2021 · 06 · 161

#145
AIARALDEA
#145 2021eko ekainaren 16a

WWW.AIARALDEA.EUS

DOAN

A I A R A L D E A hemen
SORMEN BISUALA:
Amurrioko zortzi gazte
argazkilaritzaren munduan
murgildu dira 8-9 or.

GEHIGARRI BEREZIA
Ekainaren 20an ospatuko da
Ikastolen aldeko jaia Laudion,
‘Zabal Bideak’ lemapean

Kondaira zaharrak
berriro eraikiz

OROZKO 6

FEMINISMOA 13

Urteko lehen lan-heriotza
Orozkoko gasolindegian
jazotako istripuan

Arabako Neska* Gazteen
Topaketak antolatzen ari
da Josune Fernandez

Aiaraldeko Greba Batzordeak
elkarretaratzea egin du
gertaera salatzeko

Uztailaren 3an Agurainen
egingo dituzten ekintzen
nondik norakoak azaldu ditu

KULTURA 14

KIROLA 16

Asteburuan hasiko da
OrozkoRock elkarteak
antolatutako maratoia

Galder Bengoeche gaztea
Omar Fraileren taldean ari
da lehiatzen

The Riff Truckers taldea
arduratuko da Txoperako
eszenatokia estreinatzeaz

Txirrindula gainean bizitako
esperientzia kontatu dio
Aiaraldea Hedabideari

2

AIARALDEA #145 2021eko ekainaren 16a

erreportajea

Mariaka indartsua:
abestia izatetik,
erraldoia, ipuin
ilustratua eta
ikuskizuna
bilakatzera

Mariakaren figura erraldoia eraikitzen ari dira Zaraobe Institutuan. Aiaraldea.eus

Zaraobe Institutuko hainbat ikaslek eta irakaslek K@ntu K@ntari diskoan argitaratutako
abesti batekin proiektua abiatu zuten urte hasieran. Lan horren emaitza izaten ari dira erraldoiak,
ipuin ilustratua eta gaur -ekainaren 16an- egingo den emanaldia, Mariakan bertan.
Testua Aitor
Aspuru Saez
2 0 2 0 ko a z ke n a s t e e t a n
kaleratu zuen Kokoriko Hezkuntza
Faktoriak K@ntu k@ntari diskoa.
Proiektu horretan eskualdeko
hainbat kondaira eta tokiren
historia jasotzen ziren abestitan.
H o r i e t a ko b at e k , M a r i a k a
indartsua, bereziki, piztu zuen
jakin-mina Zaraobe Institutuan:
“Abenduan Gasteizko Koldo
Mitxelena institutura joan ginen
bertako proiektuak ezagutu eta
h a u e k a u r r e r a e r a m at e ko
kudeaketa ezagutzera. Ideia berri
askoburuangenituelaGabonetako

oporrei ekin genien eta orduan
ezagutu genuen K@ntu k@ntari
diskoa. Oso interesgarria iruditu
zitzaigun diskoarekin lanean
hastea: gure ondarea ezagutzeko
baliagarria zitzaigun, diziplina
ugarirekin aritzeko balekoa zen
eta gutxi balitz, eskualdeak
ekoiztutako lan bat erabiltzen
ari ginen”.
Gauzak horrela, Izaskun
Telletxea, Luis Alciturri eta Maite
Laburu irakasleen eskutik
urtarrilean bertan hasi ziren
lanean Mariaka indartsuaren
kondairarekin eta jarduera bizia
izan dute ikasturte amaieran.
Izan ere, institutuko ikasle eta

irakasle ugariren -250 ingurusinergiek ipuin ilustratua,
erraldoiak eta musika ikuskizuna
gorpuztuko dituzte berehala.
Kondaira moldatu
Egitasmoaren abiapuntua
izan zen kondairaren beraren
moldaketa eta berridazketa.
DBHko 2. mailako gazteek hartu
zuten horren ardura, kontakizunak
dituen alde baztertzaileak edota
arrazistak desagerrarazteko. 4
ikasgelatako kideek ekin zioten
ariketari, eta horien artean 15
izan ziren finalistak.
Horren ostean, 8 hautatu ziren
argitaratzeko, bat paperean eta

besteak euskarri digitalean.
Zaraobe Institutuko kideek azaldu
dute moldaketa sakona izan dela:
“Bada Mariakako Fortun Faria
izeneko emakume indartsu
bilakatu duen ipuina, Fortunek
Ainara izeneko arreba duen ipuina
edo kondairako mairua dragoi
bilakatu duena.
Baina guztiek errespetatu
dute Fortun pertsonaiari indarra
ematen dioten babak eta txakolina
(badira ukitu ezin diren
detaileak!)”.
Gero, DBHko 1. mailakoek
ipuinak ilustratzeari ekin zioten
eta orain, esan bezala, liburua
argitaratzeko prozesua azken

fasean dago. Arabako Foru
Aldundiko inprimategiak jaso
bezain pronto argitaratuko dute.
Digitalki ere sortu dituzte
kondairaren bertsio ezberdinak,
Scratch programazio lengoaiaren
bitartez. “Eskolako web orrian
esteka bat sortuko dugu gure
ipuin-bilduma ezagutarazteko.
Dena den, beste bide batzuk ere
topatzen saiatuko gara”, argitu
dute institutuan.
Horrez gain, ikasleek historia,
b i o l o g i a , e d o t a h i z ku nt z a
ezberdinak landu dituzte euren
jardueran, eta ahalegin horren
barruan beste bi mugarri ere
prestatu dituzte.
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Erraldoiak
Alde batetik, bi erraldoi sortzen
ari dira, Mariakako kondairan
i n s p i r a z i o a i z a n du t e n a k .
Osagarriko, DBH 2.mailako
Asmakuntzako eta Batxilergoko
1.mailako Industria Teknologiako
gazteek eraiki dituzte, eta
horretarako diseinuaz gain,
proportzioak ere asmatu dituzte
kalkulu matematikoak baliatuta.
Euren irudimena urrats bat
aurrerago eraman dute eta atal
artikulatuak izango dituzte
Mariaka eta mairua pertsonaiek.
Ikuskizuna
Horren guztiaren ondorioa
izango da ekainaren 16an -biharMariakan bertan eskainiko duten
ikuskizuna, non musika eta
bestelako jarduerak uztartuko
dituzten. K@ntu k@ntari diskoko
bi abesti joko dituzte DBH 1. eta
2. mailetako ikasleek; Mariaka
indartsua eta Txintxarrien
barruan. Cristina Villar musikako
i r a k a s l e a k z u z e n du k o du
Zaraobeko Orkestra Sinfonikoa.

“CD-liburua
gure ondarea
ezagutzeko
baliagarria
zitzaigun,
diziplina
ugarirekin
aritzeko
balekoa zen eta
gutxi balitz,
eskualdeak
ekoiztutako lan
bat erabiltzen
ari ginen”

Zehazki, institutuko
arduradunek egitarau osoa
deskribatu dute: “Lehen orduan
Mariaka inguruko landaretza
aztertuko dute, Biologia arloaren
barruan, eta ondoren Zaraobe
Orkestra Sinfonikoko kontzertua
izango dugu. Orkestrak
Txintxarrien barruan eta Mariaka
indartsua joko du. Gainera,
gaztelania mintegiak antolatuta
ikasle batzuek “El Fuerte Mariaca”
olerkiaren (gaur egungo
hizkuntzara moldatu da) narrazio
orala jorratuko dute. Guzti honi
kolorea emateko, kolorea baita
proiektua bizia egiten duen
ezaugarria, erraldoiak ekarriko
ditugu”.
Sormen lan hori guztia ez
ahazteko, Zaraobe Institutuak
dokumentala grabatuko du,
egileen ahalegina aitortzeko.
Etorkizuna
Gainera, asmoa da
ahaleginarekin jar raitzea:
“Datorren ikasturtean proiektu
honi jarraipena ematea da gure

DBHko maila guztietan eta dizziplina desberdinak uztartuz ari dira Mariakaren kondaira lantzen. Aiaraldea.eus

“Eskualde
hau egoera
ekonomiko eta
sozial nahasian
murgilduta
dago
azkenaldian,
eta hezkuntzan,
behintzat,
lankidetza
bilatu nahi
dugu”

helburua. K@ntu K@ntari diskan
hainbat herriri buruzko abestiak,
historia eta kondairak agertzen
dira, eta denek daukate komunean
zerbait: Aiaraldea. Eskualde hau
egoera ekonomiko eta sozial
nahasian murgilduta dago
azkenaldian, eta hezkuntzan,
behintzat, lankidetza bilatu nahi
dugu.
Hau dela eta, bailarako
ikastetxeei elkarrekin proiektu
kooperatibo bat garatzeko
gonbidapena luzatzen diegu,
komunikatzeko, elkarlanean
aritzeko, partekatzeko edo, bestela
esanda, Aiaraldeko hezkuntzakomunitate erakargarri baten
parte izateko”.
K@antu k@ontari
2020ko abenduan Kokoriko
Hezkuntza Faktoriak aurkeztutako
CD-liburua da K@antu K@ontari.
Eskualdeko 9 herrietako abestiak
-istorio eta ilustrazioak barnehartzen ditu, eta Aiaraldeko
sortzaile ugarik parte hartu zuten
ekimenean.
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herriz herri
Artziniega

Aiaraldea
Elkarretaratzeak
egin dituzte azken
asteetako erailketa
matxistak salatzeko

Herritarren
partaidetzarekin ospatu
nahi dute Artziniegako
hiribilduaren 750.
urteurrena

Laudioko Herriko Plazan egin zuten elkarretaratzea astelehenean. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
El kar retaratzea k egin
z it u z te n e k a i n a r e n 1 1 n
Arespalditzan eta Orozkon,
azken asteetan jazota ko
erailketa matxistak salatzeko.
Espainiako Estatu osoan
egin ziren mobilizazioak,
Mu g i m e n du Fe m i n i s t a k
deituta.
Izan ere, alarma egoera
bertan behera geratu zenetik
(maiatzak 9) hona 2021an
estatuan eginiko erailketa

matxisten erdia baino gehiago
jazo dira. Azken kasua izan
da entzutetsuenetako bat,
Tenerifeko Olivia eta Anna
ahizpena.
Laudion eta Amurrion ere
EUDEL, Euskadiko Udalen
Elkar tea, batu egin da
protesta ekimenetara ere,
eta Tenerifeko erailketak
arbuiatzeko elkarretaratzeak
deitu zituen ekainaren 14an
-astelehena-. Laudion eta
Amurrion egin zituzten
elkarretaratzeak

Amurrioko epaitegian
deklaratuko
dute Tubacexeko
protestetan ikertutako
hiru herritarrek
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Au r ret ia z ko ek i nbidea k
ireki dizkiete Aiaraldeko hiru
bizilaguni, martxoaren 25ean
Tubacexeko Saratxoko piketean
jazotako gertakariengatik. Bihar
-ekainak 17- deklaratu beharko
dute Amurrioko epaitegian,
12:00etatik aurrera. Deklarazio
guztiak entzun ostean ebatziko

du epaileak epaiketa egin
edo ez. Desordena publikoak
eta agintaritzaren aurkako
atentatua egotzi diete hiru
bizilagunei. Horietako bati beste
gauza bat ere egotzi egiten diote:
Instagramera poliziarentzat
iraingarria den bideoa igotzea.
Tu b a c e x e k o
enpresa
batzordeak ikertuei elkartasuna
adierazteko elkarretaratzea deitu
du epaitegi aurrean, 11:30etan.

17 lagun inguru batu ziren ekainaren 9ko bileran. Artziniegako Udala

Testua
Aitor Aspuru Saez
Ekainaren 9an bilera antolatu zuen Artziniegako Udalak.
Hiribilduaren aitorpenaren urteurrena landu zuten. Izan ere,
750 urte beteko dira udalerriari izaera hori aitortu ziotenetik, 1272. urtean.Data ospatzeko, udalak herritarrei proposatu die 2022an hainbat ekitaldi
antolatzea eta horretarako eredu mistoa baliatzea. Hau da, tokiko erakundeak parte hartzea
antolakuntzan, baina baita herriko elkarteek eta norbanakoek
ere. Xede horrekin, kontseilua
sortzea da asmoa, elkarteek eta
udalak esparru berean lan egin
dezaten.
3 batzorde, 3 lan ildo
Kontseilu horrek 3 batzorde
izango ditu, zeintzuetan herritarrek euren ekarpenak egiteko
aukera izango duten, norbanako

Ekainaren 9an
udalak bilera
deitu zuen bere
proposamena
herritarren
artean
zabaltzeko

bezala. Proposamen horiek
eztabaidatuko ditu kontseiluak.
Hasiera batean, batzorde horiek hauek izango lirateke: ekonomikoa -udalak jarriko duen
diruaz gain, baliabide ekonomiko gehiago eskuratzeko-, historikoa -historiari lotutako edukiak jorratzeko- eta egitarau batzordea. Azken hori arduratuko
da planteatzen diren ekintzak
antolatzeaz.
Izen-ematea
Gauzak horrela, udalak inprimakiak utzi ditu eskuragarri bere webgunean, liburutegian eta udaletxean, interesdunek izena eman dezaten.Edonola ere, Unai Gotxi zinegotziak
argitu du Udalaren proposamena hobetzeko ideiak jasoz gero,
aintzat hartuko dituztela.
Hasteko, ekainaren 9an 17 lagun inguru batu ziren bileran,
eta espero dute jende gehiago
animatzea.
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herriz herri

Laudio
San Roke adinekoen
egoitzako erizainek salatu
dute “esplotatuak” daudela
eta ez dutela oporrik
hartzeko aukerarik

Zilarrezko bi biznaga
jaso ditu Esti
Urresolaren filma
Malagako Jaialdian

Zilarrezko biznaga jaso du Goize Blanco aktoreak. Simirimi Films

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Publikoaren eta aktore
onenaren
zilarrezko
biznagak jaso ditu Esti
Urresolaren Polvo somos
filmak Malagako Zinema
Jaialdian. Hain zuzen, Goize

Laudioko egoitzako langileak artxibo irudi batean. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
Laudioko San Roke adinekoen
egoitzako erizainek Aiaraldea
Komunikabideari azaldu diote Arabako Foru Aldundiko zerbitzuan egoera muturrekoa dela.
Alde batetik, gainesplotazioa salatu dute: “Duela urtebete baino
gehiago hasi zen pandemia eta
aurten, denak horrela jarraituz
gero, ez dugu aukerarik izango
ez oporrez, ez egindako aparteko orduez gozatzeko, ez baitute
ordezkorik kontratatu”.
Bestalde, langile publikoek
azpimarratu dute egungo zerbitzua alarma gorrira heltzear
dagoela, kalitatearen aldetik:
“Egoitzan 6 erizain gara, eta eguneko zentroan beste bat. Orain bat dago bajan eta bik lanaldi murrizketa dute. Aldundiak
ez duenez ordezkorik kontratatu, gure artean betetzen ditugu
bajak eta murrizketak. Txandak bikoizten ditugu eta horrek
eragina dauka erizaintza zerbitzuaren antolakuntzan eta kalitatean. Gutxieneko zerbitzuetatik
oso hurbil gaude”.
Oporrik ez, librantzarik ez
Zaintza esparruko langileek
nabarmendu dute oso nekatuta
eta etsituata daudela: “Ez da urte

Erizainek
aldarrikatu dute
Foru Aldundiak
erizain gehiago
kontratatu
behar dituela
bajak eta
lanaldi
murrizketak
ordezkatzeko,
eta egungo
langileek
egindako
aparteko
orduak eta
oporrak
hartzeko

arrunta izan, lan karga handia izan
dugu, protokolo aldaketa ugarirekin. Hemen egindako aparteko lan
orduak ez dira ordaintzen, librantzen bidez hartu behar dira, baina
ordezkorik gabe ezinezkoa da. Hortaz, batzen zaigu oporrik ez dugula eta, gainera, dagozkigun librantzak ezin ditugula gozatu”. Beharginek diotenez, aldundiko gerentziak iradoki die euren artean moldatzeko egutegia, baina langileek
ez dute uste horrek gutxieneko
zerbitzua bermatuko duenik.
Kontratazio gehiago
Erizainentzat arazoa da Arabako
Ongizate Gizarteko Institutuaren
ezintasuna erizain gehiago kontratatzeko: “Osakidetzako kontratuak hobeak direnez, Aldundiak
ezin izan ditu erizainak kontratatu. Guk esan diegu kontratuak
hobetzeko edo deialdia zabaltzeko, baina horrela ezin dugu jarraitu. Lan karga honekin litekeena da
baja gehiago egotea”.
Landa eremua baztertuta
Erizainek gehitu dute institutuak erabat utzita duela landa eremua: “Gasteizen moldatu dira erizainak erakartzeko, baina Laudion
eta Amurrion ez dago langile berririk. Amurrion egoera ez da hain
muturrekoa, baina beste bi erizain
ere beharko lituzkete”.

Blancok jaso du antzezle
onenaren aitortza. Bi aitortza
horiek berebiziko garrantzia
izan dezakete filmaren
ibilbidean, Malagako Jaialdia
baita Goya sar ietarako
hautatuak izango diren
filmak sailkatzeko erabiltzen
den topaketetako bat.
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herriz herri
Orozko
Ekainaren 10ean galdu zuen bizia Oiartzungo Transportes Gexako 47 urteko langileak, ekainaren
7an Orozkoko gasolindegian jazotako istripuaren ondorioz. Karga manipulatzen ari zela jazo zen
ezbeharra. Aiaraldeko Greba Batzordeak mobilizazioa egin du.

Urteko lehen lan-heriotzak
kolpatu du Aiaraldea:
kamioilari bat hil da Orozkon
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Oiar tzungo Transpor tes
Gexako 47 urteko garraiolari bat
hil zen ekainaren 7an Orozkoko
gasolindegian jazotako lan-istripu
baten ondorioz. Arratsaldeko
zazpietan gertatu zen ezbeharra, eta
langilea larriki zauriturik eraman
zuten ospitalera. Bertan zendu zen
ekainaren10ean.Osalanetikadierazi
dutenez, dimentsio handiko beira
piezak eusteko egituraren barruan
harrapatuta geratu zen. Lankide
batek aurkitu zuen zauritutako
gizonezkoa. Hasieran Laudioko
Guardian lantegiko materiala
garraiatzen zuela zabaldu bazen
ere, Gexa enpresak berak ezeztatu
zuen informazioa. Frantzian
kargatutako materiala Asturiasera
garraiatzen ari zen langilea, eta
geldialdia egin zuen Orozkon.
Guardianeko Enpresa Batzordea
Hala eta guztiz ere, Guardianeko
EnpresaBatzordeakoharraplazaratu
zuen gertatutakoa salatzeko. "Ahal
bezain beste informazio biltzen
ari gara. Izan ere, kamioian zihoan
materiala Guardianekoa ez zen
arren, Gexarena da lantegiko
ohiko garraio zerbitzua", azaldu
dute langileen ordezkariek. Euren
hitzetan, Gexako garraiolariak aski
ezagunak dira Guardianen, "eta
baita euren lan-baldintzak ere".
Batzordeko kideek gogorarazi dute
duela urte terdi antzeko gertakari
bat jazo zela fabrikaren barruan
baina, zorionez, "susto" bat baino ez
zela izan. Era berean, Guardianeko
segurtasun departamentua
"desagertu" dela salatu dute,
produkzioaren mesedetan
eta "langileen segurtasunaren
kaltetan". Garraiolariek bizi
duten prekarietatea ere jarri

Aiaraldeko Greba Batzordeak mobilizazioa egin zuen atzo -ekainak 16- lan-heriotza salatzeko.. Aiaraldea.eus

dute mahai gainean: "lan kargak
jasanezinak dira eta lan-egunak
amaigabeak. Hitzarmen sektoriala
eta prebentzio araudiak urratzen
dira, eta zuzendaritzak beste alde
batera begiratzen du sistematikoki".
Gauzak hala, "prebentzioa eta
bizitza" lehenesteko beharra jarri
du komiteak mahai gainean, eta
lan istripuen aurka "antolatu eta
borrokatzeko" deia luzatu die
langileei.
11 kamioilari hil ziren iaz
2020an 77 lan-heriotza jazo ziren
Euskal Herrian, eta garraiolariena

izan zen gehien kolpatutako
sektoreetako bat. Gutxienez 11 izan
ziren zendutako kamioilariak. Izan
ere, lan karga handiei, lan ordu luzeei
eta erregularizazio faltari aurre egin
behar diote, besteak beste, sektore
honetako beharginek.
LAB sindikatuak Orozkoko lanheriotzaren harira plazaratutako
oharreangarraiolarienlan-baldintza
okerrak salatu ditu: "Garraiolarien
eskubide eza ere nabaria da. Izan ere,
lana mantendu ahal izateko, askotan
kargatzaileen presak, ezinezko
ordutegiak, gehiegizko pisudun
kargak, prezio baxuak, lanegun

luzeak eta atseden eza jasan behar
dituzte". Horrez gain, LABek salatu
duenez, kamilioiariak askotan
derrigortzen dituzte kargak euren
kabuz jarri eta kentzera.
Gauzak hala, kalitatezko
enpleguaren aldeko apustua
egitea eskatu dio LABek Eusko
Jaurlaritzari:"Politikak aldatzeko
garaia da, baditugu alternatibak,
borondate politikoa bakarrik falta
da".
Mobilizazioa Orozkon
Aiaraldeko Greba Batzordeak
elkarretaratzea egin zuen atzo

bertan -ekainak 15- Orozkoko
gasolindegian.Dozenaka lagun
elkartuzirenbertan.Lan-heriotzean
izurritetzat jo du Greba Batzordeak
eta "odolustearekin amaitzeko
neurriak aldarrikatu ditu". Ernai
Aiaraldeak, bere aldetik, plaka jarri
du gasolindegian Prekarietatea
Hiltzailea! lelopean
Iaz 7 behargin hil zirela Aiaraldean
prekarietatearen ondorioz.
Horien artean Zorroza Gestión de
Residuos enpresaren kasua bereziki
esanguratsua izan zen, heriotzak
enpresaren barruko hainbat
praktika ilun azaleratu zituelako.
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herriz herri

Amurrio

Arrankudiaga-Zollo

Kantuan atera ziren
Amurrioko kintoak
iragan ostiralean

Angel Egaña gudaria omendu
zuten ekainaren 2an, bere
fusilamenduaren urteurrenean
Testua
Aitor Aspuru Saez
Arrankudiaga-Zolloko bi
herritarrek omendu zuten
Angel Egaña Valladoliden. Herri
bereko gudaria ekainaren 2an
fusilatua izan zen, 1938. urtean.
Gero hobi komun batean
lurperatu zuten Emilio Pedrero
sendagile anarkistarekin batera.
Medikua ia hil arte torturatua

Amurrioko kintoak kantuan hasteko prest. Aiaraldea.eus

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Pandemiaren ondorioz
atzeratu behar izan zuten
otsailean egin behar zuten
hitzordua, baina Amurrioko
kintoek ez diote uko egin
ohitura mantentzeari eta

kalera atera ziren iragan
ekainaren 11n abestera.
Amurrioko parketik abiatu
ziren, eta talde txikitan banatu
ziren Amurrioko auzo eta herri
desberdinetatik kantuan eta
eskean igarotzeko.Iluntzean
kontzertuak antolatu zituen
udalak parkean.

Okondo
Okondoko
igerilekuetan dagoen
tabernaren terraza
lekuz aldatu dute,
emakumeek eskatuta
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Emakumezkoen iritzia jasota,
udalak erabaki du han dagoen
tabernaren terrazaren kokapena
aldatzea. Hemendik aurrera
tabernaren atzekaldean egongo
da.Emakume asko deseroso
sentitzen ziren, derrigorrezkoa
baitzen terrazaren aurretik
igarotzea bainua hartzeko. Miren
Urresti berdintasun teknikariak
aipatu du bilera batean atera
zela gaia eta ezustean harrapatu
zuela entzuteak hainbeste
emakume ados egotea puntu
horretan: "Emakumezko batzuk

uko egin zioten igerilekuetara
joateari, terrazaren aurretik ez
igarotzearren, bortitza baitzen
eta erabiltzaile batzuek ez
zizkietelako begiak gainetik
kentzen".
Gauzak horrela, udalak tokia
aztertu eta tabernaren atzeko
partean kokatu du terraza.
Berdintasun zinegotziak Naiara
Otaolak eta Miren Urrestik
adostu zuten toki berria:
"Mendia ikusten da eta pasaia oso
polita da. Eta garrantzitsuena,
emakumeak joan ahalko dira
igerilekuetara bainatzera norbait
begira dutela sentitu gabe",
adierazi du teknikariak.

izan zen eta gero, Egaña bezala,
fusilatu zuten.
Omenaldia Valladolideko
Car men hiler r ian ber tan
eraikitako memorialean egin
zuten. Plaka batean jaso zituen
Oroimen Historikoaren Aldeko
Elkarteak hildako guztien
izenak eta abizenak.
Angel Egaña ez zen izan
her r iko f usilatu bakar ra,
Gregorio Urkixu eta Ramon

Azkue ere horrela akabatu zituen
erregimen frankistak. Urkixu
“separatista” izatea egotzita
erail zuten Derioko hilerrian
1937ko abuztuaren 4an. Azkue,
berriz, Santoñan exekutatu
zuten 1937ko urriaren 15ean,
Eusko Gudarosteen buruetako
bat izatea egotzita. Horrez gain,
Arrankudiaga-Zolloko jende
gehiago hil zen altxamendu
faxistaren aurkako borrokan.
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argazki erreportajea

Argazkilari
gazteak
argiaren
sekretuen
bila
Amurrioko Kultur Etxeko sormen bisuala tailerreko
ikasleek argazkilaritza teknika desberdinak ikasi eta
praktikan jarri dituzte azken ikasturetan zehar.
Testua eta argazkia
Aimar Gutierrez
Bidarte
Success, Uxue, June, Josu,
Izar, Xabi, Jon eta Izaro dira.
Ikasturte osoa igaro dute Maied
Urrutia amurrioarrarekin batera
argazkigintzan sakontzen, Kultur
Etxean egin duten ikastaroan.
“Sormen bisuala” da ikastaroaren
izena; izan ere, kameraren
aspektu teknikoak ezagutzeaz
gain irudimena aireratzen
utzi eta argiarekin jolasten eta
artelanak sortzen aritu dira.
“Ikastaroaren hasieran
powerpoint bidez kameraren
parteei eta argiari buruzko
teoria klaseak jaso genituen”
azaldu du Successek, argiaren
portaera ulertzea ezinbestekoa
baita hau kamera batekin ehizatu
eta nahieran manipulatzeko.
Ezin hobeto ezagutzen dituzte
orain “argia harrapatzeko”
tramankuluaren gorputzeko
atalak eta honen mekanismoak,
Xabik banan banan aletu dizkigu:
“Argia objektibotik sartu egiten
da eta diafragmak argi kantitatea
erregulatzen du. Horren ostean
obturadore izeneko pertsiana bat
dago, zabaldu eta itxi egiten dena,
eta argiari pasatzen uzten diona.
Inolako zalantzarik gabe, ondo
ikasi dituzte printzipio teoriko
horiek guztiak, eta talentu
handiz jarri dute barneratutakoa
praktikan. Orotariko ariketak
au rkezt u d izk ie Ma iedek
horretarako.
Ligth painting-a da Izarori
gehien gustatu zaiona.
O bt u r a dor e a r e n abi a du r a
txikituta, ilunpean linterna
batek in egindako ir udiak
harrapatu ditzake kamerak.
Airean idatzita agertzen diren
hitzak edo forma arraroak dira
horren azken emaitza.

Jonek, aldiz, collageak egitea
izan du gogokoen. Eurak ateratako
argazk iak baliatu dituzte
horretarako. Inprimatu, moztu
eta gainetik margotu dituzte.
Bestelako teknikak ere baliatu
dituzte argazkiak manipulatzeko:
argazki baten gainean beste
argazki bat ateratzea esaterako.
“Gure buruari egindako irudien
gainean lumak eta bestelako
objektuak jarri ditugu eta
munstro forma hartu dugu”.
Erakusketa
Ikasturtean landutako guztia
borobiltzeko Kultur Etxeko
sortzaileek iragan maiatzaren
30ean erakusketan parte hartu
zuten zortzi argazkilari gazteek,
Amurrioko San Anton plazan.
Lanek oso harrera ona izan zutela
nabarmendu dute “jendeari asko
gustatu zaizkie gure argazkiak”.
Zita hori baliatu zuten ere
azken hilabetean landu duten
l a b u r m e t r a i a a u rke z t e ko.
Beldurrezko film laburra grabatu
eta muntatu dute, eta, nola
ez, argazkilaritza izna da gai
nagusia. Kamera baten barruan
harrapatuta geratzen zen neska
baten istorioa kontatu dute.
Beldurrezko filma laburra bazen
ere, grabatzen oso ondo pasatu
dutela aitortu dute: “Hankasartze barregarri asko filmatu
ditugu”.
Hastapen ikastaroa izan
da, baina asko ikasi eta landu
dute, eta datorren ikasturtean
errepikatzeko gogoz daude.
Ikastaroaren gidaria izan den
Maied Urrutia ere oso pozik
azaldu da taldean egondako
giroarekin. Irailetik aurrera,
gainera, bestelako proiektuetan
murgildu, eta helduentzako
argazkilaritza ikastaroak
eskaintzen hasiko da Urrutia
Burubio Kultur Elkartean.
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ARTEA KLIK BATEAN
Teknika desberdinak baliatu dituzte argazki
kamerarekin artelanak sortzeko. Maiatzean
erakusketa egin zuten San Anton plazan.

Sormen bisualeko ikasleek ikastaroan zehar egindako zenbait argazki, teknika desberdinak baliatuz argiarekin jolasten aritu dira. Sormen bisualeko ikasleak

2021/06/16
2021/06/30

Urtero bezala udako solstizioa ospatuko
da datorren ekainaren 23an, eta ohiturari
jarraiki, suak piztuko dira Aiaraldeko
hainbat txokotan.Zoritxarrez, badira COVID19ak sortutako pandemia egoera dela eta
antolatuko ez diren ohiko su eta akelarreak.
Urduñako Gazte Asanbladak antolatutako
akelarrea da horietako bat, baina datorren
urtean sugarrak betiko indar berdinarekin

berpiztea espero dute Urduñako gazteek.
Laudioko San Joan Astobizako jai batzordeak
ere ez du surik piztuko, jende pilaketak
ekiditeko helburuarekin. Laudioko Udalak,
ordea, andere abesbatzaren kontzertua eta
Akelarre Dantza taldearen dantzaldia antolatu
ditu San Joan baselizan bertan. Ekainaren 27an
-igandea- izango da ikuskizuna, arratsaldeko
19:00etan.

Akelarrea Amurrion
Amurrioko Otsemeak neska* gazte taldeak,
urtero bezala, aklerrea egingo du Amurrioko
Parkean, ekainaren 23an, iluntzeko 22:30ean.
Asteak daramatzate Amurrioko Gaztetxean
hau prestatzen, eta egunero egin dituzte
entseguak. Pandemia egoera zela eta. iaz
San Anton plazan antolatu zuten udazkenean
akelarrearen edizio berezi bat

sugarrak itzaltzerik izan

Pandemiak ez du udako solstizioko

agenda

18:30 ARRANKUDIAGA-ZOLLO
SANDWITXAK
Arrankudiaga-Zolloko
kanpamenduak antolatutako
ekintza
Gizarte Etxea

06.18 Ostirala

18:30 Okondo
IPUIN MUSIKATUAK
Futbol Zelaiko karpa

06.18 Ostirala

17:30 ARTZINIEGA
IPUIN TXIKIAK: ‘ETXE
ORRATZAK’
Liburutegia

06.16 Asteazkena

HAURRENTZAKO
JARDUERAK

12:30 AMURRIO
AMURRIO WHISTLES & CO.
ETA CLOVERWIND
Udako Kultur Tantak
egitarauaren barruan
Parkea

06.27 Igandea

19:00 AMURRIO
COMBO
Udako Kultur Tantak
egitarauaren barruan
Txopera parkea

06.25 Ostirala

19:00 OROZKO
OROZKOROCK: THE RIFF
TRUCKERS
Txopera parkea

06.19 Larunbata

18:00 LAUDIO
IBIL BEDI
Faktoria

06.19 Larunbata

20:00 AMURRIO
MARIA RIVERO ETA TRIBU
BANDA
Udako Kultur Tantak
egitarauaren barruan
Parkea

06.18 Ostirala

MUSIKA

18:00 LAUDIO
TXAKOLIN ETA IDIAZABAL
GAZTA DASTATZEA
Izena eman doan lokalean
bertan edo 946725023
telefonora deituz

06.17 Osteguna

BESTELAKO
JARDUERAK

22:00 ARTZINIEGA
ZINEGOAK
Udako Kultur Tantak
egitarauaren barruan
Parkea

06.25 Ostirala

Garai Plaza

22:00 AMURRIO
FROZEN 2
Gaylesbotrans zinema
jaialdiaren XVIII. edizioa.

06.24 Osteguna

ZINEMA

19:00 LAUDIO
AKELARRE DANTZA TALDEA
ETA ANDERE ABESBATZA
KultUdaberria egitasmoan
arituko dira Laudioko bi
taldeak.
San Joan baseliza

06.27 Igandea

20:00 AMURRIO
BALDIN BADA
Shakti Olaizolak zirku
ikuskizuna eskainiko du Udako
Kultur Tantak egitarauaren
barruan
Parkea

06.19 Larunbata

19:00 LAUDIO
MAGO MARSEL
KultUdaberria egitasmoaren
barruan
Herriko Plaza

06.19 Larunbata

12:00 URDUÑA
‘FRESHCOOL’
Zezen Plaza

06.19 Larunbata

10
AIARALDEA #145 2021eko ekainaren 16a

aaaaa

OSTIRALA
(Doakoa)

22:00

22:00

EKAINAK 25

OSTEGUNA
(Doakoa)

EKAINAK 24

Zinegoak

GARAI PLAZA,
ARTZINIEGA

Frozen II

AMURRIOKO
PARKEA

Kartelera

konpainia. Herriz herri aritzen dira
ikuskizun desberdinak eskaintzen, beti
ere umorea eta euskal dantzak oinarri
hartuta.
Sarrera doakoa da, baina aldez aurretik
izena eman beharra dago. Ekainaren 7an
zabaldu zen Urduñako herritarrentzat
hori egiteko aukera. Gaur -ekainak 16beste herrietako bizilagunek izango dute
izena emateko azken aukera, Alondegira
jo beharko dute horretarako.

Egitarau oparoa prestatu du Amurrioko
Udalak ekaina eta uztailean zehar herriko
kaleak kultur ekimenez betetzeko.
Kontzertuak, antzerkiak edota zinema
emanaldiak eskainiko dituzte Amurrioko
parekan atondu duten espazioan. Besteka
beste Maria Rivero, musika eskolako
ikasleak, Cuatro Bancos taldea edota
Amurrio Whistles & Co arituko dira
oholtza gainean.

Amurrioko kaleak
hartuko dituzte

Kultur tantek

Tio Teronen Semeak taldearen eskutik
Freshcool ikuskizuna Urduñara iritsiko
da datorren ekainaren 19an. Zezen
plazan eskainiko dute emanaldia, udalak
antolatutako udaberriko agendeako
egitarauaren barruan, arratsaldeko
19:00etan. Dantza eta umorea uztartzen
ditu ikuskizunak, eta euskal dantzak eta
parranda ditu oinarri.
Donostialdeko eta Oarsoaldeko
gazteek osatzen dute Tio Teronen Semeak

Dantza eta umorea
uztartuko ditu Freshcool
ikuskizunak Urduñan
Tio Teronen Semeak

Zianotipia tailerra eta botanika
txangoa antolatu dituzte Orozkoko
Artiñano etxean ekainaren 22an. Goizeko
11:00etan abiatuko dute landareak
hartzeko txangoa, eta arratsaldeko
17:00etan zianotipia tailerra egingo
dute. Zianotipia argazkilaritza teknika
historikoa da. Tailerrean izena emateak 50
euroko kostua izango du, eta beharrezko
materiala banatuko da.

tailerra

Zianotipia
eta botanika
18:30 LAUDIO
40 URTE ETA ALDAPAN
BEHERA NIEK
Berbalagunek antolatuta
Kultur Etxea

06.17 Osteguna

aiaraldea.eus

INFO +

11:00 OROZKO
ZIANOTIPIA ETA BOTANIKA
TAILERRA
Mariaka Dorrea

06.22 Asteartea

IKUSKIZUNAK

9:00 AMURRIO
YOGAREN NAZIOARTEKO
EGUNA
Mariaka Dorrea

06.20 Igandea

Gorbea taberna

11:00 LAUDIO
SORGINLARRENEK 5 URTE
Argazki erakusketa eta
material postua
Lamuza Parkea

06.20 Igandea
AIARALDEA #145 2021eko ekainaren 16a
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Shakti Olaizola
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P R O G R A M A ZI O S OZI A L A

2021eko ekaina

FA K T O R I A N
#BizitzekoFaktoria #AmestekoFaktoria #ElikatzekoFaktoria #KulturarakoFaktoria
#FeminismorakoFaktoria #KomunikaziorakoFaktoria #HezkuntzarakoFaktoria
#EntzutekoFaktoria #EuskararenFaktoria #DenaEraldatzekoFaktoria

I NFO+

Faktoriako
ordutegia

www.faktoria.eus

Astelehenetik eguenera:
1 0 : 0 0 - 1 4: 0 0 et a
1 7: 0 0 - 20 : 0 0
Asteburuetan:
Jardueren
arabera

Asteburuetan
kantina zabalik!
JAR D UE RA K DAU DE N
EGUE R DI E TA ILU N TZE E TA N .

HEZKUNTZA
JARDUERAK

Tokikoak eta ekologikoak diren
produktuez osatutako karta:
hanburgesak, pizza artisauak,
entsaladak, txerriki eta gazta
taulak, izozki artisauak...

Udalekuak

KONTZERTUAK BERBALDIAK
Ekainak 17, eguena 19:30ean

NOLA ERAIKI KOMUNITATE
EUSKALDUN ETA
FEMINISTA BAT

Ekainak 19, zapatua 19:30ean

IBIL BEDI
[Musika]

Urteak daramatzate Lorea Agirre
eta Idurre Eskisabelek euskararen
eta feminismoaren arteko loturez
hausnartzen eta gaiari buruzko
hitzaldia ematen. Iaz plazaratu
zuten horri buruzko liburua:
‘Trikua esnatu da’.
[Hitzaldia]

[Musika]

2009-2017 urte bitartean jaiotako
haurrentzat
[Udalekuak]

Ekainak 23, eguena
19:00etatik 20:30era

Ekainak 25, barikua egun osoa

OLATUKOOP:
SARETZE EGUNA

[Faktoria jolasean]

[Topaketa]

MARIA RIVERO
& TRIBU
BANDA

BASOAN JOLASEAN

FAKTORIAKO FAMILIA
ESKOLA

Aurrerago plazaratuko
da egun osoko
egitaraua.

Ekainak 26, zapatua 19:30ean

Txandak: uztailaren 5etik 9ra,
uztailaren 12tik 16ra, uztailaren
19tik 23ra, uztailaren 26tik 30era,
abuztuaren 2tik 6ra, abuztuaren
30etik irailaren 3ra.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera
9:00etatik 13:00etara
Tokia: Faktorian jaso eta itzuliko
ditugu haurrak. Udalekua inguruko
baso eta naturguneetan garatuko
dugu.

Haurren sexualitatea, familiako
helduentzat

Egin
zaitez
bazkide
BAZKIDEEK SARRERAK
ERRESERBATZEKO
LEHENTASUNA IZANGO
DUTE ETA %15EKO
DESKONTUA
FAKTORIAKO
ZERBITZU
GUZTIETAN!
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elkarrizketa

“Neska* gazteon
antolakuntza
eta saretzerako
pizgarri
izatea da
topaketa hauen
helburua”

JOSUNE FERNANDEZ IGLESIAS (Laudio, 1997)

UZTAILAREN 3AN
AGURAINEN EGINGO DITUZTEN ARABAKO NESKA* GAZTEEN TOPAKETEN
ANTOLAKUNTZAN DABIL MURGILDUTA. TOPAKETEN NONDIK NORAKOAK
AZALDU DIZKIO AIARALDEA HEDABIDEARI.

Testua eta argazkia
Aimar Gutierrez Bidarte

Zer dira Arabako Neska* Gazteen topaketak?
Arabako Neska* Gazteen arteko ezagutza eta saretzea
bultzatzeko topaketak dira hauek. Asko gara herriz
herri Araban zehar antolatuta gauden neska* gazteak,
eta gu guztiok elkar ezagutzeko beharretik hasi ziren
hauek antolatzen. Aurretik bi edizio egin dira dagoeneko.
Lehenengoa Amurrion bertan egin zen, 2017an. Arabako
talde desberdinetan antolatutako neska* gazteak
Amurrioko Gaztetxean elkartu eta hainbat eztabaida
saio egin zituzten bertan. Lehen edizio horren arrakasta
ikusirik 2018an berriz antolatu ziren, Zuiako Gaztetxean.
Geldialdi baten ostean 2020an topaketei berriro heltzea
zen asmoa baina pandemia egoerak ez zuen ahalbidetu.
Uztailaren 3an egingo dituzue. Zer eskainiko du
edizio berri honek?
“Probatu ez duenak ez daki zer den hau!” lelopean
Agurainen antolatuko dugu Araba mailako topaketa
berri hau. Helburu nagusia antolakuntza feministarako
deia luzatzea izango da, herriz herrikako neska* gazte
taldeetan. Formakuntza feminista eta aisialdia uztartuz
egun osoko egitaraua prestatu dugu. Goizean elkar

“Antolakuntza
feminista
ahalduntzerako oso
tresna aberasgarria
da, korapiloak askatu
eta eztabaida berriak
zabaltzeko aukera
eskaini dit”
ezagutzeko dinamikak eta tailer pare bat egingo ditugu,
eta bazkalostean mahai-ingurua egingo dugu Arabako
Neska* gazte taldeetako kideekin. Eguna borobiltzeko
kontzertua prestatu dugu Aiaraldeko bi sortzailerekin:
Miriam Bueso eta Jone Urruela.
Hurrengo egun eta asteetan joango gara topaketen
inguruko informazio zehatzagoa zabaltzen Arabako
neska* gazte taldeen sare sozialen bidez.Laster zabalduko
dugu Internet bidezko izen-emate epea, esteka bat
zabalduko dugu horretarako.

Nola antolatu zarete topaketa hauek aurrera
ateratzeko?
Arabako talde desberdinetako neska*gazteak batu
gara: Laudioko neska* gazteak, Amurrioko Otsemeak
taldea, Gorbeialdeko Zeteme, Gasteizko Negeak edota
Aguraingo Inguma taldea, besteak beste. Gure artean
egin beharrak banatu eta hauek lotzen joan gara.COVID19ak asko zaildu ditu prestaketa lanak, hasieran modu
telematikoan egiten genituen bilerak. Udalerrietako
mugak zabaltzerakoan elkartzeko aukera izan genuen
eta askoz emankorragoak izan dira bilerak.Gauza batzuk
lotzeke dauden arren egitarau polita aterako dugu
aurrera guztion artean.
Zer eskaini dizu antolakuntza feministak zuri?
Oso aberasgarria zait, ahalduntzerako tresna baliagarri
bat dela esango nuke, asko ari naiz ikasten. Zure interes
berdineko jende berria ezagutzeko aukera ematen dizu:
korapiloak askatu eta eztabaida berriak zabaltzeko.
Zer espero duzue lortzea topaketa hauekin?
Topaketa hauek neska* gazteon antolakuntza eta
saretzerako pizgarri izatea nahi dugu. Aiaraldea mailan
neska* gazteok herrietako taldeetan antolatzeko jauzia
ematera bultzatuko dituelakoan nago.
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kultura

“Herritarrak
ahaldundu
behar ditugu
kultura
eta kultur
eskaintza
baloratu
ditzaten”
IBAI ISUSI (Orozko, 1994) ETA JON ANDER GUINEA (Orozko, 1985)
OROZKOROCK ELKARTEKO KIDEAK DIRA BIAK. LAN BOLUNTARIOA ARDATZ, UDAN
ZEHAR TXOPERA PARKEAN ESKAINIKO DITUZTEN KONTZERTUEN PRESTAKETAN
DAUDE LANEAN BURU-BELARRI.
Testua eta argazkia
Aimar Gutierrez Bidarte
Zer da udako asteburuetarako antolatu duzuena?
Lau kontzertu antolatu ditugu uztaila eta ekaineko
asteburuetarako: The Riff Truckers ekainaren 19an, The
Pushermen uztailaren 3an, Mocker’s uztailaren 17an eta
Travellin Brothers uztailaren 31n. Bi astean behin egingo
ditugu, eta ordutegiak ere tartekatzen joango gara, hau
da: aste batean arratsaldez izango da kontzertua eta
hurrengoan eguerdian. Musika eskaintza anitza bat
aurkezteaz gain, giro desberdinak ere sustatu nahi ditugu
horrela.
Iaz antzeko esperientzia bat jarri zenuten abian.
Bai, 2019an egin genuen OrozkoRock jaialdiaren lehenengo
edizioa, eta 2020an bigarrena antolatzeko lanetan geunden
buru belarri. Pandemiak, ordea, bertan behera utzi zituen
gure asmoak.Udan ohiko jaialdia antolatu ezin zela ikusirik,
udalari kontzertu sorta txiki bat formatu berri eta seguru
batean egiteko aukera jarri genion mahaigainean, eta begi
onez ikusi zuten.Aurten urrats bat gehiago eman dugu,
talde potenteagoak elkartu ditugu. Formatua gehiago
landu dugu, handitu. Urtarrilean dagoeneko ulertu genuen
aurten ez zegoela 2019 jaialdi hura egiterik, horregatik
gure indar guztiak jarri ditugu udako eskaintza honetan.
Non egingo dituzue kontzertuak?
Kontzertu guztiak Txopera parkean egingo ditugu, eta

ahalik eta gehien zukutuko dugu espazioa. Gunea atondu
eta edukiera mugatuko dugu, COVID-19aren aurkako
protokoloak errespetatu daitezen. Terraza handi bat da
parkean prestatuko duguna, eta iaz ez bezala, barra eskaintza
ere zabalduko dugu, publikoak jana eta edana izan ditzan.
Nola eskuratu daitezke kontzertuak ikusteko sarrerak?
Kontzertuak erabat doakoak izango dira. Guk aforo
muga bat zehaztu dugu, 120 lagunentzako espazioa baita
parkean atonduko duguna. Etorri nahi duen orok sarrerak
erreserbatu beharko ditu aldez aurretik info@orozkorock.
com helbide elektronikora mezua bidalita.
Iazko esperientziaren zer balorazio egiten duzue?
Oso positiboa. Azken unean ibili ginen guztia antolatzen
eta emaitza oso ona izan zen, eta herritarren erantzuna
ere ona izan zen. Aiaraldean, eta bereziki Orozkon, itxialdiaren
ostean antolatzen zen lehenengo ekimen kulturaletako
bat izan zen, aitzindariak izan ginen zentzu horretan.
Bidea egiten lagundu genuen. Balio izan zuen erakusteko
gauzak egin daitezkeela, eta kultura segurua dela.
Nolako egoera bizi du kulturak eta kultur eskaintzak
oro har?
Sektorea utzita dagoela ikusten dugu. Hain zuzen ere,
iaz antolatu genituen kontzertuen helburu nagusia kultur
sektoreko langile eta sortzaileei arnasgune txiki bat
eskaintzea zen. OrozkoRocketik ikusten genuen ekarpen
bat egin behar geniola kulturaren munduari eta aurten

bide berdinetik jarraituko dugu. Administrazioak ikusi
behar du kultur jarduerak gauzatu daitezkeela, hamaika
eredu ditugu, horiek jarraitu baino ez dugu behar. Jende
asko eta asko bizi da kulturari esker, langile asko daude
horren atzean. Zirkuitu pribatuak erabat geldirik daude
orain gainera, oso zaila baita ezer antolatzea. Doako
kontzertuak eskainiko ditugu guk, udalaren laguntzari
esker, baina publikoak jakin behar du zer kostu duen ezer
antolatzeak. Herritarrak ahaldundu behar ditugu kultura
eta kultur eskaintza baloratu ditzaten.
Zer asmo ditu OrozkoRockek datorren ikasturteari
begira?
Txertaketa kanpaina aurrera doan heinean eta egoera
hobera jotzen ari dela ikusirik, datorren urtean jaialdi
handi bat antolatzea da elkartearen helburua. 2020rako
aurkeztu genuen kartelarekin aurrera jarraitzea da gure
asmoa, eurekin gaude kontaktuan eta guztiek ulertzen
dute egoera zaila bat dela hau, eta gehienek hurrengo
kartelean azaltzeko konpromisoa adierazi digute.
Hiru urteko ibilbidea osatu du OrozkoRock elkarteak.
Herrian errotu dela uste duzue?
Elkarte txikia da gurea, lan boluntarioa oinarri duena.
Gutako inork ez du dirurik irabazten kontzertuak eta
bestelako ekimenak antolatzeagatik, auzolanean egiten
dugu aurrera. Orozko herri txikia da eta behar izan dugunean
beti izan ditugu eskuak guri laguntzeko prest, baina
bultzada berri bat eskatu nahi diegu bizilagunei.
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kirola
TRAILA

IONE BASTERRAREN
LAGUNAK
Ione Basterra,
argi kementsua

Duela urte bat eta erdi Ione, 25 urtekoa, gure betiko
laguna, lagun mina, zendu zen. Amesgaiztoa da; oraindik
ere, erreala ez dirudiela komentatzen dugu kuadrillan. Bera,
kementsuena.
Mitologia grekoan Orakuluak esan zion Akilesi gogoratua
izango zela 3.000 urtez, gudara joaten baldin bazen. Ione
gudaria zen, ez 3.000 urtez gogoratua izateko, Akilesek egin
zuen moduan, baizik eta ausarta zelako.
Bizitzeko eta bizitzari aurre egiteko ausarta. Ionek
kirolean gauza handiak lortu zituen; guk bere eguneroko
bizitzan ezagutzen genuen eta adoretsua zen baita
ere, konpromisoak hartzen zituen pertsona, lagunekin,
familiarekin eta kirolarekin.
Ioneren jarduera profesionalari buruzko artikuluak
irakurrita, ezagutzen genuen guztiok maite genuela
baieztatzen dute. Gehiegizkoa ematen du, horrela, besterik
gabe esanda, baina bere inguruko alor ezberdinetako
jendearekin hitz eginda, ondorio berdinera heltzen gara;
Ione argia zen, argia da, guztiok ikusten genuen, artikuluak
idatzi zituztenek ere nabaritu zuten hori, ondo ezagutu
barik.Beraz, oroitzen garen bitartean ez da argi hori
amatatuko,;hor dago eta hor egongo da, gurekin. Elkar
animatu behar dugunean, gure burua beldurra ematen
digun zer edo zer egitera bultzatu nahi dugunean, berataz
akordatzen gara, eta bere indarra eredu dugula beldurra
ematen digun edozer gauza egiteko gai garela sentitzen
dugu, zutabe hau idazteko, adibidez.
Gero arte Ione, eta eskerrik asko familiari, gure familia ere
zaretelako.

IPAR-MARTXA

Ipar-martxako
Espainiako
txapeldunordea da
Izaskun Bengoa
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Izaskun Bengoa amurrioarra
Espainiako ipar-martxako
txapeldunorde izendatu zuten
iragan ekainaren 6an Coruñan
jokatu zen txapelketan bigarren
postua lortu ostean. Sonia
Mirasen atzetik zeharkatu zuen

helmuga Bengoak, 1:38 denbora
erdietsita.
Sailkapen indibidualerako
zein taldekako sailkapenerako
puntuagarria zen froga.
Ondorioz, lehengo postua
lortu zuen Izaskun Bengoak
ordezkatzen duen Euskal
Selekzioak.

Areta Trail bertan
behera utzi dute aurten,
ezin dutelako izaera
herrikoia bermatu

Areta Trail lasterketako antolatzaileak, artxibo irudi batean. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
Aurten ere ez da egongo
A reta Trail lasterketarik.
Aukera guztiak agortu ostean,
a ntola k u ntza k ost i ra lea n
iragarri zuen ez duela aurrera
egingo aurten eta espero dutela
2022an itzultzea.
Arrazoiei buruz galdetuta,
antolatzaileek argudiatu dute
egungo egoeran ezin ziotela
probaren izaera herrikoiari eutsi.
"Gehienez 20 lagunek parte har
dezakete aldi berean, eta Areta
Trail lasterketaren ezaugarri
nagusia da herrikoia dela. Hau

2022an
indarberrituta
itzuliko direla
ziurtatu dute
Areta traileko
antolatzaileek

da: ahalik eta jende gehienek
parte hartzea, norberaren
mailari garrantzirik eman gabe.
Krono eredua baliatzea, adibidez,
ez dugu ezta baloratu ere", azaldu
du antolakuntzako kide batek.
Horrez gain, nabarmendu
beharra dago Areta Trail bertako
jaien testuinguruan egiten dela
eta aurten ez dela ospakizunik
egongo, osasun egoera dela
medio.
Gauzak horrela, antolakuntzak
mezu argia zabaldu nahi du:
aurten ez dela probarik egongo,
baina 2022an indarberrituta
itzuliko direla.

ATLETISMOA

Olaia Gurrutxaga Zabala bigarren
Espainiako txapelketan
Testua
Txabi Alvarado Bañares

Olaia Gurrutxaga. Aiaraldea.eus

2. postua erdietsi zuen Olaia
Gurrutxaga Zabala urduñarrak
Espainiako Atletismo Egokituko
Txapelketan, 800 metroko
kategorian. Horrez gain,
txapeldun geratu zen 100
metroko kategorian, baina
kalifikaziotik kanpo geratu zen.
400 metroko norgehiagokan,
aldiz, 5. sailkatu zen.
Albaceteko atletismo pistan
egi n zen norgeh iagoka .
Basauriko Ascensores Bertako
Javi Conde taldearekin joan zen

Gurrutxaga, eta taldea lehen
postuan geratu zen, hirugarren
urtez jarraian. 27 domina
eskuratu zituzten guztira klub
bizkaitarreko kideek, horietako
10 urrezkoak.
45 klub eta 275 atletak
hartu zuten parte guztira
norgehiagokan. Maila oso altua
egon zela nabarmendu dute
klubeko kideek. 2019an lortutako
marka berdindu zuen kirolari
urduñarrak, urte horretan ere
bigarren geratu baitzen. 2018an,
aldiz, hirugarren postua erdietsi
zuen.

16

AIARALDEA #145 2021eko ekainaren 16a

kirola
Testua Aitor
Aspuru Saez

Nola hasi zen zure ibilbidea
txirrindularitzan?
Nire anaia beti izan da kirol
horren jarraitzailea eta 2019an
Tourreko bi etapa ikustera joan
ginen. Itzultzean hasi nintzen
txirrindulan eta izena eman nuen
Aiarako taldean. Bi hilabetez
aritu nintzen kadete kategorian
eta orain Omar Fraile eskolan
nago. Aiaran denbora gutxian
asko ikasi nuen eta esperientzia
oso polita izan zen. Iaz Omar
Fraile eskolan ikasteko urtea
nuen, eta aurten gogor ekin diot.

“Sakrifizio
asko egin ditut
txirrindulan
aritzeko, baina
ez nuen espero
podiumera
igotzea”
GALDER BENGOECHE (Okondo, 1996) GAZTEA
OMAR FRAILEREN ESKOLAN DABIL ETA MAIATZEAN
EMAITZA BIKAINAK LORTU DITU JUNIOR KATEGORIAN.
ERREPIDEKO TXIRRINDULARITZAK EMAN DIONA AZALDU
DU OKONDOARRAK.

Nola bukatu zenuen Omar
Fraileren taldean?
Aiarako txirrindulariak gazte
kategoriara igarotzen direnean,
oro har, Amurrioko taldera joaten
dira. Taldeko bik, ordea, proposatu
zuten Omar Frailerekin probatzea.
Iaz, printzipioz, taldea aldatu
behar nuen berriro, baina Omar
Frailek berak deitu zidan eta
geratzeko eskatu zidan.
Omar Fraileren taldean oso
pozik nago. Jende guztia dago
edozertan laguntzeko prest. Bi
zuzendari berri sartu ziren eta
oso jatorrak dira. Izugarri ikasten
da eurekin.
Omar ere, nahiz eta bidaia eta
entrenamendu ugari izan, sartzen
da eta mezuak bidaltzen dizkigu
jakiteko zer moduz gauden.
Arduratzen da.
Guztiontzako entrenatzailea
dugu eta bera ere ikusgarria da.
Zuzendaritzari buruz zer esan,
babesleak lortzen dituzte, urtero
hor daude...
Entrenatzeko guztiok daukagu
Garmin gailua,
eta
ziklokonputadorea da bere izena.
Entrenatzaileak bidaltzen dizkigu
ariketak eta urratsak markatzen
dizkigu betetzeko.
Iazkoa trebatzeko urtea izan
zen, baina aurten hasi zara
podiumetara igotzen, ezta?
Hilabete erdian hiru aldiz igo
naiz podiumetara. Bi bigarren
postu eta hirugarren bat eskuratu
ditut.
Mendiko sailkapena ere erdietsi
dut eta oso pozik nago. Ez nuen
espero.
Asko entrenatu dut eta asko
sakrifikatu dut, baina ezustea
izan da. Adibidez, nire lagunak
parrandan dauden bitartean, nik
atsedena hartzen dut etxean,
janariaren edota neskalagunaren
aldetik ere sakrifizioak ugariak
dira. Hortaz, ikaragarria da espero
ez duzuna lortzea.

Asko kentzen dizu kirolak,
baina zer eman dizu?
Lagun berriak eman dizkit.
Txirrindula gainean nagoenean
a s ke n a i z e t a p o z i k n a b i l .
Pedalkada bakoitza gozatzen dut,
paisaia, aire librea eta nola ez,
lasterketetan emaitzak.

“Txirrindula
gainean
nagoenean
aske naiz eta
pozik nabil.
Pedalkada
bakoitza
gozatzen
dut, paisaia,
aire librea
eta nola ez,
emaitzak
lasterketan”

Zer nolako helburuak jarri
dizkiozu zure buruari?
Momentuz, denboraldia ez da
amaitu. Irailera arte luzatuko da,
hortaz, xedea gozatzea da.
Hurrengoan maila handiagoa
izango da eta asmoa da ikastea
eta moldatzea. Epe motzean
lehenengo postua eskuratzea
izugarria litzateke.
Nola definitzen duzu zure
burua txirrindulari moduan?
Gorantz ondo noa. Ibilbide
lauetan ere oso ondo moldatzen
n a i z e t a b e h e r a nt z e z du t
beldurrik. Ez dakit, ezin esan
zerbait zehatza. Oro har, nik
nahiago ditut etapa menditsuak.
Mendiko txirrindularekin, ordea,
ez naiz ondo moldatzen, desastre
bat naiz. Hainbatetan probatu
dut, baina, nik errepidea dut
gogokoen.
Zure anaia zalea dela aipatu
duzu. Aurten Tourrera joango
zarete?
Bai, aita, ama, anaia eta laurok
joango gara. Autokarabana
alokatu dugu. Urtero Giroa eta
Tourra ikustea primeran legoke.
Gaur egungo tropelean
erreferenteren bat duzu?
Mikel Landa guztion
erreferentea da.
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herriko plaza

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu.
Ekainaren 30ean argitaratuko da hamabostekariaren hurrengo zenbakia.

@
Unax

Ibai
Zorionak Ibai zure 7.
urtebetetzean, gure etxeko
txikerra! Jarraitu hain jatorra eta
bihurria izaten!
Unax, aita, ama, amatxi eta
aititeren partez

Zorionak Unax, gure etxeko
muttiko jatorra eta kirolaria...
musu handi bat zure 9.gn
urtebetetzean
Unax, aita, ama, amatxi eta
aititeren partez

Maitzer

Encarna
Zorionak Encarna, 103 urte eta
primeran!
Familia

Mila esker beti hor egoteagatik;
beti prest, beti indartsu! Zurekin
batera iritsiko gara garaipenera,
zalantzarik ez! BIBA ZU!
Pikete Style

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Denborapasak
ERRAZA

ZAILA

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

Zozketak

Maria Rivero
eta Tribu Banda
ekainaren
26an Faktorian
ikusteko bi
sarrera
Parte hartzeko sartu www.aiaraldea.eus atarian
Zozketaren data: ekainaren 24an, 12:00etan.
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IRAKURKETA
GUNEA
MIAU

NORK AGINTZEN DU?

Idazleak: Antonio Rubio, Xabier Olaso eta
Óscar Villan
Argitaletxea: Kalandraka

Idazlea: Alaitz Olaizola
Argitaletxea: Erein
Adina: 12 urtetik gora

Ipuin musikatua da Miau, hau da, kantuan
kontatzeko ipuina da. Ipuinekiko interesa pizten
hasten zaien haur horientzako oso egokia.
Bilduma baten parte da.

Eskola jazarpena paraitzen duen gazte baten
istorioa da hau. Urrutiko planeta batean egoeraz jabetu egiten dira eta
egoera horri erremedioa jartzen saiatuko dira. Alaitzek pil pilean dagoen
gaia ekartzen du istorio honetara.

JOLAS GUNEA

BILLATORTAKO
HAUR PARKEA
LEKUA: Billatorta (Nafarroa)

AZALPENA:
Ibai baten inguruan kokatuta dagoen gune natural
bat da. Haurren parte hartzearekin egindako parkea
da. Haurrek diseinatu eta sortu dute haur parkea.
Gora eta behera ibiltzeko aukera ematen du,
ezkutatzeko, eskalatzeko... Hamaika aukera
eskaintzen dituen berdegunea da.
Eraikuntza ere auzolanean garatu zuten, haur zein
helduek. Horregatik oso maitatua da parkea eta
hori herritarrek zaintzen duten moduan ikusten da.

MIHI BERO JOLASA
Txatxilipurdi elkarteak argitaratutako mahai jolasa da
“MIHI BERO”.
Haur eta gaztetxoekin sexualitatea lantzeko jolas
interesgarria da.
Sexualitatea eta identitate sexuala askatasuneaz bizitzeko
sortua dago jolasa. Jolastuz ikasteko eta ahalduntzeko.
gorputza deskubritzeko, ezagutzeko eta zaintzeko modu
bakar bat baino gehiago dagoelako, eta baita desirak
bizitzeko, sentitzeko, fantasiatzeko… ere.
12 urtetik gorako gazteek feminismoaz eta sexualitateaz
aske hitz egiteko mahai jolasa da.
Eskuratu, jolastu eta gozatu!

KOKORIKO
HEZKUNTZA FAKTORIA

Familia

Uda gurekin da laster, eta horrekin
batera haur eta gazteek oporrak hartuko
dituzte. Gozamenerako tartea da,
ikasturte luzearen ostean lasai hartzeko
unea.
Udan aukera ugari dituzte haurrek
ondo pasatzeko eta horietako bat
udalekuak dira. Udalekuetan haurrek,
bere parekoekin sozializatzeko aukera
dute, jolasteko, ondo pasatzeko… Baina
dagoen eskaintza guztien artean zelan
aukeratu udaleku interesgarri bat?
Lehendabizi adierazi behar da, haurrek
hartu beharko luketela udalekuetan
parte hartzeko iniziatiba eta dagoen
eskaintzen artean beraiek aukeratu
beharko luke nahi dutena aukeratzeko.
Haurra gustura egoteko lehendabiziko
gauza, udalekuetara derrigortua ez
joatea da.
Bestetik, dagoen eskaintza guztien
artean, haurra kontuan hartuko duten
proiektuak
aukeratu.
Haurtzaroa
garai berezia da, eta haurrek adinari
lotutako behar berezi batzuk dituzte,
mugimendua, naturarekin harremana
izatea, autonomia, erronkak… Hauek
barnebiltzen
dituzten
proiektuak
izango dira haurraren garapenean
interesgarrienak direnak.
Azkenik, haurrak, jolas librerako
espazioak behar ditu, egituratu gabeko
denbora tarteak. Gainera, atsedenerako
tartea ere behar dute. Horregatik saia
gaitezen haurrei uda osoa ez egituratzen
eta beraien atseden zein bizi erritmoak
errespetatzen.
Udalekuak bai, baina ez edozein eta ez
uda osoa!
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Kontra
Mundutik Aiaraldera
Seven Resist

Carli
Donsch
JAIOTERRIA
ALEMANIA (1980)
BIZILEKUA
LAUDIO
BIDAIAREN ZERGATIA
BIKOTEKIDEAREKIN ETORRI ZEN AIARALDEARA
BIZITZERA

“Alemaniako mugimendu kultural eta politikoa
hiri handietan pilatuta dago. Hemen, aldiz, herri
txikietan ere badago”
Zenbat denbora daramazu
Laudion bizitzen?
Ez dut ondo oroitzen. 20092010 urteen artean iritsi nintzen.
Ia 12 urte daramatzat hemen.
Alemaniako hego-ekialdean jaio
nintzen, Saarland probintzian.
Hona etorri baino lehen
Berlinen egon nintzen bizitzen.
Maitasunagatik etorri nintzen
(barreak). Nire bikotekide ohia
Amurriokoa da. Berlinen ezagutu
genuen elkar eta denbora bat
igaro genuen distantziazko
harreman batean eta Berlinera
etorri zen gero nirekin bizitzera.
Ikasten nengoen garai hartan,
eta ikasketak amaitzean etorri
ginen Aiaraldera. Amurrion bizi
izan nintzen lehenbizi, Muruetara
(Orozko) joan nintzen gero, eta
Laudion amaitu dut. Alemaniako
hiri “txiki” batean hazi nintzen,
40.000 biztanlekoa. Ez zen txikia,
baina txikia egiten zitzaidan. Ez

zegoen bizitza askorik. Gaueko
aisialdi handiagoa bilatzen nuen
gaztetan (barreak). Madrilen egin
nuen Erasmusa, eta ondoren joan
nintzen Berlinera. Beti izan dut
gustuko bidaiatzea, eta gaztetatik
nuen buruan Alemaniatik joatea.
Berlin ez zitzaidan handiegia
suertatu, baina gauza batzuk
botatzen nituen faltan bertan,
espazio berdeak, adibidez.
Hemen gauzak hurbilago
daude, eta bizitza gehiago
herrietan. Alemaniako herriek
aba ndonat uagoa k d i r ud ite ,
persona nagusiak soilik daudela
dirudielako. Ez dago eskaintza
kultural handirik.Berlinen badaude
parkeak, baina ez etxetik bost
minutura. Hemen, aldiz, etxeko
atarian ditugu berdeguneak.
Madrilen egonda, gaztelera
ikasiko zenuen bertan, ezta?
Bai, hori da. 2003. Urtean egin

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

Tellería 2, Laudio (Araba)
94 672 65 43// info@
graﬁ ksarea.ecom

nuen Erasmusa Madrilen. Berlinen,
aldiz, legeztatutako etxe okupatu
batean bizi izan nintzen. Etxe
horrek lotura estua zuen Euskal
Herriarekin.
Hainbat euskal herritar igaro
ziren bertatik, eta bisitak ere
ugariak ziren. Egunero hitz
egiten nuen gazteleraz. Enpresen
administrazio ikasketak egin
nituen, ingelesez eta gazteleraz.
Tituluarekin iritsi nintzen.
Euskara zailagoa da. Nire
inguruko jende guztiak gazteleraz
hitz egiten du, lagun euskaldunak
ere baditudan arren.
Gauzak hala, ez dudanez
egunerokoan behar, euskara,
momentuz, oso txarto (barreak).
Hitz asko dakizkit, baina aditzak
eta deklinabideak falta zaizkit. Nire
semeak bost urte ditu eta ikastolara
doa.
Nire egungo senarrak ere badaki,
eta apurka banoa ikasten.

Berlin erreferentziatzat hartu
izan da sarritan, ikuspegi kultural
zein politikotik batez ere.
Berlinen denetarik dago. Ni
punk eszenatik nator, okupazio
mugimendutik, ezkerrekoa, “zuk
zeuk egin” filosofian oinarritua.
Baina Alemaniako herrietan ez
dago horrelako mugimendurik,
salbuespenak salbuespen.
Jende gaztea herrietatik Berlin,
Hamburgo edo beste hirietara
joaten da.Hemen, aldiz, herrietan
ere existitzen dira horrelako
mugimenduak. Batzuetan gehiago
eta beste batzuetan gutxiago, baina
herri gehienetan daude gaztetxeak.
Oso gogoko dut hori. Ni Orbekon
aritzen naiz.Nire jatorrizko hirian
bagenuen gune autogestionatu bat.
Gauza ugari egiten genituen, baina
ni joan eta gutxira desagertu zen
mugimendua. 40.000 biztanleko
hiria da, eta jada ez dago halako
proiekturik.

ALEMANIA

DESKRIBAPENA
Europa erdialdeko estatua
da Alemania. Berlingo
harresiaren erorketaren
ostean abiatutako
prozesu politikoak
Alemaniako Errepublika
Demokratikoaren eta
Errepublika Federalaren
bat egitea eragin zuen, gaur
egungo estatua osatuz.
Berlin da hiribura, eta
okupazio mugimendua oso
hedatuta dago bertan.
AZALERA
357.022 kilometro koadro.
BIZTANLEAK
83,1 milioi biztanle.
HIZKUNTZA
Alemana.
Argitaratzailea:
Aiaraldea Kooperatiba Elkartea
Tirada: 10.000 ale.
Maiztasuna: Hamabostekaria
Lege gordailua: BI-1230-2013
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:publizitatea@komunika.eus
Tlfnoa: 688 62 53 94
Helbidea: Errotari kalea 4-8 pabilioia,
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak: 94 656 85 54/688 62 59 00
Web-gunea: www.aiaraldea.eus
ERREDAKZIO OHARRA: Aiaraldea
Aldizkariak ez du bere gain hartzen
iritzi artikuluetan, zein egindako
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ESKER BEREZIAK BANATZAILE
BOLUNTARIOEI:
Eider Solatxi, Aitor Fernandez de Pinedo,
Koldo Rodriguez, Jon Catalan, Christian
Alemany, Aitziber Alava, Endika Arribas,
Jabi Asurmendi, Iñaki larrakoetxea,
Elixarraitz Mendiguren, Gemma Corbella,
Lander Ria, Cristina Gonzalez, Eunate
Molinuevo, Andima Landaluze, Xabi
Ugalde eta Alberto Martinez

