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Laudioko hiltegia
kakotik zintzilik
Soka luzea ekarri du Laudioko udal hiltegiaren itxierak. Gaur gaurkoz ezezaguna da Aiaraldeko abeltzainei zerbitzua
ematen dien azpiegitura publiko honen etorkizuan. Aiaraldea Komunikabideak itxiera ekarri duten arrazoiak bildu nahi
izan ditu ditu, eta horretarako alde guztiekin elkartu da. Puzzlearen piezek ez dute beti nahi bezain ondo ahokatzen, eta
iritzi kontrajarriek osatzen dute errelatoa. Tira-bira guztien erdian, eskualdeko baserritarrak dira egoeraren ondoriorik
latzenak pairatu behar dituztenak.
Laudioko Udal Hiltegia. Aiaraldea.eus

Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Uztailaren 2an itxi zituen
ate a k L aud ioko h i lte g i
publikoak udal teknikariek
kudeaketan
hainbat
i r r e g u l a r t a su n at z e m a n
ondoren. Ezinbestean 2019ra
begira jarri ziren eskualdeko
a b e lt z a i n , h a r a k i n e t a
herritarrak. Orduko hartan,
Nerbioi ibaira iritsi zen
odol isuri baten ondorioz
azpiegituraren itxiera agindu
zuen URAk. Soka luzea ekarri
zuen isuriak, eta tartean,
Laudioko bi alkateri (Ander

Añibarrori eta Natxo urkixori)
u ste z ko i n g u r u me n a r e n
aurkako delitua batengatik
ikertuak izan ziren. Gaur
gaurkoz zabalik dago oraindik
prozedura judizial hori.
Lehenengo itxiera horren
ostean 2019ko azaroan ireki
zuten berriro udal hiltegia,
baina bi urteren ostean berriro
ere errepikatu da historia.
Oraingo honetan, gainera,
Udalak Emusan SL enpresarekin
zuen kontratua deuseztatzea
erabaki du, bertan azaltzen
ziren baldintzak betetzen ez
zirela ulertuta.
Ber r iro ere za lantza
nagusitu da eskualdean,

Euskal Herriko hiltegi publiko
bakanetako baten behin betiko
itxieraren ote da hau? Egoera
argitu bitartean, Aiaraldeko
baserritarrek antolatzeari ekin
diote. Izan ere, eurak dira tira.
bira guztien erdian aurkitzen
direnak, eta hein handi
batean eskualdeko baserrien
etorkizuna kolokan jar dezake
afera honen amaiera tragikoak.
50 urteko hsitoria
1968a n i nag u rat u zen
Laudioko hiltegia. Orduko
hartan bertan zeuden langile
apurrek Laudioko abeltzainen
ab erea k sa k r i f i kat u eta
h a r ate g iet at i k b a n at ze n

Itxieraren
aurretik
Laudioko
herritarren
%40ak
udalerriko
hiltegian
ekoiztutako
haragia
kontsumitzen
zuen

2020

2019
URA agentziak hiltegiaren itxiera
agintzen du, Nerbioi errekan
detektatutako odol isuri baten
ondorioz

zituzten, burok razia eta
manetnua Udalaren esku
zegoen. Laudioko ekoizleei
eskaintzen zien zerbitzua
soilik. Horrela funtzionatu
zuen XXI. mendea hasi arte.
2000. urtean sakrifizio
kopurua asko jaitsi egin zen,
her r ian merkatal zentro
handiak ager tzen hasiak
baitziren. Urte hartan sartu
zen Emusan SL enpresa
hiltegian lanera. Hasieran
udal langileak arduratzen ziren
administrazio lanetaz oraindik
baina hurrengo kontratuetan
hauen ardura ere Emusanen
esku geratu zen.
2009an
hasi
ziren

Azaroan berriro zabaltzen ditu
ateak hiltegiak, 200.000 euro
inguruko inbertsio batzuk egin
ostean

Urrian sartzen da
indarrean kontratu
berria, Emusan
SL enpresa da
kudeatzailea
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lehendabi zi koz L aud ioko
abereak ez ezik, Aiaraldeko
gainerako herrietako abereak
jasotzen. Aldaketa horrekin
h i lea n 3 -4 ton a ha r ag i
fakturatzetik 11-12 fakturatzera
igaro ziren.
2012an inbertsio handi bat
egin behar izan zen zerbitzua
mantentzeko, baina horri esker
Aiaraldetik kanpoko edozein
ekoizlek ere abereak Laudiora
eramateko aukera zuen. 13
langile izatera pasa ziren halako
batean, hilean 70 harakinen
beharrak asetzeko.
Itxieraren aurretik Laudioko
kontsu m it za i le en % 40a k
herriko hiltegian ekoiztutako
haragia kontsumitzen zuen

“Zerbitzu hau
ezinbesteko
tresna da bai
lehen sektorea
defendatzeko,
bai bertako
merkataritza
babesteko”

S.O.S. Baserriak
Baserritarrak eta harakinak
dira itxieraren aurrean gehien
kaltetutako sektorea, horregatik
ez dira besoak gurutzaturik
geratu.
2019an mobilizazioak eta
baserri mundutik egindako
presioa ezinbestekoa izan

zen hiltegia ber r iro ere
funtzionamenduan jartzeko.
Horretaz jakitun, hiltegia
kautelarki itxi bezain laster
hasi ziren mobilizazioekin, eta
uztaila eta abuztuan hainbat
protesta egin zituzten.
Ikastur te
berriarekin
batera urrats kualitatibo
berria eman dute: Hiltegia
ez itxi plataforman antolatu
dira. Iragan irailaren 21ean
eman zuten sorreraren berri,
Laudioko Aldai Plazan egindako
prentsaurreko jendetsuan:
“Plataforma hau Laudioko
hiltegiaren zerbitzua lehen
baino lehen berrezartzearen
beharrizana
ikusi
eta
defendatzen dugulako sortzen
da. Zerbitzu hau ezinbesteko
tresna da bai lehen sektorea
defendatzeko, bai bertako
merkataritza babesteko”.
Gaur egungo alderdi politikoen
eszenatoki bakarra alde batera
utzi, eta batzorde berri bat
sortzea proposatu diote Udalari
plataformako kideek. Bertan,

Ostiralean,
irailak 24,
manifestazioa
deitu du
Laudion
Hiltegia ez itixi
plataformak

plataforma bera, hiltegiko
zerbitzua esleituta daukan
enpresako ordezkariak eta baita
Eusko Jaurlaritzako abeltzaintza
saileko ordezkariak egongo
lirateke: “Hiltegiaren itxiera
bideratu duten arrazoiak modu
argian ezagutu nahi ditugu”.
Irailaren 30ean ebatzi behar
du Udalak egungo zerbitzuaren
luzapena. Hau gertatu ezean
zerbitzu publikoaren berehalako
esleipena egitea eskatu diote
tok i ko e r a k u n de a r i , et a
plataforma lehiaketa fase
guztietan presente egotea.
Behin zerbitzua esleituta
izaera iraunkorreko erakunde
bat sortzeko aukera jarri dute
mahaigainean baserritarrek
“antzeko egoera bat errepikatu
ez dadin”.
Bien bitartean mobilizazioekin
jarraituko du plataformak.
Ostiralean manifestazioa egingo
dute Laudion arratsaldeko
19:00etan, eta itxieraren aurka
jasotako sinadurak entregatuko
dituzte.

2021
Uztailaren 2an udal teknikarien
aholkuz Udal Gobernuak
azpiegitura ixten du, hainbat
irregulartasun aurkitu ostean

Irailaren 8an kontratua bertan
behera uzten du Udal Gobernuak,
lizitazioko baldintzak bete ez direla
iritzita.

Irailaren 21ean publiko
egiten da baserritar eta
harakinek osatutako
‘Hiltegia ez itxi’
plataforma.
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“Herritar
guztiek
erabiltzen
ez duten
azpiegitura
batean udalak
900.000
euro jartzea
ezinezkoa da”
ANDER AÑIBARRO MAESTREk (Laudio, 1989) GERTUTIK BIZI DU
HILTEGIAREN ITXIERA. AIARALDEA KOMUNIKABIDEAREKIN MINTZATU DA
AZPIEGITURAREN ITXIERAREN ARRAZOIEN ETA ETORKIZUNEKO AUKEREN INGURUAN

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Zerk eragin du hiltegiaren itxiera?
2019ko itxieraren ostean hiltegia berriro martxan jartzeko
konpromisoa hartu genuen. 200.000 euroko inbertsio bat
egin zen eta azaroan zabaldu zituen ateak. Ordura arte
kudeatzaile lanetan egondako enpresa berberak (Emusan
S.L) jarraitu zuen kudeaketan, eta 2020an kontratu berria
esleitu zitzaion urriaren 1etik aurrera.
2021eko ekainean ertzaintzaren dei bat jaso genuen
udalean, esanez hiltegiaren aurkako salaketa anonimo bat
zegoela. Salaketa horren arabera hiltegian sakrifikatutako
abereen heste barruko hondakinak kudeatzailearen lursail
partikular batean botatzen ziren.
Udaletik hiltegira bertaratu ginen, eta hainbat gabezia
aurkitu genituen; gauza batzuk ez zetozen bat lizitazioko
pleguetan agertutakoarekin, hala nola guanoaren kudeaketa.
Udal teknikariek bigarren bisita bat egin zuten hurrengo
egunean, hiltegia funtzionamenduan zegoenean. Besteak
beste, odola ponpatzeko eta biltzeko sisteman isuri bat
antzeman zuten, bai eta putzu septikoa kolmatatuta zegoela.
Udalak salaketa aurkeztu zuen eta hiltegiaren kautelazko
itxiera gauzatu zuen, teknikarien ebazpenak jarraituz.
2019ko egoera berdinean aurkitzeko arriskua zegoen, eta
nuerriak hartu behar genituen.

Nolakoa izan da prozesua kautelazko itxierarik lizitazio
kontratuaren suntsipeneraino?
Hiltegiaren enpresa kudeatzaileari hainbat dokumentu
eskatu genizkion, eta aurkeztutakoa ez zetorren bat guk
eskatutakoarekin. Bi aldiz egin behar izan genuen
errekerimendua.
Argi ikusi genuen ez zirela kontratuan ezarritako baldintzak
betetzen ari. Odola, tripakiak eta bestelako hondakinak
enpresa espezializatu batek kudeatu behar ditu, eta Laudioko
Hiltegian ez zen hori gertatzen.
Udal teknikariek irregulartasun guzti horiek kontuan
izanda, eta ikusirik enpresa kudeatzaileak zenbat arauhauste egin dituen, kontratuaren disoluzioaren alde egin
zuten. Gu bat gatoz erabaki horrekin. Erabaki teknikoa
izan da, ez politikoa.
Hiltegiko kudeaketaren gaineko zer nolako jarraipena
egin izan du udalak?
Udalak badu bere erantzukizuna azpiegituraren gain,
eta erregulartasunez egin ditu inspekzio teknikoak: kontrol
desberdinak egin dira, uren analisiak, azpiegituren
ikuskatzeak... Hondakine kudeaketa, ordea, ez da jarraitu,
ez baitzen udalaren eskumena. Irregulartasunen berri
izaterakoan hasi ginen honen inguruko dokumentazioa
eskatzen.
Udalak 2021eko urtarrilean garbitu zuen putzu septikoa,

ez da logikoa handik sei hilabetera beteta egotea, eta
maiztasun horrekin ez da jarraipenik egiten, ondorioz.
Enpresa guztiek sinatzen dituzte pleguak eta bertan
zehaztutako baldintzak betetzeko konpromisoa hartzen
dute. Gu ez gaude polizia bezala horien atzetik zertan ibili
behar.
Zer gertatu zen 2019ko itxieran?
Guk 2019ko ekainaren 15ean hasi genuen legegintzaldian.
Handik aste batzuetara, uztailaren hasieran URAren
jakinarazpen bat jaso genuen hainbat isuri ikertzen ari
zirela esanez, eta horien inguruko informazioa eskatzen.
Teknikariak oporretan zeuden garai hartan, baina
dokumentazio guztia prestatzen hasi ginen URAk beste
odol isuri baten berri eman zigunean. Isuria gelditzeko
hiltegia itxi behar zela esan zigun agentziak. Bien bitartean
Ertzaintzak diligentziak zabaldu zituela adierazi zigun,
ustezko ingurumenaren aurkako delitu bat egon
zitekeelakoan. Abuztuaren 5ean eman zen hiltegia ixteko
agindua.
Ingurumenaren aurkako delitua leporatu dizuete?
2019ko gertakariengatik bai Natxo Urkixok , bai hiltegiko
kudeatzaileak eta bai nik Ertzaintzaren deia jaso genuen
Erandiotik, 2021eko urtarrilean: ingurumenaren aurkako
delitu batengatik ikertuak ginen hirurak. Delitu penal bat
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izanik ezin zaio administrazioari egotzi, pertsonei baizik, horregatik
gaude herriko alkateak ikertu gisa. Oso prozesu luzea izaten ari da.
Eta oso gogorra maila pertsonalean. Gure abokatuek kausa artxibatzeko
eskatu dute, ikusteko dago hori gertatuko den edo ez.
Edonola ere 2019ko azaroan berriro zabaldu da hiltegia, bertan
inbertsio batzuk eginda.
Irain asko entzun nituen, nire helburu bakarra hiltegia itxea zela,
eta demostratu nuen ezetz. Hiltegiak 2019ko azaroan zabaldu zituen
berriro ateak. 200.000 euroko inbertsioa egin zen bertan, hainbat
gauza hobetu eta irekiera bermatu ahal izateko.
Beste diru partida bat ere badago onartua hiltegiko gabezia
batzuk konpontzeko.
Bai, 2018ko abenduan, antzemandako beste isuri batzuen harira,
URAk errekerimendu bat egin zion Udalari ,hainbat gabezia konpontze
aldera. Proiektu bat osatu zen orduan horri erantzuteko. Aurreko
gobernu taldeak proiektu bat esleitu zuen. Proiektuaren hasierako
kostua 450.000 eurokoa zen: haraztegi txiki bat edota odola egosteko
sistema bat hartzen zituen bere baitan, besteak beste.
2019ko gertakarien ostean alde batera utzi zen proiektua, irekiera
ahalbidetuko zuten inbertsioak egiteko; odola biltzeko ponpa eta
abar. Horren ostean berriro heldu zaio proiektuari
Proiektu oso zaila izan da, eta asko luzatu da tramitazioa denboran
COVID-19a dela eta edota Eusko Jaurlaritzatik pasa behar zelako.
Gainera, hainbat organismotatik pasa ostean, Osasun Sailetik,
Industriatik, Kantauriko Urkidetzatikproiektuaren kostua 900.000
eurora igo da. Oso inbertsio handia da hori Laudio bezalako herri
batentzat.
Laudiok ezin du inbertsio hori bere gain hartu?
Horrek gauzak asko aldatzen ditu, Jaurlaritzarekin eta Foru
Aldundiarekin hitz egin beharra dago. Gainera kontuan hartu behar
da Laudioko Hiltegia Laudioko herritarren erabilerarako sortu zela,
eta urte askotan laudioarrek bakarrik erabili dute zerbitzua.
2020ko datuak kontuan hartzen baditugu 3.080 behi sakrifikatu
ziren hiltegian, horietatik 60 ziren Laudiokoak, %1,95 guztira.
Diru galerak egon badaude. Gainera inbertsioetaz gain Udalak
beste kontu batzuk ere hartzen ditu bere gain.
Iaz 80.000 euro galdu ziren kontratu horretan. Diru guzti hori
laudioarren poltsikotik ateratzen da. 80.000 euro herriko 60
behirentzako, dirutza da hori.
Horregatik uste dugu gainerako administrazioek ere zer esana
dutela horretan. Gu Laudioko Udala gara, ez gara Eusko Jaurlaritza,
gurea ezin da izan Euskal Herriko hiltegi publiko bakarra. Gure
bizilagunek ezin dute ordaindu Soriako, Burgoseko edo Bizkaiko
abereak hemen hiltzea. Udalak herritar guztiek erabiltzen ez duten
azpiegitura horretan 900.000 euro jartzea ezinezkoa da, bestela
ez genuke dirurik izango kaleak asfaltatzeko, ekimen kulturalak
egiteko...
Plegu berriak erredaktatzen ari zarete, nola bermatuko du
udalak orain arte gertatutakoa ez gertatzea?
Orain arteko kontratuko baldintzak onak ziren, eta neurri zorrotzak
zehazten ziren bertan. Pleguak ondo bete izan balira ez ginateke
egoera honetan egongo. Bereziki kezkatzen gaitu jakiteak ez dela
hau gertatzen den lehenengo aldia, bigarrena baizik, horregatik
teknikariak egundoko lana ari dira egiten ahalik eta plegu garantistenak
izateko, eta zerbitzua ondo emateko.
Beste hiltegi batzuetako prozedurak ere air gara biltzen.
Gaur egungo enpresak aukera izango luke lehiaketara aurkezteko?
Ez dugu erabaki, ez dugu horretaz hitz egin oraindik. Aukera
guztiak daude mahaigainean. Ez dut ezer kudeatzailearen kontra;
bai orde bere kudeaketaren kontra.
Eta inor ez aurkeztuko ez balitz?
Eusko Jaurlaritzarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin kontaktu
zuzena mantentzan ari gara, ni, pertsonalki, sailburu eta diputatuekin
harremanetan. Pausoz pauso joango gara ikusten. Momentuz dirulaguntzak jarri ditugu abian herriko abeltzainentzako. Badakigu
hilabete zailak izango direla, baina erraztasunak izango dituzte
beste hiltegi batzuetara joateko.

“Landa eremua
arriskuan jartzen du
hiltegiaren itxierak”
NATXO URKIXO (Laudio, 1960) ZORTZI URTE EMAN DITU
LAUDIOKO ALKATETZAN, ONDO EZAGUTZEN DU HILTEGIAREN
KUDEAKETA. ZERBITZUA HERRIAN IZATEAK DITUEN ONURETAZ
MINTZATU DA AIARALDEA KOMUNIKABIDEAREKIN.

Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Nola heldu zenioten zuen bi
legealdietan hiltegiaren
kudeaketari?
2011n alkatetza lortu genuenean
PSE zegoen Eusko Jaurlaritzan.
Garai hartan gobernuko albaitari
eta teknikari asko hiltegia itxi
nahian zeuden. Guk aholkularitza
bat hartu genuen, eta Jaurlaritzarekin
bilera batzuk egin ostean zabalik
mantentzea lortu genuen.
Bilera horietan adostu genuen
abelgorriak eta arkumeak soilik
sakrifikatuko zirela bertan, eta
h a i n b a t a z p i - p r o du k t u r e n
kudeaketa alde batera utzi zen;
tripakiak esaterako. Oraindik ere
hobekuntza asko zeuden egiteke.
Udalak inbertsio batzuk egin zituen
makinaria eta azpiegitura
berritzeko, eta Emusan enpresak
ere bere gain hartu zituen horietako
asko, makinariari dagozkionak
esaterako. Udaletik oso harreman
ona mantendu izan dugu

kudeatzailearekin, beti adierazi du
gauzak hobetzeko prestasuna, eta
zerbitzu teknikoek ez dute inolako
arazroik topatu inoiz
Zer gertatu zen 2019ko udan?
Legealdia bukatzear zela odol
isuria egon zen hiltegian. Ertzaintzak
ofizioz abiarazi zuen ikerketa bat
eta Ander eta biok ikertuak izaten
ari gara ustezko naturaren aurkako
delitu batengatik. 2021eko maiatza
aldera eskatu genuen epaiketaren
suspentsioa baina oraindik ez dugu
erantzunik, badirudi bertan behera
geratuko dela dena. Hori susmatzen
dugu pasatako denbora guztia dela
eta.
Nola ikusten duzu gaur egungo
egoera?
Nire iritziz udala hiltegia ixteko
aitzakia baten atzetik dabil.
Horregatik uste dut itxiera hau
erabaki politiko bat dela. Hasieran
odol isuri bat egon zela zioten,
baina demostratu da ez zela isuririk
heldu errekara. Gero, kudeatzaileak

baldintzak betetzen ez zituela
defendatu dute. Azkenik galera
ekonomikoak sortzen dituela
argudiatu dute.
Kontu honetan kaltetuenak
ekoizleak dira. Gure eskualdeko
ustiategiak enpresa txikiak dira,
abeltzain gutxik osatuak. Urrutira
j o a n b e h a r b a du t e a b e r e a k
s a k r i f i k a t z e r a e z i n g o du t e
negozioarekin jarraitu. Kilometro
zero kontzeptuaren aurkakoa da.
Gainera, ez hori bakarrik, gure
eskualdeko larre eta mendiak
abereek moldatuak dira, hauek
gabe landa eremua eta gure
ingurune naturala daude arriskuan.
Baserrigintza sustatzea onura
kolektiboa da, herritar guztiona.
Hiltegiak badu etorkizunik?
Behar beharrezkoa da zerbitzua
Aiaraldearentzako. Tokia egokia ez
bada bila dezagun beste orube bat
hiltegirako, baina zerbitzua
mantendu behar da. Udalak badu
inbertsioak egiteko ahalmena, ez
dakit zeren beldur diren.
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LAUDIOKO UDAL HILTEGIKO lLANGILE OHIEN TALDE BATEKIN HITZ EGIN DU AIARALDEA
KOMUNIKABIDEAK. DUELA URTEBETE SALATU ZUTEN ENPRESAK BOTA EGIN ZITUELA. ITXIERAREN INGURUKO
BERAIEN BERTSIOA EMAN DUTE.

“Enpresa kudeatzailea izan da
hiltegiaren itxiera eragin duena”
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Zergatik itxi behar izan da
Laudioko hiltegia?
Mungia ko enpresa batek
kudeatzen zituen hiltegiko
hondakinak. Animalien urdail
eta hestegorriaren barrualdea
eramaten zituen, astean 4-6
tona inguru, tratatzeko, hiltegi
baten hondakin guztiak tratatu
behar direlako. Hala agintzen du
Europako legediak, behi gaixoak
eta mota guztietakoak datozelako.
Enpresa hori etortzeak kostu
bat zekarren, eta Emusan-eko
gerenteak (hiltegia kudeatzen duen
enpresa) erabaki zuen diru hori
aurreztu zitekeela hondakinak bere
ibilgailuan beste toki batzuetara
eramanda. Ez dakigu zehazki nora
botatzen zituen, esaten zuen lursail
partikularretara eramaten zuela.
Dena den, horrek ez zuen eraginik
hiltegiaren funtzionamenduan.
Baina, egun batean, bere lur orotako
ibilgailuko gurdia hautsi zitzaion,
eta hondakinak hartu eta zuzenean
estoldatik botatzeko aukera ikusi
zuen. Hiltegiko estolda, putzu
septikora doana.
Putzu septikoa betetzea eragin
zuen horrek. Hori izan zen inflexiopuntua, odola zuzenean ibaira
ateratzen hasi zelako orduan.
Bederatzi hilabete eman zituen
horretan, abendutik abuztura.
Horren ondorioz, lehenengo
salaketa jarri zuten, 2019ko
abuztuan.
Hiltegia berriro ireki zenean,
gerenteak tripak estolderiara
b o t at z e a r i u t z i e t a lu r
par tikularretara eramateari
ekin zion berriro. Odola, berriz,
bidoietan biltzen hasi zen.

gintuen. Bere proposamena
onartu genuen.
Baina hilabete geroago, hiltegia
berriro kudeatu zezakeela ikusi
zuen gerenteak, eta berriro jarri
zen nagusi gisa. Salaketa kendu
zuen eta gauza bera egiteko eskatu
zigun. Guk ezetz esan genion,
langile berriak bezala hastea
nahi baitzuen. Orduan etorri zen
jarrera-aldaketa. Beste langile
batzuekin ireki zuen hiltegia; izan
ere, ez gintuen langileen %100a
berronartu, eta beste batzuk bajan
zeuden. Gero, banan-banan bota
gintuen.
Gaur egun, hasieran geunden
langileetako bi baino ez dira
geratzen lanean. Hainbat epaiketa
izan ditu eta guztiak galdu ditu.
Horrez gain, berriro onartu
gintuenean, uko egin zion lanik
egin gabe egon ginen hilabeteetako
gizarte-segurantza ordaintzeari,
legez horretara behartuta dagoen
arren.Oraindik ez digu ordaindu
Gizarte Segurantzako dirua, eta
hiru lankideri ere ez zigun Gizarte
Segurantza ordaindu bajan
geunden bitartean, 18 hilabete
inguru baten kasuan, beste
bederatzi hilabete beste baten
kasuan eta beste zortzi hilabete
hirugarren kasuan.
Bota gintuenean konturatu
g i ne n , ze gok ig u n a b a i no
langabezia gutxiago genuela ikusi
genuelako. Gizarte Segurantzak
hartu du diru hori guri ematearen
ardura, eta enpresari eskatu dio.
Erabaki horren aurkak helegitea
jarri du gerenteak, denbora
irabazteko. Eta oraindik bi epaiketa
ditu zintzilik.
Orainezdakiguzeinbaldintzatan
ari diren lanean kontratatu dituen
langile berriak.

Orduan esaten dzue hasi zirela
langileekin arazoak, ezta?
Hori da. Hiltegia lehen aldiz itxi
zenean, kudeatzaileak salaketa
kolektibo bat jartzea proposatu
zigun, eta hura ere langile
gisa kokatu zen. Hiltegiaren
kudeaketaren lizitazioa beste
enpresa batek irabazten bazuen,
bai edo bai kontratatu behar

Zerk eragin du bigarren
itxierak?
Udaletxeko teknikari bat
hiltegira hurbildu zen eta odola
ibaira isurtzen ari zela ikusi
zuen. Argazki bat aterako diot
eta Ertzaintzari abisua emango
diot. Orduan ikusi zuten gurdiam
tripen barnealdez beteta.
Gerenteak esan zuen zaborra

Laudioko Udal Hiltegia. Aiaraldea.eus

zela eta udalak ez zion garrantzi
gehiagorik eman, baina isurketa
ikusita hiltegiaren jarduera
gelditzea erabaki zuten.
Orduan, jendeari galdetuz,
udaletxea konturatu zen zer
egiten zuen enpresak animalien
tripekin. Orain eskatzen diote
k ude at za i le a r i gor pu z k ia k
tratatzera eraman dituen tokiko
dokumentazioa, eta orain enpresak
arazo bat du; izan ere, azken bi
urteetan ez ditu gorpuzkiak inora
eraman tratatzera.
Lehen eta bigarren itxieren
artean, Gaztela eta Leongo azienda
bateko hainbat behi eraman ziren
hiltegira sakrifikatzera, hazienda
horren tuberkulinan positibo
eman zuen arren.Behin horien
hondkainak osasuntsu zeuden
beste animalia batzuen arratsoekin
nahastu ziren, eta lursail partikular
horietara eraman zituzten. Hori
gaixotasun gune handia da.
Sekulako lardaskeria izan da.

L a n e ko a r r op a e r e le k u
espezializatu batera eraman
beharko litzateke garbitzera, eta ez
da egiten. Kostuak alde guztietatik
murriztu ditu, etekin gehiago
lortzeko.
Bideragarria al da hiltegi
publiko bat Aiaraldean?
Bai, ez dago beste lehiakiderik.
Arabak eta Bizkaiak hiltegi hori
behar dute, baina ondo kudeatuko
duen norbait behar da. Ez dugu uste
udalak hiltegia itxi nahi duenik.
Gauzak ondo egin nahi ditu eta
arazorik gabeko gerentzia izan
nahi du. Izan ere, Ander Añibarro
eta Natxo Urkixo (Laudioko
alkatea eta alkate ohia) ikertuta
daude ustezko ingurumen delitu
batengatik, isurketen kontura. Ura
agentziak udalari isuna jartzea
bururatzen bazaio, arazo horrek
Laudioko bizilagun guztiei eragin
diezaieke ekonomikoki, baina
enpresa kudeatzaileak ez du bere

gain hartuko.Abeltzainak eta
abeltzaintzaren sektoreari lotutako
jendea. Guk hiltegia irekita egotea
nahi dugu, baina ez gerentzia
horrekin, baizik eta ondo egiten
duen norbaitekin. Hiltegi egonkor
bat nahi dugu, eta gerentzia
honek ezin du hori bermatu.
Baina hiltegiaren lizitazioa
atera denean, Emusan izan da
lehiaketara aurkeztu den enpresa
bakarra, ezta?
Bai, ez dakigu zergatik. Udalak
arazo bat du: hiltegiaren barrualdea
(tresner ia eta azpiegitura)
enpresarena dela. Horregatik,
lizitazioan ezin dute hiltegi bat
eskaini azpiegitura osoarekin.
Dena den, udalak barruko
azpiegitura erosi ahal izango
lioke enpresa kudeatzaileari, edo
makineria berria erosi. Hori izan
daiteke irtenbiderik onena, lana
ondo egiteko gai den nrbait sartu
dadin.
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“Udal hiltegia
berriro irekitzeko
borondatea dut”

Udal hiltegiko egungo kudeatzailearekin elkartu da Aiaraldea Komunikabidea. Emusan SL enpresak
20 urte baino gehiago darama hiltegia gidatzen, eta oso bestelako bertsioa eskaini du.
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Uda l h i ltegi ko la ngi le
ohiekin egin bezala Aiaraldea
Komunikabidea Laudioko Udal
hiltegiko kudeatzailearekin
elkartu da. Emusan SL enpresak
20 urte daramatza hiltegia
kudeatzen. Udal Gobernuaren
zein langile ohien oso bestelako
bertsioa eskaini du.

2019ko itxiera
Abuztuaren 6an udal teknikariekin eta Ertzaintzaren kotxe batekin
egin zuen topo Emusan SL enpresako arduradunak, Laudioko hiltegiko sarreran. Odol isuri bat ikertzen ari ziren. “Guk sekula ez dugu
odolik isuri errekara” azaldu du arduradunak, “hori adierazi nion polizia eta teknikariei, eta odola kolektorean aurkitu zutela azaldu zidaten. Hori posiblea zen, baina kolektorea ez da erreka, eta azpiegitura
egokien faltan horrela funtzionatu
beharra dago hiltegian”. Ordurako,
ordea, URAk hainbat errekerimendu eginak zizkion udalari isuriak
ekiditeko asmoz egin beharreko lan
batzuen harira. “Guk hiltegian ez
genuen horren berririk, baina errekerimenduak, isuria eta Ertzaintzaren ikerketa mahaigainean zeuden
eta hiltegia ixtea erabaki zuten”.

Behin betiko itxiera zirudien
arren, hilabete gutxira martxan
zen berriro udal zerbitzua: “Zabaltzeko hainbat inbertsio egin behar
izan ziren behin behineko neurriak
hartzeko helburuarekin”. Kudeatzaileak hobekuntza hauen behin
behineko izaera azpimarratu nahi
izan du, izan ere azpiegituran egin
beharreko proiektu bat zegoen aurreikusita.
“140.000 euroko inbertsioa egin
zen, nik 25.000 euro jarri nituen,
gaur egun inork kontuan hartzen
ez duen ekarpena”. Obra horietan
saneamendu sarea konpondu zen,
hormak margotu ziren eta odola
ponpatzeko eta biltzeko behin behineko sistema bat jarri zen.
Lan gatazka
2019ko itxierak lan gatazka bat
sortu zuen hiltegian. “Itxita egon
ginen hilabetetan akordioa egin
genuen langile guztiok, finikituak
sinatu eta berriro zabaltzerakoan
langile guztiak berrartzeko konpromisoa hartu nuen” adierazi du
Emusaneko arduradunak. “Langileak, ordea, abokatu baten aholkularitza jaso zuten eta azken honek
funtzionario publiko bilakatuko
zirela esan zien hiltegiko onurak
Udalak fakturatzen zituela ikusi
zuenean. Gezurra zen. Udalaren
eta nire aurkako salaketak jarri zi-

tuzten, eta azaroan lan egitera deitu nituenean uko egin zioten etortzeari eta salaketa mantendu zuten”
jarraitu du kudeatzaileak.
“Nik langile berriak kontratatu
behar izan nituen, langile ohiek hilabeteak eman baitzituzten lanera
etorri gabe. Profesional onak ziren
eta giro ona zegoen, baina egun batetik bestera okertu zen harremana”. Kudeatzaileak ziurtatu du zegozkien kalte-ordain guztiak ordaindu dizkiela. “Paper guztiak
ditut eguneratuta, legeak agindu
bezala”
2021eko gertakariak
Ekainean salaketa bat jaso zuen
hiltegiak, animalien hondakinen
kudeaketa okerra egiten ari zelako,
hots, enpresa espezializatu batek
kudeatu beharrean lursail partikular batean erabiltzen ziren ongarri
bezala. “Guk Mungiako enpresa batekin lan egiten genuen animalien
hondakin horien kudeaketan, baina 2019an gurekin lan egiteari utzi
zion, hiltegiko hondakinak ez baitziren euren interesekoak” baieztatu du kudeatzaileak. “Hondakin
horiek simaurra ziren, ez guanoa
Udalak esan duen moduan. Mungiako enpresarekin kudeatu ezin
eta nire lursail batera eramaten
hasi nintzen simaur hori”.
Horretarako baimenaz galde-

tuta, prozedura erabat legala dela
azaldu du Emusaneko arduradunak: “Errege dekretu batek arautzen du hori, eta gainera Bizkaiko
Foru Aldundiko baimena daukat,
bai eta Eusko Jaurlaritzarena ere.
Dokumentazio hori ere aurkeztu
nion udalari. Hala eta guztiz ere, ni
prest nago Euskal Herritik kanpoko
enpresa batekin lan egiteko udalak
horrela eskatzen badit, niretzako
garestiagoa bada ere”.
Udal teknikariek bigarren bisita bat egin zuten hiltegia funtzionamenduan zegoenean. Egun horretan 2019an instalatutako odola
biltzeko behin-behineko sistemak
huts egin zuen: “Tutu bat askatu
egin zen eta odola patioko asfalto gainean isuri zen. Hodi periestatikoa da eta odola oso kantitate
gutxian isurtzen du. Bolo.-bolo dabilen argazkiak ondo erakusten du
ez dela teknikariek deskribatutako
izugarrizko isuria”. Putzu septikoa
ere ikuskatu zuten teknikariek orduko hartan: “Beteta zegoen bai,
baina azken 20 urtetan udalaren
ardura izan da putzu septikoa hustea eta garbitzea, orain , eta inongo
kontratuan horrela adierazi gabe,
badirudi nire ardura dela”.
Itxiera
Teknikariek itxiera kautelarra
proposatu zioten udal gobernua-

ri egoera horren aurrean, eta Udalak hainbat dokumentu aurkezteko eskatu zion Emusan enpresari.
“1.200 dokumentu baino gehiago
aurkeztu nituen, eta Udalak gehiago eskatu zizkidan. Astez aste gauza desberdinak eskatu dizkidate,
nik dena erakutsi nien. Edozein argudiori heldu nahi izan diote ni erditik kentzeko.”
Orain arteko kudeatzaileak, ordea, hiltegia zabaltzeko konpromisoan berresten da: “Nik hiltegia berriro irekitzeko borondatea
daukat, eta horren alde egingo dut.
Asumitu behar diren gauzak asumituko ditut, orain arte egin bezala. Nik ere inbertsio handiak egin
ditut bertan, makinariaren zati
handi bat nirea da.
“20 urte heman ditut bertan
eta ez dugu inolako arazorik izan
inoiz. Baina guzti honetan kaltetuenak baserritar eta harakinak dira, euren etorkizuna dago
jokoan.
Guk oso ondo lan egin dugu beti,
ziur nago harakin eta baserritar
gehienek oso erreferentzia onak
izango dituztela Laudioko hiltegiaz. Izan ere Euskal Herriko Beste edozein hiltegitan egiten ez dena
egiten dugu bertan: Generoa oso
ondo lantzen dugu eta abeltzainekintratua oso gertukoa da” argudiatu du hiltegiko kudeatzaileak.
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Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Udal hiltegiaren zer nolako
e r ab i lp e n a e g it e n du z u e
inguruko baserritarrek?
Udal hiltegiak animaliak
sakrifikatzeko aukera ematen
digu ekoizle handi zein txikioi.
Onura gehien txikioi egiten
digu, izan ere gure haziendak
oso txikiak dira, ez da
ekonomikoa 10 arkume
sakrifikatzeko Oñatira arte joan
behar izatea. Udal hiltegiak
gertutasun hori eskaintzen digu.
Gure mozkinak oso txikiak
izaten dira, baserritik gertu
horrelako azpiegitura bat izateak
abantaila hori ematen digu.
Udal hiltegiak eskaintzen duen
beste abantaila bat tokiko
harategiei okela saltzeko aukera
da. Zuk behi bat baldin baduzu
salmenta zuzenean saltzeko,
eta Oñatin sakrifikatu behar
baduzu gainkostua izugarria
da.

“Guztiok
daukagu zer
esana udal
hiltegiaren
aferan”
MARIYER EGIA GONZALEZ (Laudio, 1971)
DUBIRIS AUZOAN JAIOA DA, ORAIN GORDEXOLAN DU
BASERRIA. LAUDIOKO EKOIZLEEN AZOKAN JARTZEN DU
POSTUA ETA ETXEAN HILTEGIKO ERABILTZAILEAK DIRA.
ITXIERAREN KALTEETAZ MINTZATU DA.

Uztailaren 2an kautelarki
itxi zuen azpiegitura Udalak,
eta orain kontratua suntsitu
du, nola bizi duzue egoera?
Ez da kontu berria, honek
gurpil zoroa ematen du. 2019an
tankera honetako egoera batean
izan ginen. Behin eta berriro
gauza bera gertatzen da: Udalak
irregulartasun batzuk gertatzen
direla dio, enpresa kudeatzaileak
ezetz. Guzti horren erdian
baserritarrak gaude, gu gara
hemen kaltetuenak. Nork duen
arrazoia? Ez dakit, frogak jarri
beharko dira mahaigainean,
baina bien bitartean ekoizleak
gara egoera ordaintzen ari
garenak.
Uste duzu Udalak zuzen
j ok at u du e l a h i lte g i a r e n
itxierarekin?
Nire ustez ez. Nire iritziz, eta
hau nire iritzia da, Udalak
hiltegiaren itxiera nahi du.
Benetan irregulartasunak
gertatu direla uste badute froga
dezatela zeintzuk izan diren.
Ziur nago beste enpresa askok
ere irregulartasunak egiten
dituztela, kasu horietan, ordea,
U d a l a k e z du ko nt r at u r i k
suntsitzen.
Ez dute ondo azaldu zer
gertatzen ari den.
Laudioko Udalak egoera
desaporbetxatu du. Hiltegia
eskualdeko gainerako
administrazio publikoei ere
zabaldu nahi bazuen orain zuen
aukera paregabea, inguruko
herri gehienetan EAJ baitago
udal gobernuetan.

Era berean bi urte hauek ere
ez ditu ondo baliatu Ander
Añibarroren gobernuak
hiltegiarekin zer egin nahi duten
argi eta garbi adierazteko. Duela
bi urte gauza berdina gertatu
zen, bi urteren buruan hemen
ez da ezer aldatu eta egoera
berdinean aurkitzen gara. Zinez
uste badute kudeaketa hobetu
daitekeela aukera izan dute
horri buelta bat emateko.
Irailaren 30ean agortzen zen
orain arte indarrean zegoen
kontratua, hori bera ere ez dute
aurreikusi. Orain lizitazio
berriaren zain egon beharko
gara beste hainbat hilabetez.
Udalak, Laudioko hiltegian
proportzioan oso abere gutxi
sakrifikatzen direla dio.
Laudiokoak gutxi izango dira,
baina Laudioko zenbat
baserritarrek dute baserria edo
ganadua Laudio inguruko beste
herri batean? Eskualdeko zenbat
ekoizlek erabiltzen dute hiltegia?
Hiltegia ez da etekin
ekonomikoa ateratzeko enpresa
bat, zerbitzu publiko bat da, eta
horrek sortzen dituen onurak
kolektiboak dira. Laudioko

“Gure
mozkinak
oso txikiak
izaten dira,
baserritik
gertu
horrelako
azpiegitura
bat izateak
abantaila hori
ematen digu”

hiltegiak gainera ez ditu gastu
handirik suposatzen, are gehiago
mozkinak ere ateratzen ditu
administrazioak bertatik.
Laudioko harategietan gainera
ez da soilik Laudioko abeltzainen
o ke l a ko m e r t z i a l i z a t z e n ,
eskualdeko beste baserritarren
haragia ere saltzen da bertan,
Laudioko hiltegian
sakrifikatutako abereen haragia
hain zuzen ere.
Udalak pentsatu beharko luke
zer nolako baserri eta landa
eredua sustatu nahi duen bere
inguruan. Laudioko abere
ustiategiak txikiak dira
orokorrean, eredu mistokoak:
ardi batzuk eta abelgorri pare
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bat. Ekoizleak ezin du asumitu
hain esplotazio txikiarekin
Oñatiko hiltegira joan behar
izateak.

“Plataforma
aurkeztu
berri dugu,
eta orain
eskualdera
zabaltzeari
ekingo diogu.
Aiaraldeko
baserritar
guztiei
eragiten dien
gaia baita
hau”
Hori gertatzen bada abereak
izateari utziko dio eta landa
eremua eukaliptoz beteko
zaigu.
Badirudi afera guzti hau
Udalaren eta hiltegiaren arteko
afera dela, baina ez;
kontsumitzaileok ere badugu
zer esana eztabaida honetan
hemengo haragia kontsumitu
nahi badugu.
Nik argi dut, hemen hiltegirik
ez badago bertako harakinek
handizkako saltzaileei erosiko
diote haragia. Orduan berdin
izango dio denda txiki batean
erosi edo merkatal zentro
handi batera joatea.
Oñatiko hiltegia aipatu
duzu. Udalak diru laguntza
batzuk aurkeztu ditu abereak
b e r t a n s a k r i f i k a t z e k o,
nahikoa da hori?
Argi dago ezetz, ez dela
nahikoa. Ahoa betetzen zaigu
askotan kilometro zeroarekin
eta abar, baina Oñati ez da
kilometro zero da, kilometro
ehun akaso.
Adibide bat jartzearren:
demagun zuk 80 ardi dituzula,
eta arkumearen kanpainan
astean 6-8 arkume kentzen
dituzula. Normalean horiek
bertoko harakinei saltzen
zaizkie. Goizean hiltegira joan,
arkumea sakrifikatu eta
harakinari saltzen zaio. Oñatira
joanda hori zeharo desagertuko
litzateke. Arkumeak bueltan
ekartzeak kostu bat daukalako,
eta ziurrenik haragi hori
Oñatin geratuko zen.
Gainera ezinezkoa da
salmenta zuzena harakin
handiekin egitea, horiek ez

doaz etxez etxe 10 arkumeren
truke.
Argi dago egoera horretan
baserri asko desagertuko
zirela; arkumeak saltzea
ezinezkoa litzake eta etxaldean
duzun txahal bakanetako bat
sakrifikatzeko urrutira joan
behar izatea ez da batere
errentagarria.
Antolatzeari ekin diozue
ekoizle eta baserritarrak, zer
aldarrikatzen duzue?
Nagusiki hiltegia zabalik
mantentzea eskatzen dugu
guk, hori exijitu nahi diogu
Udalari. Kudeaketa aldatu
behar den edo ez, ez dakit,
baina zerbitzua zabalik
mantendu beharra dago.
Plataforma aurkeztu berri
dugu, eta orain eskualdera
zabaltzeari ekingo diogu.
Aiaraldeko baserritar guztiei
eragiten dien gaia baita hau,
beste udaletxeen inplikazioa
bilatu behar dugu.
Plataformaren helburua
eragile bilakatzea da, hau da;
hiltegiaren etorkizuna
bermatuko duen prozesu
osoan zehar agente aktibo
bilakatzea eta jarraipena
egitea.
Hori lortzen badugu, ezin
d i o g u e t o rk i z u n e a n e r e
antolatuta egoteari utzi, landa
eremuan sortu daitezkeen
problematika desberdinei
erantzuteko eragile
interesgarria izan daitekeelako.
Ez bakarrik ganadua duten
baserritarrentzako, landa
eremuarentzat bere
osotasunean.
Hain zuzen ere hori gertatu
zen 2019an: mobilizatzeari
ekin genion eta hiltegia berriro
zabaldu zuten unean etxera
bueltatu ginen denok.
Nola bermatuko litzateke
udal hiltegiaren
jarraikortasuna?
Udal hiltegiak badu
etorkizuna. Eta Laudioko
Udalak bakarrik ezin badu
aurrera eraman, goazen
inguruko administrazio eta
udalekin esertzera.
Guri datuak falta zaizkigu,
Udal Gobernuak ekonomikoki
ez dela bideragarria,
kudeatzaileak, aldiz, mozkinak
daudela. Goazen datuak
argitara ateratzera, eta behin
hori jakinda, pentsa dezagun
zein izan daitekeen bere
etorkizuna. Argi dagoena
zerbitzu publiko hori guztiz
beharrezkoa dela Aiaraldean
eta hori defendatu behar dugu.

“Euskal Herriko
baserrietan ere
espezismoa dago”
MAIALEN SAGUES NOR TALDE ANTIESPEZISTAKO KIDEA DA.
EUSKAL HERRIKO HILTEGIEN INGURUKO IKERKETA BAT ABIATU
ZUTEN, ETA TARTEAN, LAUDIOKO HILTEGIA ERE BISITATU ZUTEN.
IKERKETAN AURKITUTAKOAZ MINTZATU DA-

NOR antiespezista taldearen mobilizazio bat Bilbon. NOR.

Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Zer da NOR antiespezista?
NOR talde komunikatiboa da,
Euskal Herriko eragile
antiespezista guztien arteko
koordinazioa helburu duena,
eta bokazio horrekin sortzen
dena. Nagusiki ikerketa lanetan
zentratu gara gu, hain zuzen ere
Euskal Herriko hiltegien inguruan
egindako ikerketa izan zen
taldeak egindako lehenengo
lanetako bat.
Gu animalien askapenaren
alde gaude, baina kontziente
izanda sistema kapitalistan ez
dela posible merkantzia hau
askatzea. Borroka integral baten
parte bezala ulertzen dugu guk.
Z e i n d a E u s k a l H e r r i ko
hiltegien barruan aurkitu
duzuen errealitatea?
Ikerketa Euskal Herriko 10
hiltegitan egin genuen, tartean
Laudiokoa ere bisitatu genuen.
Bertako irudiak atera eta langileen
testigantzak ere jaso genituen.

O s o e s z e n at ok i l at z a d a
hiltegietakoa. Fabrika handi
bateko muntaketa kate bezala
funtzionatzen dute. Hain zuzen
ere, Henry Ford-ek hiltegietan
inspiratu zuen bere kotxe
fabriketako produkzio sistema.
Animaliak asko estresatzen
dira, ordu asko ematen dituzte
heriotzaren zain. Eta, uste
orokortuaren aurka, animaliak
kontziente dira hil egin behar
direla. Oso gogorra da hori.
Gainera hiltegietan zor-gortze
makinak erabiltzen dira ohikoan
abereak zorabiatzeko, baina
oso arrunta da tresneria honek
huts egitea, are gehiago
sistematikoki huts egiten du,
horrela aitortu digute
hiltegietako zenbait langilek.
Hori dela eta, izaki hauek azken
segundora arte gertatuko
zaienaren jakitun dira, eta
heriotza mingarriak pairatu
behar dituzte.
Euskal Herrian eta inguruko
hiltegietan 100.000.000
animalia inguru sakrifikatzen
dira urtean, basakeria bat da.

Horrelako hiltegi handiek
bestelako kalteak ere sortuko
dituzte, ezta?
Bai, oso leku kutsakorrak dira.
Baina etxalde industrialek are
gehiago kutsatzen dute oraindik
gure ingurunea: ur kantitate
handiak erabiltzen dira, baso
hektarea handiak moztu egiten
dira abere hauen elikagaia izango
den soja eta bestelakoak
landatzeko...
Laudioko hiltegiak zero
kilometro filosofia sustatzen
du, ez duzue uste hiltegien aurka
joateak baserrigintzarekin eta
landaeremukoburujabetzarekin
kontrajarria izan daitekeela?
Ez, bateragarriak izan daitezke,
ez dut uste ideia kontrajarriak
direnik. Gu ere burujabetzaren
aldekoak gara, desazkundearen
aldekoak, baina burujabetza hori
animalien esplotaziorik gabekoa
izan behar du.
Espezismoa ere baserrietan
badago, eta hori errotik aldatu
behar da. Txikira jo behar dugu,
gutxinaka eraldatu
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Aiaraldea
Bost urte bete ditu Aiaraldeko LAIA emakumeen ahalduntze eskolak, eta ikasturte berrirako
programazioa aurkeztu zuen Okondon. Aurretik, irailaren 11n, egitasmoaren bosgarren
urteurrena ospatu zuten Amurrio Antzokian egindako ekitaldian.

LAIA Aiaraldeak ikasturte
berriko programazioa
aurkeztu du
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Bost urte bete berri ditu
Aiaraldeko LAIA Emakumeen
Jabekuntzarako
eta
Berdintasunerako Sareak, eta
bosgarren edizioa aurkeztu zuen
irailaren 16an Okondoko Kultur
Etxean egindako ekitaldian.
Jarduera sorta oparoa prestatu
dute Aiaraldeko Udalerrietan.
Encina Castresana Aiarako
Kuadrillako presidenteak bost
urteko ibilbidearen balioa
azpimarratu du, "gizarte justuago
eta feministago bat eraikitzea"
helburu.
Jardueren presentzialtasuna
bermatzea izan da ikasturte
berriko egitarauaren erronka
nagusietako bat, baina online
eskaintza mantentzeko apustuari
eutsiz. "Uste dugu inoiz baino
gehiago behar ditugula honelako
guneak, elkarrekin egoteko,
kontatzeko, prestatzeko eta
zaintzeko. LAIA Aiaraldea
horretarako gunea da, Aiaraldeko
emakume guztien eskola irekia
delako, sarea egiteko asmoa duena,
sarean biltzeko eskola", azaldu dute
programazioaren aurkezpenean.
Agenda oparoa
Orotariko
ekintzak
barnebilduko ditu LAIAren
programazio
berriak:
irakurketa klubak, hitzaldiak,
tailerrak, bideo-forumak edota
jardunaldiak. Horien artean
nabarmentzekoak dira datorren
irailaren 25ean Artziniegan
lehendabiziko aldiz ospatuko
diren Jardunaldi Feministak.
Ud a le r r i ko
mu g i m e n du
feministak, A r tziniegako
Udalarekin elkarlanean, urteroko
erreferentzia feminista izateko
bokazioa duten jardunaldiak
prestatu dituzte. Okondon, aldiz,

EmaginElkarteakdinamizatutako
"Gure genealogia feministak"
lantegia burutuko dute urriaren
29an, azaroaren 5ean eta
19an. Tailerraren helburua
da feminismoari buruzko
prestakuntzaren bitartez herrian
talde feminista sortzen laguntzea.
Laudion (Ya no) Soy esa liburua
aurkeztuko du Irantzu Varela
idazle eta ekintzaile feministak
azaroaren 16an, eta Aiaran iaz
abiatutako biodantza tailerrari
helduko diote aurten berriro ere.
Afrikaldia
Jarduera eskaintza zabalaren
barruan Afrikaldia izeneko afrikar
zinema zikloa abiaraziko du
aurten LAIAk. Afrikan egindako
film feministen zikloa prestatu du
ahalduntzeeskolakKulturBandera
eta Manuel Iradier elkarteekin
elkarlanean, emakume anitzen
bizi-egoerei buruzko eztabaida
eta hausnarketak piztea helburu.
Guztira 10 film bildu dituzte,
eta saioak laia.araba.eus atarian,
sare sozialetan hileroko buletin
digitaletan eta herrietako
karteletan iragarriko dira.
Bost urte
2016an sortu zen LAIA
Eskola, Gasteizko Jabekuntza
Eskolari lotua. Bost urteko
ibilbide honetan espazio
propioa bereganatu du Euskal
Autonom ia
Erk idegoko
gainerako jabekuntza eskolen
artean, eta LAIA eskola da
udalerri maila gainditu eta
herrialde osoan garatutako gisa
honetako lehen egitasmoa.
Geroztik, hamaika izan dira
Araban, eta zehazki Aiaraldeko
uda ler r ieta n ,
eg i nda ko
jarduerak. Amurrio Antzokian
ospatu zuten orain arteko
ibilbidea, iragan irailaren 11an
egindako ekitaldian..

Eskualdeko udal ordezkariak LAIA Aiaraldearen programazioaren aurkezpenean. Aiaraldea.eus
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herriz herri
Arrankudiaga-Zollo
Udal ikastaroetan
izena emateko epea,
irailaren 29ra arte
zabalik
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Ireki da Arrankudiaga-Zolloko
udal ikastaroetan izena emateko
epea, eta hilaren 29ra arte
egongo da zabalik. Udaletxean
egin behar da inskripzioa, 946
481 712 telefonora deituz. “Taldea
osatzeko gutxieneko kopururik
ez badago, ez da ikastarorik
egingo”, zehaztu du udalak,
eta gaineratu du udalerrian
erroldatutakoek lehentasuna
izango dutela eta, hala ere, toki
nahikorik egongo ez balitz,
zozketa egingo litzatekeela.

Amurrio

Ardiak izan ziren
Artzain Eguneko
protagonistak
Urte bateko etenaldiaren ondoren, azoka giroak hartu zituen
Amurrioko kaleak berriro ere, Artzain Egunaren XXVII. edizioan.

COV I D -19 a r e n au rk a ko
neurri guztiak beteko dituzte
ikastaroetan.
“Kuota k
ordaintzeko, Kutxabank-eko
2095 0164 29 2000068452 kontuan sartu behar da.
Ordainketa taldeak osatu
ondoren egingo da”, azaldu du
tokiko erakundeak.
Eskaintza oparoa
Urriaren 4an hasiko dira
ikastaroak. Bost ikastaro egongo
dira guztira: luzatze ariketak eta
hipopresiboak, joskintza, areto
dantza, tailla eta pilates.

Urduña
Eguzki plakak
instalatuko dira udal
pilotalekuko sabaian

Urduñako udal pilotalekuan jarriko dira plakak. Urduñako Udala

Testua
Unai San Pedro Camacho
Urduñako Udalak jakinarazi
du udal pilotalekuko estalkian
energia fotoboltaikoko hornidura
instalatzeko lanak gauzatuko
direla, Iniciativas de Tecnología
y Sostenibilidad S.L. enpresaren
eskutik. Obrarako 55.424,29
euroko aurrekontua baliatzea
aurreikusi dute (BEZa barne).
Autokontsumora bideratuko
da azpiegituraren bidez lortutako
energia, eta 500 metroko

erradioan dauden udal eraikinak
energiaz hornituko dira horrela.
Energia-jasangarritasunaren
araudira egokitzeko eta energia
ordaintzeko kostuak murrizteko
helburuarekin egingo da lana.
Aurreikusi da instalazio lanak
2021eko urria baino lehen bukatzea. Hurrengoak dira kontratuaren
barruan sartzen diren zerbitzuak:
hornidurarako proiektua, ekipo eta
materialen hornidura, instalazioa,
tramitazio administratiboa, sistema abian jartzea eta, gutxienez,
lehen urterako mantentze-lanak.

OMENALDIA ABELTZAINEI
Ordezkari publikoek Loli Abin Guaresti, Jose
Manuel Bilbao Elorza, Nieves Martínez de
Albeniz Ubago eta Angel Mª Saez de Zuazaola
Martinez de Lizarduy abeltzainak omendu
zituzten Juan de Urrutia plazan egindako
ekitaldian.
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herriz herri

Artziniega
Zurrumurruen aurkako estrategiak garatzen hasiko
dira gaur Artziniegan
Testua
Txabi Alvarado Bañares

Toñi Luengas frontoian egin zuten aurkezpena. Aiaraldea.eus

Irailaren 21ean -astearteaaurkeztu zuen CEAR-Euskadik
Zu r r u mu r r u e n Au r k a k o
Estrategia A r tzin iegan,
A r tziniegako
Udalaren
eta Aiarako Kuadrillaren
laguntzarekin. Toñi Luengas
frontoian izanz en zita, goizeko
hamaiketan.
Dinamika
aurkeztea
eta
"kulturen
ar teko
elkarbizitzarako gune bat
irekitzea" izan da ekimenaren
xedea. "Hemendik aurrera,
jarduera
eta
ekintza
desberdinen bidez bidea
egingo dugu hainbeste zarata
sortzen duten eta elkarrekin
bizitzen uzten ez diguten
zur r umur r uak ekiditeko",
azaldu dute antolatzaileek.
Horretarako, indarra egin
nahi dute herritar bakoitzak

Dinamika
eskualdeko
beste herri
batzuetan ere
aurkeztu da
dagoeneko,
Laudio eta
Amurrion kasu

bere harreman pertsonaletan
eta egunerokoan eragiteko
duen "ahalmenean".
Eskualdean hedatuz
Dinamika eskualdeko beste
herri batzuetan ere aurkeztu
da dagoeneko, Laudio eta
Amurrion kasu, eta lan-talde
iraunkorrak sortzera iritsi dira.
2016an
abiatu
zen
egitasmoa, antolatzaileek
oroitu dutenez: "Arabako
Foru Aldundiak agintaldiko
lan ildo gisa finkatu eta
elkarbizitzaren aldeko planak
eta xenofobiaren aurkako
borroka sustatu ondoren, eta
ZAS! Zurrumurruen Aurkako
Sarearekin bate egin ondoren,
gure lurraldean zurrrumurruen
kontrako
ohar tarazpen
sozialeko estrategia bat abiarazi
zen, zehazki Arabako Lautadan,
Aiaran eta Kanpezu-Arabako
Mendialdean".
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herriz herri
Laudio
Foru Aldundiak
3 milioi euro
inbertituko
ditu Kultur Etxe
zaharberritzeko

Bederatzi emakume
erreferente, itzalpetik
argira

Lamuza Parkeko kasinoan aurkeztu zituzten proiektuaren oinarriak. AFA.

Azaroaren 10era arte egongo da ikusgai erakusketa. Aiaraldea.eus

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
P r e nt s au r r e ko a e sk a i n i
zuten atzo Laudioko Lamuza
parkeko kasinoan Cristina
Gonzalez Enplegu, Merkataritza
eta Turismo Sustapeneko eta
Foru Administrazioko foru
diputatuak eta Gaizka Camino
Arkitektura Zerbitzuaren buruak.
Lamuza Jauregiaren barnealdea
zaharberritzeko proiektuaren
oinarriak aurkeztu zituzten
bertan.
Eraikinaren funtzionaltasuna
eta irisgarritasuna hobetzea
dira atzo aurkeztutako esku
hartzearen helburu nagusiak,
betiere jauregia irakaskuntza
eta kultura zentro bezala
mantenduz.
3 milioi euro
Aldundiak 3 milioi euro
inbertituko ditu, ia 4.000 metro
koadroko azalera duen erakinaren
barnealdeko zaharberritzea
gauzatzeko. Inbertsio horri
gehitu behar zaio iaz gastatutako
2,8 milioi euroko partida, fatxada
zaharberritzeko egindako esku
hartzera bideratu zena.
“Lamuza Jauregia berritzen
guztira 6 milioi euro inbertituko
ditugu bi fasetan, Laudioko

herritarrek hezkuntza eta
kultura
jardueretarako
zentro gisa erabil dezaten
erosotasunez, irisgarritasunez,
praktikotasunez…
Eta,
gainera, bertako elementu
baliotsuenak gordetzeko mimoz
z a h a r b e r r it ut a ko e r a i k i n
historiko batekin harro egon
daitezen", azaldu du Cristina
Gonzálezek.
Besteak beste, eraikinaren banaketa funtzionala ahalbidetu nahi
du Aldundiak. Horretarako, jauregiko hegalak mutur batetik bestera lotuko dituen korridore berri bat
eraikiko dute. Gainera, irisgarritasuna mantentzeko zoladura aldatu,
arrapala txikiak eraiki eta hainbat
espaziotako kotak jaitsiko dituzte.
Areto eta eraikin desberdinen artean sarrera berriak egingo dituzte, hala nola, Gaztetxea kokatuta dagoen kapera zaharraren eta kultur
etxeko sarrera nagusiaren artean.
Igogailu berriak instalatuko dituzte
gainera, baita komun guztien irisgarritasuna bermatu ere.
Obrak 2022an
Foru Gobernuak datozen asteetan aterako ditu oinarrizko proiektua garatzen duen exekuzio
proiektuaren idazketa lanak.
Obrak 2022an lizitatu eta esleitu
nahi dituzte.

Testua
Txabi Alvarado Bañares
" It za lp e ko em a k u me a k "
erakusketa inauguratu zuen
Laudioko Udalak Lamuza
parkean. Sabino A rana
f u ndazioa k atondu du
erakusketa eta otsailean jarri
zuten ikusgai lehenbiziko aldiz,
Tolosan. Bigarren geltokia
izango da Laudio. Bi ildo nagusi
ditu erakusketak: memoria
historikoa eta emakumeak.
Hain zuzen, "euskal emakumeek
Gerra Zibilean eta gerraostean
jasandako abusuak eta
indarkeria" ezagutzera ematea
da proiektuaren xede nagusia.
Dozenaka herritar bertaratu
z i r e n K a si n o a n e g i n i ko
inagurazio ekitaldira, eta hainbat
ordez k a r i i n st it u zion a lek
hartu zuten hitza bertan:
Ander Añibarro (Laudioko
Alkatea), Beatriz Artolazabal
(Berdintasun, Justizia eta Gizarte
Politiketako sailburua), Mireia
Zarate (Sabino Arana Fundazioko
presidentea) eta Ainhoa Campo
(Berdintasunaren eta Giza
Eskubideen zuzendaria Arabako
Foru Aldundian).
Erakusketa bi zatitan banatuta
dago, baina Kasinoaren terrazan
kokatutakoa da deigarriena, aia-

Laudioko 9
emakumeren
bizitzak
omendu
dituzte
“Itzalpeko
emakumeak”
erakusketan

raldearrentzat behintzat. Eskualdeko 9 emakumeren bizitzen nondik norakoak plazaratu dituzte bertan. Bisita gidatu hunkigarria egin
zuten inagurazioaren ostean Kasinoko terrazan barrena. Aipatutako
emakumeen lagun eta senide ugari bertaratu ziren ekitaldira, eta eurekin bizitako anekdota ugari partekatu zituzten gainontzeko herritarrekin. “Belaunaldien arteko zubiak” eraikitzea da erakusketaren
zati honen xedea, u+++daleko kideek azaldu dutenez. “Proiektua
gure gizartea osatzen duten belaunaldiak hurbiltzeko bidea izango litzateke”, adierazi du Loli Muriel Berdintasun zinegotziak. Maite
Cortazar Kultura zinegotziak, bere
aldetik, nabarmendu du erakusketa “lagungarria” izango dela “egungo errealitatea interpretatzeko, memoria historikoa berreskuratzeko
eta bizikidetzatik eta berdintasunetik abiatuta etorkizuna eraikitzeko”. Kultur Etxean dagoen gunean, aldiz, testuinguru orokorra
izan dute hizpide. Euskal Herriko
hainbat emakume erreferenteren bizitzak gogora ekartzeaz gain,
Guda Zibilean eta gerraostean bizitakoak lantzen dira erakusketaren zati horretan, hainbat argazki,
lekukotza eta objetu zaharren bidez. Erakusketa astelehenetik ostiralera bitartean egongo da ikus-
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2021/09/22
2021/10/06

Egun osoko egitaraua
Antolatzaileek egun osoko jarduerak

Urteroko erreferente feminista izateko
bokazioz antolatu dute Artziniegako
Mugimendu Femnistak eta Artziniegako
Udalak irailaren 25eko Artzi-Festa feminista.
Herritik harago, eskualdean ere eragin nahi
dute jardunaldiek.

prestatu dituzte jaialdi feminista gorpuzteko.
Larunbatean, goizeko 11:30ean emango diote
hasiera eguneko egitarauari. 12:00etan
Hegoaldeko Muga izango dute hizpide CEAR
Euskadiko kideek gidatuko duten solasaldian,
bertan ikuspegi feministaz analizatuko dituzte
migrazio politikak. Jarraian trikipoteoa egingo
dute herrian zehar.
Arratsaldean La Basuk rap tailerra eskainiko

du, eta Elvirusek bere olerkiak taularatuko ditu
ere.
Eguna borobiltzeko Haizeatxo eta Ningra rap
abeslari arabarrek eta Maria Ruiz eta La Marek
kontzertua eskainiko dute. Dagoeneko bete
da COVID-19ari aurre egiteko neurriengatik
ezarritako edukiera, eta antolatzaileek norbait
joan ezin baldin bada jakinarazteko eskatu
dute, “ez dadin inor egunaz gozatu gabe geratu”.

feminismoa herrian errotzea helburu

Artzi-Festa feminista

agenda

19:00 LAUDIO
AUKERAN DANTZA
KONPAINIA
Herriko Plaza

09.25 Larunbata

20:00 LAUDIO
OSCAR DURAN MAGOA
Alberto Acero

09.24 Ostirala

19:00 OROZKO
BERTSO SAIOA
Onintza Enbeita, Unai Iturriaga,
Oihana Bartra eta Etxahun
Lekue
Lehendakari Plaza

09.24 Ostirala

18:00 LAUDIO
NEREA APODAKAREN
ERAKUSKETAREN
INAUGURAZIOA
KulturLab ekimenak antolatuta
Lamuza Parkea

09.24 Ostirala

IKUSKIZUNAK

17:30 URDUÑA
MUSIKA JAIALDIA
Ernai Gazte Antolakundeak
antolatuta
Herri Eskola

10.02 Larunbata

19:00 LAUDIO
SOROTAN BELE GOGOAN
Jentilzulo kulturguneak
antolatua
Frontoia

09.26 Igandea

13:00 LAUDIO
‘¡QUE VIVA MEXICO!’
San Roke Musika Bandaren
kontzertua
Aldai Plaza

09.26 Igandea

19:00 OROZKO
AGATE DEUNA ETA HASPEREN
ABESBATZAK
San Juan Bautista eliza

09.25 Larunbata

9:30 AMURRIO
ESKALADA
Euskarabide egitasmoaren
barruan antolatutako
multiabentura jarduera

10.02 Larunbata

18:30 LAUDIO
SUGARREN MENDE
Liburu-aurkezpen ilustratua
Asisko Urmeneta eta Helena
Xuriorekin
Faktoria

10.01 Ostirala

Toñi Luengas frontoia

11:30 ARTZINIEGA
ARTZIFESTA FEMINISTA
Udalak eta mugimendu
feministak antolaturiko egun
osoko egitaraua

09.25 Larunbata

9:30 AMURRIO
COASTERING
Euskarabide egitasmoaren
barruan antolatutako
multiabentura jarduera
Telefonika

09.25 Larunbata

BESTELAKO
JARDUERAK

17:00 AIARA
IGANDE ARRATSALDEAK
FAMILIAN
Monda Lironda pailazoak eta
eskulan tailerra
Arespalditzako eliza

09.26 Igandea

HAURRENTZAKO
EKINTZAK

11:00 AMURRIO
BaKQ ZIURTAGIRIARI
BURUZKO IKASTAROA
Izen ematea: 945062501
Kultur Etxea

09.30 Osteguna

16:00 LAUDIO
ETXEZ ETXEKO ARRETA
IKASTAROA
Laudioko Udalak antolatutako
ikastaroa
Garapen Agentzia

09.27 Astelehena

09.24 Ostirala
20:00 AMURRIO
DR. MAHA’S MIRACLE TONIC
Amurrioko Parkea

IKASTAROAK

MUSIKA
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Ernai Gazte Antolakundeak jaialdia
antolatuko du datorren urriaren 2an
Urduñako Herri Eskolako patioan.
Iramo, 4 Bancos, Leie Meie, Zutik!, Erasoz
Erantzun, Aiaraldeko Soinu Sistema eta
Raperu igoko dira arratsaldeko 17:30ean
hasiko den elkartasun jaialdiko oholtza
gainera.
Sarrerak salgai daude dagoeneko
Laudioko Ilargi, Amurrioko Txokogorri,
Urduñako Mugalde, Bilboko Errondabide

Amurrioko Gazte Asanbladak twerk
tailerra antolatu du ostiral honetarako
-irailak 24- Amurrioko Gaztetxean
bertan. Andere Morillok gidatuko du
saioa. Arratsaldeko 18:00etan hasiko
dute tailerra. Iragan udan egin zuten
lehendabizikoz tailerra. “Goaz aske
sentitzera, musikaren erritmora gorputza
askatu eta gozatzera!” adierazi dute
asanbladako kideek.

Hogeita lau elkarteak, Aiarako Udalarekin elkarlanean,
Iagnde arratsaldeak familian egitasmoari heldu dio berriro
ere. Aste honetan -irailak 26- bi ekintza burutuko dituzte
Arespalditzako eliza aurrean. Arratsaldeko 17:00etan
Desioak ikuskizuna eskainiko dute Monda Lironda
pailazoek, eta 18:00etan eskulan tailerra egingo dute.

Arratsaldeak
familian eta euskaraz

Aurten Sanantolinek ez dituzte herriko kaleak festa
giroz bete iraileko lehenengo egunetan. Horrela ebatzi
zuten Antolinzaleak Jai Batzordeak eta Orozkoko Udalak
herriko eragileekin hainbat bilera egin ostean. Orozkok,
ordea, ez dio uko egin ekimen kulturalez jositako
hilabete batez gozatzeko aukerari, eta hilabete osoko
agenda kulturala jarri zuen abian Udalak. Asteburu
honetan egingo dituzte agenda kultural horretako azken
bi jarduerak: Agate Deuna eta Hasperen abesbatzen
emanaldia eta Jentilzulo Kulturguneak antolatutako
“Sorotan Bele gogoan” kontzertua.

emango diote Orozkon

Iraileko egitarauari agurra

eta Gasteizko Garraxi tabernetan, eta 5
euroko prezioa izango dute.
Jaialdian edariak eta jatekoa eskatzeko
aukera egongo da.
2019an Tubacexeko lan heriotzak
s a l at z e ko e k i m e n e n gat i k G a z te
Antolakundeko kideek jaso duten 7.000
euroko isun eskaerari aurre egiteko
bideratuko dute jaialditik ateratako dirua.
Izan ere, gazteek azaroaren 30ean izango
dute epaiketa.

Elkartasun musika jaialdia
antolatu dute ‘Oraina margotuz
geroa eraiki!’ lelopean

Twerk
tailerra
Gaztetxean
20:30 LAUDIO
HARROBIAN
Dantza Bertikala eta proiekzioa
Faktoria

10.02 Larunbata

18:00 AMURRIO
‘KOTONDARRAK’
Anita Maravillas antzerki
elkartea
Amurrio Antzokia

10.02 Larunbata

aiaraldea.eus

INFO +

18:30 LAUDIO
‘NORA’
Laudio TOP zinema
Laudioalde aretoa

10.02 Larunbata

Telefonika
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Hezkuntzaren eta
zaintzaren harietatik
tiraka, borrokak etenik
izan ez dezan

Batzalarrin kalean egin zituzten solasaldiak. Aiaraldea.eus

Zaintzari eta hezkuntzari buruzko mahai inguruak antolatu zituen Aiaraldeko Greba Batzordeak
larunbatean Laudion, ikasturte berriari hasiera emateko eta “su txikiak” pizten jarraitzeko.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
Urtea oraindik amaitu ez den
arren, erraz aurreikusi daiteke
Tubacexeko greba mugagabea
izango dela, seguraski, gurean
2021an egon(go) den gertakari
esanguratsuenetako bat.
Baina dena ez da Tubacex,
Aiaraldea osoa da alerta gorrian
dagoena, eta beharrezkoa da
bailaran jazotzen diren beste
egoera eta borrokei (askotan
periferian geratzen direnak)
ere erreparatzea, eskualde gisa
urratsak ematen jarraitzeko.
Hor i a ld a r r i k at u z ute n
Aiaraldeko Greba Batzordeko
kideek iragan larunbatean
Laudion
antolatutako
jardunaldietan. “Haritik tiraka”
izena jarri zioten ekimenari. Hari

askok osatzen dute eskualdeko
ehun sozial eta ekonomikoa,
baina larunbateko zitan bitan
jarri zuten arreta: hezkuntzan
eta zaintza sektorean.
Hezkuntza hizpide
Bi mahai ingurutan landu
zituzten ildo horiek. “Hezkuntza
A ia ra ldea n: B or roka eta
erronkak” izenburua jarri
zioten lehenengoar i. Sei
pertsonek hartu zuten hitza:
Zabaleko Bizirik! plataformako
eta Lamuza Eskolako Guraso
Elkarteko bina kidek eta
Ikama ikasle antolakundeko
eta
Aramaioko
Herri
Curriculumeko banak.
Zabalekoko kideek euren
sorrera izan zuten hizpide:
“Sorpresaz jaso genuen eskola
itxi nahi zutelako informazioa”.

Eskolaren itxierak sektore
prekar izatuenei eragingo
liekeela
nabarmendu
zuten baita ere: “Irakasleek
beste
toki
batzuetan
izango dute lana, baina zer
gertatuko da jantokietako
langileekin, laguntzaileekin,
garbitzaileekin?”.
Zabalekotik harago eraman
dute eskolaren itxieraren
aurkako dinamika, beste
sektore batzuekin lan eginez,
Tubacexeko langileak edota
pentsiodunak kasu. “Kontua
ez da Zabaleko ixten ari direla,
Aiaraldea osoa prekaritzatzen
ari direla baizik. Hezkuntza
kolpat ze a k etork i zu ne a n
jarrera kritikoa izango duten
pertsonak murriztea dakar”.
Ildo horretan, “hezkuntza
publikoaren beharra” jarri zuten

“Kontua ez
da Zabaleko
ixten ari direla,
Aiaraldea osoa
prekaritzatzen
ari direla
baizik”

larunbatean mahai gainean
behin baino gehiagotan.
“Konplexuak bazter tzeko”
deia egin zuten plataformako
kideek: “Gurasooi dagokigu
haurren eskubideak bete
daitezen exijitzea, ez eskatzea,
exijitzea”.
Lamuza Ikastetxeak antzekotasun asko ditu Zabalekorekin.
Laudioko herriguneko hezkuntza zentro publiko txikiena da, bertako guraso elkarteko kideen mahai inguruan nabarmendu zutenez. Eurek ere bizi izan dute “desmatrikulazio” prozesua, eta “garaipen txiki bat” lortu berri dute
alor horretan: “ikasturtea amaitu genuenean hezkuntza delegaritzak 2-3 urteko gelak bateratu zituen, matrikulazio nahiko egon
ez zirelako. Baina gero jende gehiago agertu zen eskolan matriku-

19

AIARALDEA #148 2021ko irailaren 22a

kronika
latzeko prest, eta ezin zuten. Hori
ere bada eskola hiltzeko modu bat.
Kasu honetan, delegaritzara bidali dugun idazkiak eragina izan du
eta ikasturte honetan 2 zein 3 urteko gelak izango ditugu”.
Ikasleen ikuspegia
Ikasleek ere plazaratu zuten euren hitza Ikama ikasle antolakundearen eskutik iragan ikasturtea
“guztiz desfasatua” izan zela ebatzi zuen ikasle mugimenduko kideak, “espero dugu aurtengoa
hobea izatea, baina ez dirudi”.
Pandemiaren ondorio asko ikasleek ordaindu behar izan dituztela ere nabarmendu zuen, eta kontrol soziala ere handitu dela ikastetxeetan.
Eta, egoera honetan, lortu dute
garaipenik ikasleek? “Amurrion
Ikasle Eguna antolatu genuen eta
bertan persona batek aipatu zuen
garaipen nagusia Ikama bera dela.
Oso lorpen handia da mugimendu bat zerotik hastea. Gizarteak
uste du ikasleak, gazteak izateagatik, ez garela gure erabaki propioak hartzeko gai, eta kontrakoa
frogatu dugu guk”.
Herri curriculuma
Aramaioko Herri Curriculuma-

ren osaketan aritutako kideak,
bere aldetik, esperientzia horren
nondik norakoak kontatu zituen.
“Gure mugimendua 2015an hasi
zen. Garai hartan LOMCEa ezartzen hasi ziren eta ikusi genuen herri moduan erantzun behar geniola. Inposaketa guzti horien aurrean proposamen bat garatu behar genuen, Aramaiotik eta Aramaiorentzat”.
Horrez gain, salatu zuten
hezkuntza “bigarren mailako
borrokatzat” hartzen dela, “eskubide ekonomikoen aldeko borrokek” arrakasta gehiago dutelako. “Kalitatezko hezkuntza baten aldeko borroka ez da hain
mobilizatzailea, bere ondorioak
ez direlako hain ikusgarriak epe
laburrean eta, beraz, desgasteko
borroka bat suposatzen dute gizartean, pixkanaka kentzen dizkigute eskubideak”.
Zaintzarik ez zaintza sektorean
Hezkuntzari buruzko solasaldiaren ostean egin zen zaintza sektoreari buruzkoa, “Zaintzak erdigunera: Cuidemos de las que nos
cuidan” izenburuarekin. Oso argazki esanguratsua izan zen mahai inguruan ikusi ahal izan zena:
zaintza sektoreko hamaika lan-

Sektore desberdinetako langileek euren problematikak aurkeztu zituzten. Aiaraldea.eus

“Ez dugu
eskola
publikoa soilik
defendatzen,
eskola txikiaren
defendatzaile
sutsuak ere
bagara”

gilek hartu zuten hitza, emakumeak denak, eta sektore horretan
bizi den prekarietatearen erretratu zabala eskaini zuten.
Prekarietatea “kontratuan bertan” hasten dela azaldu zuten Zabalekoko Eskolako jantokiko langileek. “Kontratu finko ez-jarraia
dugu. Udan langabeziara goaz eta
batzuetan ez dugu langabezia kobratzeko eskubiderik ere”.
Lan zama oso handia dela ere nabarmendu zuten. “Begirale bakarra egon daiteke 37 haurrentzako.
Lana prekarioa da eta soldata ez
da lan zamarekiko proportzionala. Zer gara sistemarentzako? Ikusezinak, baina funtsezkoak”.
Aiaraldeko nagusien egoitza
publikoetako kideek hartu zuten
hitza jarraian. Egoera “kezkagarria” bizi dutela nabarmendu zuten. “Badirudi geroz eta hurbilago gaudela egoitza pribatuetako
egoeratik. Langile gehienak nagusiak dira. Lan zamak ez digu nagusiak zaintzea ahalbidetzen, eta
sekulako frustrazioa eragiten du
horrek. Ez dugu grebarako eskubiderik, zerbitzu minimoak ehuneko ehunekoak direlako orain... eta
hori guztia diru publikoarekin ordaintzen ari gara gu guztiok”.
Sektore pribatua “are prekarizatuagoa” dago, Artziniegako La En-

cina egoitzako kideen esanetan.
“Denbora ratioak faltsutzen direla” nabarmendu zuten bertako
bi beharginek. “15 minutu dituzu pertsona bat dutxatu, bizarra
moztu eta janzteko, eta gure lanpostuarekin bat ez datozen beste hainbat lan egin behar ditugu”.
Egoitzako lau paretetatik kanpora begira, aldiz, dena “makillatzen” dela salatu dute emakumeek.
“Hamar egun lehenago dakigu Lan
Ikuskaritza etorriko dela, eta dena
prestatzen da horri begira”.
Horren guztiaren eraginez, lanbaldintzen erritmoa ezartzen diete egoitzako erabiltzaileei, eta eurek autonomia galtzea dakar horrek: “Horren ondorioz sortzen
den frustrazioak eragin zuzena du
gure bizitza pertsonaletan”.
Etxez etxeko langileak
Etxez etxeko langileen egoera
ere ez da samurra. “12 orduz egon
behar gara eskura, 8:00etatik
20:00etara. Tartean 4 orduko atsedenaldia uzten digute, baina askotan ez du bazkaltzeko orduarekin kointziditu ere egiten”, azaldu
zuen Laudion lan egiten duen sektore horretako emakume batek.
Mahainguruko entzuleetako
batek (etxez etxeko zerbitzuan ere
lanean aritutakoa) COVID-19aren
inguruan galdetu zion hizlariari.
Pandemiaren lehen hilabeteetan
bizitakoak ekarri zituen gogora
honek: “ez genuen ezer. Maskarak
ekaina-uztailean hasi ginen jasotzen. Ni oso gaizki sentitu nintzen,
beldur askorekin, nigatik eta nik
zaintzen nituen aiton-amonengatik. Oso egoera animiko txarrean
egin nuen lan, eta enpresara deitzen genuenean esaten ziguten ez
zutela ez musuko ez amantalik,
eta gure kabuz moldatu behar ginela. Salaketa jarri nuen enpresan,
ez soilik materiala ez zutelako, baita mespretxuz tratatzen gintuztelako ere”.
“Aspaldidanik daramagu arrisku biologikoaz ohartarazten”, gaineratu zuen Bizkaiko egoitzetako
borrokan aritutako langile batek,
“hori aldarrikatzean zorotzat hartzen gintuzten, baina orain koronabirusa iritsi da eta agerian geratu
dira arrisku horiek”.
Denbora beharra
Beharrizan nagusiaz galdetuta,
hizlari guztiek bat egiten zuten
erantzunean: denbora. “Saiatu 35
minututan 20 umeri jaten ematen”, erantzun zuen jantokietako
langileetako batek, “gainera, ez gaituzte umeen egoeraz informatzen. Nik 21 urte daramatzat jantokiko langile moduan, eta lehen urteetan bai elkarbanatzen ziguten
umeei buruzko informazioa. Euren egoeraren berri baduzu auke-
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ra duzu arreta horretara moldatzeko, bestela ez”.
Jantokietako beharginek nabarmendu zutenez, gustuko dute
umeekin egotea, baina ez dute horretarako denborarik.

“Gero
esaten dute
absentismoa
altua dela…
baina denok
hartzen dugu
parazetamola
gosaltzeko eta
denok ditugu
pomadak
etxean”
Antzeko egoera deskribatu zuten egoitzeko langileek: “Egin proba bat etxean: kalkulatu zenbat
denbora behar duzuen jaiki eta gosaltzen jartzeko. Ba guri 15 minutu
ematen dizkigute persona bakoitza artatzeko, egiatan 14 minutu eta
50 segundu diren arren. Umeak
edo menpekotasun egoeran dauden pertsonak badituzue pentsatu zenbat denbora behar duzuen
jeiki eta gosaltzen hasteko”.
Erabiltzaileen profila aldatu
dela ere ohartarazi zuten. “Orain
jende gehiena egoitza pribatuetatik dator. Lehen jendea gazteago
hiltzen zen eta orain erraz iristen
gara 90 urte betetzera. Baina geroz
eta aurrekontu gutxiago dago eta
materiala erabat zaharkitua dago”.
Etxez etxeko zaintzetan, berdin.
“Etxez etxe goaz korrika eta etxe
bat Aretan egon daiteke eta bestea
Gardean, hori Luiaondora joan behar ez bazara”.
Nola lortu daiteke denbora gehiago? Erantzun argia eman zioten galdera horri ere: “Inbertituz,
inbertituz eta inbertituz”. “Egokiena izango litzateke instituzio publikoak gehiago inplikatzea eta
diru gehiago sartzea, nagusientzako zein langileentzako baldintzak hobetuz, gu ondo bagaude eurak ondo egongo direlako”, azaldu
zuen etxez etxeko beharginak.
Gaixotasun profesionalak
Lan gaixotasunak ere izan zituzten hizpide langile guztiek. “Ditugun gaixotasun gehienak lan
gaixotasunak dira, baina adinari egozten dizkiete”, salatu zuen
etxez etxeko langileak. “Gero esaten dute absentismoa altua dela…
baina denok hartzen dugu parazetamola gosaltzeko eta denok ditugu pomadak etxean”, gehitu zuen
egoitza publikoetako behargine-

Zaintza sektoreko langileak. Aiaraldea.eus

tako batek, eta beste datu esanguratsu bat jarri zuen mahai gainean:
“egoitzetako langile askok COVID
jarraitua deritzon gaitza dute, baina ez da lan gaixotasuntzat hartzen”. Egoitza pribatuetan, berdin
edo okerrago: “25 pertsona altxatu
behar ditugu 2 langileren artean”.
Zaintzaren negozioa
Zaintza balioan jartzen ez den
arren, negozio itzela dela nabarmendu zuten langileek. “Multinazionalak egoitza pribatuak eta
hitzarmenezkoak eskuratzen ari
dira, sare publikoa desagertzen
ari den bitartean. Lan hau diru publikoarekin egiten da, baina pribatua da: enpresa pribatuei ematen
diete dirua, eta gero guri ogi apur
batzuk baino ez dizkigute ematen”.
Ildo horretan, hainbat datu esanguratsu eman zituen Bizkaiko
egoitzetako greban egondako lan-

“Langile
gehienak
nagusiak dira.
Lan zamak ez
digu nagusiak
zaintzea
ahalbidetzen,
eta sekulako
frutrazioa
eragiten du
horrek”

gileak: “Bizkaian 11 egoitza publiko
baino ez dira geratzen, eta 2.0003.000 euro ordaintzen dira plaza bakoitzeko. Ez dakit zergatik ez
gauden kaleak erretzen”.
Ate birakariak ere salatu zituen
emakume horrek: “Sergio Murillo,
Bizkaiko Foru Aldundiko Ekintza
Sozialeko diputatua, Orue erresidentziako zuzendari izan zen, adibidez”. Horren aurrean, “sistema publiko eta doako baten beharra” aldarrikatu zuten hizlariek.
Erreklamatzearen garrantzia
Babestu Elkarteko bi kide bertaratu ziren solasaldira publiko moduan, baina solasaldira batu ziren
gero. Egoitzetako problematikan
erabiltzaileen senideek duten garrantzia nabarmendu zuten. “Aldundiak oso pozik daude, senideek
ez dugulako protestatzen”.
Artziniegako La Encina egoitzan

gertatutakoa jarri zuten horren
adibide moduan: “Ez zieten paseorik ematen uzten, baina bertan
dauden 50 familietatik bakarrak
egin zuen erreklamazioa. Alkatearekin eta Aldundiarekin hitz
egin ostean lortu genuen egoera
aldatzea”.
“Kartzelako erregimentzat”
jo zuten pandemiak egoitzetan
utzitakoa. “Gure senideek euren
bizitzetako bi urte galdu dituzte”.
Gauzak hala, zerbitzu hobeagoa
eskatzeko deia luzatu zieten egoitzetan senideak dituzten pertsonei. “Zaintzak guztion afera dira,
baina ez gara horretaz jabetzen,
horrelako egoera bat kudeatzea
egokitzen zaigun arte”.
Antzeko zerbait aipatu zuten jantokietako langileek: “Gurasoengan dago gakoa, guk eskuak lotuta ditugu. Gurasoak inplikatu behar dira, eskola ezin da
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cok: “Etxeko langile batzuk kalean geratu dira lana galdu dutenean, etxerik gabe, eta erresistentzia kutxa osatu behar izan dugu”.
Atzerritarren legea ere aipatu
zuen: “Atzerritik datozen pertsonak derrigortzen dituzte hiru urtez eskubideak murriztuta izatera. Pertsona horietako asko bost
hilabetez egon dira giltzapetuta zaintzen zuten pertsonarekin,
senideek esaten zutelako kalera
ateratzen baziren COVID-19a hartuko zutela”.
Bukatzeko, “gizonei eta estatuari” luzatu zien zaintzaren alorrean dituzten ardurak hartzeko
deia. “Hemen emakume asko badaude gizon asko orain arte oso
eroso egon direlako da”.
Dena dela, “poza” adierazi
zuen Trabajadoras no domesticadas taldeko kideak, mahai ingurua “espazio publiko” batean
egin zelako. Laudioko Batzalarrin
eta Araba kaleen arteko bidegurutzean egin ziren larunbateko
jardunaldiak, eta terrazetan, paseoan edota balkoietan zeuden
hainbat bizilagunen arreta.

haurren aparkaleku hutsa izan”.
“Gizonei eta estatuari” mezua
Aiaraldetik kanpoko bi gonbidatuk hartu zuten hitza mahai inguruan. Trabajadoras no domesticadas-eko kide den Txefi Rocok
(etxeko langileen kolektiboa) eta
Bizkaiko erresidentzietako borrokan aritutako Soraya Garciak.
Lehenengoak aipatu zuen
zaintzak direla “gizarte eta herri moduan” dugun erronka, eta
baita “kontraesan eta pribilegioen iturburu” ere. “Publikora
eraman behar dira, banatu behar dira, sozializatu, politizatu.
Zaintza espazioak problematizatu behar dira. Ez da kasualitatea
orain hitz egiten dauden guztiak
emakumeak izatea, sistema kapitalista, patriarkal eta kolonialaren isla baizik”.
Etxeko langileek bizi duten
egoera ere deskribatu zuen Ro-

Borrokak merezi du
Soraya Garciak Bizkaiko egoitzetan egondako greba luzearen
nondik norakoak azaldu zituen.
“Gatazka gogorra izan zen, baina pena merezi izan zuen”. Hala
ere, bere ustez, borroka egiteko
arrazoiek bere horretan diraute. “Tranpak egin dituzte adostutakoa ez betetzeko. Ez da logikoa
herrialde bakoitzean hitzarmen
ezberdin bat egotea. Imajinatzen
duzue Arabako mediku batek Bizkaiko batek baino gehiago kobratzea?”.
Horregatik, grebak aurrera
jarraitu beharko lukeela aldarrikatu zuen Garciak, “amaierara arte”. “Uzten digutenean (orain grebetako gutxieneko zerbitzuak %100ekoak baitira) ziur denak kalean ikusiko dugula elkar”.
Tiraka jarraitzeko deia
Bi mahainguru horien ostean,
ekitaldia egin zuen Aiaraldeko
Greba Batzordeak Herriko plazan.
Hainbat sektoreetako kideek
parte hartu zuten bertan, eta borrokan jarraitzeko deia luzatu zuten, udazken bizia datorrela iragarrita. “Urrirako aurreikusita
daukagun urrats erraldoia aurreratzen dizuegu: bertan egingo ditugu publiko emergentziazko puntuak, eskualdeko eragile
sozial eta sektore anitzen artean
adostutakoak, Aiaraldean etorkizun duin bat eraikitzera bidean”.
Gauzak hala, “su txikiak” pizten jarraitzeko deia luzatu zuten,
haria eten ez dadin.

MAIDER URTARAN, MADDI ISASI,
LEIRE SANJURJO, LUDIO TEMIÑO
SOS AIARALDEA

Zaindu ditzagun zaintzen gaituztenak

“Pertsonak ondo (edo hobeto) sentitu daitezen laguntzeak ondo sentiarazten nau. Eta
nire lana gogoko dut, zaintzea gogoko dut, sufritzen duten horiei bizi kalitatea hobetzen
laguntzea”. “Umeekin egotea, entzutea, hezkuntza prozesuaren parte izatea da nire lanaren
alderik politena”. Ezkutuan eta aitortzarik gabeko zaintza lanaz harro hitz egiten duzue.
Zaintzea zeinen ederra den gogorarazten diguzue berriz ere, inoiz jakin izan bagenuen
behintzat.
Harrotasunez bai, baina kezkaz ere, frustrazioz, nekatuta, minduta aritzen zarete. Zaintza
lanek eragin dizueten min fisikoarengatik, eta baita sistema kapitalista patriarkal honek
zaintzarekiko duen mesprezuak eragin dizuen min psikologikoarengatik.
Asteburu honetan Aiaraldeako kaleetan entzun ditugu zaintza sektoreko hainbat eremutan
diharduten emakumeen errelatoak. Hunkigarriak eta kezkagarriak.
Alde batetik, zaintzeko eskaintzen zaizuen baliabide faltagatik: denbora murriztua,
erritmo biziak, segurtasun eza, baita material eta inbertsio falta. Eta bestetik, lanpostuetan
bizi dituzuen egoera prekarioengatik: behin-behinekotasun tasa altuak, txandakatzea,
kualifikazio eta ordainsari-maila baxua, besteak beste. Honek guztiak agerian uzten ditu
zaintzaren aitorpen sozial eta profesional falta, gero eta konplexuagoak diren egoerei
erantzuteko prestakuntzarik eza, edota norberaren eta lanaren mailaz igotzeko aukera falta.
Errealitate gordina bizi da Aiaraldeako erresidentzietan, eskoletako jantokietan, etxez
etxeko langileen zerbitzuan, baita garbiketa sektorean ere. Sektore feminizatuak denak,
bazterrekoak, sistema honetan ezkutukoak, baina gure gizartean funtsezkoak.
Esandakoak entzun eta gero, emakume hauen umiltasunak liluratu gaitu gu. Izan ere, zer
aldarrikatzen duzuen galdetzen zaizuenean: “denbora” diozue. Zaintzeko, ume zein heldu
bakoitzaren erritmoak errespetatzeko, eta behar fisiologikoez harago pertsonak modu
integralagoan artatzeko denbora. Zaintzea ere entzutetik, ulertzetik eta konfiantzazko
harremanak garatzetik asko duelako.
Baina gu nekatu gara, eta uste dugu badela garaia emakume eta herritar bezala eskatzetik
exigitzera igarotzeko. Herritar bezala dagozkigun eskubideak bete daitezen nahi dugu, eta
dagokienei erantzukizuna har dezaten eskatu.
Azken garaiotan suertatzen ari den zaintzen pribatizazio prozesuen aurrean sistema
publiko eta komunitarioaren beharra exigitzen dugu. GUZTION zaintza beharrak kalitatez
asetuko dituena. Eta ez genituzke onartu behar sistema publikoa pribatua baino hobea dela
diotenen diskurtso konformistak. Hobea izateaz gain, kalitatezkoa ere izan behar duelako.
Guztientzat, hurbila eta duina. Eta gure zaintza beharrekin negozioa egin nahi duten enpresa
pribatuek eskaini dezatela maila honetatik gorako zerbitzua! Gure bizitzekin negozioa egin
nahi dutenek aurrez aurre aurkituko gaituzte!
Hautsi dezagun herritar autonomo eta independentearen mitoa. Denok behar(ko) dugu
zainduak izan gure bizitzan zehar. Aiaraldean ere eman dezagun pausu bat aurrera zaintzen
demokratizaziorantz, aitortza politiko-sozialerantz, zaintzen banaketa justurantz eta
zaintzaileen baldintza duinak lortzeko biderantz.
ZAINDU DITZAGUN ZAINTZEN GAITUZTENAK!
SOS AIARALDEA, SOS ZAINTZAILEAK!
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2021eko iraila

O P O R R E TAT I K B U E LTA N D A

FA K T O R I A !
Irailak 26, domeka 19:30ean

DANIEL|A|

[Proiekzioa eta solasaldia Mikel Aylllonekin]

Urriak 1, barikua 19:30ean

SUGARREN MENDE

[Liburu-aurkezpen ilustratua Asisko Urmeneta
eta Helena Xuriorekin]

Urriak 2, zapatua 20:30ean

DANTZA BERTIKALA
[Dantza bertikala eta proiekzioa]

Urriak 9, zapatua 20:30ean

Urriak 15, barikua 21:00etan

Urriak 16, zapatua 20:30ean

[Musika]

[Oihana Bartra Arenas eta Fredi Paia Ruizek
girotua]

[Musika]

TRIGGER

BERTSO AFARIA

PERU GALBETE
Kultur ekitaldietan

KANTINA
ZABALIK!

Urriak 23, zapatua 20:30etan

Urriak 29, barikua 20:30etan

[Musika]

[Bakarrizketa umoretsua]

J MARTINA

I NFO+

KAITIN ALLENDE

www.faktoria.eus

Tabernan edari ekologikoak
eta artisauak, eta sukaldean
aldiz, tokiko produktu
ekologikoekin osatutako
afairak eskainiko dira.
Kantina eta Faktoriako ateak,
ekitaldia hasi baino ordu erdi
lehenago irekiko dira.
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IKASTAROAK

HEZKUNTZA JARDUERAK

ZUMBA EUSKARAZ

Astelehenetan:
GARAGARDOAK

19:30etatik 20:30etara

Izaskun del Cerro urduñarrak
eskainiko du ikastaroa. Musika,
izerdia eta dantza astelehenero!

BERTSO ESKOLAK

Astean
behin
GARAGARDOAK

Astelehen eta asteazkenetan 17:30etatik
19:00etara - 19:30etatik 21:00etara

Astearte eta ostegunetan 10:00etatik
12:00etara

SORMEN ATELIERRA

HAUR ETA FAMILIA
GUNEA

Eskualdeko sortzaileen presentzia,
sormen esperientziak, material eta
disziplina ezberdinak... Esperientzia
artistiko bat bizitzea da helburua.

Familientzako bereziki prestatutako gunea,
estalpean jolasteko eta lasai egoteko.

Haur, heldu zein gazteentzako
deialdi irekia. Izen-ematearen
arabera osatuko dira taldeak

Astearteetan 17:30etatik 18:30etara eta
18:30etatik 19:30etara

Ostegunetan 17:30etatik 18:30etara eta
18:30etatik 19:30etara

ZIRKU TAILERRA

MUNDUKO DANTZAK

YOGA ESKOLA

Zirkuaren mundura salto egin nahi?
Etorri zure gorputzarekin jolastera,
akrobaziak, oreka, malabareak, airea...
*Zirkuko profesionalek gidatuta

Urriak 2, zapatua 11:00etan

Urriak 3 eta urriak 17, domeka 11:00etatik
13:00era

Dantza modu gozagarrian landuko
dugu. Gorputza mugimenduan
jarriko dugu munduko erritmoekin.
*Profesional ezberdinek gidatuta

Astearteetan;
19:30etatik 20:30etara
GARAGARDOAK

Yoga ere euskaraz egiteko aukera
egongo da urritik aurrera Faktorian.

EUSKARA
ADINEKOENTZAT

FAMILIAN
JOLASEAN

Familian jolasteko beste modu bat,
kantu jolasak, haur literatura, betiko
jolasak, ... haurren jolasen parte aktibo
izan gaitezen, gurekin jolastu nahi?

0-3 URTE ESPAZIO
ASKEA

Mugimendu autonomorako eta jolas
librerako espazio zaindua. Profesional
baten laguntzaz, helduok behatu eta
taldeaz disfrutatzeko gunea.

Egin
zaitez
bazkide
Astean bi egunez (izen-ematearen
arabera);
11:30etatik 12:30etara
GARAGARDOAK
Etxeko nagusiek euskaraz aritzeko
oinarrizko ezagutzak eskuratzeko
eskola arinak eskainiko dira.
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kultura

Faktorian grabatuko
da ‘Daniel|a|’ proiektu
transmediaren azken
atala

Mikel Ayllon, klaketa eskuan duela, websailaren grabaketaren une batean. M.A.

Mikel Ayllonek idatzi du ikus-entzunezkoaren gidoia. Idazle laudioarrak azaldu duenez, ez da
websail soila izango, hainbat adarreko “proiektu transmedia” baizik.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
Duela bi aste aurkeztu zuen
Gazteak Daniel|a| proiektua.
Mikel Ayllon dago egitasmoaren
atzean. EITBk ideien lehiaketa
antolatu zuen gazteei begirako
web telesail bat egiteko, eta idazle
laudioarrak proiektuaren gidoia
aurkeztu zuen bertan.
Ohiko ikus-entzunezko batetik
harago doa Daniel|a|: “Proiektu
transmedia” bat da, lau zutabez
osatutakoa. Serie digitala da
lehenbiziko hanka. “Sei atalez
osatua dago, eta bertan kontatzen
da istorioaren muina”, azaldu
du Ayllonek. Webgune bat ere
atondu dute, eta egitasmoaren
jarraipena egiten ari dira sare
sozialen bidez.Horrez gain, hiru
podcast ere plazaratuko dituzte.
“Websaileko protagonistetako
bat, Ipar, da podcast horren
egilea, baina benetan existitzen
diren taldeak ere agertuko
dira”. Izan ere, “errealitatearen
eta fikzioaren arteko muga
lausotzea” du helburu proiektuak,
eta zeregin horretara bideratua

dago baita egitasmoaren azken
hanka: kontzertua. Kontzertu
hori bihar -irailak 23- grabatuko
dute, non eta Aiaraldean, Laudion,
Faktorian. Hitzordua 19:00etan
izango da. Telesailean erabiliko diren eszena batzuk grabatuko dituzte orduan. Handik bi ordura hasiko
dira kontzertuak. Sua taldea eta
Iholdi Beristain igoko dira Faktoriako oholtzara, eta emanaldietako
irudiak ere baliatuko dituzte ikusentzunezkoa osatzeko. Esan bezala,
“errealitatearen eta fikzioaren arteko muga hautsi” nahi dute proiektuaren egileek, eta hori lortu nahi
dute Faktorian. “Kontzertua telesaileko oso une berezia da. Sua taldea
soinu bandan eta podcastean agertzen da, eta Ipar pertsonaiak ere joko
du”. Emanaldia streaming bidez jarraitu ahal izango da Eitb.eus atarian. Irailaren 26an estreinatuko
da websailaren lehen atala. Atal
bat argitaratuko dute egunero aipatutako webgunean eta Gaztearen YouTube kanalean.
“Euskal Euphoria”
Bi gazteren bizitza du ardatz
proiektuak. Hala dio sinopsiak:

“Unibertsitatean hasi eta berehala, nortasun krisi sakon baten ondorioz, Danielakatzerrira alde egitea erabakiko du. Hiru urteren ondoren, Bilbora itzuliko da, aitaren
etxera, eta bere bizitzari berriro
ekingo dio, baina abiapuntu berri
batetik: orain, Daniel da. Alde egin
aurretik ikusi zuen azken pertsonarekin, Ipar bere ikaskidearekin,
topo egingo du berriro. Elkarrekin,
langabezian geratu den Danielaren
aitari laguntzeko plan bat prestatuko dute: banku batean lapurreta
egin”. Aylonek iaz argitaratutako
Zoriontsuak izatea aukeratu genuen ipuin-liburuko azken kontakizunean dago oinarrituta gidoia.
“Hortik tiraka sortu zen istorio berri hau”, zehaztu du idazleak.
Gauzak hala, “istorio unibertsal”
bat kontatzen du proiektuak, gazteen ikuspegitik landuta, baina
“infantilizaziora” jo gabe. “Askotan badirudi gazteentzako produktuak gozoak izan behar dutela, baina modu asko daude gazte
izateko”, aldarrikatu du Ayllonek,
“jende gazteak zuzendutako eta
gazteak protagonista dituen ikusentzunezko bat egin dugu, baina

“Istorio
unibertsal” bat
kontatzen du
proiektuak,
gazteen
ikuspegitik
landuta

edonork ikusteko modukoa da”.
Sortzaile laudioarrak Euphoria telesail estatubatuarrarekin alderatu du Daniel|a|. Hala ere, alde handia dago bi proiektuen artean, diru
aldetik batez ere. “Zure buruan Hollywoodeko superprodukzio bat
duzu, eta gero oso diru eta denbora
gutxi duzu buruan duzun hori egiteko. Ekoizle batzuek ez zuten uste
posiblea izango zela proiektua ateratzea, baina lortu dugu”
Dena den, proiektua aurrera atera bada, “munduan jende on asko
dagoelako” izan da, Aiaraldeko idazlearen aburuz. Ildo horretan, filmeko lan-taldeak eginiko lana goraipatu du. Nora Alberdi aritu da zuzendari lanetan, eta Leire Ormazabal, Iholdi Beristain, Gabriel Ocina
eta Irati Agirreazkuenaga dira aktore protagonistak. “Aldea nabaritzen
da milioiak balio duten pelikulen
eta gure sorkuntzen artean, baina horrek ez du esan nahi ezin dugunik horrelako produkturik atera. Beste gauza batzuetan jarri beharko dugu arreta, istorioaren mamian edo elkarrizketetan kasu. Gu
saiatu gara horretan indarra jartzen”.
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argazki erreportajea
Iragan larunbatean jokatu zen Urduñako gainean izan zuten kirolariek abiapuntua eta
Mendi Duatloia. 2020ko edizioan egin bezala helmuga. Aiaramendi taldeko Jon Durana igo
herrigunetik abiatu beharrean “La Txoza” zen podiumeko lehenengo postura.

Kirolari ugari elkartu zituen
Urduñako Mendi Duatloiak
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Urduñako Mendi Duatloiaren
edizio berri bat ospatu zen iragan
irailaren 18an Gorobeleko baso
eta gailurren artean. La Txozako
gainetik abiatu ziren korrikalariak,
iazko edizioan egin bezala.
Hain zuzen ere 2020ko edizioan
hartutako neurri asko mantendu
dituzte antolatzaileek, pandemiak
markatutako garai batean ere
kirol proba bat antolatzea posible
dela demostratuz.
Ibilbidea hiru zatitan banatu

zuten: Lehenbizi, 7 kilometro
egin behar izan zituzten parte
hartzaileek korrika. BTTko tartea
15 kilometroko osatu zituzten
gero. Lasterketaren azken 1,5
kilometroak korrika egin zituzten
kirolariek berriro ere.
Sailkapena bi modalitatetan
banatu zuten: sailkapen
i n d i b i du a l a e t a e r r e l e b o
lasterketa. Lehenengoek, korrika
zein bizikletan, osorik egin zuten
23,5 kilometroko zirkuitua.
Bigarrenek binaka hartu zuten
parte; bikotekide batek bizikletan
eta bestea korrika.

Jon Durana Aiaramendi taldeko
kidea izan zen kirolarik azkarrena,
ibilbidea ordu eta hogeitalau
minututan osatuz.
Emakumezkoetan Enara Oronoz
izan zen azkarrena (1:45:19). Ibon
Ruid de Alda eta Hugo Teixeira
igo ziren podiumeko lehenengo
postura, ibilbidea ordu bete eta
hogeitabederatzi minututan
osatu ostean. Kluben sailkapenean
Aiaramendi izan zen garaile,
Jon Duranen lehenengo postuaz
gain Isasi anaiek hirugarren eta
zortzigarren postuak eskuratu
zituzten

ENDIKA DIAZ-EN ARGAZKIAK
Endika Diaz Garcia argazkilari amurrioarra
ibili zen, beste askoren artean, Urduñako kirol
probara bertaratutako parte hartzaileak argazki
kamerarekin ehizatuz.
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argazki erreportajea

AUZOLANEAN ERAIKITAKO KIROL PROBA
Antolatzaileek nabarmendu dute Urduñako Mendi Duatloia dozenaka
herritarren lan boluntarioari esker ateratzen dela aurrera, eta auzolan hori
goraipatu nahi izan dute. Mendi duatloia Euskal Herriko Mendi Duatloien
proba da, horrek askoz ikusle gehiago erakartzen du. Hori dela eta, lan
mardula egin dute antolatzaile eta boluntarioek, guztientzako gozagarria
izan zedin lasterketa.
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kirola
MENDIA

IPAR MARTXA

Goikogane taldeak
herriko gazteentzako
mendi txangoak
antolatu ditu

“Espainiako Kopa
matematikoki irabazita
daukat dagoeneko”

Urteak daramatza Goikoganek Eskola Kirola jarduerak antolatzen. Aiaraldea.eus

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Goikogane Mendi Taldeak
abian jarri du, beste urte batez,
Eskola Kirolaren denboraldi
berria. Irteerak 2006 eta 2013
urte bitartean jaiotako ikasleei
daude zuzenduak.
Orotara 13 mendi irteera
aurreikusi dituzte, ikasturteko
a stebu r uet a n b a n at u a k .
Gainera, beste irteera bat
e g i n go dut e i n g u r u ko
rokodromo batera, eskaladaren
hastapenetan trebatzeko

helbu r ua rek i n . A zken i k ,
ikasturtea agurtzeko, asteburu
osoko irteera bat egingo dute
Gorbeiako Parke Naturalean
Goikogane Mendi Taldeak duen
aterpetxera.
Mendizaletasuna gazteen
artean zabaltzea du helburu
ekimenak.
Izen emate epea zabalik
dago honezkero. Mendi
talde laudioarraren egoitzan
egin ahalko da astearte eta
o st i r a let a n , 19:0 0 et at i k
20:30era.

XAKEA

Domina eskuratu zuen
Jugatx Larrakoetxeak
Gijoneko txapelketan

Izaskun Bengoa Valladolideko podiumeko lehenengo postuan. Izaskun Bengoa.

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
B e s t e a s t e b u r u b at e z
Espainiako Kopako lasterketa
batean parte hartu du Izaskun
Bengoa kirolari amurrioarrak.
Va l ladol iden jok at u zen
txapelketako hirugarren froga.
Bengoa aurreko bi lasterketak
irabaztetik zetorren, eta azken
honetan ere ez da podiumeko
lehenengo postutik jaitsi.
Ibilbide menditsua izan
zen Valladolidekoa: "Aurreko
probekin alderatuta zeharo
desberdina izan zen ibilbidea,
aldapa nahiko gogorrei egin
behar izan genien aurre" adierazi
du Bengoak.

Valladolideko
garaipenak
Espainiako
Kopa
irabazteko
giltza eman
dio kirolari
amurrioarrari

Aurkaririk ez
Aurkaririk gabe doa Espainiako
Kopako egutegian aurrera
kirolari amurrioarra. Urriaren
3an Espainiako Kopako azken
lasterketan parte hartuko du,
Sevillan: "Kopa matematikoki
irabazita daukat dagoeneko,
baina azken ahalegin bat egingo
dut Sevillako jardunaldian"
Sevillakoaz gain, beste bi
lasterketa falta zaizkio Bengoari
denboraldi borobil honi amaiera
emateko. Lodosan eta Madrilen.
Madrilgoa Kluben Espainiako
Txapelketa izango da, eta
Gasteizko Hazten taldearekin
arituko da amurrioarra. Froga
hori urriaren 23an jokatuko da.

ERRUGBIA

Entrenamendu saioak hasi ditu
Nerbioi Errugbi Elkarteak
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte

Larrakoetxea Euskal Selekzioko gainerako ordezkariekin. FEDA

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Ekainaren 17 eta 20an
j ok at u z e n Auton om i a
Erkidegoen arteko Espainiako
Xa ke Txapel keta kadete
eta haur mailan.
Jugatx
Jiashang Larrakoetxea Euskal

Selekzioarekin batera bertaratu
zen Gijoneeko zitara, eta domina
eskuratu zuen bere taulan
lehen postua eskuratuta, haur
kategorian.
Txapelketan Madr ileko,
Galiziako eta Andaluziako
ordezkaritzak gailendu ziren
haur zein kadete kategoerietan.

Entrenamenduei ekin die
berriz ere Nerbioi Errugbi
Elkarteak, eta gaur bertan -irialak
22- hasi ditu saioak Amurrioko
Refor kirolgunean. Duela 10 urte
eskualdeko errugbizale batzuen
ekimenez sortu zen elkartea, eta
urtez urte kirol honen filosofia
eskualdean hedatzea izan du
helburu nagusia.
Inskripzio fitxak zabalik
daude oraindik. Aurtengo
ikasturtean 2008 eta 2014
urteen bitartean jaiotakoek

izango dute entrenamenduetan
pa r te h a r t ze ko au ke r a .
Telefono zenbaki bat jarri dute
eskuragarri izena eman edota
informazio gehiago jaso nahi
duen ororentzat: 655 708 812.
Gainera, urriaren 31ra arte
luzatuko dute doako froga
egiteko aukera.
"Momentu hau paregabea
izan liteke zelaian zein zelaitik
kanpo balore asko dituen kirol
bat ezagutzeko" adierazi dute
elkarteko kideek. Beste batzuen
artean, errespetua, laguntasuna
eta esfortzua zerrendatu dituzte
errugbiaren oinarri bezala.
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herriko plaza

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu.
Urriaren 6an argitaratuko da hamabostekariaren hurrengo zenbakia.

@
Maitzer

Txabi

Abentura ederra duzu aurretik,
disfrutatu! Piketean izango
gaituzu zain! T’estimem molt!
ﬁns a la victòria sempre!

Zorionak kamarada! Hartu
atseden eta asko disfrutatu
Ekuadorren! Faltan botako
zaitugu (bi astez bada ere)

Nile
Zorionak Pitxi-Pitxi!
Jarraitu horrela, etxeko
poztasuna zara. Maite zaitugu!
Gure taldea

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Lankideak

Pikete Style

Denborapasak
ZAILA

ERRAZA

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

Zozketa

Ziztada eta
Rlantz-en
Egun Hotzak
diskaren
zozketa
ETS taldearen Aukera Berriak diskaren zozketa. Parte hartzeko sartu
www.aiaraldea.eus atarian Zozketaren data: urriak 1, 12:00etan.
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IRAKURKETA
GUNEA
ELTXO BATEK ZIZTATZEN
BADIZU

SUPER PATATA KOMIKIA

Idazlea: Jordi Gastó
Editoriala: Kalandraka / Pamiela etxea
Eltxo batek ziztatzen badizu hamaika abentura biziko dituzu, hau
guztia eginda ere, izango duzu ziztadaren mina, baina primeran
pasa duzula izango da gauza jakina. Ohiko gertakari arrunt batetik
abiatuta, ezohiko erremedioak frogatzeko gonbidapena.

Idazlea: Artur Laperla
Editoriala: Bang
Umorezko komiki seriea, patata superheroi bat protagonista
duena. Zein baino zein dibertigarriagoak dira bere abenturak.
Maltzur doktore gaiztoak Supermax, patata bihurtu du. Orain
patata bat den arren, ez da tuberkulu soila, Superpatata da!

JOLAS GUNEA

KIRIKINOREN
BARATZA ETA
BASOA
LEKUA: lAUDIO (Araba)
AZALPENA: Kirikinoren baratzean landare eta
zuhaitzen zaintzaz zein beste mantenuaz arduratzen
dira era boluntarioan. Prozesu parte hartzaile baten
ondoren, inguruko lantegietan zaborretara bota behar
zituzten material birziklatu batzuekin (paleak, gurpilak,
bobinak, egurrak…) auzolanean eraiki den jolasparkea da.
Baratzeen ondoan, baso bat dag. egun eguzkitsuetan
itzal gozoa ematen dute basoko zuhaitzek eta
udazkenean aldiz, jolaserako aukera anitzak eskaintzen
ditu baso biluziak.

adur
Istorioak asmatzeko rol jokoa da, Euskal Erdi Aro
mitologikoan girotuta dago. Bertan, Nafarroako
Erresuma, basajaunak, lamiak, Mari eta beste izaki
agertzen dira. Istorioaren barruan jokalari bakoitzak
pertsonaia bat irudikatuko du, horregatik, jolasteko
modu honi rol jokoa esaten zaio.
Joko honek arau errazak ditu, edozein adineko
jokalariek jolastu dezakete, rolean adituak zein
hasiberrientzat egokia da. Taldean jolasten da, 3-6
lagunen artean. Jokalari batek gidariaren lana egingo
du eta besteek, asmatutako pertsonaiak irudikatu.
Euskal kultura sustatzea du helburu, euskaraz jolastuz
eta hitz eginez istorioak asmatzean datza, Euskal
Historia, mitologia eta kondairak era dibertigarrian
jorratuz.
Edukiak liburu batean datoz, horrekin batera
metalezko bost txanpon berezi, jolasteko beharrezkoak.
Crowfounding ﬁnantzaketa kanpaina baten bidezko
proiektua da.
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Aukera berriak
Ekainean ikasturte korapilatsuari agur
esan genion, oso ondo jakin gabe nolakoa
izango zen berria. Ikasturte korapilatsua
aurrekoa bai, baina baita aukeraz eta
aldaketaz beterikoa. Burbuiletan edota talde
txikietan funtzionatu izanak erabakiak
hartzera bultzatu gintuen askori: familian,
eskolan, lanean, … Gure barruak mugitu
zituen bizitakoak, argi dago. Horietako bat
hezkuntza proiektuetan adibidez, kalera eta
naturara ateratzea izan zen. Familiei zirak
eta katiuskak eskatu eta aire librean egoteari
garrantzia eman zitzaion. Eskola, inguru
eta adin tarte batzuetan pentsa ezina zena
egi bilakatu zen. Jolasteko, harremantzeko,
esperimentatzeko eta ikasteko beste modu
bat, eskolarekiko beste bizipen bat, ate berria.
Egoera “arrunta” batean agian ezinezkoa
eta zoroa batzuentzat, eguraldi txarra
aitzaki. Katia Hueso-k behin aipatu zuen
“eguraldi txarrari beldur irrazionala diogu,
haurrak euriarekin disolbatu ahalko balira
bezala”. Aste hauetan ikasturte berriari
hasiera eman diogu, malguagoa, ezberdina.
Aurreko ikasturteak zabaldutako atea irekita
mantentzeko gonbidapena da hau, ez ahaztu
kalean eta naturan bizitakoak. Espazio
publiko ugari ditugu inguruan plazak,
parkeak, belardiak, natur guneak, … Aisialdi
taldeen urtetako aldarrikapena izan da kalea
berreskuratzea, haur eta gazteak kalean
jolastu, bizi eta hezteko beharra. Jolasari
eta haurrei kendu zaien lekua eta balioa
berreskuratzea. Biziaren parte izan beharrean,
momentu eta leku batzuetan egin daitekeen
gauza gisa tratatu izan da jolasa. Bizitza ez
al da jolasa, eta jolasa ez al da bizitza? Jarrai
dezagun kalea berpizten, bizitzen eta hartzen.
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DESKRIBAPENA
Amerikako Estatu Batuei
elkartutako herrialdea
da Puerto Rico, AEBtako
51. estatu bezala
aldarrikatzen dute askok.
1898ra arte Espainiako
Koroaren menpe egon zen.
Hainbat uhartek osatzen
dute herrialdea: Puerto
Rico, Vieques, Mona edota
Culebra horien artean

JAIOTERRIA
AMURRIO 2001
BIZILEKUA
RIO PIEDRAS (PUERTO RICO)
BIDAIAREN ZERGATIA
UNIBERTSITATEKO
MUGIKORTASUN PROGRAMA

“Estatu Batuetako ohitura asko hartu
dituzte Puerto Ricon”
Zenbat denbora daramazu
Puerto Ricon?
Uz t a i l a r e n 2 4 a n L oiu n
hegazkina hartu, eta Parisen eta
Atlantan eskala egin ondoren,
San Juanera ailegatu ginen,
Alonsotegiko eta Azpeitiko beste
bi neska eta hirurok. Helmuga
hau, Puerto Rico, aukeratu
nuen, gure gizartetik aldentzen
den herrialdea delako eta beste
errealitate bat ezagutu nahi
nuelako. Hala ere, bidaiaren
arrazoi nagusia unibertsitateko
mugikortasun programa da, hau
da, ikasketak sendotzera etorri
gara.
Nolakoa
da
zure
egunerokotasuna bertan?
Bi egunerokotasun mota
ditudala
esango
nuke.
Astelehenetik ostegunera lan
epea izango litzateke. Goiz

PUERTO
RICO

esnatzen naiz klasera joateko, beti
arazoren bat dagoelako garraio
publikoarekin eta arratsaldeetan
berriz proiektuak egin eta
lagunekin barreak botatzen
ematen ditut orduak. Ostegun
gauetik igandera arte txanponaren
beste aldea izaten da ordea.
Asteburuan festa ederra dago gure
auzoan, taberna askotan musika
mota ezberdinekin topatzen
gara. Gainera, sarritan joaten
gara hondartzara, errutinatik
deskonektatzeko eta uhartea
ezagutzen joateko.
Euskal Herriarekin alderatuz,
zeintzuk dira ikusi dituzun
desberdintasunik nagusienak?
Oro har, bizi-kalitatea. Euskal
Herrian sekulako erosotasuna
dugu arlo guztietan. Osasun
sistema desastre hutsa da
hemen, zure osasuna salbatzen

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

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

saiatzeagatik zorpetu zaitezke.
Ez zaitu gaixotasunak hiltzen,
baizik eta sendatzeko sortzen
duzun zorrak. 2017ko urakanaren
ondoren, uharte osoa hondatuta
geratu zen, eta gaur egun, sistema
elektrikoak huts egiten jarraitzen
du, askotan elektrizitaterik gabe
geratzen gara hainbat orduz.
Gobernua askoz ezegonkorragoa
da han baino eta hezkuntza
sistema publikoa desastre hutsa
da, ez baitute bertan inbertitzen.
Emakumearen egoera kezkagarria
da hemen baita ere, feminizidio
ugari daude hilean zehar eta ezin
gara kalean bakarrik ibili. Izan
ere, gure lagunek beti daramate
piper-espraia eta taser bat haien
zorroetan. Erlijioari dagokionez,
jendea askoz fededunagoa da,
kristau erlijioa erregulartasunez
praktikatzen dute. Gainera,
Estatu Batuetako ohitura asko

hartu dituzte eta sistema guztiz
kapitalista da.
Nolakoa da Puerto Rico? Zer
gustatu zaizu gehien?
Gauza txar guztien gainetik,
Puerto Rico zoragarria da. Bizitza,
alaitasuna eta barreak dituen
herrialdea da. Jendea da orain arte
gehien gustatu zaidana, gu baino
askoz abegitsuagoak dira, beti
laguntzen saiatzen dira. Izugarri
gustatzen zaie festa, eta zoratuta
daude zentzu onean, badakite
bizitzaz gozatzen. Tabernetan
zuzeneko musika dagoenean eta
denak dantzan hasten direnean
giro bikaina sortzen da. Hasieran
uste nuen klimarekin gorrotoharremana izango nuela, baina
azkenean izugarri pozik nago
ekaitzekin eta beroarekin. Eta
hondartzak jakina, hemen
paradisuan gaude.
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