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_elkarrizketa: 
MAIALEN SOLAUN
“Itsu geratu 
nintzenean beste 

kirol batzuk 
probatu nituen, 

goalball-a 
topatu arte”

DURANGOKO 
AZOKA: 
Eskualdeko 
sortzaileen 
zuzeneko 
emanaldiak ere 
egongo dira 
azokan 10 or. 

Konpromisoz beteko 
da Amurrio Euskararen 
egunean

Eskualdeko udalerri guztiek lehen aldiz batera ospatu eta aldarrikatuko dute 
aurten Euskararen Eguna Amurrion, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren 
ekimenez. Euskarak konpromisoak behar dituela aldarrikatu eta konpromiso hauek 
bildu eta irudikatuko dituzte ekitaldi jendetsu baten bidez.
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ERREDAKZIO OHARRA: 
Aiaraldea Egunkariak ez du bere gain 
hartzen iritzi artikuluetan, gutunetan 
zein egindako elkarrizketetan 
adierazitakoaren erantzukizuna.

ONINTZE
Nire konpromisoa izango da nire 

seme-alabei zein nire ingurukoei 
euskarak duen garrantz ia 
transmititzea.  

?
_GALDERA

Zer konpromiso 
hartzeko prest zaude 
euskararen alde?Txema 

Urkijo
ABOKATUA

_Balkoitik

Kaleko politika

E ztabaida errepika-
korra da hauxe, eta 
gaurkotasunera itzuli 
da Podemosen ager-

penarekin. Alderdi hori kale-
ko aktibismoaz elikatzen baita 
ideia eta praxi aldetik. 

Politika instituzioen alorre-
ra mugatu beharko litzateke? 
Ohikoa da alderdi kontserba-
doreetan ekintza instituziona-
lari lehentasuna ematea edo 
baita instituzioak politika egi-
teko gune bakar gisa aldarri-
katzea ere. 

Hori defenditu zuen duela 
gutxi Ciudadanos talde politi-
koko agintari nabarmen ba-
tek. Eskuina ez du inoiz begi 
onez ikusi ekintza soziala, ez 
delako eroso mugitzen alor 
horretan. 

Hala ere, agerikoa dirudi 
politikaren beraren sortzea, 
bere zentsu historiko-etimo-
logikoan ulertuta ere, aurkako 
zentsu bat hartzen duela. Jen-
darte antolaketaren ulerkera 
demokratiko batek aldarrika-
tu beharko luke edozein espa-
zio dela egokia politika egite-
ko, kalea barne. 

Bitxia dirudien arren, ezke-
rrarentzat naturala eta onar-
tzeko erraza dirudien horrek 
arazoak dakartza baita. Zo-
ritxarrez, ohikoa da ikustea 
nola edozein alderdik mesfi-
dati behatzen duen kalean ga-
ratutako ekintza politiko oro, 
hau beragatik kontrolatua ez 
dagoenean edota bere ingu-
ruko jendeak protagonizatzen 
ez duenean. 

Oraindik asko falta zai-
gu demokraziari buruz ikas-
teko. 

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

MAITANE
Nire konpromisoa izango da 

ohitura kontuengatik erdaraz 
mintzatzen naizen horiekin 
euskaraz hitz egiten hastea.  

UNAI
Nire konpromisoa izango da 

nire ikasleekin zein nire inguruko 
lagunekin euskaraz hitz egiten 
saiatzea. 

IRATXE
Nire konpromisoa izango da 

familian euskara ama hizkuntza 
bihurtzea eta bizitzako beste 
esparruetan ere euskaraz bizitzea.

JONE
Nire konpromisoa da lokalean 

lagunekin euskaraz komunikatzea 
eta nire ahizpa Eiderrekin ere hitz 
egitea. 

ANTXOKA
Konprometitzen naiz nire 

lankide gehiagorekin eta baita 
nire lagunekin euskaraz hitz egiten 
saiatzera. 

KARMELE
Nire konpromisoa honako hau 

izango da: nire inguruan dabiltzan 
euskaldun gehienekin euskaraz 

OIHANE
Kanpoan ikasten ari naizenez, 

nire konpromisoa izango da 
topatzen ditudan euskaldunekin 
euskaraz hitz egitea. 

BESAIDE
Atletismoan euskara gehiago 

erabiltzen saiatuko naiz eta 
ikastetxean euskararen aldeko 
ekintzetan parte hartuko dut. 

HAIZEA
Nire konpromisoa izango da 

nire inguruko jendearekin ahal 
den okasio guztietan euskaraz 
hitz egitea. 

ENEKO 
Nire konpromisoa izango da  

etxean bezainbeste erabiltzea 
euskara lan eta sorkuntza 
giroan. Euskaraz pentsatu eta 
ekitea, funtsean. 

JOSEBA
Konprometitu egiten naiz nire 

familiako kideekin euskaraz hitz 
egitera eta hizkuntza ikasten 
ari diren horiei ere euskaraz 
zuzentzera. 

IRANTZU
Familiarekin euskaraz ahalik eta 

gehien hitz egitera konprometitzen 
naiz. Bestetik, umeei euskarak 
d u e n x a r m a n g a r r i t a s u n a 
transtimitzen ahaleginduko naiz. 

JON
Hizkuntza dakien ororekin 

euskaraz aritzeko konpromisoa 
hartzen dut, askotan ez baitut 
betetzen. 
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Orozko

Amurrio

Amurrioko Udaleko talde guz-
tiek aho batez onartu zuten lan-
gile azpikontratatuen eskubi-
deak bermatzea azaroko udal-
batzan. 

ELA eta LAB erakundeek aur-
keztu zuten testua eta  positibo-

ki baloratu dute EH Bildu, Orain 
Amurrio eta Amurrio Guk Bai 
oposizioko taldeek.

Horrela, Funtzio Publikoko 
batzordean mapa osatuko dute 
behargin horien egoera ezagu-
tzeko. Horretarako lantaldea 

sortuko dute, eta alderdiak ez 
ezik, sindikatuak ere arituko dira 
(ELA, LAB eta CCOO).

Bide batez, erakundeak kon-
tratazio-plegu guztietan txer-
tatuko ditu hurrengo neurriak 
klausulen bitartez. Hala, sekto-
reko azken hitzarmen kolektiboa 
ezarriko da, eta akordioa inda-
rrean ez balego, hori berritu arte 
langileei ordura arte aplikatzen 
zitzaizkien lan baldintzak man-
tenduko dira. Ildo beretik, ezin-
go da abiarazi hitzarmena edo 
aplikazio-ituna ekiditeko proze-
durarik. 

Enpresa aldatzen bada, al-
diz, langileak subrogatuko dira, 
egoera berean.

Era berean, esleipendunak 
zerbitzu edo obra bat azpikon-
tratatuz gero, klausula guztiak 
beteko ditu. Langile eta ordu-ko-
purua ere errespetatu beharko 
dute enpresek, genero-berdin-
tasuna sustatzeko neurriak bul-
tzatuko dira, eta laneko osasu-
neko arauak bete. Zerbitzuaren 
euskalduntzearen alde ere egin-
go da. Baldintzak errespetatzen 
ez badira, zigorra ezarriko da.

Langile azpikontratatuak 
babesteko akordioa onartu dute

Beharginen egoera ezagutzeko mapa osatuko dute. Argazkia: Aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Udalak iragarri zuen Amurrio-
koEKIN ekimenaren bitartez he-
rritarren iradokizunak hartuko di-
tuela parte hartzerako aurrekon-
tuak osatzeko 2017an. Momen-
tuz, lehenengo fasea abiatu du eta 
amurrioarrek euren ideiak parte-
katzeko aukera daukate azaroaren 
15etik urtarrilaren 15era arte.

Iradokizunak egiteko udalerrian 
erroldatuta egon behar dira inte-
resdunak. Horrez gain, 16 urte bai-
no gehiago izan behar dute. Propo-
samen kopuruaren aldetik muga-
rik ez badago ere, udal eskumenen 
artean egon beharko dira guztiak.

Partaidetza sustatzeko zenbait 
bide irekiko du tokiko erakundeak. 
Zentzu horretan, postontziak jarri 
dituzte Kiroldegian, Kultura Etxean 
eta udaletxean. Hori gutxi balitz, 
bitarteko digitalak egongo dira 
www.amurriokoekin.com atarian.

Saioak kalean
Zalantzak argitzeko eta iniziati-

baren berri emateko abenduaren 
16an eta 23an informazio-puntuak 
jarriko dituzte San Anton azoka 
baliatuz. Egun horietan ere pro-
posamenak jasotzeko asmoa 
daukate.

Irekita dago inbertsio 
proposamenak egiteko epea

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Murueta eta Pagatzanduko 
errepidea konpondu du Udalak

Pagatzanduko bidea.  Argazkia:  www.alfilodeloimpresentable.com

32.000 euroko inbertsioa egin 
du (BEZ barik) Orozkoko Udalak 
Murueta eta Pagatzanduko erre-
pidea konpontzeko. Mendiko gu-
nea izanik, kamioiek eta autoek 

urratu zuten azpiegitura. Bideen 
berritze planari jarraiki, erakun-
deak Gallartu, Mantzarraga eta 
Garaigorta auzuneen konponke-
tari ekingo dio 2017tik aurrera.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Amurrioko udalbatzak arau-
diaren hasierako onarpena gau-
zatu berri du hileta eta omenal-
di zibilak egiteko, gizartearen al-
darrikapena asetze aldera. Prin-
tzipioz, horretarako eskubidea 
izango dute gizarte zibila osa-
tzen duten familia, lagun, elkar-
te edota erakundeek.

Reforreko enpresa hazitegian
Reforreko enpresa hazitegiko 

ekitaldi-aretoa lagako du Uda-
lak lanegunetan 17:00etatik 
21:00ak arte.  Asteburuan ere 
egongo da ekitaldiak antolatze-
ko aukera, larunbat eta jai egu-
netan 12:00etatik 14:00ak arte, 
eta 17:00etatik 21:00ak arte. 
Gorpu aurreko omenaldiak eta 
hiletak ez dira baimenduko. Bai, 
ordea, errautsdunak.  Zerbitzua 
eskatzeko udal erregistrora jo-
tzea beharrezkoa da.

Reforren hileta zibilak egitea baimentzen duen 
araudia onartu du udalbatzak

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez
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Laudio Arrankudiaga-Zollo

Zortzi hilabete behar izan dituzte obrak amaitzeko. Argazkia: aiaraldea.eus

Zortzi hilabeteren ostean, bu-
katu dituzte Arrankudiaga-Zollo-
ko tren geltokiko lanak. Garraiora 
igotzeko irisgarritasuna ez dute 
bermatu, baina hainbat hobekun-

tza egin dituzte: nasa bietako sar-
bideetan irisgarritasun arrapalak 
eta eskailera eraiki dira, nasak za-
baldu eta altxatu, eta aterpea zein 
LED argiak jarri dituzte.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Tren geltoki berritua, obrak 
lanak amaituta

Atzeratu egin dute Pio XII kalea-
ri “Batzalarrin” izena jartzea pro-
posatzen duen mozioaren bozke-
ta. Asteleheneko Udal Osoko Bil-
kuran eztabaidatuko zuten mo-
zio hori, baina Natxo Urkixo alka-

teak puntua gai-ordenetik kendu 
zuen azken momentuan, kale ho-
rretako auzokideekin bildu ostean. 
Zenbait auzokidek sinadura bilke-
ta egin dute, izen aldaketaren aur-
ka. Gauzak hala, proposamenaren 

aldeko adostasuna bilatuko dute-
la adierazi du Jon Ander Altubek, 
mozioa udalbatzan berriz aurkez-
tu baino lehen.

“Herriaren memoria toponimi-
koa berreskuratzea” da izen alda-
ketaren helburu nagusia, Altubek 
adierazi duenez. “Batzalarrin da 
Herriko Plazako zonaldeak histo-
rikoki izan duen izena”, azaldu du 
alkateordeak, “bertan egiten ziren 
aspaldi herriko batzarrak, zuhaitz 
handi baten itzalpean”. Izena alda-
tuta “euskarari omenaldi bat” egin 
nahi diotela azpimarratu du Altu-
bek. “Duela mende batera arte he-
rri erabat euskalduna baitzen zen 
Laudio”.

Pio XII eta faxismoa
Badago beste arrazoi bat ka-

learen izena aldatu nahi izatea-
ren atzean: Pio XII aita-santuaren 
figura. Ugariak dira nazismoa-
ren eta faxismoaren aurrean ai-
tasantu horrek izan zuen pasibo-
tasun jarrera kritikatu duten his-
torialariak. 2010ean antzeko izen 
aldaketa proposamen bat eraman 
zen udalbatzara, baina ez zen au-
rrera atera. 

Atzeratu dute Pio XII kalearen 
izen aldaketaren bozketa

“Batzalarrin” da Herriko Plazaren zonaldearen jatorrizko izena.  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Laudioko Udalak 60.621 eu-
roko inbertsioa egingo du Ermu 
Andra Mariko apaiz etxean teila-
tua konpondu dezaten. Prefabri-
cados y Construcciones Modu-
lares enpresak eskuratu du kon-
tratua aurkeztutako 4 enpresen 
artean. Lana egikaritzeko 4 aste 
izango dituzte.

2016an 140.000 euro bidera-
tu zituzten aurrekontutik bertako 
ondarea berritzeko, beraz, orain-
dik 80.000 euro inguru dauzka-
te apaiz etxeko zaharberritzea-
ri ekiteko.

Izan ere, udala prestatzen ari 
da hurrengo proiektua berezko 

bitartekoekin. Guztiz berritzeak 
182.000 euro balioko du, gutxi 
gorabehera. Hortaz, 2017ko au-
rrekontuetan ere dirua inberti-
tu beharko dute. Orotara, bertan 
242.000 euro inbertitzeko asmoa 
dauka Udalak. 

Apaiz etxea
Eraikinak bi solairu ditu. Behe-

ko gunea taberna-jatetxea izatea 
nahi dute, bisitariek eta mendiza-
leek erabili dezaten. 31 pertso-
nentzako lekua izango du. Lehe-
nengo solairua, ordea, kudeatzai-
leek erabiliko dute, ingurua dina-
mizatu dezaten. 

Ermualdeko Apaiz etxeko 
teilatua konponduko dute

Apaiz etxea inguruak pizteko baliatu nahi dute.  Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Iñaki Montesen 
aurkako epaiketa 
atzeratu dute 
urtarrilera arte

ERREDAKZIOA I 
Aitor Aspuru  Saez

Iñaki Montes JEZ enpresako 
langilearen kontrako epaiketa 
azaroaren 24an hastekoa zen Bil-
bon, baina fiskaltzak atzeratzeko 
eskatu eta epaileak onartu zuen. 
Izan ere, akusazioaren bi lekuko 
ez ziren agertu, kanpoan ikasten 
ari direlako. Fiskalak ezinbesteko-
tzat jo du bi lagun horien deklara-
zioa. Ondorioz, epaiketa, momen-
tuz bertan behera utzi dute, urta-
rrilaren 27an 09:30 arte.

Babesak
Epaiketak ez du aurrera egin, 

baina hainbat lagun elkartu zen 
epaitegiaren aurrean Iñaki Mon-
tes eta gainerakoen egoera sa-
latzeko. Horrez gain, eskualdeko 
langile batzorde ugarik babestu 
dute langilea.
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Urduña Aiara

Botika atonduko dute Luaiondon: Aiarako Udalak esleitu berri du 
anbulatorio alboko etxolan botika bat atontzeko obra. 84.602,10 
euro baliatuko dituzte lan hori egiteko, eta hiru hilabetetan amaitzea 
aurreikusi dute. Argazkia: Aiarako Udala

Alondegian kokatuko da liburu-
tegia abendutik aurrera. Teknolo-
giek garrantzi handia izango dute 
espazio berrian. Tabletak eta li-
buru elektronikoak irakurtzeko 
gailuak eskura egongo dira, bes-
teak beste. 

Lau espazio berri
Lau espazio berri izango ditu li-

burutegiak: Bi gela handienetan 
artxiboa eta informatika guneak 
daude. Espazio txikienak ikasteko 
edo taldeko lanak egiteko aton-
du ditu Udalak. Haurren liburu-
tegia 2. solairuan dago, Topale-
kutik gertu. Alondegiko liburute-
gi zerbitzu berria arratsaldetan 
egongo da zabalik, 16:30etatik 
20:00etara. 

Astelehenean irekiko ditu ateak 
Alondegiko liburutegi berriak

Prest dago liburutegi berria.  Argazkia: Urduñako Udala

ERREDAKZIOA I Ainhoa Basarrate Astobiza

(ARGAZKI GALERIA) Urduñako Musika Astea: Azaroaren 18tik 26 
bitartean ospatu zen Urduñako Musika Astea, Liborio kolektiboak 
eta Santa Zezilia musika bandak antolatuta. Ohikoan bezala, ugariak 
izan ziren herriko taberna, plaza eta kaleak musikatu zituzten artistak. 

Txakurrentzako 
guneak atontzeko 
auzolana deituko 
du udalak

 ERREDAKZIOA I  
Txakurren gorotzen inguruko 

kontzientziazio kanpaina abiatu 
du Urduñako Udalak, Kartel in-
formatiboak jarriko dituzte, bai-
na ez dira horretara mugatuko. 
Auzolana ere deituko dute: hain-
bat berdegune prestatuko dituz-
te maskotak modu “seguru eta 
erosoan” izateko. 
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Lan merkatua: 
Arazoa eta soluzioa

D enbora nahikoa da-
ramagu gure lan 
merkatuko arazoez 
hitz egiten. Behin

-behinekotasun handia dagoe-
la da arazo nagusia: bi kontra-
tuetatik batek hilabete bat bai-
no gutxiagoko iraupena dau-
ka, 2016an eginiko kontratuen 
% 40 aldi baterakoak dira eta 
soldatak nabarmen egin dute 
behera, langabezia murrizte-
ko helburuarekin martxan ja-
rri zen lan erreforma baten on-
dorioz. 

Arazo horiek guzti horiek so-
luzio bilakatuko lirake honaino 
ekarri gaituzten austeritate poli-
tikak aldatzeko gai izango bagi-
na. Kontratazioa egonkorra ba-
litz -lanaldi osokoa eta solda-
ta duinarekin ordaindua- kon-
tsumoa hobetu egingo litzateke, 
eta kotizazioak handitu egingo 
lirateke. Hala, Gizarte Seguran-
tzako diru sarrerak ugarituko li-
rateke eta, modu horretan, pen-
tsioek utzi egingo liokete arris-
kuan egoteari. Gure Foru Aldun-
diek diru gehiago bilduko lukete 
horrela, eta ekarpen handiagoa 
egin ahalko liokete Eusko Jaur-
laritzari, gure Ongizate Estatua-
ren oinarriak hobetzen eta/edo 
finkatzen jarraitzeko: hezkuntza, 
osasun sistema eta gure gizar-
te babeserako sistema propioa, 
Sarrerak Bermatzeko Erren-
ta. Arestian aipatutako aldake-
ta horiek guzti horiez gain, kome-
nigarria litzateke 2017an gutxien-
go soldata 800 eurotara igo-
tzea, sektore pribatuko solda-
ten igoera bultzatu dezaten, eta 
Espainiar Estatuko bataz beste-
ko soldataren % 60ra hurbildu 
gaitezen.

Amurrio Bidean tokiko gara-
penerako erakundea sortu zuen 
Amurrioko Udalak duela 10 urte, 
eta ibilbide hori ospatzeko jardu-
naldia egingo dute gaur Reforren. 
19:00etan izango da hitzordua eta 
Josune Irabien alkateak eta Cris-
tina Gonzalez Arabako Foru Al-
dundiko Enplegu, Merkataritza 
era Turismoko diputatuak parte 
hartuko dute. Horrez gain, 10 ur-
teotako historia azaltzeko bideoa 
aurkeztuko dute.

Halaber, Iker Merchán “La Sal-
ve” garagardo enpresako sortzai-
leak hitzaldia emango du. Emaku-
me ekintzaileen lana ere aitortuko 
dute eta, bukatzeko, tokiko pro-
duktuak dastatuko dituzte.

Ibilbide oparoa
Tokiko enplegua eta ekonomia 

sustatzeko eratu zuten Amurrio 
Bidean, eta 4 langile ditu. Refor 
Amurrio Enpresaldean kokatuta 
dago, eta zenbait areto eta enpre-
sa hazitegi eskaintzen ditu, bes-
teak beste.

Berez, 10 urtetan 35 enpresa 
egon dira bertan, eta egun 7 dau-
de. Aholkularitza eta bideragarri-
tasun planak osatzeko laguntza 

ere ematen dute. Azaldu dutenez, 
gaur arte, 718 laguni eman diote 
zerbitzu hori. Horietatik 164k abia-
tu dute negozioren bat.

Hori gutxi balitz, beste 814 en-
presa-kontsulta gauzatu dituzte, 
eta 135 trebakuntza ikastaro an-
tolatu. Guztira, 3.815 trebakun-
tza-ordu prestatu dituzte, eta 

horietan 735 gizonezko eta 915 
emakumezko aritu dira. Merka-
tuko aldaketei erreparatzen saia-
tzen dira. Horren adibide da Pop 
Up eta Coworking saioak antola-
tu izana. Orain ingurumenari lotu-
riko proiektuak garatzen ari dira, 
baita Aiarako demola proiektua 
ere.

Pop Up Storea da Amurrio Bideanek eginiko ekimenetako bat. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Hamar urte bete ditu Amurrio Bidean tokiko garapenerako erakundeak. Hori ospatzeko 
jardunaldia egingo dute gaur Reforren. 135 trebakuntza ikastaro egin dituzte hamar urte 
hauetan, eta 718 pertsonari eskaini diete aholkularitza zerbitzua. 

10 urtetan 35 
enpresa igaro 
dira hazitegitik. 
Orain zazpi 
daude

Amurrio Bidean garapenerako 
elkartea, 10 urteko ibilbidea

Akordio bat sinatu du Koch In-
dustries enpresa talde estatuba-
tuarrak Guardianen kapital guztia 
erosteko, zenbait hedabideek ja-
kinarazi dutenez. Modu horretan 

2012an hasi zuen operazioa amai-
tuko du taldeak. Guardianen kapi-
talaren % 44,5 erosi zuen Kochek 
urte horretan 1.500 milioi euro-
ren truke. Orain sinatutako akor-

dioarekin gainontzeko % 55,5 
erosi ahal izango du.

Estatu Batuetako enpresa tal-
de handienetako bat da Koch In-
dustries. 60 herrialdetan ditu lan-
tegiak, 100.000 langile ingurure-
kin. Irabazi asko lortzen ditu ho-
rrela: urtero 100.000 milioi in-
guru fakturatzen ditu, zenbait 
iturriren arabera.

Merkatu eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalak akordioa onartzea da 
operazioa guztiz amaitzeko falta 
den gauza bakarra. Hori kontuan 
izanik, erosketa 2017ko lehen hi-
ruhilekoan egitea aurreikusi du 
Koch-en zuzendaritzak.

Lan baldintzetan aldaketarik ez
Akordio horren harira, zuzen-

daritzak adierazi du jabego alda-
ketak ez duela Laudioko lantegi-
ko lan-baldintzetan eragingo, eta 
Aiaraldeak jakin duenez, adminis-
trazio kontseiluan ere ez dira mo-
mentuz aldaketak aurreikusten.

Guardianen kapital guztia 
erosiko du Koch Industriesek

400 langile inguru ditu Guardian enpresak Laudioko lantegian. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Mobilizazioak egin 
dituzte Iñauxan, 
zuzendaritzaren 
“xantaia” salatzeko

ERREDAKZIOA I  
Mobilizazioak egin dituzte Iñau-

xan, zuzendaritzak izandako “xan-
taiazko jarrera” salatzeko. En-
presak ez zien oraindik erretiroa 
eman horretarako eskubidea zu-
ten bi langileri, eta erretiroa ema-
tearen truke lan hitzarmena sina-
tzea eskatu zion langile batzor-
deari. Mobilizazioaren ostean, 
enpresak onartu du bi langileei 
erretiroa ematea. 

_sozioekonomia



7 60. ZENBAKIA /// 2016ko abenduaren 1a  /// Aiaraldea



Aiaraldea ///  2016ko abenduaren 1a /// 60. ZENBAKIA 8

1949an ospatu zen lehenbizi-
ko aldiz Euskararen Eguna. Urte 
hartan ezarri zuen Eusko Ikas-
kuntza erakundeak abenduaren 
3a Euskararen Nazioarteko Egun 
gisa(1). Geroago etorri zen festa-
ren instituzionalizazioa, 1995an, 
Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal-
tzaindiaren eskutik. 

Orduz geroztik urtero ospatu 
da egun hori Aiaraldean. Herri ba-
koitzeko udal, elkarte zein esko-
lek ekintza eta egitarau anitzak 
osatu ohi dituzte, bakoitzak bere 
ildoari jarraituz. 

Aurten, baina, salto kualitatibo 
zein kuantitatibo garrantzitsua 
emango du eskualdeak, due-
la urtebete baino gutxiago sor-
tutako Aiaraldeko Euskalgintza 
Kontseiluaren eskutik. “Kanpai-
na bateratua” prestatu du Kon-
tseiluak, larunbat goizean Amu-
rrion egingo den ekitaldiarekin 
amaituko dena, “Aiaraldea eus-
kaldun! Konpromisoak eta mai-
tasuna” lemapean. 

“Konpromisoen errota”
“Euskararen aldeko konpromi-

soak hartu eta jendaurrean adie-

raztea”. Hori izango da aipatutako 
ekimenaren helburua. Horri be-
gira, “dei zehatz eta argi bat” lu-
zatu die Kontseiluak eskualdeko 
herritar eta entitate guztiei: eus-
kararen alde egotetik, euskara-
ren alde egitera pasatzea. “Kon-
promisoen uholde txiki bat” sor-
tzea izango da xedea. “Euskarak 
ez ditu hitz ederrak behar”, eran-
tsi dute ekimenaren sustatzai-
leek, “euskarak konpromisoak 
behar ditu, espazioak irabazte-
ko, kale-erabilera handitzeko...”.  

“Konpromisoen ideiategi” bat 
prestatu dute horretarako, “nork 
bere neurriko eta gustuko pau-
soak hautatu ditzan, edo berriak 
besteokin konpartitu ditzan”. 
Web-formulario bat ere atondu 
dute, “konpromisoak modu erraz 
batean jasotzeko”. 

Dantza eta musika lanabes(3)

Eskualdeko herritarrek hartu-
tako konpromiso guzti horiek jen-
darteratzea izango da, funtsean, 
larunbat goizeko ekitaldiaren 
helburua. Dantza eta musika ba-
liatuko dira horretarako. Abes-
ti bat grabatu dute eskualdeko 

hainbat musikarik. Koreografia 
bat ere aurkeztu dute, “flashmob 
erraldoia” egingo baita larunba-
tean Amurrion. 

Euritakoekin bertaratzeko deia
Haize-errota izango da ekital-

diaren sinbolo nagusia: parte 
hartzaile bakoitzak bana izango 
du, bere konpromisoei putz egi-
teko. Flashmob-a  eta ibilbideak 
egiteko, berriz, kolore anitzetako 
euritakoak erabiliko dira. 

Antolatzaileek azpimarra-
tu dute ez dutela konpromi-
so-uholdea abenduaren 3ra mu-
gatu nahi. Egun hori pasata ba-
dute gehiago biltzen jarraitzeko 
asmoa, euskararen haize erro-
ta airerik gabe geratu ez dadin.  

ERREPORTAJEA: 
Ekimenari bu-

ruzko informazio 
guztia

Parte hartzaile bakoitzak paperezko haize errota bat izango du, hartutako konpromisoen isla. Argazkia: Jon Catalan

Eskualdeko udalerri guztiek 
lehen aldiz batera ospatu eta 
aldarrikatuko dute aurten 
Euskararen Eguna Amurrion, 
Aiaraldeko Euskalgintza 
Kontseiluaren ekimenez. 
Euskarak konpromisoak 
behar dituela aldarrikatu eta 
konpromiso hauek bildu eta 
irudikatuko dituzte ekitaldi 
jendetsu baten bidez. Ekitaldia 
eta kanpaina bera hizkuntzaren 
normalizazioan mugarria izatea 
nahi du Kontseiluak, “bide berri 
baten hasiera”.

Euskararen 
alde egotetik, 
euskararen 
aldeko 
konpromiso 
zehatzak 
hartzera 
igarotzeko 
deia luzatu die 
Euskalgintza 
Kontseiluak 
eskualdeko 
norbanako eta 
kolektiboei

Haize-errotak 
eta euritakoak  
izango dira 
Amurrioko 
ekitaldiaren 
sinbolo 
nagusiak: 
parte hartzaile 
bakoitzak 
bereak eraman 
beharko ditu, 
euskararekiko 
konpromiso eta 
maitasunaren 
adierazle

_erreportajea

Hiztegi lagungarria 
Gisa(1), moduan / Xedea(2), helbu-

rua / Lanabesa(3), tresna  

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

ABENDUAK 3, EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Konpromisoz betetako ehunka errotek 
Amurrion bat egingo dute  larunbatean
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•	 OROZKOKO ERDU EUSKARA 
BATZORDEA

• URDUÑAKO HERRI 
IKASTETXEA

•	 OKONDO ESKOLA 
• ARRANKUDIAGA ESKOLA
•	 LAUDIO BHI
• URDUÑAKO AINTZINAKO 

ANDRA MARI IKASTETXEA 
•	 AMURRIOKO VIRGEN NIÑA 

IKASTETXEA
• ERDU GUGAZ 

ARRANKUDIAGAKO 
ESKOLAKO GURASO 
ELKARTEA

•	 AIARA DANTZA TALDEA
• LATIORRO IKASTETXEA  
•	 LAUDIOKO UDAL LANBIDE 

HEZIKETA IKASTETXEA 
• OROZKOKO ESKOLA
•	 ETXAURREN IKASTOLA

• LA MILAGROSA IKASTETXEA 
•	 LAUDIOKO UDAL 

EUSKALTEGIKO LANGILEAK
• AMURRIOKO PILOTA 

ELKARTEA 
•	 GOIKOGANE MENDI TALDEA 
• AIARAKO EUSKO GAZTEDI 

(EGI)
•	 LAUDIOKO GAZTE 

ASANBLADA
• AIARALDEKO ERNAI
•	 AIARALDEKO BERTSO 

ESKOLA  (AIEBE) 
• LAB AIARA
•	 ELA AIARA
• STEE-EILAS AIARA
•	 NERBIOI ERRUGBY TALDEA 
• LUCAS REY IKASTETXEA  
•	 BELAIKI EUSKARA ELKARTEA 
• MENDIKO LAGUNAK MENDI 

TALDEA 

•	 ZARAOBE INSTITUTUA  
• ARTEKO GURE AMA ESKOLA 
•	 LAMUZA IKASTETXEA  
• AIARAKO AEK 
•	 AIARALDEKO 

BERBALAGUNAK 
• AIARALDEA KOMUNIKAZIO 

LEIHOA
•	 ARESKETA IKASTOLA
• LAUDIO IKASTOLA  
•	 BASALARRINA 

EUSKALTZALEEN 
TOPAGUNEA

• ZABALEKO IKASTETXEA
•	 LAUDIOAR TXIRRINDULARI 

ELKARTEA 
• AIARAKO HOGEITALAU 

ELKARTEA
• ARETAKO ESKOLA
• BURUBIO KULTUR ELKARTEA
• ADI GRAFIK

Hainbat modu egongo dira la-
runbat goizean Amurriora joa-
teko. Pertsona bakoitzak eraba-
ki beharko du nola iritsi herrira: 
bizikletan, autoan, menditik, tre-
nean edo oinez. Aukera bakoitze-
rako ordutegi eta planteamendu 
zehatzak osatu dira (beheko iru-
dian daude guztiak zehaztuak). 

Goizean goizetik hasiko da be-
rotzen Juan de Urrutia plazako gi-
roa, hainbat gauza egongo baiti-
ra: musika, gaztaina erreak, ardo 
beroa, txistorra, jolasak, dantzak, 
Artziniegako Builaka batukadaren 

kalejira edota eskulanak, besteak 
beste. 11:30ean abiatuko dira 3 zu-
tabe nagusiak, plazarako hiruna 
kalejira osatuz, haize-errota eta 
euritakoak eskutan. Eguerdiko 
12etan hasiko da ekitaldi nagusia. 
“Konpromisoen lorategia” osatu-
ko dute, bertaratzen diren pertso-
na guztiek euskararen alde hartu-
tako konpromiso guztiak bilduz. 

Flashmobaren txanda izango da 
gero, 13:00etan. Egunerako pro-
pio sortutako abestiaren erritmo-
pean dantzatuko dute herritarrek, 
egunari amaiera emanez.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Eskualde guztiko herritarrak 
eta elkarteak batera

Otsailean sortu zen Aiaraldeko Euskalgintza Kontsei-
lua, arlo ezberdinetako eskualdeko 40 entitateren es-
kutik, euskararen normalizazioan elkarlanean aritzea 
xede hartuta. Ordutik hona Kontseiluaren presentzia 
asko handitu da, eta euskararen eguneko kanpaina ba-
teratuaz gainera beste ekimen batzuk ere martxan ja-

rri ditu (euskararen agenda, udako kanpaina...). Aben-
duaren amaierarako, euskararen normalizazioak gure 
eskualdean zein norabide hartu behar duen zehazten 
hasteko hausnarketa egun bat ere antolatzen ari da 
egun. Bien bitartean, Kontseilua etengabe hazten ari 
da,  gero eta elkarte gehiago ari baitira kide bihurtzen.

40 ENTITATEREN EKIMENEZ 
SORTUTAKO KONTSEILU IREKIA

01.12
OSTEGUNA
19:30 ARTZINIEGA
“Euskaraz bizi nahi dut” film 
laburren proiekzioa
Museo Etnografikoa

02.12
OSTIRALA
10:00 OKONDO
Umeentzako ipuinak, 
txotxongilo tailerra eta euskal 
kantu jolasak
Eskola

17:00 OKONDO
Askaria, euskararen aldeko 
murala eta abestiaren eta 
dantzaren entsegua
Kultura Etxea

17:00-19:00 LAUDIO
UMEENTZAKO JAIA
(disko-festa, tailerrak, 
txokolatada eta euskararen 
haize errotak)
Aldai Plazan

18:00 ARTZINIEGA
Familiak euskaraz jolasean
Frontoia

19:00 LAUDIO
Bertso-saioa
Amaia Agirre, Onintza Enbeita, 
Unai Iturriaga, Jon Maia
G.J: Asier Rubio

20:00 ARTZINIEGA
Trikipoteoa
Herriko tabernetatik

21:30 ARTZINIEGA
BERTSO-PARRILLADA
Izar Mendiguren eta Asier Rubio
(Prezioa: 8 euro, 10 urtetik 
beherakoak doan. Izena 
Udaletxean eman behar da 
abenduaren 1a baino lehen). 
Udaletxe zaharra

03.12
LARUNBATA
10:00-11:30 AMURRIO
Spinning euskaraz
Juan de Urrutia plaza

11:30 AMURRIO
ESKUALDEKO EKITALDIA
“Aiaraldea euskaldun! 
Konpromisoak eta maitasuna”
Juan de Urrutia plaza 

15:00 BARANBIO
EUSKARAREN EGUNA
Herri bazkaria, talde argazkia, 
dantzaldia...
Garrastatxu

17:00 AMURRIO
Irrien Lagunak
Juan de Urrutia plaza

17:00 - 20:00 URDUÑA
Haurrentzako tailerrak, zunba 
saioa eta txokolatea
Foru Plaza

17:00-18:30 AMURRIO
Haurrentzako tailerrak 
ASPALTZAren eskutik 
Juan de Urrutia plaza

18:00-18:30 AMURRIO
Txokolate jana 

18:30-19:00 AMURRIO
Kandelen argipean

19:00-21:00 AMURRIO
Kantu-kalejira tabernetatik

18:30 ARTZINIEGA
HODEI MAGOA
“Ilusioaren indarra”
Frontoia

18:30 OROZKO
“Euskaraz bizi nahi dut” filma 
laburren proiekzioa
Donibane aretoa

19:30 OROZKO
Euskalgintza Kontseiluaren 
kantaren koreografia
Zubiaur Plaza

20:00 OROZKO
KANTUKADA
Bentazarreko Mutiko Alaiak 
Herriko tabernetan

04.12
IGANDEA
17:30 URDUÑA
Umeentzako zinema
Alondegian

EUSKARAREN ALDEKO HAMAIKA 
HITZORDU ASTEBURUAN
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Inma
Roiz
IDAZLEA

_Kamerinoa

Emigranteak

G izakiaren lehen 
pausoak Afrika-
ko tokiren batean 
eman ziren. Orduz 

geroztik, “bipedoak” bilaka-
tu ginenetik, ez diogu utzi ibil-
tzeari eta aurrerapausoak 
emateari. 

Etorriberriak gara lurra 
zeharkatzen hasi ginene-
tik, bizi baldintza hobeen bila. 
Gaur egun, gure etxetik hur-
bil zein urrun gertatzen dena-
ren antzeko zerbait egiten ge-
nuen. Beti arituko gara bal-
dintza eta etorkizun hobe ba-
ten bila, halakorik topatu de-
zakegula uste dugun tokian. 
Zenbat eta lehenago jakin, 
hobe. 

Abenduan sartu garen ho-
netan nik idatzitako “Oro Ver-
de” eleberriko pertsonaiez 
oroitzen naiz. Menditik jaitsita 
etxera itzultzen ziren gazteez, 
Gabonak guraso eta neba-a-
rrebekin igarotzeko. 

Eurez gogoratzean Siriako 
errefuxiatuak etortzen zaizkit 
burura. Itsasoak kulunkatuta-
ko txalupa dardartietan doa-
zen bidaiariak, zorte handiago 
edo txikiagoarekin gure kos-
taldeetan edo beste batzue-
tan amaitzen dutenak. 

Gogoan ditut baita aurten 
etxera itzuli ezingo diren ho-
riek, jada ez dutelako etxerik 
edo itzultzeko familiarik, ka-
surik onenean, ez dutelako 
diru nahikorik bidaia txarte-
la ordaindu eta egun batzue-
tarako berotasuna eta irriba-
rrea berreskuratzeko. 

Horien eta beste askoren 
omenez idatzi dut hau. 

_kultura

“Zinema uneak” proiektua ja-
rri du martxan Lander Artea-
ga amurrioarrak, beste zinema-
zale batzuekin batera. Zinemari 
buruzko  atari bat sortzea dute 

helburu, euskara hutsez. Crow-
funding kanpaina jarri dute mar-
txan horretarako, eta jada gutxi 
falta zaie behar dituzten 2.000 
euroak lortzeko. “Garatzen ari 

garen web-gunea finantzatzeko 
baliatuko dugu diruaren gehien-
goa”, azaldu du Arteagak. Aben-
duaren 15ean dute ataria estrei-
natzeko asmoa eta Durangoko 
Azokan erakutsiko dute zein izan-
go den web-guneak izango duen 
itxura. 

Hala ere, martxan da jada ata-
riaren “beta” bertsioa, zinemau-
neak.com helbidean. Bertan iku-
si daiteke zer nolako edukiak sor-
tuko dituzten. “Gure asmoa zine 
aretoetan estreinatzen diren fil-
men nondik norakoen berri ema-
tea da”. Albisteak idatzi, kritikak 
egin edota pelikulen trailerrei az-
pitituluak jarriko dizkiete horre-
tarako. 

Proiektu irekia
Arteagak nabarmendu du esku 

artean dutena “proiektu irekia” 
dela. “Interesa duen edonor gu-
rekin harremanetan jarri daiteke 
atarian kolaboratzeko”. 

Zinemari buruzko euskara 
hutsezko ataria, iristear

Abenduaren 15ean plazaratuko dute ataria.  Argazkia: Zinema uneak

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Urte batean hamar 
dokumental 
ekoitzi ditu Leire 
Larisgoitiak

 ERREDAKZIOA I  
Hamar dokumental ekoitzi ditu 

Leire Larisgotiak urte bakarrean. 
Donostia 2016 Kulturaren Hiribu-
ruaren dinamikaren baitan gauza-
tu du proiektua, eta Europako hiri-
buru batean grabatu du filmetako 
bakoitza. “Trama kultural edo ar-
tistiko baten bidez errealitate ez-
berdinak azaleratzen saiatu gara”, 
azaldu du ekoizle laudioarrak. 

Abenduaren 2tik 6ra zabalduko 
ditu ateak Durangoko Azokak. Aia-
raldeko artisten lanak ere egongo 
dira Landakon ikusgai. 

Literaturari dagokionez, Txani 
Rodrigezen, Inma Roizen eta Mi-
kel Ayllonen liburuak eskuratze-
ko aukera egongo da.  Elkar argita-
letxearekin kaleratutako umeen-
tzako bi ipuin izango ditu salgai Ro-
driguezek: “Artzaina izan nahi dut, 
eta zer?” eta “Ez  naiz barazkijalea, 
eta zer?” lanak, hain zuzen. Sau-
re argitaletxearen postuan, aldiz, 
Rodrigezen zenbait komiki egongo 
dira: “Eguzkiaren lasterketa”, “Ipa-
rraldeko basamortuak”, “Ureta-
ra!”, “Zeharkaldi urdina” eta “Tum-
besera”, kasu. Mikel Ayllon lau-
dioarraren bi lan ere egongo dira 
azokan, Elkar argitaletxearen gu-
nean Igartza Saria irabazita iaz ar-
gitaratu zuen “Ez tiro egin anbulan-
tziei” eleberria, eta Txalapartaren 
postuan “Gerezi gorrien garaia” li-
burua. Elkar-en gunean egongo da 
baita Inma Roizen “Oro verde” li-
burua. Pepe Rei elkartearen txo-
koan, berriz, Juanjo Basterra ka-
zetari aretarraren estreinako lana 
topatu ahalko da: “Cuatro Lunas, 
el drama del amianto en Euskal 
Herria”. 

Eskualdeko busa
Abenduaren 5ean Durangora 

joateko autobusa antolatu dute 
eskualdeko udalek 7 euroren tru-
ke. Irteera 16:00etan izango da Ur-
duñatik, eta Amurrion zein Laudion 
geldituko da busa. Itzulerarako bi 
ordu jarri dituzte: 21:30ean eta 
02:30ean. 

Liburu eta diskoez gain, hainbat 
emanaldi gidatuko dituzte aiaral-
dearrek. Lander Arteagak, esate-

rako, “Zineman uneak” proiektua 
aurkeztuko du hilaren 4an, 12:40an 
Kabia gunean. Egun berean anto-
latu du Gorka Belaskok Euskal 
Marrazkilarien Topaketa. Azokan 
egindako irudiak 18:00etan aurkez-
tuko dituzte, Kabia gunean baita. 

Bestalde, abenduaren 6an egon-
go da Mikel Ayllon eta Igor Arzua-
garen “Mara Feat. Milay” ikuskizu-
na Ahotseneako solasaldien gu-
nean, 18:00etan. 

Abenduaren 2tik 6ra bitartean izango da Durangoko Azoka. Argazkia: Culturgal

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Aiaraldeko hainbat sortzaileren lanak egongo dira ikusgai Landakon: Txani Rodrigez, 
Inma Roiz, Juanjo Basterra eta Mikel Ayllonen liburuak, “Zinema uneak” proiektuaren 
aurkezpena, eta Marrazkilarien Topaketa, besteak beste.

Aiaraldeko 
hiru ikuskizun 
egongo dira 
Ahotsenea eta 
Kabia guneetan

Eskualdeko liburu eta emanaldiz  
blai dator Durangoko Azoka
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_kirola

Nolatan hasi zinen goalball 
kirolean?

Istripu baten ondorioz itsu 
geratu nintzen. Kirola beste 
modu batean egin nezakeela 
ikusteko kirol ezberdinak fro-
gatu nituen. Gasteizen nesken 
talde bat dagoenez haiekin jo-
lastera animatu nintzen. Kirol 
paraolinpikoa da. Futbola be-
zalakoa da, baina baloiak ba-
rruan txintxarri bat du eta pi-
sutsuagoa da, kilo erdi du. 

Hiru jokalarikoak dira tal-
deak: erdilaria bat eta bi hega-
leko. Helburua zure gorputza-
rekin pilota geratzea da, aur-
karien atean gola sartzeko. 
Arauetara ohitu behar zara. 
Adibidez, guk betaurrekoak da-
ramatzagu, baina ezin dira uki-
tu, bestela penaltia da, baita 
10 segundotan baloia ez jaurti-
tzea ere. Jolasera ohitzean da-
tza sekretua. Atea bost zatitan 
banatzen da. Postuak, aldiz, 
erdilari eta hegalekoak dira.

Euskal Herrian zenbat tal-
de daude?

Bilboko Hamaika taldeak, Gi-
puzkoako bi taldek, Nafarroa-
ko batek eta Arabako beste bik 
parte hartzen dugu Euskal He-
rriko ligan. 

Gipuzkoan eta Araban nes-
ka zein mutilen taldeak dau-
de, horregatik dira bi. Gure tal-
deak Itxaropena izena du. Ho-
rrez gain torneoak daude. 

Gurea da talde gazteena, 14 
urtetik 34 bitartekoak gaude. 
Gure kasuan, neska eta muti-
lak gaudenez, egun ezberdi-
netan entrenatzen dugu. Gure 
eguna, neskena, larunbata da, 
baina mutilak ere etortzen dira 
ondoren partidua jokatzeko. 
Gazteenak 30 izango ditu, eta 
helduenak 58. 

Denboraldia hasi da. Zein-
tzuk dira zuen erronkak?

Datorren hilabetean Madri-
lera joango naiz Espainiako 
Selekzioarekin entrenatzera. 
Abenduaren 8tik 11ra entrena-
menduak izango ditugu. Otsai-
lean nesken txapelketa izan-
go dugu Madrilen. Hiru hilabete 
iraungo du liga horrek. Aldi be-
rean, baina, Euskal Herriko tor-
neoa izango dugu. 

Espainiako Selekzioak hauta-
tu zaitu. Pozik?

Pasa den hilabetean nire tal-
dekide bat eta ni Sevillako Cam-
pusera gonbidatu gintuzten. 
Asteburu osoan jokatu geni-
tuen partidak. Entrenatzaile 
gisa Espainiako Selekzioko hau-
tatzailea izan genuen. Sorpresa 
izan zen selekzioarekin jokatzea 
gustatuko litzaigukeen galde-
tzeko deitzea.  

Indarra, azkartasuna, erre-
flexua... Zer da garrantzitsua 
goalball-ean?

Guztia. Niretzat entzume-
na da inportanteena, ez baduzu 
ondo entzuten, akabo!

Horrez gain, gorputz osoan 
masa muskularra izan behar 
da, pilota zure gorputzeko edo-
zein atalekin hartzeko prest 
egon behar zarelako. Nik astean 
zehar ezin dudanez Gasteizera 
joan, gimnasioan aritzen naiz pi-
suak altxatzen eta antzeko ari-
ketak egiten. Larunbatero hiru 
orduz entrenatzen dugu.

Zenbateko iraupena dute par-
tidek?

15 minutuko bi zati dira, be-
raz, 30 minutu inguru. Taldeak 
gehienez 6 lagunekoak izan li-
tezke, baina partidara  5 soi-
lik aurkez gaitezke, lesioen au-
rrean aldaketak egiteko. Gutxie-
neko kopurua 4 neskakoa da. Ez 
baduzu arau hori betetzen zi-
gortu egiten zaituzte, hurren-
go torneoan ez dizute apunta-
tzen uzten. Postuak altuera eta 
erresistentziaren arabera au-
keratzen ditu entrenatzaileak. 
Ni nire taldeko altuena naiz, eta 
erresistentzia fisiko gehiena 
duena, horregatik ligetan ni ez 
aldatzen saiatzen dira. Centerra 
izateko entrenatzen naute.  

MAIALEN SOLAUN PIKAZA
“Entzumen ona eta erresistentzia handia behar 
da goalball-ean jokatzeko”
MAIALEN SOLAUN PIKAZA (Laudio, 2000) Goalball kirolean aritzen da. Gasteizeko Itxaropena taldeko 
erdilariaren aburuz, “sorpresa” izan zen Espainiako Selekzioarekin lehiatzeko aukeratua izatea.

“Datorren 
hilabetean 
Madrilera joango 
naiz Espainiako 
Selekzioarekin 
entrenatzera”

 
“Istripu baten 

ondorioz itsu 
geratu nintzen. 
Kirola beste 
modu batean 
egin nezakeela 
ikusteko kirol 
ezberdinak 
frogatu nituen 
eta Goalballera 
animatu nintzen”

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Bidaiotz 
taldea garaile 
Artziniegako 
sokatira proban

ERREDAKZIOA I 
Artziniegan jokatu zen larun-

batean Euskal Herriko 4x4 soka-
tira txapelketa. Gasteizko Bidaiotz 
taldeak irabazi zuen proba, baina 
Artziniegako Bizindar taldea bos-
garren sailkatu zen. Igandean Al-
tsasun izango dute hurrengo ti-
raldia, eta azkenekoa Kortezubin, 
hilaren 17an. 

Hiru aiaraldearrek 
irabazi dute Euskal 
Herriko Mendi 
Duatloien zirkuitua

ERREDAKZIOA I 
Zuriñe Frutos artziniegarrak, 

Josu Isasi aiararrak eta Jon Durana 
urduñarrak jantzi dute Euskal Herri-
ko mendi duatloien zirkuituko txa-
pela. Frutos elite kategorian izan da 
txapelduna, Isasi beteranoen mai-
lan, eta Durana 23 urtez beherako 
kategorian.  

Abenduaren 11n 
izango da XXXII. 
Laudioko Ibar 
Krossa

ERREDAKZIOA I  
Zabalik dago Laudio Ibarra Kros-

sean apuntatzeko epea. Kirol pro-
ba abenduaren 11n izango da Ella-
kuriko zelaietan 10:00etatik au-
rrera. Izena emateko crossdello-
dio2016@hotmail.com helbidera 
bidali behar da mezua.Maialen Solaun (behean eskuman) taldeko beste kideekin batera. Argazkia: Itxaropena
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_kirola

Amurrioko Meyiro Sport Mu-
gendo taldeak emaitza oso onak 
lortu ditu Bilboko nazioarteko 
openean. Arte Martzialen Wa-
mai diziplinan aritu ziren aiaral-
dearrak. Haurren zein helduen 
kategorietan, defentsa pertso-
nala, teknika eta borroka izan zi-

ren protagonista. Maila onekoa 
eta ikusgarria izan zela adiera-
zi dute antolatzaileek, aldi be-
rean lau tatamitan egin baitzu-
ten partaideek borroka. 

Emakumeak nagusi
Emakumezkoen kategorian 

AInara MInguezek “Semi-Con-
tact” modalitatean txapeldun 
izatea lortu zuen, eta Iria Lo-
pezek “No-contact” arloko bi-
garren postua lortu zuen. 

Itxaso Martinez ere aurrena 
izan zen “Light-Contact” dizipli-
nan, eta “Semi-Contact-ean, al-
diz, txapeldunordea. 

Gizonezkoen kategorian, 
Amurrioko taldekoek osatu zu-
ten podiumaren gehiena. Bate-
tik, Unai Rojanok “Semi-Con-
tact” arloko txapela jantzi zuen, 
eta Ander Martinez de Murguia 
izan zen bigarren sailkatua. Tal-
dearen esanetan, lehiaketaren 
XXXII. edizioan giro ona izan zen 
nagusi. Hainbat autonomia erki-
degotako taldeek hartu zuten 
parte lehian, besteak beste, Ka-
nari uharteak, Murtzia, Errioxa, 
Herrialde Katalanak eta Euskadi 
egon ziren ordezkatuta. Antola-
tzaileen arabera, nazio zein na-
zioarte mailako lehiakide ugari 
bertaratu ziren. 

Arabako karateak, buru berria 
Bestalde, Arabako Karate Fe-

derazioak zabaldu duenez, Lau-
dio Karate Klubeko Angel Daza 
izango da hemendik aurrera 
Arabako Karate Federazioko 
lehendakari berria.

Aiarabike-Trek-ElectroAlave-
sa Team taldea aurkeztu du Aia-
rabikek. Momentuz, 8-10 lagunek 
osatuko dute taldea, hiruzpalau 
staff teknikoren gidaritzapean. 
Txapelketetarako bi ibilgailu ere 
izango dituzte, baita ekipaia ere, 
Spiuken arropa eta Trek bizikel-
ta, hain zuzen. 

Ugaitz Lekue kidearen esane-
tan, txirrindularitza eskola be-
rriak 2003 eta 2010 artean jaio-
tako haurrak elkartu nahi ditu. 

Aurtengo denboraldiari dago-
kionez, 2016-2017 eskola egu-
tegia izango dute ardatz, Eus-
kadiko eta Nafarroako laster-
ketetan parte hartuko dute. Iñi-
go Martinez arduratuko da tal-
dea zuzentzeaz.

Hedabideetan azaldu duenez, 

gaztetatik txirrindulari gisa haz-
ten joatea da helburua, 23 urtez 
beherakoen kategorian, “pauso 
finkoekin baina presa gabe”. 

Aurrera begira
Aurrera begira, ordea, ez 

dute baztertzen Espainiako Ko-
pan edo 23 urtez beherakoen-
tzako itzulietan parte hartzea, 
nahiz eta  oraingoz urruti ge-
ratu.

Javi Beobideren iritziz, taldea 
hasi berria bada ere, datozen 
lau urteetan jarraitzeko  kon-
promisoarekin jaio da.

Informazio gehiago eskura-
tzeko edo izena emateko club@
aiarabike.com helbidera mezua 
bidali daiteke, edo 946565449 
telefonora deitu. 

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Umeen bizikleta taldea sortu 
du Aiarabikek

Amurrioko Meyiro Sport 
Mugendo, Bilbon nagusi

Lau tatamitan aritu ziren  borrokan aldi berean. Argazkia: Wamai Euskadi

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Amurrioko Elur taldeak hasi 
du eski denboraldia. Jon Aspuruk 
adierazi duenez, bi astero egingo 
dituzte irteerak. Abenduaren 7tik 
11ra izango da lehendabiziko txan-
goa. Baqueira izango dute aurre-
neko geltokia, Viella, hain zuzen. 
Bidaiak 360€ balio ditu; eta auto-
busa, lo lekua, gosaria, afaria eta 
forfaita dago prezioaren barnean. 

Izen ematea www.elurtaldea.
com atarian egin behar da, eta 
ordainketa banketxean. Ostira-
lera arte egongo da lehen txan-
gora apuntatzeko epea zabalik. 
Alabaina, 18 urtetik beherakoek 

gurasoen baimen orria eraman 
beharko dute.

Ibilaldien eski geltokiak irtee-
ra eguna baino 15 egun lehena-
go erabakiko dituzte, elur kopu-
ruaren arabera: “Egutegia finkoa 
da, baina tokia eguraldiaren au-
rreikuspenaren arabera aukera-
tzen dugu”. 

Urtarrilaren 6an egingo dute 
bigarren joan-etorria. Martxoa 
amaitu artean, beraz, eskiatzera 
joateko aukera bat gehiago izango 
dute aiaraldearrek. “Elurra bal-
din badago apirilera arte luzatu-
ko dugu denboraldia”. 

Aurtengo eski denboraldia 
aurkeztu du elur taldeak

Bi astero egingo dituzte irteerak Amurriotik.  Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Amurrio eta 
Herriaren taldeek  
hasi dute trinkete 
txapelketa

ERREDAKZIOA I  

Pasa den asteburuan ekin zio-
ten Arabako Trinkete Txapelketa-
ri Amurrio eta Herriaren taldeeta-
ko pilotariek. 

Humberto Alzagaren esanetan, 
Aretako Herriaren taldetik hiru 
kadetek eta lau jubenilek hartu-
ko dute parte: “Amurriotik ere lau 
edo bost lagunen izenak irakurri 
ditut”. Eskualdean trinketerik ez 
dagoenez ezker paretan zentra-
tuz entrenatzen dute. 

Arabako lehen lau sailkatuek  
lortuko dute Euskadiko Txapel-
ketan aritzeko txartela. “Guzti-
ra, Araban 40 gaztetik gora ibil-
tzen dira trinketean”. Iaz Herria-
ren taldeko pilotariek irabazi zuten 
bai Arabako Txapelketa eta baita 
Euskadikoa ere.
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_Herriko plaza

_denborapasak

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

ZAILAERRAZA

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Gabonak noiz helduko zain baina zo-
rabiatzen hasia zara notak erama-
teko unean pentsatzean. Beti azke-
nengo momenturako uzten duzu 
dena. Ikasketetan ez dago sorpresa 
onik esfortzu ezarekin. Olentzeroren 
oparia zein ote? Sorpresa!!
 

LAMIA
04.21 - 05.20
Askotan senak ez digu bide onetik 
eramaten. Pertsona berriek hasieran 
eragiten dizkiguten sentimenduak 
ez dira beti egokiak, ez dira beti 
errealitatearekin bat etortzen. Senak 
gauza askotarako balioko dizu baina 
ez da % 100ean fidagarria.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Basoko zuhaitzen hostoak bezala 
zaude azkenaldi honetan, lur jota. Bi-
zitza erritmo horrekin normala da 
hori. Gauza guztiak egiteko kapa-
za zarela erakutsi diozu zure burua-
ri, baina hori eginda bizitzaz gozatzea 
ahazten duzu. 

JENTILAK
08.22 - 09.22
Otordu bakoitzean protestan zabil-
tza beti, ez al duzu ikusten etxekoek 
zugatik egiten duten esfortzua? Egu-
neko hiru jakiak prestatzen dituz-
te, askotan haientzat ez badira ere. 
Zure platera beti egon ohi da prest, 
zure osasuna zaintzen baitute, ez zai-
tez kexatu!

MARI
10.23 - 11.22
Mari, mari, mari… Kalkutako Maria 
Teresa ematen duzula esan al dizu-
te inoiz? Zurea bai bihotz handia! Beti 
zabiltza pertsona guztien alde ona 
ikusten eta gaiztoak diren horien jo-
kaerari zergatia bilatzen saiatzen 
zara, pena zu bezalako gutxi egotea!

SUGAAR
12.20 - 01.19
Beherapenetan beti erosi bai, eta 
dena zuretzako! Kontsumo maila ho-
rrekin jarraituz gero ez duzu etxe-
koentzako oparietarako nahikoa izan-
go! Detailetxo bat erosi nahi baduzu 
aurreztu beharko duzu!

TARTALO
01.20 - 02.18
Zure begietatik zoriontasuna ikus-
teko duzun modua ederra da, as-
kok gauza guztien alde txarrak bai-
no ez dituzte ikusten eta halakoe-
tan zu bezalako pertsonen iritziak 
entzutea ondo datorkie, jarraitu 
daukazun ikuspegi hori kutsatzen!

HERENSUGE
03.21-04.20
Independentzia izatea beharrezkoa 
dela argi dago, baina ez ahaztu  
bikotea. Bestela zuen artean 
sortuko duzuen distantzia gero 
gainditu ezina izango da eta. 
Erakutsiezu maite dituzun horiei 
zure bizitzan daukaten lekua.

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Hau mundu zakarra! Egia da 
gaur egun ez dela batere erraza 
gustuko duzun lana topatzea, 
baina etxean geldituta zer edo 
zer lortuko duzula uste duzu? Zu 
etxean zauden bitartean beste 
batzuk lehian dabiltza!

GAUEKO
07.21 - 08.21
Azken asteetako osasun 
gorabeheren atzean barne 
gatazkak daude. Noiz hasi zen zure 
oraingo ahultasuna? Hausnartu, 
zuk daukazu ezinegon horren 
zergatiaren erantzuna. Askotan 
gorputzak gure buruhausteak 
baino ez ditu islatzen.

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Urteak dira lagun ohi askorekin 
hitz egiten ez duzula, zer 
gertatuko litzateke arazoren bat 
balute? Zer gertatuko litzateke 
berriro ikusiko ez dituzula jakingo 
bazenu? Hausnartu eta saiatu 
bihotzean dituzunak ez galtzen.

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Zein ondo zauden etxean kanpoko 
hotza leihotik ikusita. Nagitasuna-
ren arabera jokatzen jarraitzen ba-
duzu izaera hori nagusitzen joango 
da. Nola lehiatu? Ipurdia aulkitik al-
txatuz. MU-GI-TU!

_horoskopoa

_agurrak  Bidali zorion agurra egunkaria@aiaraldea.eus helbidera abenduaren 9a baino lehen. Interneten zuzenean argitaratu ditzakezu aiaraldea.eus-eko komunitatean.

Izar eta Aiur
Ze handiak, bost urte! Ja-

rraitu horren bizi eta bihurri-
txo izaten! Maite zaituztegu!

Aitaxo eta amatxo

Unai, Iker eta Naroa  
Zorionak politak! Musu 

bana  zuen    urtebetetzean! Txin-
txoak izan eta tarta asko jan!

Izeko eta osabak

Evita
Zorionak prexioxi! Txi-

kienak ere handi egiten 
dira! 27 musu erraldoi!

Tapperrak

Ander eta Saioa
Zorionak handikoteak!! 

Txokolate eta marrubizko 
muxu piloa! Maite zaituztegu!

Familia

Jone
Zorionak maitea! Hamar 

urte daramazu gurekin da-
goeneko! Muxu bat!

Aita, ama eta senideak

Laia eta Ilargi
Zorionak etxeko prin-

tzesak!! 2 urte!! Asko mai-
te zaituztegu!!

Ama eta aita
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12.02 OSTIRALA

“TO KYMA RESCATE EN 
EL MAR EGEO” AMURRIO 
ANTZOKIA 20:00etan

12.03 LARUNBATA

“YO, DANIEL BLAKE” 
LAUDIOKO LHUI 17:30ean eta 
20:00etan (3€)

12.04 IGANDEA

“ROBINSON CRUSOE” 
OROZKOKO DONIBANE 
ARETOA 16:30ean (3€)

“TROLLS” AMURRIO 
ANTZOKIA 17:30ean (3,60€)

“QUE DIOS NOS 
PERDONE” OROZKOKO 
DONIBANE ARETOA
19:00etan (3€)

“LA CHICA DEL TREN” 
AMURRIO ANTZOKIA 
19:30ean (4,80€)

_irakurlearen txokoa

12.03
LARUNBATA
10:00 LANTENO
IKASTAROA
“Trapillo” tailerra
Arte Eskola

17:00 URDUÑA
GAZTEENTZAKO TAILERRA
Pizza tailerra
Gaztegunea

18:30 SARATXO
JAIAK
Mus txapelketa
Herrigunea

18:30 ARTZINIEGA
MAGIA EMANALDIA
Hodei magoa: “Ilusioaren 
indarra”
Frontoia

22:00 LAUDIO
BAKARRIZKETA
Rafa Alarcon, eta gero DJ 
Ruba
Sorgin Taberna

12.04
IGANDEA
08:30 SARATXO
JAIAK
XIV. Mendi ibilaldia
Herrigunea

11:00 KEXAA
UMEENTZAKO TAILERRA
Musikoterapia, 3-12 urte 
bitarteko haurrentzat
Arcos de Quejana jatetxea

16:30 TERTANGA
DOMËKERO
Sukaldean nahas-mahas 
familian tailerra
Eskola

12.06
ASTEARTEA
10:00 LANTENO
ATE IREKIAK
Pertsona nagusien egoitza 
ikusteko, aperitiboa 
eskainiko dute
Arte Eskola

12:00 SARATXO
JAIAK
Meza abestua eta Oilarrak 
abesbatzaren kontzertua
Herrigunea

12.07
ASTEAZKENA
20:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Matarrasa, Eskoria, 
Toxiticina
Orbeko Etxea

12.09
OSTIRALA
15:00 URDUÑA
TXANGOA
Izenaduba basora, 
Olentzeroren etxea
Suhiltzaileak

17:30 LAUDIO
TOPAKETA
Kultura arteko 
emakumeen topaketak
Kultura Etxea

18:00 ARTZINIEGA
TAILERRA
Puntu tailerra gazteentzat
Udaletxea

12.10
LARUNBATA
08:00 LAUDIO
BERBABENTURA
Gorobelera txangoa
Gurutze Gorria

11:00 LAUDIO
BASERRITAR AZOKA
Talo eta ogi tailerra
Herriko plaza

17:00 MENAGARAI
MAZAPAN TAILERRA
Eskola zaharra

17:30 LAUDIO
SORGIN ZAPATUA
Askaria eta buruhandi 
mozorroen eskulanak 
Ludoteka

16:30 TERTANGA
DOMËKERO
Irakurle kluba, ipuin 
kontalaria eta askaria
Eskola

17:00 AMURRIO
AITZINA FOLK
Vibra-Tó
Amurrio Antzokia (4€)

23:00 ARETA
KONTZERTUA
Esne Potak eta Akerbeltz
Kultura Etxea

12.11
IGANDEA
10:00 LAUDIO
KROSA
Ibar Krossa, XXXII. edizioa
Ellakuri

11:00 KEXAA
UMEENTZAKO TAILERRA
Musikoterapia
Arcos de Quejana jatetxea

_agenda

_ezin galdu

12.01
OSTEGUNA
17:00 URDUÑA
IRAKURLE KLUBA
Ipuin kontaketa, askaria 
eta tailerrak
Alondegia

18:00 URDUÑA
HITZALDIA
Elikadura burujabetza 
gazte mugimendutik
Gaztetxea

18:30 LAUDIO
HITZALDIA
Eskubideak indarkeria 
matxistaren aurrean
Kultura Etxea

19:00 LAUDIO
DOKUMENTALA
“La vida es un viaje” 
Iurgi Ibarretxe
Orbeko Etxea

12.02
OSTIRALA
08:00 OROZKO
BERDINTASUN FOROA
Emakunderen autobusa
Zubiaur Plaza

10:00 AMURRIO
TOPAKETAK
Aiaraldeko nagusien XVII. 
topaketa
Herrigunea

18:00 URDUÑA
DOKUMENTALA
“Él nunca me pegó”
Alondegia

18:00 ARTZINIEGA
TAILERRA
Puntu tailerra gazteentzat
Udaletxea

22:30 AMURRIO
KONTZERTUA
Liher eta Bonzo
Burubio Kultur Gunea (5€)

22:30 SARATXO
JAIAK
Kokotean Kosk taldea eta 
DJ Party
Herrigunea

“LA VIDA ES UN VIAJE” DOKUMENTALA: Iurgi Ibarretxe musikari 
laudioarrak hainbat urte eman du munduan zehar eta bidaia horietan herri 
ugari eta euren musika ere ezagutu ditu. Bizipen horiekin dokumentala 
osatu dute eta Orbeko Etxean aurkeztuko du gaur 19:00etan.

ELIKADURA BURUJABETZA: Urduñako Gaztetxeak antolatutako 
jardunaldiak abenduaren 16an bukatuko dira eta horretarako udalerriak 
egindako ibilbideari buruz hausnartuko dute 18:00etatik aurrera. 
Ondoren, tokiko produktuak dastatuko dituzte.

11:00 MURGA
OLENTZERO SOLIDARIOA
Jostailuen bilketa
Kontzeju-Etxea

12:30 ARESPALDITZA
KONTZERTUA
Eskutxiko Ahotsak eta 
Sanfueteseko abesbatza
Eliza

16:30 TERTANGA
DOMËKERO
Familiak euskaraz jolasean 
Eskola

17:00 LUIAONDO
GABONETAKO TAILERRA
Igande arratsaldeak familian
Otueta Gizarte Etxea

19:00 AMURRIO
AITZINA FOLK
Tejedor
Amurrio Antzokia (8€)

12.15
OSTEGUNA 
17:00 URDUÑA
UMEENTZAKO AISIALDIA
Haurrentzako ipuinak, 
tailerrak eta askaria
Alondegia

19:00 MENAGARAI 
KONTZERTUA
Itzalde abesbatza
Eskola

12.16
OSTIRALA 
18:00 URDUÑA
HITZALDIA ETA DASTATZEA
Urduña elikadura 
burujabetzaren bidean
Gaztetxea

18:00 URDUÑA
BOLA JOKOA
VI. Gabonetako bolo 
txapelketa
Bolatokia

20:15 AMURRIO
KONTZERTUA
New World Gospel Ensemble 
talde amerikarra 
Amurrio Antzokia (12€)

ZINEMA
SARATXOKO JAIAK

12.10 LARUNBATA
HERRIGUNEA
14:30ean Herri bazkaria
Horren ostean herri kirolak 
eta jolasak, besteak beste
18:00etan Erromeria 
Aketza & CIA-ren eskutik
20:00etan Su-artifizialak
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Marrazkilari gisa aritu zara 
urte luzez. Horrek bultzatu zin-
tuen tatuatzaile gisa hastera?

Bai. Horrelako mundu ba-
tean sartua zaudenean beti iza-
ten duzu gustuko denetarik fro-
gatzea. Tatuatzeko kit arrunt bat 
topatu eta erosi egin nuen, pro-
batzeko. Txerri eta laranja azale-
tan hasi nintzen tatuatzen.

Alde handia dago marraztearen 
eta tatuatzearen artean?

Bai, alde handia. Tatuatzerako 
orduan ezin zara okertu, oso ez-
berdina da. Orratz batekin ma-
rrazten duzu azalean, ez da arka-
tza erabiltzea bezala. Makinak pi-
sua du, eta pultsua mantendu 
behar duzu.

Nola definituko zenuke zure es-
tiloa?

Denda bat dudanez deneta-
rik egiten ikasi behar izan dut. Zer 
gustatuko litzaidakeen? Japoniar 

tatuajeak eta tradizionalak dira niri 
irakatsi dizkidatenak. Hori jorra-
tzea gustatuko litzaidake, baina 
bezeroak eskatzen didanera mol-
datu behar izaten naiz.

Zein da gehien eskatzen dizuten 
tatuaje mota?

Euskal Herrian ez gara iritsi 
munduko beste txoko batzuetan 
(Ingalaterran edota Estatu Batue-
tan, adibidez) dagoen tatuaje kul-
turara. Izenak dira hemen gehien 
eskatzen diren tatuajeak: seme-a-
laben izenak, senideenak... Baina 
nabaritzen da ugaritzen ari direla 
pieza handi eta landuagoak eska-
tzen dituzten pertsonak.

Tatuajeek esanahi berezia dute-
la esan ohi da.

Pertsonaren araberakoa da 
hori. Badaude esanahi konkretu 
baten bila daudenak, eta baita iru-
diak esanahi zehatzik izatea nahi ez 
dutenak ere. Mundu oso zabala da 

hau. Norberak bere paranoiak ditu 
buruan, eta nahi duen bezala isla-
tzen ditu tatuajeetan.

Beti izan duzu tatuatzera-
ko orduan okertzeko bel-
durra?

Hasieran bai. Baina kon-
tzentratzea lortzen badu-
zu ikasten duzu beldurra-
ren zurrunbilotik ihes egi-
ten. Denok okertzen 
gara, baina geroz 
eta gutxiago. 

Orain lehen 
baino jende 
gehiago ta-
tuatzen dela 
esango zenu-
ke?

Bai, as-
koz gehiago. 
Ez dakit noiz 
eman zen sal-
toa zehaz-

ki, baina duela hamar urtetik hona 
igoera eman da. Bezeroetan naba-

ritu dugu hori. 18 urtetik 
85 urtera bitarteko 

jendea gertura-
tzen da.

Onerako ebo-
luzioa izan da. De-
sagertu egin da 
besteek esango 
dutenarekiko bel-

durra.

RUBEN GONZALEZ DIEGO
“Norberak bere paranoiak ditu buruan, eta nahi 
duen bezala islatzen ditu tatuajeetan”
Marrazkigile bezala hasi eta tatuatzaile gisa amaitu du RUBEN GOZALEZ DIEGO “Rubi-k” (Laudio, 1987). 
Azala du oihal, eta orratza pintzel. Gehien eskatzen diren tatuajeak izenak direla dio.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Gorka Belasko

Irati
Marañon
ITZULTZAILEA

_Leihotik

Itxaroten

Azkenaldian toki asko-
tan ikusten ari naiz he-
rritarrak irakurtzera 
bultzatzeko mezuak 

edo “haurrak irakurtzen hasteko 
10 arrazoi” moduko leloak. Nik, 
ordea, zera jakin nahi dut: jen-
deak zergatik ez duen irakurtzen. 
Hau da, medikuaren kontsul-
tako itxaron gelan daudenean, 
trenean doazenean, autobusa-
ren edo hegazkinaren zain dau-
denean edo are igande arratsal-
de euritsu batean, zer demontre 
egiten dute irakurtzen ez duten 
horiek? Izan ere, egoera horietan 
ez zait beste zeregin hoberik bu-
ruratzen. Eta orain sikiera mugi-
korra dute, eta harekin eman di-
tzakete orduak eta orduak, bai-
na lehen? Zer arraio egiten zu-
ten lehen? Irakurtzeko hamaika 
arrazoi bururatzen zaizkit niri: bi-
daiatzeko modurik merkeena da, 
hizkuntza baten ezagutzen sa-
kontzeko tresna ezinbestekoa, 
ikasteko eta aldi berean disfruta-
tzeko aukera ematen dizun ba-
liabide paregabea... Eta, esanda-
koa, itxaronaldietarako ez duzue 
topatuko liburu bat baino lagun 
hoberik.


