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Merezi
duen arreta
eskaintzen
diogu buru
osasunari?
Aiaraldea Komunikabideak Naiara Aldama
ASASAMeko erabiltzailearekin eta Gotzon Minguez
psikologoarekin jorratu du gaia.
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Pandemiak herritar guztion
bizitzak jarri ditu hankaz gora,
hori bistakoa da. Bizi ohitura
asko irauli eta lehentasunak
birpentsatzeko parada ekarri du
dagoeneko bi urtez luzatu den
egoera distopikoak. Orain arte
erdigunean egon ez diren gai
asko ari dira bistaratzen; ikusteke
dago hauei zenbatean eusteko
gai garen. Horien artean dago
buru osasunari arreta
eskaintzearen beharra.
Ez da hutsetik sortutako kezka,
koronabirusaren izurriak berak
hauskorragoak bilakatu gaitu,
eta orduan jo dugu bazter batean
alboratuta genuen buru
osasunaren garrantzia lehen
lerrora ekartzera.
Pandemiarekin batera ugaritu
egin dira zenbait gaitz, hala nola
estresa eta antsietatea, baita
neke orokortua ere, eta
ziurgabetasuna gure eguneroko
hiztegiaren parte bilakatu da.

Naiara Aldama eta Gotzon Minguez Aiaraldea Komunikabidearekin solasaldian. Aiaraldea.eus

Gazteak jo puntuan
Gazteak dira errealitate
h o r r e n
b i k t i m a
nagusienetarikoak. EAEko
Gazteen Behatokiak sakonean
aztertu ditu pandemiak
gazteengan utzitako orbanak
“Gazteak eta pandemia. Adituen
begiradak” izeneko txostenean.
Lehenengo datua oso argigarria
da: arreta psikiatrikoa jaso duten
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako
gazteen kopuruak %50 egin du
gora azken urtean.
Elikadurari lotutako
nahasmenduak ere ugaritu egin
dira kolektibo honen artean,
besteak, beste anorexia eta
bulimia areagotuz. Bizkaian,

esaterako, %153,33 hazi da
anorexia nerbiosoaren ondorioz
arreta psikiatrikoa jaso duten
nerabeen kopurua.
Suizidio tasak ere urte batetik
bestera gora egin du nabarmen,
EAEn %27 igo da bere buruaz
beste egiten duten pertsonen
kopurua. 2020an 187 pertsonek
egin zuten beren buruaz beste,
horietako asko gazteak.
Gotzon Minguez Amurrioko
Udaleko psikologo taldeko kidea
da, urteak daramatza eskualdean.
Aiaraldea Komunikabideari
azaldu dionez, konfinamendu
garaian biztanleen erdiak baino
gehiagok pairatu zuen ondoez
emozionala. Minguezen hitzetan
ondoez emozionalak ez du zertan
gaixotasun mental bat ekarri
behar, baina diagnostikatzeko
aukerak handitu egiten dira. “20
eta 30 urte arteko pertsonak izan
dira kaltetuenak” azpimarratu
du psikologoak.
Amurrioko psikologoak
sintoma eta patologiaren artean
bereiztu du: “Dena irudikatzen
dugu zuria edo beltza balitz
bezala, baina tarteko egoera asko
suertatu daitezke. Antsietatea
eta depresio sintomak edonork
pairatu ditzake, eta horiek, gero,
ez dute zertan patologia batean
bilakatu”. Sintomak kudeatzea
ezinbesteko ariketa dela
azpimarratu du Minguezek.
Esperientzia pertsonalak
Naiara Aldamak osasun
mentaleko gaixotasun bat dauka
diagnostikatuta 20 urte
zituenetik. 40 urte ditu orain,
ikasi du bere gaixotasunarekin
bizitzen. “Nik urteak dramatzat
arreta jasotzen. Pandemia iritsi
zenean, gaixotasun mentalak
d i a g n o s t i k at u t a d i t u z t e n
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pertsona askok oso gaizki pasa
zuten. Zorionez, ez zen nire kasua
izan. Pertsona bakoitza
desberdina da eta oso modu
desberdinean eragin digu
egoerak. Egun onak eta txarrak
nituen, bereziki koronabirusaz
gaixotu nintzenean. Baina
ezagutzen dut oso gaizki pasa
duen jendea. Pentsa, gaixotasun
mentalik diagnostikatuta ez duen
jende askok txarto pasa badu,
gaixotasun mental bat duzunean
biderkatu egiten da hori”.
Arretaren garrantzia
Minguezek eta Aldamak argi
dute pandemiak erdigunean
jarri duela buru osasunaren gaia,
baina oraindik ibiltzeke bide
l u z e a d a g o e l a u s t e du t e .
“Gehienok nabaritu dugu zerbait
pandemian zehar: depresioa,
antsietatea... Oraindik, ordea,
buru osasuna tratamendu
psikiatriko batekin lotzen dugu
ezinbestean, eta ez da horrela,
askoz gauza oinarrizkoagoa eta
sinpleagoa da”adierazi du Gotozn
Minguezek.
Osasunaren aspektu fisikoan
arreta asko jartzen den modu
berdinean, osasun mentalean
arreta ere jartzea ezinbestekoa
da, Aldama eta Minguezen iritziz:
“Gizarteaezdagokontzientziatuta,
ez daki zertan datzan gaixotasun
mental bat. Orain, pandemiaz
geroztik, horren inguruan zerbait
entzuten hasi da, baina ez da
nahikoa”.
Naiarak bere inguruan gaizki
dagoen jende asko aurkitu du,
asko diagnostikatutako
patologiarik gabeak, baina
b a r n e a n dut e n e z i n e g o na
kudeatzeko gai ez direnak:
“Ohituak gaude gauzak gure
baitan gordetzera, eta bola geroz
eta gehiago handitzen doa,
lehertzen den unera arte”.
Pertsona asko laguntza
jasotzeko prest ez daudela
nabarmendu du Aldamak: “Ez
dute laguntzarik onartzen. Nik
h o b e r a e g i n b a du t , e m a n
dizkidaten aholkuak jarraitu
izan ditudalako da”.
Gotzon Minguezek barruan
dugun hori askatzeko aurkitzen
ditugun zailtasunak aipatu ditu:
“Normalean ez dugu inolako
arazorik gripea dugula esateko;
behea jota gaudela edo triste
gaudela esateko, ordea, egundoko
zailtasunak ditugu”.
Egunerokotasuna
Bai Aldamak, eta baita
ASASAM elkarteko erabiltzaile
askok, urteak daramatzate
gaixotasun diagnostikatu batekin
bizitzen, eta urteak joan urteak

Arreta
psikiatrikoa
jaso duten
Bizkaia, Araba
eta Gipuzkoako
gazteen
kopuruak %50
egin du gora
azken urtean
EAEko Gazteen
Behatokiak
egindako
ikerketa baten
arabera

Elkar zaintza eta gertukoen babesa ezinbesteko tresna dira gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzako. Aiaraldea.eus

etorri, euren egunerokotasunak
baldintzatuta jarraitzen du.
“Ni oso urduri esnatzen naiz
egunero” azaldu digu gaixotasun
mentala diagnostikatuta duen
ASASAMeko kide batek, “egunak
zer ekarriko didan ez jakiteak
jartzen nau urduri”. Asko dira
egoera berean aurkitzen direnak.
“ASASAMera iristerakoan lasaitu
egiten naiz, bertako ekintzetan
gustura sentitzen bainaiz. Beti
duzu beldur edo fobiaren bat.
Nik eskizofrenia diagnostikatuta
daukat, eta beldurra ematen dit
keinu zehatz batzuek nigan
izango duten eraginak” azaldu
digu izenik eman nahi izan ez
duen Laudioko bizilagunak. “Urte
hauetan guztietan nire burua
gauzak interpretatzeko gai da,
orain badakit estimulo zehatz
batzukmodubateaninterpetatzen
baditut nire gaixotasunaren
eraginagaitik dela”.
Estigma batekin elkarbiziz
Gaixotasun mentalak eta
hau e k p a i r at z e n d it u z t e n
pertsonak oso lotuak daude
gizartearen aurreiritzi eta
estigmetara. Ezjakintasunetik
sortzen dira askotan aurreiritzi
horiek guztiak, buru osasunak
z e r i np l i k at z e n du e n a r e n
ezjakintasunak, patologiak
dituztenen zein sintomak izan
ditzaketen pertsona ororen
kaltean, azken finean.
“Ezagutza ezinbestekoa da”
azaldu dio Aiaraldea Hedabideari
Laudioko bizilagunak, “nik ez
banu eskizofreniarik, nire
gaixotasuna diagnostikatuta
duen baten bat ikusiz gero,
pertsona hori zoratuta dagoela
pentsatuko nuke. Tristea da,
baina ezjakintasun maila oso
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handia da”. Eta nola egiten zaio
aurre estigma horri? Bakoitzak
ahal duen moduan egiten du;
Naiara Aldamak, esaterako,
umorearekin lantzen du, bai

“Ohituak
gaude gauzak
gure baitan
gordetzera,
eta bola geroz
eta gehiago
handitzen da,
lehertzen den
unera arte”

etxean bere anaiarekin, baita
etxetik kanpo ere. “Nik uste
gauzaknormaltasungehiagorekin
landu behar ditugula. Nik
gaixotasun mental bat daukat,
niri tokatu zait hau pairatzea,
baina edonori gerta dakiokeen
zerbait da”.
Hain zuzen ere gaixotasun
m e nt a le k s o r t z e n dut e n
bazterketan jarri nahi izan dute
arreta aurtengo Buru Osasunaren
Nazioarteko Egunean. Egoera
ekonomikoa, soziala edo
hezkuntza-esparrukoa edozein
dela ere, pertsona orok buru
osasuna eskuragarri izatea
aldarrikatu du ASASAMek.
Desberdintasun sozialetan eta
hauek buru osasunean duten
eraginetan jarri du arreta
elkarteak.
Desberdintasun sozialak
“Buru osasuna beharrezko
eskubidea da” lelopean burutuko
dituzte aurtengo jarduerak,
horretan inbertitzeak mundu
m a i l a n du e n g a r r a n t z i a z
ohartaraztea helburu. Genero,
adin, etnia, diru-sarrera,
hezkuntza edo bizilekuaren
araberako desparekotasunak
murrizteko estrategiak eta
neurriak eskatu dizkio ASASAM
elkarteak administrazioari.
Izan ere, desparekotasun guzti
horiek eragin zuzena dute
pertsonen osasunean. Esaterako,
diru-sarrera txikiak dituzten
pertsonek 1,5 eta 3 aldiz aukera
gehiago dute buru osasuneko
arazo bat izateko, diru-sarrera
altuagoak dituzten pertsonak
baino.
Genero desparekotasunak
ere faktore baldintzatzailea da.
ASASAMek eskainitako datuen
arabera, Espainiako Estatuan

ASASAM elkarteak martxa antolatu zuen iragan urriaren 17an buru osasunaren alde. Ibilbideak Amurrio eta Laudiotik ateratako herritarrek Luiaondon egin zuten bat. Aiaraldea.eus

ohikoagoak dira buru
gaixotasunak emakumeen artean
gizonen artean baino; %14,1 eta
%7,2, hurrenez hurren.
Beste faktore batzuk ere
zerrendatu dituzte, hala nola:
adinagatiko desparekotasuna,
hezkuntza-desparekotasunak
edota arrazakeriagatiko
desparekotasuna. Enplegu tasan
ere jarri dute arreta. Izan ere,
buru osasuneko arazoak dituzten
pertsonen enplegu tasa %16,9koa
da, eta kopuru hori desgaitasun
guztien arteko txikiena da.
Buru osasunean dagoen
inbertsio urria salatu du Mari
Angeles Arbaizagoitiak,
ASASAMeko presidenteak. Hori
dela eta, buru osasuneko arazoak

“Geroz eta
jende gehiagok
buru osasunaz
normalatsunez
hitz egiteak,
egundoko
onura
egiten digu
patologiaren
bat
diagnostikatuta
dugunoi”

dituzten pertsona askok ez dute
beharrezko arreta jasotzen,
horretarako eskubidea izan arren.
Neurri zehatzak
Iragan urriaren 8an, Laudioko
Kasinoan egindako
aurkezpenean hainbat neurri
zehatz proposatu zituzten
A S A S A M e ko k i d e e k b u r u
osasunaren esparruan dauden
desparekotasunak murrizteko.
Horien artean zeuden: adinekoak
lagundurik sentitzeko eta beren
bakardade sentsazioa murrizteko
ongizate egoera sustatzea;
hezkuntza esparruan
prebentzioa eta hezkuntza
inklusiboa sustatzea; jokabide
arrazistak desagerrarazteko

kontzientziazio kanpainak
abiaraztea; errefuxiatuei,
migratzaileei, asilo-eskatzaileei
edo inoren kargura ez dauden
adingabeei dagokienean; buru
osasuneko beharrak ebaluatzea
eta kolektibo horien premiak
asetzea inbertsio publikoa
handitzea; buru osasuneko
arazoak dituzten pertsonak lanmunduan txertatzeko
erraztasunak jartzea ;edota
pertsona horiek guztiek baliabide
soziosanitarioak eskura izatea.
Kolektiboaren babesa
Aldama, gaixotasun mental
bat diagnostikatuta duten
eskualdeko beste hainbetse
herritar bezala, ASASAM
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MALENE
SAN PEDRO
IKASLEA

Buru osasuna lehen lerrora

elkarteko erabiltzailea da. Bertan
aurkitu izan du pandemian zehar
aurrera egiteko beharrezkoa
zuen babesa: “Bideo deiak egiten
genituen. Oso pozgarria zen
talde guztia batera ikustea”.
Kolektiboan ikusten dute askok
euren burua babestuta, eta hor
aurkitzen da buru osasunerako
osagairik garrantzitsuenetariko
bat.
Naiara Aldamak familiaren
garrantzia ere azpimarratu du,
izan ere, pandemiak honekiko
zuen pertzepzioa aldatu baitu:
“Gaixotasun mentala garatzen
duzunean zure familiaren
erdigune bilakatzen zara,
babestu egiten zaituzte. Gaur
egun, nik babesten ditut eurak,

ez baitut haiei berdina gertatzea
nahi”.
Askotan bakarrik eta
bakartuak sentitu izan dira
gaixotasun mentalak dituzten
pertsonak, horregatik
nabarmendu dute garrantzitsua
dela jendeak gaiari arreta
eskaintzea, eta izan ditzaketen
sintoma desberdinei aurre
egitea: “Geroz eta jende gehiagok
buru osasunaz normalatsunez
hitz egiteak, egundoko onura
egiten digu patologiaren bat
diagnostikatuta dugunoi”azaldu
du Naiara Aldamak, “ buru
osasuna guztion beharra da,
normaltasunaren eta
ez-normaltasunaren arteko
harresia apurtu beharra dago”.

Osasun mentala eta beroni aurre egiteko baliabide falta joko-zelai jarri dugu azken
hilabete hauetan, pandemiaren eragina hor nonbait. Aurtengo udan jakin dugunez
Osasunaren Mundu Erakundearen eta UNICEFen eskutik suizidioa da gazteon artean
heriotza-kausarik nagusienetako bat, eta Espainiako Estatuan kausa nagusia da.
Horrekin batera pandemiak ere askoren osasun mentalean arrastoa utziko duela
adierazi dute erakundeok. Produktiboak izateko (lanera joateko, ikasteko eta oro
har egin beharreko guztiak egiteko) eta norbere buru osasuna orekan mantentzeko
zailtasunak agerian geratu dira azken aldian, normala ez den egoera batean
normaltasuna mantentzea maldan gora egiten ari zaigulako. Pandemiak gure buru
osasuna muturrera eramatera behartu gaitu eta arnasgunetzat genituen gainerakoak
kendu izan dizkigu luzaroan.
Guzti honi esker egoerari buelta ematen gabiltza pixkanaka gure arteko elkar
zaintza indartuz eta sistemak dituen arrakalak salatuz. Buruko gaitzez, gaitz horiek
gure bizitzan duten ondorioez, horiek sendatzeko dagoen baliabide apurrez… hitz
egin behar da. Ezinbestekoa dugu, gizarte legez, problematika guzti hauek erdigunera
ekartzea eta gaiak duen garrantziaz jabetzea.
Izurrite honek zerbait agerian utzi badu, zera da, COVID-19a ez dela hemen dugun
pandemia bakarra, badela beste bat osasun mentalarekin zerikusi zuzena duena, ez
dagoela beroni aurre egiteko baliabiderik erakundeek eta Jaurlaritzek ez dutelako
erdigunera ekarri eta hamarkadak daroagulako jada tabuz betetako motxila
batekin. Kolektibo bezala hobe genuke gazteon kriminalizazioaren aitzakia alde
batera utziko bagenu. Pandemia hasi zenetik eduki ditugun hutsuneei eta hutsune
horiek plazaratutako ondorioei arreta jartzean dago gakoa; datuak erreparatzea
nahikoa da argi eta garbi ikusteko non dagoen arrakala. Suizidioa da gazteon artean
heriotza-kausa nagusiena Espainiako Estatuan: osasun arreta integralean eta gizarte
zerbitzuetan inbertitzea, ez dago besterik.
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Laudio
Laudioko Udalak ez du hiltegi zerbitzua abiaraziko, argudiatuta egin beharreko inbertsio handiek
proiektuaren bideraezintasuna eragiten dutela. Erabakiak egoera larrian uzten ditu herriko eta
eskualdeko abeltzainak, ‘Hiltegia Ez Itxi’ plataformak salatu duenaren arabera. Baserritarrak prest
agertu dira zerbitzua behin-behinean kudeatzeko.

Udalak ez du hiltegia berriro
zabaltzeko prozedura
abiaraziko
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Laudioko Udalak ez dio udal
hiltegia berriz abian jartzeko
prozedurari ekingo. Horrela
adierazi zuen Udal Gobernuak
urriaren 8an egindako Tokiko
Gobernu Batzarrean, eta gauza
bera baieztatu zien 'Hiltegia Ez
Itxi' plataformako kideei urriaren
13ko bileran.
Zerbitzua berriro abian jartzeko
egin beharreko inbertsioen kostu
handia jarri du udalak argudio
bezala mahaigainean. Hain zuzen
ere, ura arazteko sistema baten
beharra du hiltegiak, eta tokiko
gobernuak 900.000 eurotan jarri
du azpiegitura berri horren kostua.
2019an, ordea, hiltegiaren
irekiera bermatuko lukeen
proiektuaren aurrekontua
260.000 eurokoa zen. Eusko
Jaurlaritzarekin hitzartutako
partida zen hori, baina ez zen
exekutatu.
Aiaraldeko abeltzain eta
harakinek osatutako plataformak
ulergaitza deritzo bi urteko epean
aurrekontuhori900.000eurotara
puztu izana, eta aztertu nahi izan
ez diren tarteko beste irtenbide
batzuk daudela aldarrikatu dute:
"Honek udal hiltegiari buruzko
erabaki-paralisi argia uzten du
agerian, egungo egoerara eraman
gaituena".
Uztaila hasieran kautelazko
neurri gisa itxi zuen udalak
Laudioko hiltegia, eta irailean
enpresa kudeatzailearekin
indarrean zegoen kontratua
deuseztatu zuen, bertan
adierazitako baldintzak betetzen
ari ez zirela argudiatuta. Udal

‘Hiltegia Ez Itxi’ plataformako kideek irailean egindako aurkezpen agerraldia. Aiaraldea.eus

gobernuak zerbitzua berriro
lizitatzeko plegu berriak
erredaktatzeko lanari ekingo
ziola jakinarazi zuen, baina gaurgaurkoz geldirik dago prozedura
hori.
Plataformako kideen esanetan,
udaletik jasotako azalpenak
"hiltegia ixteko erabaki
politikoa argudio teknikoen
atzean ezkutatzeko saiakera"
dira. Uztailetik hona itxiera
justifikatzeko hainbat argudioren
lekuko izan direla salatu dute:
"Bertsio bakoitza aurrekoaren
desberdina izan da".
Lehen sektorea kinka larrian
Udal gobernuaren erabakiak

Zerbitzua
funtsezkoa
dela ikusirik,
baserritarrak
prest agertu
dira hiltegia
behin-behinean
kudeatzeko, eta
bilera eskatu
dute udalarekin

Laudioko, eta oro har,
Aiaraldeko lehen sektorea
egoera larrian jartzen duela
uste dute abeltzainek. Udaletik
proposatutako behin behineko
aterabideek ez dute zentzurik
hiltegiaren zerbitzuari eusten ez
bazaio. "Ustiategi txikien egoera
hain da larria, non litekeena baita
aukera hori gauzatzen denerako
ez geratzea azpiegitura erabiliko
duen ustiategirik" salatu dute
abeltzainek.
Bide beretik egin du kritika
EH Bilduren udal taldeak
ere. "Erabaki honekin EAJren
gobernuak akabera eman die
tokiko eta kalitatezko zerbitzu
baten alde apustua egina duten

abeltzain, harakin, langile eta
kontsumitzaileenaldarrikapenei"
adierazi du Lamia Arcas
bozeramaileak.
'Hiltegia Ez Itxi' plataformatik
proposamena luzatu diote
udalari,
zerbitzuaren
jarraikortasunari eusteko. Hain
zuzen ere, baserritarrak prest
agertu dira zerbitzua behinbehinean kudeatzeko. Beste bilera
bat eskatu diote udalari, sortzen
ari diren baserritarren elkarte bati
azpiegitura lagatu edo alokatzeko.
"Elkarte hau instalazioen behinbehineko kudeatzailea izango
litzateke, zerbitzua lehenbailehen
berrabiarazi dadin" azaldu dute
abeltzainek.
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babestutako edukia
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Amurrio

Prekaritatearen
aurkako aldarri
bateratua Amurrion,
lan heriotza salatzeko

Amurrioko Juan de Urrutia plazatik abiatu zuten asteleheneko mobilizazioa. Aiaraldea.eus

Dozenaka herritar bildu ziren iragan ostiraleko lan
heriotza salatzeko eginiko mobilizazioan.
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Dozenaka lagunek egin zuten
bat astelehenean -urriak 18Aiaraldeko Greba Batzordeak
eta Euskal Herriko gehiengo
sindikala osatzen duten ELA,
LAB, ESK, STEILAS, EHNE eta HIRU
sindikatuek deitutako protesta
mobilizazioan. Iragan urriaren
15ean Amurrion jazotako lan
heriotza salatu dute horrela, eta
prekaritatea jarri dute gertakari
hauen erdigunean. Manifestazio
batek Amurrioko kaleak
zeharkatu zituen "kapitalismoa
hiltzaile" oihu artean.
Ostiralean -urriak 15-, 54 urteko
langile bat aldamio batetik erori
zen, Amurrioko Goiena kaleko
etxebizitza bateko obra batean.
Segurtasun mekanismoek huts
egin eta bizia galdu zuen bertan.
HildakoaAmurriokobizilaguna
zen, herriko eraikuntza enpresa
txiki bateko langile autonomoa.

Urriaren 17an egin zuten hileta
meza udalerriko Santa Maria
elizan bertan.
Urteko bigarren lan heriotza
A mu r r iokoa
2021ean
Aiaraldean jazotako bigarren
lan heriotza izan zen, eta Euskal
Herrian erregistratutako 51.
lan heriotza. Ekainaren 10ean
Oiartzungo Transportes Gexako
47 urteko garraiolari bat hil
zen Orozkoko gasolindegian
gertatutako lan-istripu baten
ondorioz. Frantzian kargatutako
materiala Asturiasera garraiatzen
ari zen langilea, eta geldialdia egin
zuen Orozkon. Materiala eusteko
mekanismoan harrapaturik
zendu zen langilea.
Iaz, aldiz, Aiaraldeko zazpi
behargin hil ziren lanean zeudela.
Otsaila hasieran Laudioko 40
urteko bizilagun batek galdu
zuen bizia Galdakaoko GHI
Hornos Industriales enpresan eta
hilabete horren bukaeran gazte

senegaldar bat hil zen Murgako
Zorroza Gestión de Residuos
enpresan. Zorroza Gestión de
Residuos enpresaren kasua
bereziki esanguratsua izan zen,
heriotzak enpresaren barruko
hainbat praktika ilun azaleratu
zituelako. LAB sindikatuaren
arabera, enpresaren jabeak gorpua
mugitzekoaginduzuen,behargina
oraindik bizirik zegoenean.
Apirilaren 16an, konfinamendu
betean, Laudioko beste bizilagun
batek bere lanpostuan galdu zuen
bizia,kasuhonetanArrigorriagako
Talleres Berastegui enpresan.
Maiatzaren 5ean Laudioko
Forestales Frías enpresarentzat
baso lanetan ari zen behargin bati
pinu bat erori zitzaion gainean,
Luiaondon. Urrian, aldiz, Delikako
txakolindegian erorketa pairatu
zuen langile bat zendu zen.
Abenduan bi lan heriotza jazo
ziren, Saratxoko saihesbideko
obretan lehena, eta Aianox
enpresan bigarrena.

JONE URRUELA,
AITZIBER ASTOBIZA
AIARALDEKO NESKA* GAZTEAK

Lurrikara gara!

Urriaren 9 eta 10ean Euskal Herriko neska* gazteon
baterajotzea egin genuen Elizondon. Ez dakienarentzat,
EHN*G, neska* gazte subjektua politikoki ezaugarritu eta
gure problematika propioak mahaigaineratzea helburu
duen sare eta mugimendua da. Baterajotzean, Euskal
Herriko hamaika tokitako neska* gazteak bildu ginen
,krisi anizkoitz honetan bizi dugun testuinguruari buruz
hausnartzeko, eta feminismoaren ikuspuntutik aurrera
begira zein erronka ditugun zehazteko.
Pandemiaren
eraginez,
sistema
heteropatriarkal
kapitalista eta kolonial osoak egin du eztanda, herri eta
langile sektoreak gogor kolpatuz, sistema bera jasangarria
ez dela agerian utziz. Gainera, neska* gazteok gazte eta
emakume izateagatik kolpea areagotu zaigula ikusi dugu.
Antolakuntza eta jardun politikoa sustatzea hain zaila den
momentu hau baliatu nahi izan genuen, kolektiboki beste
eredu baten alde borrokatzeko.
Asteburuan zehar ekintzen eskaintza zabala egon zen.
Lehen eztabaida zentrala larunbat goizean izan zen
zeinengaia krisi anitzkoitzaren gakoak feminismotik
landuta izan zen. Bazkalostean, tailer eta hitzaldi eskaintza
anitza egon zen. Langile klasearen borrokak feminismo eta
gazte ikuspegitik hasita, ekofeminismoa, eta trans borrokan
bukatuta. Iluntzean aisialdirako denboraz gozatu genuen
ipuin kontalari, bertso saio eta kontzertuekin.
Igandeari gogotsu ekin genion mugimenduaren
oinarriak eta etorkizunera begirako erronkei buruz
hausnartuz. Bukatzeko, amaierako ekitaldian argi geratu
zen zurrunbilo honen erdian erresistentzia izango garela
eta asteburua mugimendurako inflexio puntu bat izan
dela.
Aiaraldetik neska* gazte talde bat joan ginen bertara
eta esperientzia izugarri aberasgarria izan zen. Halaber,
baterajotzea baliagarria izan zen gure artean saretzeko, elkar
ezagutzeko, eztabaidatzeko eta beste errealitate batzuen
berri izateko. Gainera, gozatzeko aukera ere izan genuen.
MUGIMENDUAN GAUDE, LURRIKARA GARA!
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herriz herri

Artziniega

Lehiaketa abiatu dute
hiribilduaren 750.
urteurrenaren logoa
sortzeko

Ateak ireki ditu
Gaztelekuak,
udaletxe
zaharrean

Modu berezian ospatu nahi dute udalerriaren sorrera ofiziala. Aiaraldea.eus

Irekita dago dagoeneko gazteentzako espazioa. Joseba Vivanco

Testua
Aitor Aspuru Saez
A r tzin iegan deituta ko
kontseiluak hir ibilduaren
750. urteurrena antolatzeko
lehen urratsa egin du jadanik.
Horrela, lehiaketa prestatu
du ospakizunetan baliatzeko
logoa eskuratzeko Alfontso X.
Jakitunak Herri Gutuna sinatu
zuenetik 750 urte igaroko
dira 2022an. Efemeride hori
gogoratzeko ek intzetan
erabi li ko da diseinua .
Par te -har tzaileek hainbat
proposamen aurkeztu ahal
izango dituzte, gehienez ere

Diseinuak
bidaltzeko
azken eguna
azaroaren 12a
izango da

3 proposamen parte-hartzaile
ba koitzeko. L ogot ipoa k
or ig i n a l a et a a r g it a r at u
gabekoa izan beharko du.
Diseinua k
aldakor rak
izango dira, formatu, espazio
et a t i nt a de sb e r d i n et a n
aplikatzeko aukera izango
dute. Gaur egungo estetika
b ate r a hu r bi lt z e n d i r e n
egok itzapen sintetizatuak
baloratuko ditu epaimahaiak.
Lanak "Artziniega: 1272-2022"
legenda jaso beharko du.
Irabazleak 300 euro
jasoko ditu. Oinarri guztiak
inter neten kontsultatu
daitezke.

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Urriaren 1ean ireki zituen
ateak Artziniegako Gaztelekuak,
udaletxe zaharrean. Lehen
solairuan kokatu dute espazioa,
eta asteburuetan egongo da
irekita, ondorengo ordutegiekin:
Ostiraletan
18:0 0 et at i k
2 1: 0 0 e t a r a , l a r u n b at e t a n
17: 0 0 et at i k
21:00etara,
igandeetan
18:00 et at i k
20:00etara.
Hainbat espazio
Gaztelekuaz gain, beste hainbat
azpiegitura barnebilduko ditu

udaletxe zaharrak ikasturte
honetan. Beheko solairuan
euskara ikastaroak eskainiko
dira, AEKren eskutik. “Orain
arte Kultur Etxeko gela batean
eskaintzen ziren”, azaldu du
Joseba Vivancok.
Alkateak aurreratu duenez,
nagusientzako gune bat ere
atonduko dute laster bigarren
solairuan. “Pandemia hasi
zenetik daramate biltzeko
lokalik gabe. Liburutegiaren
alboan zuten espazioak eguneko
zentro funtzioa betetzen du.
Gauzak hala, espazio propio
baten beharra zuten” adierazi
du Vivancok.
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Urduña

Arakaldo

Herri Eskolaren
aldeko ‘Urrifest’
jaialdia ospatu dute

Jolasgunea eraikitzeari
ekin diote Arakaldon

Eskolako patioan ospatu zuten jaialdia. Aiaraldea.eus

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Municheko Oktoberfest
jaira bidaiatu zuen arratsalde
batez Urduñako Herri Eskolak
urriaren 16an. Izan ere, guraso
elkarteak 'Urrifest' jaialdia
antolatu zuen urriaren 16an,

larunbata. Musika eta dantza
bidelagun, dozenaka herritar
bertaratu ziren ikastetxeko
patiora. Jaialdian bildutako
dirua eskolaren jarduna
finantzatzera bideratuko dute.
Izaskun del Cerro, Placton,
Iñaki Plaza eta DJ Turru igo
ziren oholtzara.

Bigarren laginketa
egin du Aranzadik
udal hilerrian

Datozen egunetan amaituko dituzte parkea atontzeko lanak. Arakaldoko Udala

Testua
Txabi Alvarado Bañares

2014ko indusketen irudiak. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor aspuru Saez
Paco Etxebarria eta Lourdes
Herrasti buru zuen lantaldeak
iltzeak eta hilkutxen zurezko
hondakinak aurkitu ditu
indusketetan, baina ez dute
beste hondarrik topatu.
Hala
ere,
banakako
e hor z ket a k egon z i r e la
egiaztatu da, eta horien
gorpuzkiak uneren batean
beste leku batera eraman zirela.
Dena den, momentuz, ez dakite

horiek espetxeko biktimekin
bat datozen, edo bestelako
lagunenak ziren.
Hori ez da izan Aranzadi
Zientzia Elkarteak egindako
lehen lana Urduñako hilerrian.
Izan ere, 2014an beste kanpaina
bat burutu zuten eta 14
pertsonaren hezurrak aurkitu
zit u zten , Fra n k ismoa ren
errepresioaren biktimenak,
hain zuzen. Horren ostean,
Urduñako Udalak konpromisoa
hartu zuen egitasmoarekin
jarraitzeko.

Hemendik egun gutxira
egongo da prest Arakaldoko
jolasgune berria. Errekaren
i ngu r ua n kokatu dute
espazioa, txokoaren alboan,
lehen sastrakaz betea zegoen
zonalde batean. 12.000 euro
baliatu dituzte horretarako.
Hainbat gune barnebilduko
d it u e sp a z io a k: e gote ko
gunea, an imalien et xola,
eskalada txokoa edota zubia,
besteak beste.
Haurrek diseinatua
Dena den, proiektu honetan,
emaitza bezain garrantzitsua
izan da horraino iristeko
abiatutako prozesua. Izan
ere, herriko haurrak izan

Kokoriko
Hezkuntza
Faktoriak
eta Hiritik at!
arkitektura
taldeak
bideratutako
parte hartze
prozesu baten
bidez diseinatu
dute espazioa

dira zer nolako jolasgunea
egin erabaki dutenak. “Parte
har tze saioa egin genuen
horretarako,
Kokoriko
Hezk u ntza Fa k tor ia k eta
Hiritik at! Arkitektura taldeak
dinamizatuta”, azaldu du
Asurmendik.
Plazaren birdiseinua
Jolasguneari lotuta, beste
egitasmo bat abiatu nahi
dute laster udaletik: herriko
plazaren
birdiseinua.
Oinezkoei lehentasuna
ematea eta elementu batzuen
itxura aldatzea izango da
helbu r u nag usia . “L aster
Udaletxearen irisgarritasuna
la ntzea ere au r rei k usten
dugu, eta hesia a ldatzea
dugu buruan, besteak beste”,
aurreratu du alkateak.
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herriz herri

Orozko

Mobilizatzeari ekin diote Artiachen,
lan hitzarmenaren alde
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Mobilizatzear i ekin diote
Artiacheko langileek. Astelehenean
egin zuten elkarretaratzea Orozkoko
lantegiaren aurrean, 13:00etatik
15:00etara, eta astero errepikatu nahi
dute dinamika, egun eta ordu berean.
Lan hitzarmenaren negoziazioa
dela eta abiatu dute protesta. Salatu
dutenez, elkarrizketek 6 hilabete
daramatzate blokeatuta, hitzarmen
berriak hainbat eskubideren galera
dakarrelako. Protestara batutako
langileen aburuz, zuzendaritzak
Enpresa Batzordea mehatxatu du,
hitzarmen berria onartzen ez badu
Orozkoko lantegiari jarraipena
emateko inbertsioak egingo ez
dituela esan duelako.
Ildo horretan, beharginek
nabar mendu dute enpresak
irabazi handiak izan dituela
azken urteetan. “2019. urtean 7
milioi euro irabazi zituen, osasun

larrialdi betean, eta urtez urte
handitzen doaz diru-sarrerak”. Era
berean, salatu dute azken urteetan
ez dela inbertsiorik egin Orozkoko
azpiegituretan, baina bertan
irabazitako dirua baliatu dela beste
fabrika batzuetan berrikuntzak
egiteko. “Horren ondorioz, hemengo
azpiegiturak kaltetuak izaten ari
dira, eta beharrezkoa da inbertsioak
gauzatzea”.
Gauzak hala, egin beharreko
inbertsioak “langileen gain” uztea
leporatu diote Adam Foodsi,
Galletas Artiachen jabea den
konpainiari. Gainera, “kezka”
adierazi dute zuzendaritzak
beharginekiko erakutsi duen
jarreragatik. “Udan autobusak
antolatu zituzten konpainiaren
beste lantegi batzuetara, eta
langileen bilera txikiak egin dituzte
ondoren, sinestarazteko garestiak
eta malgutasun gutxikoak direla
eta lanordu gutxi egiten dituztela,
egia oso bestelakoa denean”.

Astelehenean eginiko mobilizazioaren irudia. Artiacheko langileak
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Aiaraldea

%40ko jaitsiera aurreikusi
du Arabako Txakolinak
aurtengo uztan

LAB sindikatuak
salatu du
Tubacexeko
zuzendaritzak
oztopoak jartzen
dizkiela langileei
oporrak hartzeko

Inoizko uztarik handiena jaso zuten iaz Aiaraldeko upategiek. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Ezkor azaldu da Arabako
Txakolina aurtengo uztari
dagokionez. Urriaren hasieran
ekin zioten mahatsa jasotzeari,
brotr itis
gaixotasuna
garatzeko arriskua zegoela
ikusita. Baina handik gutxira
eten behar izan zituzten lanak,
euriteengatik. “Kontuan izan
behar dugu irailan euri asko
egin duela eta tenperatura
baxuak egon direla. Gauzak
hala, mahatsari kostatzen ari
zaio gradu nahikoa hartzea”,
a z a ldu dute jator r i z ko
izendapeneko arduradunek.
Gaineratu dutenez, urte
hasieran egondako izozteek
eta txingorrak nabarmen
kaltetu zituzten zenbait
ekoizleren mahastiak. “Batzuk
bazuten zenbait zonalde
berreskuratzeko itxaropena,
baina irailean itxaropen
guztiak desagertu dira”.
Hala ere, datozen egunerako
iragarritako eguraldi onak
lagundu dezakete egoera
bide r at z e n . D e n a de n ,
ekoizleen aur reikuspena

Euriteek
brotritis
gaixotasuna
garatzeko
aukerak
biderkatu
dituzte, baina
fruituetako
askok ez
dute orainik
beharrezko
gradua hartu

da aurtengo ekoizpena %40
jaistea iazkoarekiko, 350.000
eta 450.000 kilo artean
jasota guztira (2017 eta 2019.
urteetan bezala). Kontuan
hartu behar da iaz inoizko
ekoizpen handiena izan zutela
Aiaraldeko txakolin ekoizleek,
718.454 kilo mahats jasota
guztira.
Gauzak hala, “egun zailak”
dituzte aurretik txakolin
ekoizleek. Hemendik bi astera
amaituko dute uzta jasotzen
eta orduan jakingo dute kaltea
zenbaterainokoa izan den.
Hala ere, azken uneko
aur reikuspenen arabera,
jasotako mahatsaren kalitatea
ona izango dela aurreikusi du
Merinok. Abenduan egingo
dituzte lehenbiziko dastatzeak.
Elkartasun ekimena
A r ab a ko Tx a kol i n a r e n
zaba lpenea n lag u ntzeko
ekimena egingo du jatorrizko
izendapenak
Kut x i ko
Taskeroak elkar tearek in.
Aiaraldeko ardoak datsatzeko
aukera egongo da Gasteizko
Kutxiko 30 establezimendutan,
urriaren 22tik 24ra bitartean.

Grebaren ondorioz, langileek ez dute oporrik hartu Tubacexen. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
LAB sindikatuak publiko
egin du Tubacex enpresako
zuzendaritzak trabak jartzen
dizkiela euren oporrak hartu
nahi dituzten langileei. Antza,
konpainiak bi aukera eman
dizkie beharginei, edo oporrei
uko egitea diruaren truke, edo
dagokien atsedenaldia hartzea,
baina data k hautatzeko
askatasunik gabe.
"Enpresak argudiatzen du
ez duela langile nahikorik
ekoizpenari aurre egiteko.
Ondorioz, lanera itzultzen
direnek agiria sinatu behar
dute zeinean adierazten duten
oporrak greban izan zituztela,
diruaren truke, jakina. Besteei,
opor egunak hartu nahi
dituztenei, aldebakartasunez
ezarri nahi dizkiete datak,
legez kontrakoa dena".
Enpresa gatazkaren sorburu
236 eguneko grebak
Tubacexen hainbat tirabira

utzi zituen langileen eta
enpresaren artean. Horietako
b at i z a n z e n op or r e n
ordainketa.
Zuzendaritzak argi azaldu
zien udan grebalariei ez zuela
kitatuko diru kopuru hori eta
kobratzea nahi izatekotan,
e p a it e g i r a j o b e h a r k o
zutela. Erabaki hori izan zen
multinazionalak hartutako
bidea protesta ekonomikoki
itotzeko, baina behin lanuztea
amaituta, enpresak berak
aurre egin behar dio sortutako
egoerari.
Izan ere, legez, Tubacexeko
langileek ez dute oporrik
hartu, greban egon baitira.
Orain multinazionalak lan
indar guztiak behar ditu
ekoizpena berriro abiatzeko
eta behargin batzuek euren
opor eskubidea baliatu nahi
dute urteari geratzen zaizkion
hilabeteetan. "Beste behin ere,
zuzendaritzaren kudeaketa
okerrak arazoak ekarri ditu
enpresara", adierazi du LABeko
ordezkariak.
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Aiara

Mobilizatzen hasi dira, haurrek jolastokian
maskararik eraman behar ez dezaten
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Elkarretaratzeak egin zituzten
astelehen arratsaldean Euskal
Herriko hainbat hezkuntza
zentroren sarreretan, “Haurrak
SOS” lemapean. Eskoletako
patioetan 6-12 urte bitarteko
haurrek maskara erabiltzen
jarraitzearen derrigortasunaren
aurka
egin
zituzten
mobilizazioak.
A ia r a n er e i za n zuen
oihartzuna protestak. Etxaurren
Ikastolako zenbait gurasok bat
egin zuten deialdiarekin. Ez

Etxaurren Ikastolan eginiko elkarretaratzearen irudia. Ikastolako gurasoak

Astelehenero
mobilizatzen
jarraitzeko
asmoa dute
Etxaurren
Ikastolan

ziren asko bildu, baina horrek ez
ditu desanimatu. “Astelehenero
elkartuko gara arratsaldeko
lauretan ikastolaren atarian,
gure seme -alabek merezi
dutelako”, adierazi dute.
Eragile ugari
Azken asteetan Euskal Herriko
hainbat talde lerrokatu dira
6-12 urte bitarteko haurrei
jolastokietan maskara izatera
derrigortzearen aurka. Gurasoak
et a O i n he r r i he z k u nt z a
eragileek eta Ikastolen Elkarteak
adierazpenak egin dituzte
horren harira.

BABESTUTAKO EDUKIA

“Osasun zerbitzua eskaini nahi dugu, eskualdeko
haurren miopia zaintzeko”
Miopia
zaintzeko
tratamendua eskaintzen hasi
zarete optikan. Nondik sortu
zen ideia?
Australiako Brien Holden
institutuan
miopiaren
inguruko ikastaroa egin nuen,
umeen miopiaren inguruan
gehiago jakin nahi nuelako.
Padmaja Sankaridurgek gidatu
zuen ikastaroa. Miopiaren
inguruan munduan gehien
dakien pertsonetako bat da bera.
Oso esperientzia interesgarria
izan zen.
Bertan ikasitakoa praktikara
eraman nahi dugu orain
Luyando Opticos-en. Horregatik,
miopia zaintzeko tratamendua
eskaintzen hasiko gara.
Miopia
zaintzea
garrantzitsua da?
Ba i, oso ga r ra ntzitsua
da honen kontrol zorrotza
eramatea. Miopiaren garapenak
begiaren egituraren osotasuna
kaltetu dezake, eta itsumena

eragin dezaketen begiko
gaixotasun larriak sortu:
glaukoma, erretina-askatzea,
makulopatia miopikoa... Oso
garrantzitsua da dioptria maila
1 eta 3 artean mantentzea. Izan
ere, epe luzera gaixotasun
larrien agerpena murriztuko
du horrek.
G au r e g u n mu n du k o
biztanleriaren %33k pairatzen
du miopia eta, datuen arabera,
2050. urtean biztanleen %50k
izango du gaitz hori begietan.
Zein tratamendu daude
horretarako?
Orain arte lentillak erabili
d i r a , m iopi a k e r a g ite n
duen begiaren deformazioa
ekiditeko. Orain betaurrekoak
ere erabili daitezke helburu
berdina lortzeko. Honi esker
miopiaren garapena ekidin
dezakegu.
Gure bizi-ohiturak ere oso
faktore erabakigarriak dira.
Miopia zaintzeko garrantzitsua

da pantailen aurrean ematen
dugun denbora mugatzea, eta
etxetik kanpo aire librean ordu
gehiago ematea.
Zer eskainiko duzue Luyando
Opticos-en horretarako?
Osasun zerbitzua eskaintzera
bideratu nahi dugu gure lana,
eta filosofia hori da gure
iparra. Horretarako, miopiaren
kontrola egiteko au kera
eskainiko dugu.
Oso garrantzitsua da haurrek
dioptrien kontrol zorrotza
izatea, miopiak okerrera egin ez
dezan. Hain zuzen ere, 9 urtera
arte haurrek miopia garatzeko
progresio handiagoa dute.
Horregatik, hau kontrolatzeko
me k a n i smo a k e sk a i n i ko
ditugu.
Lenteen etxe onenekin egiten
dugu lan optikan, nagusiki
MiYosmart etxekoak. Lentillei
dagokionean ere marka onenak
erabiltzen ditugu: Mylo eta
Misigth.
Brien Holden institutuan jaso zuen Ibai Luyandok trebakuntza. Aiaraldea.eus

Elexondo kalea 1, Amurrio 945 892 422
Batzalarrin 3, Laudio 944 042 286
Kale Barria 5, Urduña 945 384 499

www. luyandopticos.com
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Aiaraldea atzean utzi
du honezkero LIDLek
Langile bat LIDLeko kartela kentzen iragan urriaren 18an. Aiaraldea.eus

Urriaren 17a zuten azkenengo laneguna LIDL supermerkatu katearen Laudioko lantegian.
Azpiegitura guztia eta ia 200 langile Langaritz Okara mugitu dituzte. Aiaraldean azken urteetan
itxitako enpresen segida luzearen azken katebegia da LIDL.
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Urriaren 17a zuten azken laneguna Laudioko LIDLeko pabiloian.
Gaurdanik, Langraitz Okako “Los
Llanos” industriagunean dute
azpiegitura guztia martxan.
Egun batetik bestera egin du
supermerkatu kate alemaniarrak
logistika zentroaren “trantsizioa”
Multinazionalak 2019an eman
zuen bere lekualdaketa asmoen
berri. Espazio falta argudiatu izan
du LIDLek hori justifikatzeko.
Hasiera batean Arabako
Foru Aldundiaren Garapen

Agentziarena den 111.687 metro
koadroko gune batera mugituko
zuten Laudioko biltegia, 7,25 milioi
euro ordainduta. Gerora, 34 euroko
inbertsioa egin, eta 36.500 metro
koadroko azpiegitura sortu dute
Langraitzen.
Langileen etorkizuna
200 langilek egiten zuten lan
urriaren 17ra arte LIDLen Laudioko
pabiloian. Multinazionalak
lanpostu guztiak mantentzeko
konpromisoa hartu zuen
sindikatuekin negoziatutako
lekualdaketa prozesuan, eta
beharginen gutxiengo batek

2013
2013an itxi zituen betiko ateak
Aretako Lipmesa enpresak.
Langileek soldata atzerapen
ugari pairatu zituzten itxieraren
aurreko hilabeteetan.

eskatu du baja boluntarioa soilik.
Enpresak egunero garraioa jarriko
du Laudiotik Langraitzera joateko,
eta autobusa hartzen ez duten
langileek dietak kobratuko dituzte.
Enpresa Batzordetik jakinarazi
dutenez Laudiokoez gain, Hego
Uribeko langile askok egiten zuten
lan Laudioko plantan. Autobusa
herri horietatik igaroko da ere.
Denaezdahainerrazaizan,ordea.
Enpresa Batzordeak Laudioko eta
eskualdeko lan poltsako behinbehineko langileak kontratatzeko
eskatu zion enpresari, Langraitzeko
kokalekuberriansuertatuzitezkeen
beharrak asetzeko. Sindikatuek eta

200 langilek
egiten zuten
lan urriaren
17ra arte
LIDLen
Laudioko
biltegian

enpresak baldintza hori hitzartu
zuten arren LIDLek Gasteizko
behin-behineko langileak
kontratatzeari ekin dio, kostuak
merketzeko helburuarekin
Industria birmoldaketa
Industria pisua galtzen joan da
azken hamarkadan Aiaraldean,
LIDLen biltegiaren deslokalizazioa
eskualdetik desagertu diren
enpresen zerrenda luze bateko
azkena besterik ez da. Joera argia
da, eskualde industrial batetik
zerbitzuetan oinarritutako
eskualde batera ari gara igarotzen.
Aurten, gutxienez bi enpresak

2014
Kiderrek hiru lantegi
zituen. 2014. urtean hirurak
itxi zituen, 388 langile
langabeziara eramanda.

Hartzekodunen lehiaketan
sartu zen Arakaldoko Norten
PH enpresa San Mames
berriko harmailak burutu eta
gutxira.
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itxi dituzte ateak behin betiko
gurean. Apirilean Orozkoko
Calge-Lan enpresa itxi zuten, sei
langile kalean utzita. Enpresak
eskaera jaitsiera nabarmena
pairatu zuen, eta ordaindu
gabekoen zor handia zuen. Egitura
metalikoak egiten zituzten
bertan, eta 1999. urtetik zegoen
Orozkon. Garai oparoenetan
28 behargin izatera iritsi ziren.
Valvospain: 79 langile kalera
Valvospainekoa da 2021ean
desagertutako lantokien
adibiderik adierazgarriena.
Balbula industrialak ekoizten
zituen Amurrioko Valvospain
Industrial enpresak 1928an ekin
zion bere ibilbideari, Lazaro
Ituarte izenarekin. 2006an
Fluval eta MTS enpresekin batu
eta Valvospain izena jarri zioten
lantokiari.
2019ko maiatzean hilabete
batezluzatuzengrebamugagabea

Lipmesa,
Norten,
Vicalde,
Kider edota
Valvospain
enpresen
itxierak,
etorkizun zail
baten atarian
utzi du azken
hamarkadan
Aiaraldea

hasi zuten langileek. Enpresa
Batzordeak jakinarazi zuenaren
arabera, urte horretako ekainean
hartzekodunen lehiaketan
sartu zen Valvospain. Hiru
inbertsorek erakutsi zuten
enpresa erosteko asmoa. Baina
asmo hutsalean geratu zen dena,
inork ez baitzuen seinale gisa jarri
beharreko dirua jarri. Gauzak
horrela, Enplegua Erregulatzeko
Iraungitze Espedientea ezarri
zien Valvospainek langile guztiei
2021eko otsailean, eta martxoan
langile guztiak kaleratu zituen, 79
guztira

Datuek argi
erakusten dute
gainbehera.
Eskualdean
ekoizten den
balio erantsi
gordina geroz
eta gutxiago
dator industria
sektoretik

Gainbeherari eutsi nahian
Prespektiba handiagoarekin
begiratuta ere, azken urteetako
lantoki eta enpleguen suntsiketa
ez da samurragoa izan. Aiaraldea
eskualde industrial bat izateari
uzten ari da gutxika. Tubos
Reunidosek igarotako estualdi
ekonomikotik eta azken urtean

egindako berregituretatik
hasita, Lipmesa, Norten, Vicalde
edota Kider enpresen itxierara,
etorkizun zail baten atarian utzi
du azken hamarkadak Aiaraldea.
Datuek argi erakusten dute
gainbehera. Eskualdean ekoizten
den balio erantsi gordina geroz
eta gutxiago dator industria
sektoretik.Laudion,adibidez,balio
erantsi gordinaren %47,3 zetorren
industria eta energiatik 1996an.
2016an, aldiz, ehuneko hori
%37,7ra jaitsi zen. Gainontzeko
herrietan ere joera bera sumatu
daiteke. Arakaldokoa da kasurik
nabarmenenena: 1996an balio
erantsi gordinaren %61 zetorren
industria eta energiari lotutako
enpresetatik. 2016an, aldiz,
%8,2 baino ez zetorren sektore
horretatik. Urduñan ere jaitsiera
deigarria eman da: industriaren
presentzia %40,9koa zen 1996an.
Hogei urte beranduago, aldiz,
%14,9koa zen.

Enpresa ugarik itxi dituzte ateak behin betiko Aiaraldean azken urteetan, ehunka lanpostu suntsituz Aiaraldea.eus

2015
Vicaldek 2015ean itxi zuen fabrika
Hainbat enplegu-erregulazio
espediente ezarri zituzten 2009.
urtetik aurrera. Itxi zutenean 30
langile inguru zeuzkan enpresak.

2019

2021

2019. urtean sartu zen Valvospain
enpresa hartzekodunen lehiaketan.
Ez zuen inork erosi Amurrioko
lantegia, eta 79 behargin kaleratu
zituzten 2021eko martxoan.

Orozkoko Calge-Lan
enpresa da Aiaraldean
behin betiko itxitako
azken lantokia.
Enpresak 6 langile utzi
zituen lanik gabe.

2021/10/20
2021/11/03

Urriaren 31n izango da Arimen Gaua, eta
jolasak, tailerrak eta festak uztartuko ditu
Aiaraldean. Kokoriko Hezkuntza Faktoriak iaz
abestia sortu zuen, Xanduli Manduli esaera
zaharra ardatz.Aurten, baina, “Beldurrezko
laberintoa” sortuko dute Aiaraldea Ekintzen
Faktorian, 12-16 urte bitarteko gazteentzat.
18:00etan hasiko da ekintza, eta ez da aurrez
izenik eman beharko.
Okondon gailetak sortzeko tailerra antolatu
dute. Horretarako, adinaren arabera, txandetan
banatuko dituzte herritarrak: 10:30-12:00
bitartean elkartuko dira 2013-2016 urteen
artean jaiotakoak, eta 2013 baino lehenago
munduratutakoek 12:30etik 14:00etara izango
dute hitzordua Kultur Etxean.

Laudion, berriz, Gurasolagunek Ihes Gela
egingo dute, baina Lamuza parkean barrena.
Irteera puntua Kultura Etxea izango da. Alabaina,
parte hartzeko apuntatzeko eskaera egin dute
antolatzaileek, 607673744 telefono zenbakira
Whatsapp mezua bidalita.
Amurrion aurpegiak margotzeko tailerra
egongo da egun horretan, 17:00etatik 19:00etara
bitartean San Anton plazan, Aspaltza elkartearen
eskutik. 18:00etan ikuskizuna eskainiko du Tor
magoak toki berean, eta 19:10ean Jerusalema
ikuskizuna egongo da udaletxe aurrean.
Urduñan, azkenik, hiru eguneko jarduera
andana eskainiko dute. Urriaren 29an, ostiralean,
“Arimen gaueko mozorroen tailerra” antolatu
dute, 18:30ean Alondegian.Biharamunean -urriak

30ean- aldiz, ipuin kontaketa tailerra eta film emanaldia gehituko diote mozorro tailerrari. 12:30ean
hasiko da zapatuko egitaraua. 2 euroko prezioa izango dute aipatutako 2 ekintzek, eta urriaren 25 arte
edukiko dute izena emateko epea zabalik.
Dena den, urriaren 31n, igandean, pilatu dituzte
ekitaldi berezienak: 13:00etan dantza poteoa egingo du Erauntsi taldeak, eta 18:30ean “Arimen ibilbidea” abiatuko da Foru Plazatik euskal musikaz girotua. 20:00etan, ostera, “Arimen gaueko dantzak”
eskainiko dituzte plazan, txokolate janarekin eta
gaztain erreekin batera. Jaki prestaketa Urduñako
Guraso Elkarteek gidatuko dute. Hala ere, ez da programa hor bukatuko: 21:00etan Deabru Beltzak taldearen su eta perkusio ikuskizunaren lekuko izango baita Foru Plaza.

Aiaraldea zirikatzeko prest

Badator aurtengo arimen gaua,

agenda

10.23 Larunbata

IKUSKIZUNAK

19:00 LAUDIO
GAU BELTZEKO IHES GELA
Aiaraldeko Berbalagun
taldeak antolatuta
Kultur Etxea

10.31 Igandea

10:30 OKONDO
GAILETA IKARAGARRIAK
EGITEKO TAILERRA
Kultur Etxea

10.31 Igandea

17:30 OKONDO
BELDURREZKO IPUINAK
5 urtetik gorakoentzako
Kultur Etxea

10.29 Ostirala

AIARALDEA #150 2021ko urriaren 20a

12:00 ARTZINIEGA
BISITA ANTZEZTUAK
Izena aurretik ematea
beharrezkoa izango da
Frontoia

10.24 Igandea

09:30 URDUÑA
BIRDING
Txoriak ikusteko ibilaldia.
Izena emateko: turismo@
urduna.com edo 945 38 43 84
Santiago Mendia

10.24 Igandea

11:00 URUDÑA
“URDUÑA IRISGARRI!”
Turismo bulegoak
antolaturiko bisita gidatua
Turismo Bulegoa

10.23 Larunbata

11:00 AIARA
MENDABIA ETA IRATXERA
IRTEERA
Aiarako erretiratuen klubak
antolatuta
Lantenoko eskolak

10.20 Asteazkena

10.26 Asteartea

17:30 ARTZINIEGA
IPUIN TXIKIAK: ‘CARLA’
4 urtetik gorako
umeentzako ekintza
Liburutegia

IRTEERAK

17:00 AMURRIO
ARIMEN GAUA:
Aurpegia margotzeko
tailerra, Aspaltza elkartearen
eskutik
San Anton plaza

10.31 Igandea

17:00 OKONDO
GURE GENEALOGIA
FEMINISTA
Emagin elkarteak eskainitako
tailerra
Kultur Etxea

10.29 Ostirala

18:00 AIARA
SEME-ALABAK ETXEKO
LANEKIN LAGUNTZEKO
IKASTAROA
Aholku praktikoak emango
dituzte
Otueta Gizarte Etxea

10.28 Osteguna

17:30 OKONDO
ARTROSIAREN ETA GIHAR
MINEN AURKAKO BOTIKAK
Osasunari buruzko
jardunaldiak
Kultur Etxea

10.27 Asteazkena

12:00 AMURRIO
OROIMENA LANTZEN
Estimulazio kognitiboari
buruzko tailerrak
Erretiratuen etxea

10.27 Asteazkena

17:30 ARTZINIEGA
‘NIREKIN JOLASTU NAHI?’
Hezkidetza lantzeko ipuinak
Liburutegia

10.22 Ostirala

17:30 ARTZINIEGA
IPUIN TXIKIAK: ‘CULOS,
PIES, NOS MEZCLAMOS’
4 urtetik gorako
umeentzako ekintza
Liburutegia

10.21 Osteguna

UMEENTZAKO
JARDUERAK

18:30 LAUDIO
BI HOTSAK ABESBATZA
Gau Beltzean oinarritutako
kontzertua
Kasinoa

10.31 Igandea

19:00 LAUDIO
“ITSASOARI BEGIRA”
Laudioko Musika Bandaren
kontzertua
San Pedro Eliza

10.24 Igandea

20:30 LAUDIO
J MARTINA
Faktoria

10.23 Larunbata

MUSIKA

16

18:30

LARUNBATA (3 euro)

URRIAK 23

LAUDIOALDE
ARETOA
Preparativos para
estar juntos un
tiempo
indeterminado

19:30/20:00

IGANDEA ETA ASTELEHENA
(3,5/5 euro)

URRIAK 24, 25

Cry Macho

AMURRIO
ANTZOKIA

18:30

LARUNBATA
(3 euro)

URRIAK 30

La mujer
del espía

LAUDIOALDE
ARETOA

Egun osoko egitaraua antolatu du
Amurrioko Euskara Zerbitzuak hizkuntzaren
erabilera sustatzeko xedearekin. Besteak
beste, Kantu Kolore ikuskizuna egongo da.
Urriaren 23an, larunbatean, izango da
"Euskaraz bizi nahi dut eguna". Egun osoko
egitaraua prestatu dute euskaldun guztien
gozamenerako. Herriko zenbait eragilek
hartuko dute parte, gainera, programazioan.
Batetik, Aspaltza euskara elkarteak tailerrak
eskainiko ditu umeentzat 11:00etatik 13:00eta-

19:30

IGANDEA
(3,5/5 euro)

URRIAK 31

Maixabel

AMURRIO
ANTZOKIA

ra. Bestetik, Amurrioko Txistuzaleak taldearen
kalejira egongo da herrian barrena, 12:00etatik
aurrera. Horrez gain, 11:30etik 13:00etara Kalaka egur jolasak eta bestelako jokoak edukiko
dituzte eskura bertaratzen direnek.
Dantzarako ere izango da tarterik. Izan ere,
Kantu Kolore haur ikuskizuna ekarriko du
San Anton plazara Vital fundazioak. Kontzertu hori 13:00etan hasiko da. Helduagoek, berriz, zunba saioa izango dute euskaraz Izaskun del Cerroren gidaritzapean.

ospatuko dute larunbatean

“Euskaraz bizi
nahi dut eguna”

Kartelera

Jolasera bideratutako espazio berria
sortu du Kirikiñok. Gune berria gertutik
ezagutzeko aukera izango du interesa duen
orok ostiral honetan, urriak 22, 17:30etik
aurrera. Arratsalde osoko egitaraua
prestatu dute Kirikiñoko kideek. Bisita
gidatua, Ane Gebara ipuin kontalaria,
askaria, Kalaka egurrezko jokoak eta
iluntze musikatua egingo dituzte, beste
hainbat sorpresarekin batera.

“Basoa”
espazioaren
aurkezpena

18:30 OROZKO
“MENOPAUSIA, NIRE
BARRENAK ENTZUNEZ”
Emaize sexologia zentroaren
eskutik
Kultur Etxea

10.22 Ostirala

TAILERRAK

18:30 LAUDIO
ERMUALDE 1836: KANOI
KARLISTEN ITZALPEAN
Asier Perez de Eulateren
hitzaldia Ermualdeko
historia-jardunaldien
barruan
Ermualde

10.30 Larunbata

18:30 LAUDIO
“¿UNA IGLESIA EN TIERRA
YERMA?”
Iñaki Garcia Caminoren
hitzaldia Ermualdeko
historia-jardunaldien
barruan
Ermualde

10.23 Larunbata

11:00 AIARA
LANTENOKO ESKOLEN
SORRERA
Arabako Ondare Historikoari
buruzko jardunaldiak
Lantenoko eskolak

10.23 Larunbata

18:00 AIARA
“ELIKADURA BAINO
GEHIAGO: EKOFEMINISMOA
ETA AGROEKOLOGIA
URDUÑAN”
Laia AIaraldeak antolatutako
jardunaldien barruan
Aiarako Emakumeen Gela

10.21 Osteguna

HITZALDIAK

20:00 LAUDIO
LAS AVENTURAS DEL BUEN
SOLDADO SVEJ
Antzerki amateurren X.
erakustaldia
Amurrio Antzokia

10.30 Larunbata

21:00 LAUDIO
KAITIN ALLENDE
Bakarrizketa
Faktoria

10.29 Ostirala

20:00 AMURRIO
COW JAZZ CLUB
Antzerki amateurren X.
erakustaldia
Amurrio Antzokia

aiaraldea.eus

INFO +

18:00 LAUDIO
ARIMEN GAUA:
BELDURREZKO LABIRINTOA
12 - 16 urte bitarteko gazteei
bideratutako ekintza
Faktoria

10.29 Ostirala

18:00 URDUÑA
ARIMEN GAUA:
Mozorroak egiteko tailerra
Alondegia

10.29 Ostirala

18:00 LAUDIO
MEDERI FERREÑOREN
ERAKUSKETA
KulturLab espazioan
Lamuza Parkea

10.29 Ostirala

11:00 URDUÑA
GAUEKO MAHATS BILKETA
Udazken Gastronomiko
jardunaldien barruan
Gure Ahaleginak

10.24 Igandea

11:00 AMURRIO
EUSKARAZ BIZI NAHI DUT
EGUNA
Ekintza desberdinak burutuko
dira egunean zehar
Amurrioko parkea

10.23 Larunbata

19:00 LAUDIO
“EL AGENTE EXTRANJERO”
Amado Gomez Ugarteren
liburuaren aurkezpena
Erabilera anitzeko aretoa

10.22 Ostirala

BESTELAKO
EKINTZAK

09:20 LAUDIO
LAUDIOKO IBAR KROSA
Lasterketaren XXXVI. edizioa
Ellakuriko kirolgunea

10.31 Igandea

16:00 LAUDIO
BURU OSASUNAREN ALDEKO
FUTBOL PARTIDA
CD Laudio-Zaramaga CF
Ellakuriko futbol zelaia

10.30 Larunbata

KIROL
JARDUERAK
AIARALDEA #150 2021ko urriaren 20a
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Mende erdi beteko du Laudio Ikastolak 2022an. Urteurren hori antolatzeko bilera irekia deitu
dute datorren urriaren 23rako. Hezkuntza zentrotik igaro den jende guztia biltzea dute helburu.

“Ez dugu ariketa nostalgiko
hutsa egitera mugatu nahi”
Testua Txabi horretara mugatu”. Argazkiak
Alvarado Bañares ere berreskuratu nahi dituzte,
“irakasle ohien ganbarak
Laudioko Ikastolako kideek arakatuta”.
Ikastolari buruzko unitate
aurtengo egutegian data bat
gorriz markatuta izan badute, didaktiko bat ere sortu nahi
hori izan da ekainaren 20a. dute, zentroan dauden maila
Araba Euskaraz jaia ospatu zuten g u z t iet a r a e gok it ut a ko a .
egun horretan, euskararen Horrez gain, kanpora begirako
aldeko egun osoko egitaraua proiekzioa ere eskaini nahi
eskaini zuen ekimen jendetsua. dute, herrira begirako jarduerak
Orain, aldiz, atzean utzi dute antolatuta, ikastola “Laudioko
data hori. Beste bat dute jomugan: eragile indartsu bat” dela iritzita.
Baina ez dute “ar iketa
datorren larunbata, urriak 23,
10:00etatik 13:00etara, ikastolan nostalgiko hutsa” egitera
bertan. Hezkuntza zentroaren mugatu nahi. Buruan dituzte
50. urtemuga lantzeko topaketa hezkuntza esparruan azken
egingo dute, eta ahalik eta hilabete eta asteetan ematen
jende gehien bertaratzea dute ari diren eztabaidak: “Aro berri
helburu. “Prozesu ahalik eta baten aurrean egon gaitezke
parte hartzaileena izatea da hezkuntzaren alorrean”.
Gauzak hala, proiektua
erronka, hezkuntza komunitate
osoa aktibatzeko”, azaldu dute, i nda r t zea dute helbu r u ,
“badago jende aktibo asko hu r r engo u r te ei b eg i r a .
gurekin egon dena eta prozesu Bukatzeko, jai bat egitea ere
aurreikusten dute, ekimen
honetara batzea da asmoa”.
Nabarmendu dutenez, oso guztiak bateratzeko balioko
hezkuntza komunitate zabala lukeena.
Hala ere, aipatutako egitasmo
du ikastolak. “1.500 ikasle
ohi ditugu. Orain daudenak guztiak ideiak baino ez dira
kontatuta, eskualde osoko 2.000 momentuz. Larunbateko bilera
familia egon dira ikastolan. izango da abiapuntua, eta
Langileei dagokionez, 100 bertan jasotako ekarpenekin
pertsona gaude lanean uneotan abiatuko dute bidea. “Bertan
zentroan, baina beste 100 igaro dauden indar eta gogoen arabera
dira 50 urtetan”. Beste datu erabakiko dugu zer egin”.
esanguratsu bat ere jarri dute
mahai gainean: “ikasle ohiak
gara gaur egun hemen lanean
gauden pertsonen erdia baino
gehiago ”.
Egitasmo ugari
Gauzak hala, “kolektibo zabal”
horretara iristea izango da
urteurreneko lehen helburua.
“Ikastolatik igarotako jende
guztiarengana iritsi nahi dugu,
kontaktu sare bat osatuta”,
zehaztu dute.
Atzera begira ere jarri nahi
dute, “historiaren lekukotza”
jasotzeko. “Hor i ha i nbat
euskarritan islatu daiteke.
Liburua da ohikoena, baina
egin daitezke baita ere argazki
bildumak, podcastak, bideosortak… sormena landu nahi
dugu, ez gaitezen beti egiten den

Ikastolako argazki zaharrak berreskuratzea da urteurrenari begira planteatu duten helburuetako bat. Aiaraldea.eus
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Zulora poadcast eta ikus-entzunezko programan gazte arrazializatuen hainbat bizipen eta errealitate
desberdinei buruz aritu da Oihane Ofogo laudioarra, Leo Bueriberi eta Jon Arantzabalekin batera.

“Arrazistak gu?” erantzun eta
aldaketa bila, usteak zulora
Testua Izar
Mendiguren Cosgaya
Nolakoa
da
gazte
arrazializatua izatea XXI.
mendeko euskal gizartean?
Oihane Ofogo laudioarrak
zulora
eraman
ditu
arrazismorik ez dagoeneko
usteak. EITB Mediarentzat
Hiru Damatxok ekoitzitako
Zulora programan azaldu
duenez, arraza kontzeptua
definitzetik hasi behar da
gogoeta: “Biologiak ez du
defi nitzen, ez da kontzeptu
zientifi koa. Eraso arrazisten
objek tu izan daitekeen
pertsona oro sailka genezake
arrazializatu gisa”.
Ezbairik gabe, arrazagatik
etiketatuak, sailkatuak eta
azpiratuak dira gaur egun
ere euskal herritar asko.
Bizipenetan lur hartuta,
jasandako eraso eta egoera
arrazistak izan ditu hizpide
laudioarrak. Izatez, Oihane
Ofogoren aita Kamerungoa
da, eta ama Laudiokoa.
“Txikitatik modu natural
batean bizi izan dut nire
familiaren kolorea eta nirea.
Madrilen (Espainia) bizi
izan nintzen 4 urtez, baina
Laudiora (Euskal Herria) iritsi
ginenean 'beltza' bezalako
komentarioak entzuten hasi
nintzen irain gisa, liskarretan
adibidez”. Une horretan
izan zen kontziente Ofogo
kolorearen pisuaz: “Gizarteak
ez zuen -eta ez du- ikusten
gauza positibo bezala”.
Arrazaz gain, jatorriak ere
badu zama. “Ez da berdina
a dopt at u a i z ate a , e do
hemengo zein etorkin baten
alaba-semea izatea. Jasaten
ditugun arazoak ez dira berak.
Dena den, bizi ditugun egoerak
kasu askotan, oso antzekoak
dira”, erantsi du Ofogok.
Horregatik, akaso, ekin zion
bere buruari galdetzeari
“Zergatik gertatzen zait hau?
Eta orduan ohartzen zara ez
zarela bakarra, eta zerbait
sistematikoa dela”.

Ane Zuazubizkar kazetariak gidatzen du Zulora saioa. Aiaraldea.eus

Normalizatzea arazo
“ B e lt z a lu a ! d e it z e n
zaituztenean, ez zaude ados;
gaizki dagoela badakizu, baina
ez duzu identifikatzen eraso
arrazista bezala”. Bidasoan
(Gipuzkoa), esaterako, aurten
3 hildako izan dira, Anaitze
Agirre EHUko irakasle eta
Harrera elkarteko kidearen
hitzetan: “Heriotza hauek
ez dira gertakari isolatuak.
E r a nt z u l e e t a a r r a z o i
jakinak dituzte: aplikatzen
zaizkien politika migratzaile
arrazistak”.
Migratzaileak Afrikatik
datozenean, eta jendea
Mediterraneoko itsasoan
hiltzean ez da ahotsik
altxatzen Ofogoren aburuz,
“hemen ezikusiarena egiten
dugu”. Lan eremua ere izan
daiteke horren erakusle:
baldintza prekarizatuetan
di ha rdute ia bet i. L eo
Burubieri gasteiztarrak argitu
duenez, “zorakeria iruditzen
zaigu pertsona zuri batek
polizia deitzea AEBtako bere
lorategian beltz bat dagoelako,

Migratzaileak
Afrikatik
datozenean,
eta jendea
Mediterraneo
itsasoan
hiltzean ez
da ahotsik
altxatzen,
Ofogoren
aburuz,
“hemen
ezikusiarena
egiten da

baina normala iruditzen
zaigu pertsona migratu bat
egotea 24 orduz amona bat
zaintzen etxean”.
Biolentzia arrazista
Begiradak, keinuak eta abar
ere gorroto delitu izan daitezke.
O i h a ne O fogok hega ld i
batean bizitakoa ekarri du
gogora: aldameneko bi lagun,
euskaraz, berari buruz aritu
ziren hizketan: 'Neska honek
zer egingo du ile horretan
zor r ia k d it uene a n , i le a
moztu?'. “Momentu horretan
ez nuen jakin erantzun edo ez,
begiratu egin nien, eta ohartu
egin ziren entzun eta ulertu
niela. Aitarekin noanean ere
halakoak askotan gertatu
zaizkit. Esaterako, aireportuan
arrazoirik gabe identifikatzeko
eskatzea. Jarrera arrazistak
azkar identifikatzen dira”.
Nolako eragina du, ordea,
generoak? Arrazakeria areagotu
edo baldintzatzen al du? “Nire
nebak edo nik, ez ditugu gauza
berak jasaten”, nabarmendu du
Ofogok. Harremantzerakoan

ere bist a koa da a ldea:
“Ligatzean askotan gertatu zait
entzutea 'ez naiz inoiz neska
beltz batekin egon, probatzea
gustatuko litzaidake'”.
Estereotipoen eraginaz ere
mintzatu dira hiru gazteak.
Leo Burubierirentzat, “jende
zuriak ez daki nola hitz egin
pertsona beltz batekin”. Jon
Aranzabalek ere ildo beretik
jarraitu du: “Askotan galdetu
didate 'zein ondo hitz egiten
duzun euskaraz... Nongoa
zara?' Ni? Bergarakoa! 'Ez, baina
non jaioa?' Donostin. 'Eta zure
gurasoak?' Bergarakoak”.
Ha r gat i k , h i r u r e k a l a
hirurek azpimarratzen dute
jarreren garrantzia. “Aldaketa
estr u k tu ra li k egin gabe
ezinezkoa da arrazakeriarekin
bukatzea, jator r ia eredu
ekonomikoa delako. Afrikako
baliabideei esker mantentzen
da gure bizimodua. Jendeak
kontzientzia izan ar ren,
ez badira mundu mailan
aldaketak egiten, oso zaila
da izango da ez mantentzea
jarrera horiek”.
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kultura

Hobbitek Eskualdea
konkistatu zutenekoa

‘Estelcon’ topaketako parte hartzaileak. Aiaraldea.eus

Estelcon topaketa antolatu dute JRR Tolkien idazlearen zaleek Urduñan. Bost egunez idazle
britainiarraren munduan murgildu dira 200 lagun baino gehiago.
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte

bada mozorroa kendu nahi ez
duen parte hartzailerik ere.

Kutsu berezia du Aiaraldeak
J.R.R. Tolkien idazlearen
zaleentzat. Bertako muino
berdeek, basoek, Erdi Aroko
herriek edota Gorobeleko
gailurrek
Eraztunen
Jauna eleberri bildumako
“Eskualdearen” antza oso handia
du, eta horrek zale frikien lilurak
pizten ditu. Horixe bera aitortu
digu Joseba Lezamizek, Estelcon
topaketaren antolatzaileetako
batek.
Urduñako Andra Mar i
ikastetxean jaso gaitu Lezamizek.
Jendetza dabil ikastetxeko
korridoreetan gora eta behera.
200 lagunetik gora bost egun
egon dira bertan. Azken egunean
bertaratu gara gu. Maletetan
ondo jasoak dituzte dagoeneko
traste guztiak, baina oraindik

Tolkienen lana oinarri
Espainiako Tolkien Elkartea
dago Urduñako Estelcon
topaketaren atzean. JRR Tolkien
idazle britaniarraren bizitza eta
lana aztertzea eta sustatzea du
helburu elkarteak. “Oso kontu
eruditua dirudi horrela esanda,
baina funtsean gaia maite dugun
friki batzuk gara, ondo pasatzea
helburu dugunak” aitortu du
Joseba Lezamizek. Horrek ez
dio gaiari seriotasunik kentzen,
elkarte barruan badira Tolkienek
eraikitako mundu literarioaren
inguruan saiakera liburuak
edota doktoretza tesiak idatzi
dituztenak, eta badira liburuak
irakurri eta hauen inguruan hitz
egin eta mozorratzea gogoko
dutenak.
Ildo guzti horiek uztartzen ditu

Espainiako Tolkien Elkarteak.
Urtean behin topaketa bat
antolatzen du kide guztiak elkartu
eta guztiek batera egun atsegin
batzuk igarotzeko. “Normalean
Estelcon topaketen kokalekua
aukeratzeko gaiarekin lotura
duen leku bat bilatzen da: Erdi
Aroko herri bat, gaztelu zahar
bat, monastegi bat... Urduñak eta
Aintzinako Andra Mari ikastetxea
leku aproposak suertatu dira
horretarako. Gainera, ingurune
natural paregabe batean dago
kokatuta, Eraztunen Jaunaren
liburuko pasarteen eszenatokien
antz handia duena. Sevilla
edota Madrilgo jendea etorri da
topaketara, eta liluratuta geratu
dira ingurunearekin” azaldu digu
Lezamizek.
Hobbitak auzolanean
Espainiako Estatuko ehunka
lagunek osatzen dute Tolkien

Elkartea. Idazle britainiarraren
zale guzti horiek nola antolatzen
diren galdetu diogu Lamikizi.
“Delegaritza txikietan antolatzen
gara. Esparru geografiko konkretu
bateko bost zale baino gehiago
elkartzen direnean osatzen dira.
Hauei Smial izena jartzen diegu,
hobbiten etxeen omenez. Gurea
“Dragoi Berdearen Smiala” da, eta
Euskal Herriko zaleak elkartzen
dira bertan, nagusiki Bizkaia eta
Arabakoak gara taldekideak”.
Hain zuzen ere“Dragoi Berdeak”
hartu zuen iaz Estelcon topaketa
antolatzeko ardura, urtez urte
delegaritzen artean txandakatzen
den eginbeharra. Pandemiak,
ordea, galarazi egin zien 2021eko
maiatzean ospatu ahal izatea,
eta urriaren 12ko zubira atzeratu
behar izan zuten. “Postiboa izan
da atzeratzea, bost eguneko
topaketa batzuk antolatzeko
parada eskaini digulako zubi luze

honek, duela asko ez zela hain
topaketa luzerik antolatzen”.
2019an ospatu zuten azken
Estelcon topaketa, eta bi urte
eta erdiren ostean marka
guztiak hautsi ditu euskal
delegazio antolatzaileak, inoizko
topaketarik handiena egin baitute.
200 lagun elkartu dira Urduñan;
Tolkien Elkartearen historian
topaketarik arrakastatsuena.
Tolkien Elkartea
30 urte bete ditu aurten
Espainiako Tolkien Elkarteak, eta
Urduñakoa da antolatzen duten
25. topaketa. “1992an, Tolkienen
j a i o t z a r e n u r t e u r r e na r e n
aitzakiapean, penintsula osotik
sakabanatuta zauden taldeak
elkartzeari ekin zioten. Garai
hartan fanzineak erabiltzen
zituzten frikien artean
komunikatzeko, eta horrela jaio
zen elkartea, Britainia Handiko
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kultura
Tolkien Elkartean inspiratuta”.
Elkarte guztien historian bezala,
Tolkiendarrek ere euren gora
beherak izan dituzte: “Pelikulak
estreinatu zirenean egundoko
hazkundea izan zuen elkarteak,
mundu guztiak hitz egiten zuen
Eraztunen Jaunaren inguruan.
Denborarekin ordea, pelikulen
sukarra jaitsi ahala guk ere behera
egin genuen”.
Azken urteetan zale berriak
erakartzea lortu dute, eta gaur
egun bazkideen errekorra
gainditu dute: 700 kide dira
Tolkien Elkartean. “Sare sozialek
asko lagundu digute. Tolkien zale
asko daude baina ez dakite elkarte
bat existitzen denik. Duela bi urte
podcast bat jarri genuen martxan
gure jarduna ezagutzera emateko,
eta arrakasta erabatekoa izan da”.

Azken urteetan
zale berriak
erakartzea
lortu dute,
eta gaur egun
bazkideen
errekorra
gainditu dute:
700 kide
dira Tolkien
Elkartean

Estelcon topaketa
Bost egunez luzatu da Urduñako
Estelcon topaketa. Orotariko
jardueretaz gozatzeko aukera
izan dute parte hartzaileek, beti
ere Tolkienen literatura ardatz.
“Urtero egitaraua aldatzen den
arren, badira klasiko bilakatu
diren zenbait ekintza. Lehenengo
gauean ipuin kontaketa bat
egiten dugu. Oso atmosfera polita
sortzen da eta kide bakoitzak
gogoko duen Tolkienen ipuin
bat irakurtzen du. Oso gauza
irudimentsuak egiten dira
pasartea girotzeko; batzuek

Joseba Lezamiz Espainiako Tolkien Elkarteko kidea. Aiaraldea.eus

musika jotzen dute, beste batzuek
kandelak piztu, mozorratu...” hasi
da Lezamiz, “niretzako unerik
hunkigarriena da”.
Bigarren gauean Lumilindë-a
ospatzen dute, argiaren gaua.
Finean musika emanaldi bat da,
non parte hartzaileek gogoko
dituzten abestien hitzak aldatu
eta Erdialdeko Lurraldearekin
erlazioa duten gaiak jorratzen
dituzten.
Azken jarduera ikonikoa,
lugarren gauean egiten dute
gala-afaria da. Tolkien zaleak
mozorratu egiten dira eta
festa txiki bat antolatzen
dute: “Normalean Tolkienen
literaturarekin zerikusia duten
mozorroak janzten ditugu, baina
bada originalagoa den jendea
eta beste edozertaz mozorratzen
dena. Frikiak gara, eta gai hau
maite dugun beste maite ditugu
Star Wars eta horrelakoak.
Helburua ondo pasatzea da!”
adierazi digu antolatzaileak.
Hiru jarduera horietaz gain
hamaika ekintza gehiago egin
dituzte: mendi txangoak,
testu akademikoen ikerketa,
konferentziak, arku tailerra,
kung-fu tailerra, idazketa elfikoko
tailerra, herri kirolak, rol jokoak...
Espainiako Tolkien Elkartearen
asanblada orokorra egiteko ere
baliatu dute Urduñako zita.
Zuzendaritza organoak berritu
dituzte bertan.

“Triologia
originalari
dagokionean
ikuspuntu
desberdinak
ditugu: batzuek
gogoko dituzte,
beste batzuek
ez. Hobbita
pelikulen
inguruan,
ordea, iritzia
aho batezkoa
da: zabor hutsa
dira”

Liburuak ala pelikulak?
Eztabaidarako espazio ere
izan da Estelcon topaketa,
Silmarillionen eta Eraztunen
Jaunaren unibertsoaren barruan
puri-purian dauden gaiak aztertu
dituzte: “Amazonek gaiaren
inguruko telesail berri bat iragarri
du, oso informazio gutxi dago
horren inguruan eta nahiko
eszeptikoak gara orokorrean.
Oso positiboa izan daiteke, bere
garaian pelikulak izan ziren
moduan, edo erabat etsigarria
izan daiteke, inolako oinarri
literariorik gabea”.
Lokatzetan s artu gara,
eta Peter Jacksonen filmen
inguruan Tolkien zaleek duten
iritzia galdetu diogu Joseba
Lezamizi: “Triologia originalari
dagokionean
ikuspuntu
desberdinak ditugu: batzuek
gogoko dituzte, beste batzuek
ez. Hobbita pelikulen inguruan,
ordea, iritzia aho batezkoa da:
zabor hutsa dira.”Tolkienzaleei
zentzugabekoa iruditzen zaie
Peter Jacksonek 200 orriko ipuin
batetik bi ordu eta erdiko hiru
film atera izana.
Amazonen
telesailak
hainbesteko kezka sortzen ez diela
aitortu digute, ordea: “Telesaila
Tolkienek eraikitako munduan
egongo da inspiratuta, baina
ez obra literario zehatz batean,
horrek askatasuna ematen die
gidoilariei eta lasaitasuna guri.”

Orotariko ekintzak egin dituzte Urduñan, Tolkienen literatura sustatzea helburu. Espainiako Tolkien Elkartea
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Musika eta musika
tresnak, denon
eskura

Iragan astean egin zuten dinamikaren lehen saioa. Aiaraldea.eus

“Musika guztiontzat” ekimena abiatu dute Aretako Kultur Etxean. Venezuelako gazte eta haurren
orkestra eta abesbatzen sistema erabiltzen ari dira oinarri moduan.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
“ Z ei n i n st r u ment u jo
nahiko zenukete?”, galdetu die
irakasleak haurrei. “Pianoa”,
esan du batek. “Kitar ra
elektr ikoa”, beste batek.
Beste bi haurrek esan dute ez
dakitela zein instrumentu jo
nahiko luketen, baina gehitu
dute etxean badutela kitarra
akustiko bat.
A retako Kultur Etxean
daude eskola ematen, baina
ez da ohiko eskola bat. Teoria
eta praktika erabat uztartzen
dituzte, hasieratik. “Hori da
proiektu hau beste batzuetatik
ezberdintzen duena, haurrak
lehen unetik bertatik hasten
direla instrumentuak jotzen.
Ez da teoria guztia jakin
behar jotzen hasteko. Egia
da hasieratik ez direla obra
handiak jotzen hasiko, baina
gai direla sentitu behar dute”.

Hala azaldu dio irakasleak
Aiaraldea Komunikabideari.
David Traya De La Torre da bere
izena. Bartzelonan bizi zen
arren, Bilbora joan da bizitzera,
luthier formazioa jasotzeko.
“Bartzelonan mota honetako
beste proiektu batean nengoen,
eta instrumentuen beharra
zuten. Horregatik erabaki
nuen musika tresnak egiteko
formazioa jasotzera etortzea”.
Bilbon zegoela, Venezuelako
musikari
batzuekin
har remantzen hasi zen,
eta eurek proposatu zioten
A r et a ko Ku lt u r et xe ko
egitasmoan parte hartzea,
irakasle moduan.
Venezuelako sistema
“Musika guztiontzat” da
ikasturte honetan Aretan
abiatu duten proiektuaren
izena. Aretako gurasoekin
elkarlanean garatu dute,
eta Kultur Etxea izango du

epizentro.Venezuelako haur eta
gazteen orkestra eta abesbatza
si s t e m a n o i n a r r it ut a ko
egitasmoa da. Baliabide gutxi
dituzten haurrei musika eta
musika tresnak eskaintzen
datza ekimena. “Baina jende
orori irekia dago proiektua”,
nabar mendu du Trayak.
Une honetan 20 haur daude
parte hartzen, 6 eta 12 urte
bitar tekoak, baina izena
emateko epea ez dago itxita
oraindik. Interesdunek honako
telefono zenbaki hauetakoren
batera deitu dezakete: 612 537
902 edo 640 858 257.
Eskolak doakoak dira, une
honetan dauden haurren
g u r a s o e k b o r o n d at e z ko
ekarpen ekonomiko bat egiten
duten arren. “Instrumentuak
eskuratzera bideratuko dugu
jasotzen dugun dirua. Baina,
berez, eskoletara etortzea
da bete behar den baldintza
bakarra”.

Musika tresnen
banku bat
osatu nahi dute,
dohaintzen
bidez. Modu
horretan,
haurrek ez dute
dirua gastatu
beharko
instrumentuak
erosten

Musika tresnen biltegia
e skol a k abi at z e a r e k i n
batera, beste ekimen paralelo
bat abiatu dute Kultur Etxean:
musika tresnen biltegia.
A halik eta instr umentu
gehien biltzea da asmoa,
haurrek eskoletan baliatu ahal
izateko, erostera derrigortuta
egon gabe. Dohaintzen bidez
atondu nahi dute biltegia.
“Norbaitek etxean erabiltzen
ez duen musika tresnaren bat
baldin badu gure telefonora
deitu dezake”, iradoki du
irakasleak.
Haur orkestra
Helburu argia dute: orkestra
bat sortzea, ezaugarri eta
egoera sozial guztietako
haurrekin. Gauzak hala, dirua
baino, motibazioa da haurrek
b eha rko dutena . L ehen
urratsa, erraza, galdera honi
erantzutea: “Ze instrumentu
jo nahiko zenukete?”.
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Orozkoko Film Laburren lehiaketa
eta rallya abian berriz, seigarrenez
TXEMA URQUIJO
ABOKATUA

“Maixabel”

Filmaren irudi bat. ‘Maixabel’

Maixabel bada filme bat duela ez asko jazotako benetako
gertakizunetan oinarrituta dagoena eta, zehaztasunak
zehaztasun, ezagunak direnak Euskadin bizi diren lagun
askoren artean. Horregatik, oso zaila da pelikula ikustea
buruan izan gabe ikusle bakoitzak dituen oroimenak gertakari
horiei buruz.
Elementu subjektibo horrek, zinemarekin zerikusirik ez
duena, ikusiko dugunari buruzko iritzia baldintzatzen du.
Gauzak horrela, filmaren balorazioak izango du harreman
gehiago gure benetako jarrerarekin, kontatutako gertakariei
dagokienez, ikus-entzunezko lan moduan dituen balioekin
baino.
Nire aholkua da zinemara joatea inolako aurreiritzirik
gabe. Onartzea egoera neutroenean kokatzea eta uztea Iciar
Bollainen lana gure barruan sartzen, sentimenduak eta
pentsamenduak eragiteko. Hala ere, ulertzen dut hori gehiegi
eskatzea dela aurreiritziekin eraikitako herri batean, estigma
eta lerrokatze ugarirekin.
Maixabel-ek egia eta zintzotzasuna adierazten ditu. Horrela
da fidela delako kontatzen duenari dagokionez (nik hori
ziurtatu dezaket) eta baita ere kontatzeko duen moduagatik,
antzezle laukotearen lana baliatuta soilik, artifiziorik gabe.
Filmean derna dago bideratuta ikuslea kokatzera Luisen,
Marianen eta, bereziki, Ibonen eta Maixabelen azaletan.
Oso modu argian, Isa Camporen gidoi txukunak baztertzen
du topaketak sustatu zituen erro politiko-instituzionala, ekiditeko ikusleen arreta desbideratuko zituzten elementuak, ekarpenik egin gabe, horiek erabili gabe kontakizuna ez baita apur
bat ere kaltetzen. Funtsezkoa dena hor dago, egon behar dena,
alegia.
Iciar Bollainen filmak ez du ihesaldirik ahalbidetzen.
Pentsatzera behartzen du. Ikuslea interpelatzen du. Benetako
zalantza moralak jartzen ditu aurrean eta ezinezkoa da ez sartzea. Deserosotasuna sortzen du alderaketa pertsonala iradokitzean protagonistekin. Zer egingo nuke nik euren kasuan?
Eta hori guztia lotuta dago indarkeriara, beldurrera, gorrotora,
damutasunera, entzuten jakitera, bizikidetzara eta, garrantzitsuena dena Maixabelentzat, bigarren aukeretara. Finean, gure
artean gertatu denera.
Baina orain, filmari eta zinema aretoaren magiari esker, hori
guztia modu lasaienean eta bareenean aurkezten digute. Hunkigarrian. Gogoeta egiteko baldintza egokietan. Espero dut
gure herria ulertzeari begira emaitza positiboak sortzea, gure
oroimen eta elkarbizitzarentzat. Izan ere, Maixabel, pelikula
zein gizakia, bortizkeria eta fanatismoaren kontrako aldarria
eta tolerantziaren eta enpatiaren aldekoa dira. Euskadin harremanak berriro eraikitzeko ezinbesteko osagaiak.

Azken edizioko publikoaren sariaren irabazleak. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Orozkoko Film Laburren
lehiaketa abiatu du Supelaur
kultur elkarteak, seigarrenez.
Azaroaren 26ra arte egongo
da lanak aurkezteko epea.
Honako helbide honetara bidali
behar dira ikus-entzunezkoak:
supelaur.kt@gmail.com.
B i s a r i e gon go d i r a ,
publikoarena
eta
epaimahaiarena, biak ala biak
250 eurokoak.
Horrez gain, film laburren

Azaroaren 26ra
arte egongo
da lehiaketara
lanak
aurkezteko
epea.
Rallya, aldiz,
abenduaren 3
eta 4an egingo
dute

rallya ere egingo dute, aurreko
urteetako dinamikari eutsiz.
Abenduaren 3an eman beharko
da izena, 17:00etan Supelaurrek
Orozkon duen egoitzan. Parte
hartzaileek 24 ordu izango
dituzte filma grabatu eta
editatzeko, biharamunean
entregatu beharko baitute
bideoa MP4 formatuan, toki eta
ordu berean.
Lanek 3 minutuko iraupena
izan ahalko dute gehienez eta
kasu honetan sari bakarra
egongo da, 250 eurokoa.

Umorea eta lagunarteko
giroa nagusi Faktoriako
lehen bertso afarian
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Bertso afaria egin zuten
urriaren 15ean Faktorian.
Oihana Bartra eta Iñaki Vinaspre
arduratu ziren gaua bertso
eta umorez zirpriztintzeaz.
Lagunarteko giroa nagusitu zen
saioan zehar.
Tubacexeko lan gatazka,
Tinder ligatzeko aplikazioa
edota Faktoriako proiektua bera
izan zuten hizpide bertsolariek,
besteak beste. Bertso eskolako
kide bat ere animatu zen mikroa
hartzera saioaren amaieran.
Duela bi aste abiatu zen bertso
eskola Faktorian, Arabako
Bertsozale Elkartearen eta
Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren

eskutik. Hainbat adinetako
bertsozaleak animatu dira
bertan parte hartzera.
Gau za k ha la , ora i nd i k
zehaztua ez dagoen arren,
maiztasun zehatz batekin
errepikatuko den dinamika
izango da bertso afariena.
Bertso eskola
Urriaren 6an -asteazkenaeman zioten hasiera gazte
eta helduen bertso eskolari
Faktorian. 15 urtetik gorako
gazteek hartu ahalko dute parte,
19:30etik 20:30etara. Ikastaroa
urrian hasi eta ekainera arte
luzatuko da.
Arabako Bertsozale Elkarteak
eta Aiaraldea Ekintzen faktoriak
antolatu dute egitasmoa.

Elkarlanean, bertso eskolak
esk ua ldea n biziber r itzeko
apustua egin dute, eta eskaintza
berezia jarri dute mahaigainean
horretarako.
"Urte batzuk dira bertsoeskolen transmisioa etenda
dagoela gurean, eta eskoletan
lantzen den bertsolaritzaz
gainera, ez dagoela bestelako
aukerarik... Bertsolaritzaren
bidez lantzen diren balioak,
ahozkotasuna, hizkuntzarekiko
maitasuna eta zaletasuna...
Horiek guztiak berreskuratzea
dugu xede" adierazi dute
antolatzaileek. Haurren taldea
osatzeko asmoa dute ere.
Informazioa faktoria@aiaraldea.
eus helbidera idatzita eskuratu
daiteke.
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kultura
Testua Aitor
Aspuru Saez

“Faxistek
eta eskuin
muturrekoek
ez dute liburu
hau gogoko
izango”

AMADO GOMEZ UGARTE (Laudio, 1965) IDAZLEAK
EL AGENTE EXTRANJERO LIBURUA AURKEZTUKO DU
URRIAREN 22AN LAUDIOKO ERABILERA ANITZEKO UDAL
ARETOAN 19:00ETAN. EGILEAK ELEBERRIAREN NONDIK
NORAKOAK AZALDU DITU, AMORRUAN BAITAUKA SORBURUA.

Ematen zuen idazteari utziko
zeniola, baina El agente extranjero
idatzi duzu.
Bai, bost urte igaro dira nire azken
liburutik. Nik uste nuen aro bat
beteta nuela, nahikoa idatzi eta
argitaratu nuen eta ez nuen
motibaziorik. Baina orain bultzada
eman dit amorruak. Haserre nago
gizartearekin. Onartzen ari gara
gizartea politikoki eskuinera joatea
eta nekez lortutako eskubideak
kentzen ari dira. Hedabide handiak
saiakera egiten ari dira gu
konbentzitzeko eskuin muturra
edozein aukera demokratiko bezain
zilegia dela. Eta hori ez da egia. Eskuin
muturrak demokrazia dinamitatu
nahi du, bere irizpideak inposatzeko.
Gizartea hori baimentzen ari da,
espazioa jaten ari da eskuin muturra
eta sare sozialetan sumatu dut.
Zentsura gero eta handiagoa da,
algoritmoa deitzen dutena. Euren
asmoa da guk geuk gure buruak
zentsuratzea.
Nik zentsura pairatu nuen
Facebooken. Haserretu nintzen eta
zenbait hilabetez utzi nuen, kontua
itxita. Horren ostean, erabaki nuen
pertsonaia bat sortzea; kazetaria da
eta eskuinerako joera horren aurka
matxinatzen da. Gainera, konturatzen
da lan egiten duen egunkaria eskuin
muturrak finantzatzen duela eta
horren kontra protestatzean
kaleratzen dute. Orduan erabakitzen
du mendeku bitxi batekin hastea
eta horrela hasten da eleberria. Berez,
mendekuaren jomuga dira gizartea
itzalpetik manipulatzen dutenak,
baina konplikatzen da. Izan ere, bere
buruzagi ohien kontra egiten duena
hedabideek arazo politiko bilakatzen
dute.
Horren ondorioz, gatazka politikoa
sortzen da, nahiko handia.
Horren guztiaren atzean, ordea,
ironia eta umorea dago. Berez, nire
helburua izan da status quoaren
ko n t r a ko m e z u h a u z e r b a i t
entretenigarria eta atsegina izatea.
Hain zuzen, horregatik hautatu
du t e l e b e r r i b e l t z a . H o r r e k
ahalbidetzen du abentura eta akzioa
egotea, baina baita kritika sozial eta
politikoa ere. Genero hori oso egokia
da horretarako. Egia esanda, liburua
niretzat idatzi dut, ez dut
irakurlearengan pentsatu.
Hala ere, argitaletxea topatu
duzu.
Bai, baina hasierako asmoa ez zen
argiratatzea. Hori bai, azkenean,
zenbait arrazoi direla medio, iritzia
aldatu nuen; urriaren 22an
aurkeztuko dut liburua eta han
azalduko ditut, zerbait gera dadin
aurkezpenean kontatzeko.

Azkenik, erabaki nuen publikoari
aukera ematea erabakitzeko
eleberriaren inguruan. Horregatik
bidali nuen testua hainbat
argitaletxera eta honek, Editorial
Amarante, nahiko azkar erantzun
zidan. Ikusi nuen eleberri beltzari
buruzko bilduma oso interesgarria
zutela eta hori hautatu nuen. Nahiko
azkarra izan da dena.
Terapia moduan hasi zen liburu
hau?
Bai, egile batek idazten duenean
elkarrizketa izaten du bizitzaren
inguruan bere buruarekin,
pertsonaiak bitartekari moduan
baliatuta. Edonola ere, ni ez naiz
diskurtso handien aldekoa, nik
nahiago ditut istorio txikiak. Gainera,
nik nire burua jotzen dut ipuin
egiletzat, eleberri sorta argitaratu
arren. Horregatik, nire istorioek
protagonista ugari dituzte.
Pertsonaia nagusiak egonda ere,
saiatzen naiz pertsonaia gehiago
egon daitezen, ekarpena egiteko
kontakizunean eta interesgarriagoa
egiteko.
Horrez gain, eskualdeko
herritarrak sartu dituzu liburuan,
ezta?
Eleberria niretzat egin nuenez,
zenbait kapritxo gauzatu dut.
Adibidez, miresten ditudan lagunak
aipatu ditut. Esaterako, Txani
Rodriguez edo Luis Vil.
Eleberri hau ez zen argitaratu
behar, zert espero duzu orain
irakurtzeko aukera egonda?
Soilik espero dut testu atsegina
eta interesgarria izatea irakurle
gehienentzat. Momentuz, horrela
da. Jendeak ia jarraian irakurri du.
Ez da luzea, baina jende orok nahi
du j a k i n z e r g e r t a t u k o d e n
protagonistarekin eta horregatik
ez dute atsedenik hartzen irakurtzeko.
Hori gogoko dut gehien idazle gisa.
Idazle moduan hasi zinenean
pentsatu zenuen horrelako liburua
idatziko zenuela, ez politikoa, baina
bai kutsu politikoarekin?
Ez. Hasi nintzen literatura gogoko
nuelako. Denborak aurrera egin
ahala zenbait gauza ulertu dut.
Horrela, zure barruan dagoen asko
eransten diozu idatzitakoari. Atzera
begira jartzen banaiz, ikusten dut
aldatu dela istorioak ikusteko modua.
Modernizatu da, ez hain da klasikoa,
garaikideagoa da orain.
Nork uste duzu ez duela gogoko
izango El agente extranjero?
Faxistek eta eskuin muturrekoek
ez dute batere gogoko izango
eleberria, baina hori ona da. Faxistek
eta eskuin muturrekoek gogoko
ez dutena ona da munduarentzat.
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kirola

“Ezin nuen
imajinatu ere
egin zer nolako
errespetua
dagoen kirol
honetan,
arerioaren
ahalegina
eta ausardia
estimatzen dira”
LEIRE TORRES (Laudio, 2000) RINGERA IGOKO DA DATORREN AZAROAREN 20AN
K1 SLAM BORROKALDIAN PARTE HARTZEKO. AMATEUR KATEGORIAN ARITUKO
BADA ERE, KIROL HORRI BURUZ MINTZATU DA AIARALDEA
KOMUNIKABIDEAREKIN.
Testua eta argazkia
Aitor Aspuru Saez

Lehenik eta behin, zein borrokaldian parte
hartuko duzu? Zergatik da hitzordu berezia?
Azaroaren 20an K1 slam borrokaldian parte
hartuko dut. Ekitaldi hau, nagusiki borrokalari
profesionalentzat da, hemengo onenarentzat,
alegia (Sergio Sánchez, Unai Caro, Mikel Sortino...),
baina profesional guztiak hasi aurretik borroka
amateur batzuk egongo dira, eta horietan egongo
naiz ni.
Amateur kategorian arituko zara, hortaz,
karteletik kanpo, baina presioa sentituko duzu
ringera igotzean?
Nire beste borroketan publiko gutxi egon da
beti; aldiz, hau La Casillan da, 5000 pertsonentzako
lekua dauka, nahiz eta asko bakarrik borroka
profesionalak ikusteraetorriko diren.
Egia esanda, ez dakit horrek ringera igotzean
presio gehiago sentiaraziko didan, baina atera
aurretik ziur nago baietz.
Ez da zure lehenengo borroka ringea, ezta?

Nolako esperientziak izan dituzu orain arte?
3 borroka izan ditut amateur kategorian,
lehenengoa niretzat txarrena izan zen, kontrakoak
pisu eta esperientzia gehiago zeukalako eta horrek
etsitu ninduen. Beste biak neska berdinarekin
izan dira, hau bai nire pisu berekoa; bat irabazi
eta bat galdu nuen.
Ba al dakizu zerbait zure arerioari buruz?
Horren arabera prestatuko duzu borroka?
Zer edo zer badakit nire arerioari buruz, gutxienez
ni baino altuagoa dela eta bai, horren arabera ari
naiz borroka lantzen, distantzia ondo eramateko.
Zergatik gogoko duzu kick boxinga, zer ematen
dizu beste kirol batzuek ez dizutena eskaintzen?
Egia esanda, ni ez naiz inoiz kirolaria izan, hau
izan zenprobatu nuen lehenengo kirola eta
pixkanaka-pixkanaka maitemindu nintzen.
Duela ia 5 urte hasi nintzen kickboxingean
entrenatzen, eta hasieran ez nuen ezta sparring
klasean parte hartu nahi, ezta pentsatu ere ringera
igotzea. Baina saiatuz eta nire aurrerapausuak
ikusiz, gogoa piztu zitzaidan norbaitekin aurrez
aurre neurtzeko, nor baino nor.

Zer nolako irudia zenuen kick boxinga buruz
egin baino lehen eta orain, horretan sartuta
zaudela?
Hasi baino lehen justu-justu banekien existitzen
zela, nire lagun batek praktikatzen zuelako eta
ezin nuen imaginatu ere egin zer nolako errespetua
dagoen mundu honetan. Denborarekin, geroz
eta gehiago gustatzen zaidan kirola da.
Nolako erantzuna dauka jendeak esaten
diozunean kick boxinga egiten duzula?
Jende askok, normalean gizonek, txantxa berbera
egiten didate: “Ui, ez dizut adarra joko orduan”.
Nire ustez, kasu hauetan, ni txiki ikusten nautenez,
grazia egiten die, baina badaude ere beste askori
interesgarria eta bitxia iruditzen zaie.
Errespetua aipatu duzu lehen, baina K1 kirol
bortitza da, nolakoa da harremana kide zein
arerioekin?
Harremana ona izatea arruntena, nahiz eta beti
dagoen salbuespenen bat da, beste leku guztietan
bezala. Baina beste pertsonak egin duen esfortzua
eta eta erakusten duen ausardia estimatuak dira
kirol honetan.
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“Hobetzeko
dudan modu
bakarra
etengabe
entreantzea
da”

URKO TORRES (Laudio, 2003) GAZTEAK URRIAN LORTU ZUEN BIZKAIKO
TXAPELDUNORDEA IZATEA MENDI BIZIKLETAKO JAITSIERA LEHIAKETAN.
Testua
Aitor Aspuru Saez
Zein kirol mota egiten duzu?
Jaitsiera mendi bizikletan. Berez, mendia jaisten dugu
ahalik eta lasterren, saltoka, adibidez.
Noiz hasi zinen kirol honetan?
Hasi nintzen 2015ean edo 2016an, baina aurten hartu dut
seriotasunez. Lagunekin izan ziren lehen urratsak, lagunekin
mendira joaten ginen. Hemen entrenatzen dut, Laudion
sortutako taldea batean: “Matacristos”. Ermualden egin dugu
ibilbidea eta hara joaten gara prestatzera. Lagunekin geratzen
naiz eta zirkuitura joaten naiz. Batzutan egun osoa aritzen
gara, beste batzuetan soilik goizez edo arratsaldez.
Duela gutxi igo zara podiumera.
Bai, Trapagan izan zen, Bizkaiko Txapelketan, urriaren 3an.
Nire bigarren lasterketa izan da eta bigarren postua lortu
nuen, hortaz, nahiko ondo. Lehenengo lasterketan apur bat
urduri nengoen. Azken finean, igotzen zara eta atzera kontua
hasten denean: “10, 9, 8...” urduritasuna agertzen da.
Jende asko aritzen da kirol honetan?
Laudion ez gara asko, baina badaude herriak non zaletasun
handiagoa duten. Ondo legoke, jende gazteak nahiko balu,

gurekin batzea eta Ermualdera etortzea zirkuitura. Eskola
sortu nahiko genuke. Momentuz ez dugu Instagram profilik
sortu ez ezer, baina taldea egingo dugu hori guztia eztabaidatzeko.
Erreferenteak dituzu hobetzeko?
Nik hobetzeko dudan modu bakarra etengabe entrenatzea
da. Batzuetan zorionekoa naiz, oso ona den norbaitekin
egoten naiz eta bere abileziak eta trikimailuak irakasten
dizkit.
Eta nolakoa da giroa zuen artean lasterketetan?
Oso ona.Jende ororekin harremana daukat eta guztiak
daude pozik. Niretzat kirol honek giro onena du.Ikusle ugari
etortzen da probetara, kirol oso dibertigarria baita, bai ikusteko
bai praktikatzeko.
Zein da zure indargunea lehiatzeko orduan?
Kontzentrazio guztia jartzea. Oso urduri jartzen naiz eta
kontzentrazio handia behar dut.
Kanpotik kirol arriskutsua dirudi, zein prebentzio edo
segurtasun neurri hartzen dituzue, babesak eta kaskoa
jartzeaz gain?
Horretan ez da pentsatu behar, bestela praktikatzeko gogoak
kentzen zaizkizu. Nik momentuz ez naiz beldur. Ni egin naiz.
Adibidez, Trapagako entrenamenduetan erorketa izan nuen,

baita lasterketan ere. Nik egiten dudana da altxatzea eta
jarraitzea. Sasoian egonez gero, ez da ezer gertatzen.
Zeintzuk dira zure helburuak denboraldi honetan?
Abendura arte luzatuko da eta nire xedea da onik bukatzea
(barreak). Nik ez daukat helburu finkorik, gozatzea da egin
nahi dudana. Alegia, nik gogoko dut jaistea eta arriskua
sentitzea.
Eta lagunek eta senideek zer esaten dizute horri buruz?
Ados daude, egia esanda. Asko babestu naute eta pozik
daude lortutakoarekin.
Zein da kirol honen alderik zailena , eta zu zertan moldatzen
zara bereziki ondo?
Kirolaren alderik zailena da lesiorik eta erorketarik ez
izatea. Halaber, jakin behar duzu noiz joan ziztu bizian eta
noiz egin behar duzun lasaiago. Nire kasuan, pedalei eragiten
diet azkarrago joan naitekeen zonaldeetan eta horrela marka
murrizten dut. Kontzentrazio osoa jartzen diot trazaketa
onak hartzeari, azkar eta arin egiteko.
Ba al dago zirkuituren bat egin nahi duzuna?
Morzine. Ikusitako bideoengatik eta jendeak aipatu
didanagatik, zirkuitu onenen artean dago. Udan Andorran
egon naiz, eta hori da bizikleten paradisua.
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TRAILA/TXIRRINDULARITZA

387 buelta eman
zizkioten atzo Foru
plazari AEFAT
elkartearen alde

DUATLOIA

Eneko Llanos eta Enara
Oronoz garaile Aiarako
Mendi Duatloiaren 9.
edizioan

Foru Plazan egin zuten ekimena.. Antonio Muñoz

Testua
Aitor Aspuru Saez
Atzo 10:00etan abiatu zuten
elkartasun erronka berria Javi
eta Xabi Irabien aita-seme eta
txirrindulariek eta Spiderabel
Fe r n a n d e z l a s t e r k a r i a k .
Bizi k letaren gainean 78
kilometroko ibilbidea egin zuten
Foru Plazari bueltak emanda, 250
guztira. Spiderabel Fernandezek,
aldiz, 42 kilometroko lasterketa
egin zuen. 14:00ak arte luzatu zen

erronka. Ahaleginaren helburua
izan zen AEFAT elkartearentzat
dirua
batzea,
ataxia
telangiectasia gaixotasunaren
ikerketa finantzatzeko.
Herritar ugarik egin zuten
bat xede horrekin. Gauzak
horrela, indabak saldu zituzten
finantziazioalortzekoetahainbat
jarduera gauzatu zituzten
plazan, ume zein helduentzat.
Edonola ere, ekarpena egiteko
aukera irekirik dago oraindik.

MENDI LASTERKETAK

Malen Osak jantzi
zuen txapela Aloñako
igoeran

Eneko Llanos eta Iñaki Isasiren arteko lehia bizia izan zen azken unera arte.. Aiaraldea.eus

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte

Malen Osa Aloñako Igoeraren XVI. edizioko podiumean. Lartaun Iturbe

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Ma len O sa A ia ra mend i
Korrikalariak taldeko kirolariak
jantzi zuen Aloñako igoeraren XVI.
edizioko txapela iragan urriaren
17an. Marka historikoa hautsi
zuen Osak. Izan ere lehendabiziko
aldiz oñatiar batek irabazi zuen
lasterketa. Malen Osak bi ordu
eta 26 minutu behar izan zituen
ibilbidearen 22, 6 kilometroei eta

1.868 metroko desnibelari aurre
egiteko. Negar malko artean
hunkiturik zeharkatu zuen 19
urteko oñatiarrak helmuga lerroa.
"Gogorra izan da, batez ere hasiera;
oso azkar hasi gara. Nekatuta
hasi naiz, baina gerora gorputza
bere onera etorri zait; bukaeran
banituen indarrak eta sufritu
arren, merezi izan du" adierazi zion
Aiaraldeko taldeko korrikalariak
Goiena komunikabideari.

Ehundik gora kirolari
elkartu ziren urriaren 9an
A respa ld it za n , A ia r a ko
Mendi Duatloiko 9. edizioan
lehiatzeko. Eguraldia lagun
eta zaleen babesarekin batera,
giro ona nagusitu zen Aiaran.
Eneko Llanos Nurguera izan
zen kirolaririk azkarrena,
ordubete eta hemeretzi
minututan osatu zuen
zirkuitua. Atzetik, estu
jarraitu zion Iñaki Isasik.
A ia r a r r a k 1 4 seg u ndo
beranduago gurutzatu zuen
helmuga.
Orain arte Isasi izan da
lasterketaren garaile nagusia,
eta Eneko Llanosen ibilbidea

Guztira 100
kirolari baino
gehiagok
hartu zuten
parte Iñaki
Isasi taldeak
antolatutako
kirol proban

aintzat hartu beharra dago
ulertzeko probak hartu duen
maila. Izan ere, Llanos birritan
egon da Olinpiar Jokoetan
eta Munduko zein Europako
domina ugari eskuratu ditu
triatloi kirolari moduan.
Josu Urrestarazu izan zen
hirugarren, 1:21 denborarekin.
Emakumezkoen
sailkapeneanCiclosYurrebaso
taldeko Enara Oronoz izan zen
azkarrena, ibilbidea 1:39ko
denboran osatu zuen.
Erreleboak
Errelebokako sailkapenean
Iñaki Carrok eta Koldo
Etxebarriak osatutako bikotea
igo zen podiumeko lehen
postura. Guztira 23 bikotek
hartu zuten parte lasterketan.
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herriko plaza

@
Iraia, Haizea
Zorionak bikote!Argi ibili,
berehala gazte txartela kenduko
dizuete eta! Maite zaituztegu
bellas flores!!
Lagunak

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@
aiaraldea.eus helbidera eta Aiaraldea.eus atarian
plazaratuko dugu. Azaroaren 3an argitaratuko da
hamabostekariaren hurrengo zenbakia.

Denborapasak
ERRAZA

ZAILA

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

Zozketa

Nafarroa hegoaldeko
produktu ekologikoez
osatutako Errigora saski
beltza zozketatuko du
Aiaraldea Komunikabideak
Artisau garagardo sorta baten zozketan parte hartzeko aukera. Parte hartzeko sartu
www.aiaraldea.eus atarian Zozketaren data: azaroak 4, 12:00etan.
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BALIABIDE
GUNEA
LUR
BELDUR

GAU
BELTZA

Idazlea: Uxue Alberdi / Idoia Beratarbide
Editoriala: Denonartean (2015)
Beldurra lehoi bat da. Eta barruan erbi bat du. Eta erbiak barruan
uso bat. Eta usoak arrautza bat. Arrautza lehertu arte ez da hilko
beldurra. Beldurraz hitz egiteko ipuina, eta zuk ba al dakizu nola
hiltzen den beldurra?

Idazlea: Edurne Mitxeo / Kepa Etxebarria
Editoriala: Lezoko Udala (2020)
Heriotzaren gaia ukituta, bizitzaren aldarria egin du Mitxeok. Bere hitzetan
Halloweenek arimak uxatu egiten ditu, Gau Beltzak maite ditugunen arimak
erakartzea helburu du. Haurrekin heriotzari buruz hitz egiteko aproposa, erlijiotik
aldendua. Informazio gehiago www.gaubeltza.com webgunean.

JOLAS GUNEA

BELDURREZKO
LABIRINTOA
LEKUA: Faktoria - Laudio (Araba)
AZALPENA: Xanduli manduli, kikirriki… Faktoria
beldurraren etxea bilakatuko dugu. Kandelak piztuta
partehartzaileek handik ateratzeko modua topatu
beharko dute, bidean hamaika sorpresa, susto, oihu
eta kalabaza. Gauak duen arima ez da beti berdina, zuk
erabaki saria edo ziria!
NOIZ: Urriak 29, ostirala - 18:00etan
ADINA: 12 - 16 urte
DOAKO ZERBITZUA: Izena emateko: www.faktoria.
eus webgunean edo deitu 722 22 75 32

www.gaubeltza.eus
Udazkenetik negurako egun gero eta ilunagoen
bueltan, erritu ezberdinak egin izan dira Europa osoan,
baita Euskal Herrian ere. Urriaren 31ren bueltan, Gau
Beltza / Arimen gaua ospatzen da Euskal Herriko hainbat
herritan. Nahiz eta antzinako ospakizuna izan, azken
urteotan asko zabaltzen ari da. Herrietako hainbat talde
eta eragileen helburua. ohitura zaharrak berreskuratzea
eta gurea den jaia ospatzea izan da, jaia berrasmatzea.
Horren aurrean, euskaltzaleen topaguneak baliabideen
kutxa eta www.gaubeltza.eus webgunea sortu zituen.
Bertan, antzeko ospakizuna antolatu edo landu
nahi duen edonorentzat baliagarria izan daitekeen
materiala biltzen da: baliabideak, balioen deskribapena,
gomendioak, ekintza proposamenak, euskarriak, …
Jaiaren berrasmatze honetan, garrantzi berezia
eman zaie moduei eta landu nahi diren balioei, hori
ardatz nagusia izan da: euskara, komunitatea, gazteen
protagonismoa, naturarekiko harremana, berdintasuna,
genero rolak apurtzea eta tokian tokiko ohitura eta
aukerei egokitzen.

KOKORIKO

HEZKUNTZA FAKTORIA

Arimen Gaua
Aiaraldean
Euskal Herrian arimen gauean edo gau
beltzean, udari agur esaten zaio egun
berezi honetan, gauak egunari tartea
hartzen dio eta lurraren oparotasuna
itzali egiten da, lotara joaten da. Euskal
Herriko eta, oro har, Europako kultura
tradizionalari
begiratzen
badiogu,
konturatuko gara bi aro nagusitan
bereizten dela urtea: negua eta uda.
Festa zikloak ere horiei oso lotuta daude.
Neguko festak, esaterako, Domu Santu
Egunarekin hasten dira, Inauteriak arte.
Herritarrok, ordea, jai horiek ez ditugu
ziklo bereko festak bezala identifikatzen;
bakoitza bere horretan bakarra eta
besteengandik ezberdina balitz bezala
ulertzen dugu. Kuestazioa edo eskea da
neguko festen ezaugarri nagusietako
bat; nahiz eta mozorroa aldatu, Arimen
Gauak, San Martinek, San Tomasek,
Olentzeroren eskeak, Santa Agedak eta
Inauteriek, denek eskea dute oinarrian.
Ospakizuna hiru aldagai nagusiren
bueltan egituratzen zen: lehenengoa,
kalabaza
eta
arbien
erabilpena,
hustuta eta kandelekin apainduta,
kale eta baserri-bideetan jartzea.
bigarrena, etxeko trapu zaharrekin
mozorrotzea, nork bere burua estali eta,
anonimotasuna eskuratuta, herritarren
artean beldurra hedatzea. Eta azkenik,
kantu-eskean ibiltzea etxez-etxe, jakiak
eta gozokiak eskatuz.
“Arimen gauak dauzka hamaika
istorio, saskiak betetzeko festa zein
usadio! Orain zuk erabaki sari edo ziria!
Xanduli manduli kirrikiki…
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Kontra
Aiaraldetik mundura
Didier Descouens

UNAI
YARRITU

ITALIA

DESKRIBAPENA
Europa Hegoaldeko
estatu burujabea da Italia.
Herrialdea 20 eskualdetan
dago banatuta, eta Padova
hiria Veneto eskualdean
aurkitzen da. Veneto,
Italiako ipar-ekialdeko
eskualdea da, Erdi-Aroan
Veneziako Errepublikaren
parte izan zen. Gaur
egun Italiako bosgarren
zonalderik populatuena da
Veneto.

JAIOTERRIA
ARTZINIEGA (2001)
BIZILEKUA
PADOVA (ITALIA)
BIDAIAREN ZERGATIA
UNIBERTSITATEKO MUGIKORTASUN
PROGRAMA

“Aldaketa handia izan da herri txiki
batetik hiri batean bizitzera pasatzea”
Zerk eraman zaitu Italaira?
Orain dela urte bat, Bilboko
unibertsitateak Erasmus +
proiektuan parte hartzeko
aukera eman zidan. Lehenengo
momentutik baietz esan nuen
gehiegi pentsatu gabe eta
behin plaza onartuta, Italiako
iparraldera (Padova) joatea
aukeratu nuen. Irailaren 26an
heldu nintzen italiara, eskolak
hasi baino bi aste lehenago.

Zure lehenengo aldia da
atzerrian bizitzen?
Bai, nire lehenengo aldia da
beste herrialde batean bizitzen.
Hasiera batean, beldur pixka bat
ematen zidan etxetik kanpora
joateak bost hilabeterako. Baina
betidanik izan da nire ametsa
Erasmus programabatean parte
hartzea eta oso pozik nago
amets hau, errealitate bihurtu
ahal izan dudalako.

Nolako hiria da Padova?
Italiako iparraldean nago,
konkretuki Padovan. Hiri honen
abantailak bere kokapena eta
edertasuna dira. Venezia eta
Veronaren artean dago. Aldi
berean, ez da Italiako hiri
ezagunena, baina esan dezaket
oso polita dela. Batez ere, beste
Italiako hiriengandik bereizten
duena bere lasaitasuna da.

Nolakoa
da
zure
egunerokotasuna bertan?
Nire egunerokotasuna aldatu
egin da Artziniegakoarekin
alderatuz gero. Goizak gutxi
gorabehera berdinak dira,
unibertsitatera noa ikastera
eta etxera bueltatzen naiz
jatera. Baina arratsalde eta gau
guztietan plan desberdinak
egiten ditugu lagunekin batera.

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

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

Aldaketa handia izan da herri
txiki batetik hiri batean bizitzen
pasatzea.
Euskal
Herriarekin
alderatuz, zeintzuk dira ikusi
dituzun desberdintasunik
nagusienak?
Bizi kalitatea eta pentsaera
dira desberdintasun nagusiak.
Euskal Herrian pentsamendu
irekiago
bat
dau kag u
italiarrekin konparatuta. Eta
bizi kalitateari dagokionez,
ohikoa den janaria ez da
oso osasungarria eta osasun
zerbitzu publikoak ezin dira
konparatu. Euskal Herrian
zerbitzu publ i koa askoz
aurreratuago dago.
Italiako iparraldean egon
a r r e n , g i z a r t e a n a h i ko
mat x ista da . A iara ldean
azken urteetan gai honi buruz

egindako aurrerapen guztiak,
Padovan ez dira islatzen.
Besterik?
Anekdota
aipagarririk?
Esan beharra dago, lehengo
astea oso gogorra izan zela
hemen. Euskal Herritik lau
gazte etorri ginen eta momentu
honetan, bi bakarrik geratzen
gara. Lehenengo momentutik,
pisu bat alokatzeko zailtasun
handiak izan ditugu eta horrek,
psikologikoki nahiko eragin
digu. Aste horretan zehar,
momentu askotan pentsatu
nuen ezinezkoa izango zela
hemen geratzea. Inmobiliaria
guztietan esaten ziguten ez
zeukatela ezer guretzat, gazteak
eta atzerritarrak izateagatik.
Hala ere, beste askok ez bezala,
bi pertsonentzako alokairu bat
lortu dugu.

AZALERA
301.340 kilometro koadro.
BIZTANLEAK
60,5 milioi biztanle.
HIZKUNTZA
Italiera.
Argitaratzailea:
Aiaraldea Kooperatiba Elkartea
Tirada: 10.000 ale.
Maiztasuna: Hamabostekaria
Lege gordailua: BI-1230-2013
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
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agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:publizitatea@komunika.eus
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erantzukizuna.
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