ (Encina 6)

ABENDUAK 25
Laudio: EGUIA  (Zumalakarregi 13)
Artziniega: FERNANDEZ 
(Encina 6)

ABENDUAK 26
Laudio: FUERTES 
(Ardantzazar 9)
Arespalditza: CACERES 
(Udaletxe 19) 
[*19:45-21:00 Amurrio: HERNANDEZ] 

ABENDUAK 27
Areta: AIS (Gasteiz kalea 2)
Amurrio: YARZA (Elexondo 33)

(GUARDIAKO FARMAZIAK: 2.500 biztanleetatik beherako udalerriek ez dute guardiarik egiten.)
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12.12
OSTEGUNA
18:00 LAUDIO
IKASTAROA
Sukaldaritza ikastaroa, 
Arenalde jatetxea
Museo gastronomikoan

19:00 URDUÑA
HITZALDIA
Eredu energetikoaren
alternatiba
Behargintzan

12.13
OSTIRALA
17:30 LAUDIO
AURKEZPENA
Gurasolagun
Basalarrinan

18:00 ARTZINIEGA
TXAPELKETA
Gabonetako gozogintza
Udaletxe aurrean

19:30 ARETA
TXAPELKETA
Euskadiko Federazioaren 
lau t’erdiko partida
Frontoian

19:30 OROZKO
IKUSKIZUNA
“Hilean bariku bat” 
entsegu irekia
Gaztetxean

19:30 ARESPALDITZA
BAKARRIZKETA
“Sarean zintzilikatuta”
Udaletxeko aretoan

22:00 ARETA
KONTZERTUAK
Atxurre eta Akerbeltz
Kultur etxean

23:30 ARTZINIEGA
KONTZERTUA
Five Corners
Igerilekuetako tabernan

12.14
LARUNBATA

11:00 LAUDIO
JAIALDIA
Potokumeak jaia Orbekon
Orbeko etxean

10:00 OROZKO
AZOKA
Santa Luzia azoka
Herrian zehar

19:30 OROZKO
IKUSKIZUNA
“Hilean bariku bat” 
entsegu irekia
Gaztetxean

12.15
IGANDEA
10:00 LAUDIO
ERAKUSKETA
Bigarren eskuko autoak
Aldai plazan

11:30 ARTZINIEGA
TXAPELKETA
Euskadiko sokatira
txapelketa
Frontoian

12.17
ASTEARTEA
14:30 OKONDO
HITZALDIA
“Euskaraz ikasten ari 
naiz. Euskaraz egin behar 
al nuke seme-alabekin?”
Okondoko eskolan

12.20
OSTIRALA
18:00 AMURRIO
IKUSKIZUNA
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots
Bañueta kiroldegian

18:30 LAUDIO
HITZALDIA
Abortoaren legearen 
erreforma
Kultur etxean

20:00 LAUDIO
SOLASALDIA
Solasaldiak sukaldean
Zubiko etxean

20:00 ARTZINIEGA
HITZALDIA
Gorbeiako gurutzea
Etnografia museoan

20:00 LAUDIO
AURKEZPENA
Uhinak irrati librearen 
programazio aurkezpena
Gaztetxean

20:00 LAUDIO
AURKEZPENA
Hala Bedik 30 urte
dokumentala
Gaztetxean

21:30 LAUDIO
JAIALDIA
Uhinak irrati librearen 
programazio aurkezpena
Gaztetxean

12.22
IGANDEA
11:00 ARTZINIEGA
AZOKA
Jostailu bilketa
Liburutegian

12.24
ASTEARTEA
23:00 LAUDIO
KONTZERTUAK
Aiaraldea Sound system 
Gaztetxean

12.26
OSTEGUNA
11:00 OKONDO
TAILERRA
Sormen birtziklapen fa-
miliarra
Kultur etxean

12.27
OSTIRALA
13:00 AMURRIO
PUNTAZO EGUNA
Egun osoko egitaraua
Matias Landaburun

21:00 URDUÑA
BERTSO SAIOA
Bertsolari gazteen saioa
Urduñako gaztetxean

12.28
LARUNBATA
11:00 ARTZINIEGA
TAILERRA
Gazteentzat oinarrizko
sukaldaritza
Arteko Gure Ama 
eskolan

20:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Santa Luzia abesbatza 
eta Laudioko Eskolania
Elizan

12.29
IGANDEA

07:30 ARTZINIEGA
SKI IRTEERA
Valdezcarayra 
egunpasa
Bus geltokitik

_agenda _ikusmiran
ZINEMA

_ezin galdu

GOSPEL KONTZERTUA AMURRION: Gaur, abenduak 12, Chicago Mass Choir talde estatubatuar ezagunak  
joko du Amurrioko antzokian. Emanaldia 20:00etan hasiko da eta 12 euro balioko du sarrerak.

BASERRITARREN AZOKAK
AIARALDEAN
OSTEGUNA
LAUDIO Herriko Plazan
DENETARIK 

OSTIRALA
AMURRIO San Anton plazan
DENETARIK

LARUNBATA
URDUÑA Hileko 1º larunbata
Foru plazan
OROZKO Herriko Plazan
OGIA ETA GAZTA

* Hamabostaldi honetan ez dago 
Azoka berezirik

_merkatua

_herriko plaza

PREZIO ORIENTAGARRIAK
MERKATUETAN
BARAZKIAK
Tomatea 3 €/kg
Letxuga 0.80-1 €/kg
Azelgak 2 €/kg
Lekak 2 €/kg
Frijitzeko piperra 1-1.5 €/kg
Pipermorroa 6 €/kg
Kalabaza 2 €/kg
Kuiatxoa 0.60 €/kg
Indabak 8-10  €/kg
Porrua 1.50 €/sorta

BESTEAK
Arrautzak  3 €/dozena
Gari ogia 2.30 €/kg
Idiazabal gazta 16 €/kg

20:00 AMURRIO
ANTZERKIA
“Yo soy la revolución” 
antzezlana aurkeztuko du 
bertako Aimara taldeak.

22:00 AMURRIO
KONTZERTUAK
Potato, Mandoilek eta Bad 
Sound System Matias 
Landaburun

12.14. LARUNBATA 
“NIRE AHIZPAREN LAGUNA”
LAUDIOKO LHUI
20:00etan (2€)

12.15. IGANDEA 
“TURBO”
AMURRIO ANTZOKIA
17:30ean (3.6€)

12.16. ASTELEHENA 
“UNA CUESTION DE TIEMPO”
AMURRIO ANTZOKIA
20:00etan (4.8€)

12.21. LARUNBATA 
“ARRIETY ETA ÑIMIÑOEN 
MUNDUA”
LAUDIOKO LHUI
17:30ean eta 20:00etan (2€)

12.22. IGANDEA 
“VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS”
AMURRIO ANTZOKIA
19:30ean (3.6€)

12.23. ASTELEHENA 
“VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS”
AMURRIO ANTZOKIA
20:00etan (4.8 €)

12.28. LARUNBATA 
“MUNDU TXIKIA”
LAUDIOKO LHUI
17:30ean eta 20:00etan (2€)

12.29. IGANDEA 
“LUCIUS DUMBEN 
BERE BIZIKO 
BIDAIA”
AMURRIO ANTZOKIA
17:30ean (3.6 €)

“KON-TIKI”
AMURRIO ANTZOKIA
17:30ean (3.6 €)

OLENTZERO ETA 
MARI DOMINGI 
AIARALDEAN

URDUÑA

12.24. ASTEAZKENA. 17:30ean
Olentzeroren etorrera
TOKIA: Kultur etxetik

AMURRIO

12.24. ASTEAZKENA. 16:00etan
Olentzeroren harrera eta kalejira
TOKIA: Obispo Etxegurenetik

LAUDIO

12.24. ASTEAZKENA. 18:00etan
Olentzero eta Mari Domingiren
 kalejira
TOKIA: Lamuza plazatik

ARTZINIEGA

12.24. ASTEAZKENA. 18:00etan
Olentzeroren kalejira 
tradizionala
TOKIA: Futbol zelai zaharrean

ARAKALDO

12.21. LARUNBATA. 1800etan
Olentzeroren bisita
TOKIA: Bolatokian

ARRANKUDIAGA-ZOLLO

12.24. ASTEAZKENA. 18:00etan
Olentzerori harrera eta 
opari banaketa
TOKIA: plazan

 AIARA

12.14. LARUNBATA. 12:00etan
Olentzeroren agerraldia
TOKIA: Salmantonen

OROZKO

12.24. ASTEAZKENA. 16:30ean
Olentzerorekin kalejira 
eta harrera
TOKIA: Zubiaur plazatik

OKONDO

12.20. OSTIRALETIK AURRERA
Olentzero solidarioa
TOKIA: Liburutegian

BEREZIAK
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Lucia
Menoyo
ITZULTZAILEA

_Leihotik

Pintxopotearen 
xarma

L audion eta Amurrion 
ostegunetan da zita. 
Urduñan eta nortasun 
handiko auzoren ba-

tean, berriz, ostiraletan. Pin-
txopotea ez da Aiaraldean sor-
tua -jatorri giputxa omen du 
eta Gasteizen ere instituzio hu-
tsa da- baina gogor errotu da 
eskualdean. Prezio merkea ez 
da nahikoa bere arrakasta azal-
tzeko. Zer dauka ba pintxopo-
teak? 

Gautxori amorratuei aste-
barruan gaupasa erdia egiteko 
abiapuntu polita eskaintzen die, 
bikote eta koadrila aspertuei, 
giroa biziagotzen duen protei-
na-alkohol erritmo perfektua. 
Ez du larunbat gaueko juerga-
ren handinahia, eta asteazke-
netako kafea baino askoz ere 
emozionanteagoa da. Taberna 
bakoitzak bere identitatearen 
sintesi ederra egiten du poteak 
laguntzeko sortutako pintxoen 
bidez: “pernil kroketa” kaligrafi-
koak hemen, hanburgesa mi-
niaturak hor, kazuelitak nagusi 
han. Pintxopotearen estrategia 
beste eremuetan ere erabilga-
rria ote? Demagun pintxopote 
kulturala: Baisalaren erakus-
taldia gehi Laudio Top Zinema 
euro batean, edota kontzertua 
Orbeko Etxean eta makrobio-
tika taillera, prezio berdinean.

aiaraldea_kontra

Mikel Salazar
“Bost kiloko materialarekin bizitzea posiblea da; 
neguan salbu, noski”

ERREDAKZIOA I Irati Marañon 
Mikel Salazarrek motxila du bi-

delagun. Bizitako abentura kon-
tatu du.

Nola erabaki zenuen abentura 
horri ekitea?

Aurreko urtee-
tan eginda-
ko bidaien 
ondoren, 
iraupen 
luzea-
goko 
bat 
egin 
nahi 
nuen.

Zergatik Vienan hasi eta Fiste-
rraraino?

Abenturari ekin baino lehen, 
Vienan nengoen lanean. Europako 
mapa fisiko baten aurrean, men-
dikateak lotuz etxera bueltatzea 
posible zela ikusi nuen. 

Behin etxera helduta, zergatik 
ez jarraitu Kantauriar Mendikatea 

gurutzatzen? Eta behin Galizian 
egonda, itsasora arte?

Bidaia minimalista, au-
tonomoa eta originala izan 
dela diozu zure blogean. 
Zergatik minimalista?

Minimoa eramaten du-
dalako motxilan. 

Estilo honetan bidaiatzeko 
erabakia aspaldi hartua dau-

kat. Posible da bizitzea 5kg ma-
terialarekin; neguan salbu, noski.

Bakar-bakarrik ibili zara ala?
Horrekin ez dut soilik esan nahi 

bakarrik ibili naizela. Gizarteak es-
kaintzen dituen zerbitzuak ia ez di-
tudala erabiltzen esan nahi dut —
supermerkatuak salbu—, eta ez 
daukadala laguntza talde bat bi-
daia osoan nire atzetik.

Ez al zara uneren batean oso 
bakarrik sentitu?

Mendian ez naiz bakarrik senti-
tzen. Bilboko Gran Vian, aldiz, uste 
dut errazagoa dela bakarrik sen-
titzea. 

Western Europe Mountain Rou-
te izena jarri diozu abentura honi. 
Zein da mendilerro ederrena?

Ederrena, duda barik, Pirinioak, 
bere lore, laku, bailara eta men-
diekin. Ikaragarriena, Alpeak, gai-
lur eta glaziar handiengatik. 

Massif Central ere harrigarria 
izan zen, espero ez nituen arroi-
lak ikusi nituelako, eta Kantau-
riar Mendilerroak ere xarma be-
rezia du.

Mediterraneotik ere igaro zara. 
Zer nahiago duzu, mendia ala 
itsasoa?

Duda barik, mendia. Hala ere, 
asko gozatu nuen itsasaldeko tar-
tean.

Hiriren bat zeharkatu al duzu? 
Nola hartu zaituzte hirietan?

Hiri handienak nahiko arin guru-
tzatu ditut. Bizikletaz hiri batean 

sartzea ez da hain zaila, baina ir-
tetean, seinale guztiek autobiara 
eramaten zaituzte.

Lakuak, ibaiak, mendi-tonto-
rrak... Zein izan da tokirik ede-
rrena?

Ikuspegirik ikaragarriena Sui-
tzan aurkitu nuen: Gorner-
gletscher eta Monte Rosa. Ez nau 
toki batek ere ez desengainatu.

Massif Centralean gehiago es-
pero nuen mendi aldetik, baina so-
beran konpentsatu zen arroila eta 
goi-lautadekin. 

Alpeak turismo aldetik oso us-
tiatuak daudela banekien aurretik.

Une gogorrik ere egongo zen, 
ezta?

Asko, baina bat guztien gainetik: 
bero kolpea.

Eta etorkizunera begira? Ba al 
duzu beste proiekturik buruan?

Mendi ekipamendua garatzea 
izango da. 

Urte batzuk daramatzat nire 
gauzak diseinatu eta fabrikatzen, 
eta orain energia gehiago ipiniko 
dut horretan.

MIKEL SALAZAR (Amurrio, 1988) Vienatik Fisterreraino joan da motxila bakarrekin aldean. Mendian baino 
Bilboko Gran Vian bakarrik sentitzea errazagoa dela dio. Bizitako gauzarik gogorrena bero kolpea dela dio.

Edorta Moreno


