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elkarrizketa

Testua Aimar
Gutierrez Bidarte

Zer da dolu perinatala?
Haurdunaldian zehar edo jaio 

eta gutxira hil diren seme-alaben 
doluari deritzo dolu perinatala.

Zuk zure larrutan bizi duzu 
hau.

Bai, hala da. 2016ko urtarrilean 
h a u r d u n  g e r a t u  n i n t z e n 
l e h e n d a b i z i k o  a l d i z .  O s o 
haurdunaldi ona izan zen, kontrol 
guztiak ondo pasa nituen, baina 
haurdunaldia bukatzeko egun 
gutxi falta zirenean nire semea 
sentitzeari utzi nion. Zerbaitek 
klak egin zuen nire buruan, eta 
Basurtoko ospitaleko larrialdietara 
jo nuen. Bertan dena ondo zegoela 
esan zidaten, baina ni tematu 
nintzaien; zerbait ez zegoen ondo. 
Ez larritzeko esan zidaten, nire 
lehenengo aldia zenez gehiegi ari 
nintzela larritzen. Infantilizatu 
egin ninduten erabat, eta etxera 
bueltatzeko esan zidaten. Tratua 
ez zen batere ona izan.

Gau hura negarrez pasa nuen, 
nik ez nuen nire semea sentitzen, 
eta argi neukan hori ez zela 
normala. Ospitalera bueltatu 
nintzen. Nire semearen bihotz-
taupada bilatzen hasi ziren baina 
ez zuten aurkitu. Ekografia bat 
egin zidaten, Unax hilda zegoen.

Oso prozesu gogorra hasi nuen 
orduan. Oihuka eta negarrez hasi 
nintzen, eta gela batera sartu 
ninduten. Bertan itxaron behar 
izan nuen amatasun-plantara joan 
aurretik. Izugarria izan zen, ez dut 
une hori inoiz ahaztuko. Gau 
hartan jaio ziren haur guztien 
negarrak entzuten nituen.

Emagin bat etorri  zen. Ni 
ikaratuta nengoen, ez nekien zer 
zen egin behar nuena. Semea erditu 
behar nuela esan zidaten, erditzea 
eragingo zidatela. Esan zidaten 
e rd i t z e  b a g i n a l a  z e l a  n i r e 
osasunerako egokiena. Epiduralik 
gabe erditzea eskatu nien; 
hainbestekoa zen neukan min 
emozionala... Min fi sikoak samin 
hori estaltzea nahi nuen. Esan 
zidaten hori ergelkeria bat zela, 
ez nuela zertan alferrik sufritu. 
Akonpainamendua hutsaren 
hurrengoa izan zen.

Unax erditu nuen. Hasieran ez 
nuen semea ikusi nahi, baina ikusi 
egin nuen, eta asko pozten naiz 
erabakiaz, Unax agurtzeko aukera 
izan genuelako.

Akonpainamendua txarra izan 
zela diozu. Ez dago horrelako 
e g o e r e t a n  a p l i k a t z e k o 
protokolorik?

Ez dago, ez. Ez Osakidetzan, ezta 

ospitale pribatuetan ere ez. Ez 
dago protokolorik. Basurton, 
Gurutzetan, Txagorritxun zein 
IMQ ospitalean erditu duten 
amekin hitz egin dut, eta bakoitzak 
arreta zeharo desberdina jaso du.

Gasteizen Leire Ordax dago 
emagin lanetan. Berak ere semea 
galdu zuen, eta 'La huella de Mikel' 
liburua idatzi zuen. Bertan gauzak 
beste modu batean egiten dira, 
tratu gizatiarragoa da. Baina, hala 
eta guztiz ere, ez dago egoerari 
erantzuteko modu bateraturik.

Formazioa falta da ospitaletean. 
Nik egoerari erantzuteko prest 
z e g o e n  e t a  u n e o r o 
akonpainamendua egingo zukeen 
emagin bat behar nuen nire 
ondoan, epiduralik gabe erditu 
nahiko banu horretan lagunduko 
ninduena. Arreta psikologikoa ere 
ez da eskaintzen. Nire kasuan  
neska gaixo bat bertaratu zen 
nigana -nik uste praktiketan 
zegoela gizajoa-, zer esan ere ez 
zekiela, eta berdin berdin alde 
egin zuen.

Osasun sisteman ez ezik, 
gizartean ere isilarazita dago 
gaia?

Jendeak une oro zure mina 
minimizatu egiten du. Egoera 
honetatik pasa garen eta pasatzen 
ari garen emakumeok, hori da 
hain zuzen gehien mintzen 
g a i t u e n a :  g u r e  s a m i n a 
infantilizatzea. Unax erditu 
b e r r i t a n  o s o  k o m e n t a r i o 
mingarriak jasan behar izan 
nituen: “Lasai egon gaztea zara 
izango dituzu seme-alaba gehiago”; 
“Hobe horrela semea gaizki atera 
izana baino”;  “Auzokideak minbizia 
dauka eta hor dago ere”... Ukatu 
egiten da mina, existituko ez balitz 
bezala.

Tabua da,  eta ez bakarrik 
erditzerakoan edo jaio  eta 
hilabetera hil diren haurren 

“Haurdun 
nengoen, 
zoriontsua 
nintzen eta 
ez zen ondo 
atera”

AINTZANE OIARZABAL (Laudio, 1983) UNAX 
SEMEA GALDU ZUEN HAURDUNALDIAN. ISILEAN ERAMAN 
ZUEN DOLUA HASIERAN. IZAN ERE GAI TABUA DA ORAINDIK 
DOLU PERINATALA. ‘ESKU HUTSIK’ ELKARTETIK ARI DA 
EGOERA BERDINA JASAN DUTEN EMAKUMEAK LAGUNTZEN

“Epiduralik 
gabe erditzea 
eskatu nien; 
hainbestekoa 
zen neukan 
min 
emozionala... 
Min fi sikoak 
samin hori 
estaltzea nahi 
nuen”
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k a s u a n .  H a u r du n a l d i a r e n 
lehenengo hiruhileoan gertatutako 
abortuak ere isilarazi egiten dira. 
Nire etxean beti entzun dut; 
“hamabigarren astea igaro arte 
ez ezazu kontatu”. Zergatik ez? 
Seme-alaba galtzen badut bakarrik 
egin behar diot negar gero? Kontatu 
beharra dago: “Haurdun nengoen, 
zoriontsua nintzen eta ez da ondo 
atera”, listo. Isildutako errealitatea 
da, ordea.

Familien barruan nola lantzen 
da gaia?

Nire etxean, esaterako, apenas 
aipatzen da Unax. Nire familiak 
uste du mindu egingo nautela 
semea aipatzen badidate. Kontrara, 
nik behar dut Unaxen inguruan 
hitz egitea; zoriontsu egiten nau, 
nire semea da eta existitu egin 
zen. Hil egin zen, bai, baina niretzat 
inportantea da, eta gure etxean 
leku bat izatea nahi dut. Gehienetan, 
ordea, iragandako kontutzat jotzen 
da. Nire alabak badaki hil egin 
zen neba nagusiago bat duela,  eta 
familian leku bat duela. Berak 
barneratuta dauka arreba ertaina 
dela. Berak naturaltasun osoz 
hartu du egoera, haurrek egunero 
ematen dizkigute lezioak.  

Zuk nola egin zenion aurre 
Unaxen heriotzari?

Oso bakarrik eta isolatuta 
nengoen hasieran. Unax galdu 
eta gutxira nire bigarren alaba 
izan nuen. Haurdunaldi zaila izan 
zen bigarren hori. Beldur asko 
pasatu nuen. Ez nuen inolako 
akonpainamendurik jaso. Hori 
oso gauza inportantea da, baina 
ez da kontutan hartzen. Ez da 

existitzen. Nire alaba jaio ostean 
hirugarren haurdunaldi bat izan 
nuen eta abortu bat pairatu nuen. 
Une horretan guztiak egin zuen 
eztanda. Nik ordura arte Unaxen 
doluari ateak itxi nizkion, ez nuen 
igaro nahi izan. Nire bizitzarekin 
aurrera egin nuen, ikasi eta lan 
batera egiten nituen, burua ahalik 
eta okupatuen izan Unaxen 
heriotzak eragindako minari ez 
erreparatzeko. Abortu horrek 
barruan gordetako min guzti hori 
azaleratu zuen. Arespalditzako 
nire medikuak asko lagundu 
ninduen, eta laguntza talde bat 
aurkeztu zidan. Nik, ordea, ez nuen 
behar nuen hori aurkitzen. 
Psikiatra eta psikologo asko 
ezagutu nituen, medikamentuak 
errezetatu zizkidaten, baina nik 
ez nuen hori bilatzen.

Duela hiru hilabete eskas 'Esku 
Hutsik' elkartearekin egin nuen 
topo, eta bizitza aldatu egin dit. 
Bertan egoera berdinetik pasatu 
garen emakumeek eta familiak 
b i l t z e n  g a r a ,  e l k a r r i 
akonpainamendua egiten diogu. 
Egoera antzekotik pasa diren 
pertsonak biltzeak asko laguntzen 
du. Nik 'Esku Hutsik' elkartean 
aurkitu dut bilatzen nuena: 
aurreiritzirik gabe nire egoeraz 
hitz egiteko toki seguru bat. Izan 
ere, sentitu izan ditudan gauza 
asko orain arte ez dizkiot nire 
bikoteari kontatu ere egin, oso 
sentimendu gogorrak direlako. 
E l k a r t e a n  b i l t z e n  g a r e n 
emakumeok elkar ulertzen dugu. 
Nire salbazioa izan dira.

Zer nolako ekintzak egiten 
dituzue 'Esku Hutsik' elkartean?

Elkartu eta hitz egin nagusiki. 
Hilabetean behin kafe tertulia 
bat egiten dugu, Eider Otxoa 
terapeutak gidatuta. Internet 
bidez egiten ditugu. Abenduaren 
24an egingo dugu hurrengoa eta 
nahi duen orok parte hartu 
dezake. Espazio seguru bat sortzen 
dugu, eta nola sentitzen garen 
kontatzen diogu elkarri. Dolua 
ez da gauza lineal bat, egun 
batzuetan ondo zaude beste 
batzuetan lur jota. Orain Gabon-
sasoian, esaterako, normala da 
tristeago sentitzea. Hori dela eta 
ekitaldi bat egingo dugu Derioko 
hilerrian jaio-berritan hildako 
haurren omenez jarritako 
eskulturan.

Sare sozialetan lan aktiboa 
egiten dugu. Gaiari ikusgarritasuna 
ematen diogu, eta horrek asko 
lagundu du elkartea ezagutzera 
ematerako orduan.

Dolu perinatala zer den aditzera 
emateko, bestelako ekintzak ere 
egiten ditugu. Osasun zentroekin 
egiten dugu lan elkartearen berri 
izan dezaten. Emagin askok 
gugana jotzen dute, horrelako 
egoeran dauden pertsonak nola 
lagundu jakin nahian.

Aiaraldean ekintzarik egitea 
aurreikusten duzue?

Nik gaia mugitzen hasi nahi 
dut. Alde batetik, egoera berdinean 
dauden eskualdeko emakumeak 
bildu nahi ditut, gure artean 
elkartu eta elkar babesteko.

Bestalde 'oroimenaren zuhaitz' 
bat egitea planteatu nahi diot 
Udalari, haurdunaldian seme-
alabak galdu ditugun pertsonak 
bertara jo ahal izateko.

“Nire alabak 
badaki hil 
egin zen neba 
nagusiago 
bat duela,  
barneratuta 
dauka arreba 
ertaina dela. 
Naturaltasun 
osoz hartu 
ulertu du 
egoera. 
Haurrek 
egunero 
ematen 
dizkigute 
lezioak”

Derioko hilerrian haurdunaldian edo jai berritan zendu diren haurrak oroitzeko espazioa sortu dute. Zuhar Iruretagoiena artistaren lana da.  Esku Hutsik

“Esku Hutsik 
elkartean 
aurkitu dut 
bilatzen 
nuena: 
aurreiritzirik 
gabe nire 
egoeraz hitz 
egiteko toki 
seguru bat”
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Laudioko hiltegiaren 
irekieraren alde 
borrokan jarraitzen 
dute baserritarrek

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

Uztailean udal gobernuak 
itxitako hiltegiaren irekieraren 
alde borrokan jarraitzen dute 
Aiaraldeko baserritarrek, 
ekoizleeek eta harakinek.

Iragan abenduaren 11n  
egindako manifestazio jendetsu 
batean Laudioko kaleak hartu 
zituen berriro 'Hiltegia ez itxi' 
plataformak. Ahaldunduta 
daudela azpimarratu dute 
plataformako kideek, eta sektore 
desberdinetako herritarrak 
batuta ikustea aurrera jarraitzeko 
energia ematen diela aitortu dute: 
"Kontuz ibil daitezela, eskualde 
honetako langileria esnatu dute 
eta ez gara isilduko dagokiguna 
lortu arte: errespetua eta bizitza 
duina!".

Irailean burutu zuen 
plataformak hiltegiaren 
irekieraren aldeko azken 
mobilizazioa, eta geroztik 

gauza asko aldatu direla azaldu 
dute. Baserritarren iritziz, 
udal gobernuaren argudio 
guztiak "banaka banaka joan 
dira indargabetzen". Eusko 
Legebiltzarrean onartu berri den 
Aiaraldea suspertzeko ponentziak 
berak udal gobernuaren 
erabakiarekin talka egiten du.

Hiltegiaren itxiera borondate 
politiko faltari leporatu dio 
plataformak: "Arduradun 
politikoen erantzukizuna ez da 
arazoak sortzea arazoak ez zeuden 
tokian. Bere erantzukizuna 
konponbideak bilatzea da, 
publikoa babestea eta herritarren 
zerbitzura jartzea. Gai ez badira, ez 
ditugu behar".

Antiespezistak itxieraren alde
NOR talde antiespezistak 

positiboki baloratu du EAJ eta 
PSE taldeek osatutako udal 
gobernuak Laudioko hiltegia 
ixteko hartutako erabakia. 
Horrela adierazi du taldeak sare 

sozialetan zabaldutako ohar 
baten bidez: "Antiespezistak 
gara, eta animalien askapena 
dugu helburu. Guztiena. Eta 
horregatik dugu garbi hiltegirik 
gabeko etorkizuna dugula zain. 
Hori lortzeko ari gara lanean, 
irabazteko dugun gizarte ereduan 
zapalkuntzak ez duelako tokirik, 
inor ez delako inoren jabe",

Halaber, "etsigarritzat" jo 
dute eskualdeko baserritarrek, 
harakinek eta kontsumitzaileek 
hiltegiaren irekiera eskatzeko 
eratutako plataformaren sorrera. 
Talde antiespezista ez dator bat 
azpiegitura berrezartzearekin, 
eta "animaliak hiltzeko esplotazio 
zentrotzat" jo du Laudioko 
hiltegia.

Bide horretan, 'Hiltegia Ez Itxi' 
plataformak kapitalismoari aurre 
egiteko beharra erdigunean jarri 
izanarekin bat datozela azaldu 
dute talde antiespezistako kideek, 
ez ordea animaliak hiltzea oinarri 
duen eredu batekin.

Abenduaren 11n Laudion egindako mobilizazioa. Aiaraldea.eus

Mobilizatzen jarraitzen dute ‘Hiltegia ez itxi’ plataformako 
kideek, eta arazoari aterabide bat bilatu arte aurrera 
jarraituko dutela adierazi dute. NOR talde antiespezistak 
udal gobernuaren erabakia txalotu du.

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Hitzaldia eskaini zuen 
Boniface Ofogok abenduaren 
12an  Laudioko erabilera anitzeko 
udal aretoan. CEAR-ek, Laudioko 
Udalak, Foru Aldundiak eta 
L aud ioko z u r r u mu r r ue n 
aurkako agenteek antolatu 
zuten solasaldia. Zurrumurru 
arrazistak izan ziren, hain zuzen, 
ekimenaren ardatza. Mota 
horretako uste faltsuei nola 

aurre egin azaldu zuen ipuin 
kontalariak, kasu praktikoak 
adibide moduan jarrita. Horrez 
gain, bi ipuin ere plazaratu 
zituen kontalariak. 

Urteak daramatza Boniface 
Ofogo Nkama kamerundarrak 
Laudion bizitzen, eta aurten 
plazaratu du Kandinga Lehoia 
ipuina euskaraz, Pamiela 
argitaletxearekin. Hitzaldi eta 
ipuin-kontaketak eskaintzea 
du ogibide, eta eskualdean ere 
hainbat saio eman ditu. 

Zurrumurru 
arrazistak 
desmuntatu ditu 
Boniface Ofogok, 
ipuinak baliatuta

herriz herri

Laudio
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Lokal publikoen erabilerak eta uraren 
horniketak eztabaida garratza eragin zuten 
Okondoko udalbatzan

Testua 
Aitor  Aspuru Saez

Azaroaren 25ean, iragan asteko 
ostegunean, izan zen Okondoko 
Udal Osoko Bilkura eta tokiko 
erakundean nagusi den giro 
tenkatua islatu zen berriro 
alderdien artean. Lasaitasun une 
bakarra Migraziorako Euskal 
Itun Soziala babesteko argazki 
kolektiboa izan zen, hasieran 
egindakoa. Hortik aurrera, 
gatazkak hartu zuen udalbatza

Hasteko, lokal publikoen 
erabilerarako araudi berriak 
ekarri zuen talka. Sergio Tato 
Okondo Aurrerako bozeramaileak 
leporatu zien EAJ eta EH Bilduri 
elkarteak kontrolatzeko joera 

izatea eta kritikatu zuen 
21:00etarako lokalak itxita egon 
beharko direla: "Pandemiaren 
ostean, sozializaziorako tokiak 
dira eta oztopoak baino ez 
dituzue jartzen". Eneritz Alonso 
alkateorde jeltzaleak       erantzun 
zuen  horrelako araudiak 
oso arruntak direla eta lokal 
publikoen erabilerak irizpide 
argiak izan behar dituela. 
Horrez gain, gaineratu zuen 
herriko elkarte guztiekin jarri 
zirela harremanetan testua 
partekatzeko eta euren zuzenketak 
biltzeko: "Inork ez du esan itxiera 
ordua txarto iruditzen zaionik".

Hitza hartu zuen bigarren aldiz 
Okondo Aurrerako buruak eta 
galdetu zion gobernu taldeari ea 

txartela sistema -erabili behar 
dena azpiegitura publikoetan 
sartu eta irteteko- gazteen 
lokalean ere instalatuko duten. 
Udal Gobernu Taldeak azaldu 
zuen ezetz: "Eraikin hori eraitsiko 
da, hortaz, ez dauka zentzurik 
garestia den sistema jartzea. Hala 
ere, gazteek arauak bete beharko 
dituzte, gainerako elkarteek 
bezala".

Ur horniketa
Hautsak harrotu zituen beste 

puntua ur horniketarena izan 
zen. Okondo Aurrerak mozioa 
aurkeztu zuen azaroaren 4tik 8ra 
bitartean udalerriko ura ez zelako 
egokia izan, uhertasunaren 
ondorioz. Horren ondorioz, 

Migraziorako Euskal Itun Soziala onartu du Okondoko Udalak. Aiaraldea.eus

Okondo

herriz herri

EAJk eta 
EH Bilduk 
alde batetik, 
eta Okondo 
Aurrerak 
bestetik, 
eztabaida 
beroak izan 
zituzten

taldeak eskatu zuen, arazoak 
konpondu ez ezik, hiruhileko 
faktura ez kobratzea herritarrei, 
herriko auzo batean aurretik  
egin bezala.

Bere jarrera eta botoa azaldu 
baino lehen, Jon Escuza alkateak 
hartu zuen hitza eta azaldu zuen 
ura kudeatzen duen enpresak 
aurkeztutako txostena. Escuzak 
aipatu zuen uraren itxura txarra 
bazen ere, enpresak egindako 
neurketen arabera, edangarria 
zela, kloroaren presentzia egokia 
baitzen. Oposizioak leporatu zion 
enpresak ez zituela neurketak 
egun guztietan egin eta, hortaz, 
ezin zuela ziurtatu egun orotan 
uraren kalitatea onargarria izan 
zenik.

Zentzu horretan, alkateak 
argudiatu zuen lehen egunetan 
Hidrocontrol enpresak ez zuela 
hori egin, arazoa konpontzeko 
ahaleginetan zentratu zelako. 
Hori dela medio, udal gobernu 
taldeak Okondo Aurreraren 
mozioaren aurka bozkatu zuen. 
Oposizioko taldeak egotzi 
zien EAJ eta EH Bilduri modu 
diskriminatzailean jokatzea, 
aintzat hartuta San Roman auzoko 
herritarrek ez zutela hiruhileko 
bat ordaindu, horniketa gabeziak 
izan zituztenean.

Jon Escuza alkateak argitu zion 
Aiaraldea Komunikabideari bi 
kasuak ezin direla alderatu: 
"Azaroan gertatutakoa 4 eguneko 
arazoa izan da. San Romanen, 
aldiz, ia hiruhileko erdiz ezin izan 
zuten ura kontsumitu".
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Azken udal aldizkarian  
diozue udal jardueraren 
ardatz nagusietariko bat 
jasangarritasunaren aldeko 
erronka dela.

A lda keta k l imat i koa ren 
ondorio larriak gero eta era 
nabarmenagoan ikusten ari 
gara mundu osoan eta ezin 
dugu nazioarteko itunen eta 
estatuen politiken zain egon. 
Behetik gora egoera aldatzen 
hasteko garaia da, gutariko 
bakoitzaren jokabidetik, geure 
ingurutik, geure herritik. Herri 
Programan jasangarritasunaren 
aldeko erabateko apustua 
adierazi genuen eta i ldo 
horretan ari gara lanean.

Energ ia- ef izientzia eta 
aurrezte plana zehaztu duzue 
ezta?

Bai, 2020. urtean burutu 
genuen ikerketan oinarrituz, udal 
eraikin eta azpiegiturak, argiteria 
publikoa, udal ibilgailuak eta 
abar bere barne hartzen dituen 
energia plana onartu genuen 
eta aurrera eramaten ari gara 
zenbait egitasmo. 

Zer urrats egin duzue?
Eskolako teilatuan 40 panel 

fotoboltaikoz osatutako auto-
hornidura energetikorako 
instalazioa jarri dugu martxan 
eta Elexaldeko udal eraikin 
guztien argindar kontsumoa 
hor n it u ko da b er t at i k: 
eskola, haurreskola, osasun 
zentroa, Nerbioi-Ibaizabal 
Mankomunitatearen egoitza, 
pelotalekua eta oraingoz obretan 
dagoen Oxinburu azpiegitura 
sozio-kulturaletarako eraikina.
Autokontsumoaz gain, energia 
p r o du k z i o  s o b e r a k i n a k 
Iberdrolari salduko zaizkio. 
Esperientzia honek eredugarria 
izan nahi du auzotarren 
komunitate pribatuak ere 
antzerako proiektuak egitera 
anima daitezen. Ordenantza 
fiskaletan hobari handiak 
ezarri ditugu arlo pribatuan 
fotovoltaikoak bultzatzeko.

Iberlanda parkeko eta ondoko 
erabilera anitzeko kirol guneko 
argiteria guztia eraberritu da: 
azpiegitura osoa, led luminariak, 
kudeaketa sistemako argindar 
kuadroak, plakak eta abar. 

Efizientzia eta ekonomia 
energetikoaren norabidean, 
parkeko argiztatzea hobetu 
da eta, teknologia berriak 
erabiliz, energia aurrezpen 
handia lortu da. Udal eraikinen 
k l i mat iza zio sistema ren 
efizientzia energetikoaren 
hobekuntzarako ikerketa egiten 
ari gara, gastu energetikoa 
arrazionalizatzea eta energia 
berriztagarrien erabilpena 
helburu hartuta. Eta udaleko 
i b i l g a i l u a k  z a h a r k i t u 
ahala, ibilgailu elektrikoz 
ordezkatzeko asmoa dago.

Basogintzan ere ari zarete 
bidea egiten. 

Bioaniztasuna eta baso 
autoktonoaren aldeko apustuan 
oinarrituz, herri basoen 
inbentarioa eta basogintza 
kudeaketa jasangarrirako 
p l a n a r e n  p r o p o s a m e n a 
burutzen ari gara. Bukatu bezain 
laster aurkezpen publikoa eta 
prozesu partehartzailea egingo 
dugu.

Planak eragin oso onak 
ekarriko ditu: oreka ekologikoa, 

ingurumena, biodibertsitatea, 
paisaia ,  a isia ,  biomasa, 
kalitatezko zur produkzioa 
epe luzera ,  her r ita r ren 
basoarekiko harreman eta 
identifikazio emozionala, eta 
abar. Jadanik hasi gara lehen 
urratsak egiten eta Pagobakarra 
inguruan 4 hektarea eta 
erdiko basoan zuhaitz-espezie 
autoktonoen landaketa egin 
dugu, haritzak batez ere.

Aiaraldea berraktibatzeko 
ponentzian Nerbioi ibaiaren 
biziberritzea jarri duzue mahai 
gainean.

Guztiz premiazkoa da 
Nerbioi ibaiaren biziberritzea 
eta norabide horretan doaz 
gure lehen bi eskaerak. 
Lehena, Galindoko hondakin-
uren araztegirako kolektorea 
l e h e n b a i l e h e n  U g a o t i k 
Laudioko mugaraino luzatzea. 
Eskandalugarria da X XI. 
mendean gure ur zikinak ibaira 
bota behar izatea. Eta bigarrena, 
Nerbioi  iba r rea n zeha r 
Arrankudiagako lurretan ere 
bizikleta eta oinezko bidea egitea 

eta Nerbioi goienekoarekin 
konektatzea, Bizkaiko Bizikleta 
Bideen Planean aurreikusita 
dagoen moduan. Guretzat 
guztiz funtsezko proiektua da 
Nerbioi ibaiak auzoen artean 
eragiten duen inkomunikazioa 
ga i nd itu mugi kor tasu na 
bideratzeko.

Hor r e z  ga i n ,  B a k iol a 
industriagunea sustatzeko 
neurriak eskatu ditugu eta BI-
625 errepideko trafi ko astuna 
AP68 autopistara bideratzea.

L a u d i o k o  h i l t e g i a 
z a b a l t z e a r e n  a l d e k o 
m a n i f e s t a l d i a n  i k u s i 
zintugun.

Bai. Azken osoko bilkuran 
hiltegia berriz zabaltzearen 
aldeko mozioa onartu genuen 
aho batez. Azpiegitura hau 
guztiz garrantzitsua da Nerbioi 
ibar osoko eta Arabako eta 
Bizkaiko beste eskualde 
batzuetako baserritar, harakin 
eta merkatari txikientzat.  Ezin da 
ulertu Airaldea berraktibatzeko 
ponentzia abian jarri eta, une 
berean, hiltegia ixtea.

TXUTXI ARIZNABARRETA alkateak 
Arrankudaiaga-Zolloko Udalaren lan-ardatz 
nagusietako bat den jasangarritasunaren 
inguruan mintzatu da. Udal Gobernuak 
horren aldeko apustua egin, eta hainbat 
ekimen eta egitasmo jarri ditu abian. 
Bide-orriaren nondik norakoak aletu ditu 
Ariznabarretak.

“Jasangarritasunaren aldeko 
apustua adierazi genuen eta 
ildo horretan ari gara lanean”

Arrankudiaga-Zolloko
Udala

babestutako edukia
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Tubacexeko zuzendaritzaren eta enpresa 
batzordearen gehiengoaren arteko akordioa 
balioztatu dute epaileek

Testua 
Aitor  Aspuru Saez

Urriaren hasieran sinatu zuten 
akordioa Tubacex konpainiako 
zuzendaritzak eta enpresa 
batzordeko sindikatu gehienek 
(hau da, ELAk, CCOOk eta 
Independenteek). Adostasunak 
amaiera eman zion 236 eguneko 
grebari eta apurka-apurka (Aldi 
Baterako Enplegua Erregulatzeko 
Espedientea indarrean dago 
oraindik), behargin gehienak 
itzuli dira lanera.

Edonola ere, akordioa ez 
da indarrean sartu gaur arte. 
Azkenean, epaileek balioztatu 
dituzte borondatezko bajak, 
au r reti k er retiratu na h i 
duten langileen eskaerak eta 
berriro onartuak izango diren 
beharginen kasuak. Horrez 
gain, Tubacexeko zuzendaritzak 

EAEko Auzitegi Nagusiaren 
epaien kontra aurkeztutako 
helegitea ere bertan behera 
geratu da.

Bi hilabete baino gehiagoren 
ostean,  hor taz ,  of izia l k i 
amaitutzat jo daiteke lan gatazka, 
otsailean hasi zena zuzendaritzak 
129 kaleratze planteatu zituenean. 
Akordioaren atzerapenaren 
arrazoia izan da EAEko Auzitegi 
Nagusiak bertan behera utzi 
zituela enpresaren kaleratzeak 
eta, sindikatu guztiek ez zutenez 
akordioa sinatu (STATek eta 
LABek ez zuten babestu), beste 
modu batean "homologatu" 
behar zela.

Bi hilabete hauetan ezinegona 
sortu dute zenbait informaziok, 
zeintzuek iradokitzen zuten do-
kumentuak ez zuela izango balio-
rik, eta sindikatuek hori gezurtatu 
behar izan zuten.Oniritzia eman diote ELAk, CCOOk eta Independenteek eta Tubacexeko zuzendaritzak adostutako akordioari. Aiaraldea.eus

Aiaraldea

herriz herri
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babestutako edukia
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Yeray Perez 
bigarren Espainia 
Iparraldeko 
Nazioarteko 
Falkoneria
Jardunaldietan 

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Bigarren postua erdietsi du 
Yeray Perez aiarrarak Espainia 
Ip a r r a l d e k o  N a z i o a r t e k o 
Falkoneria Jardunaldien XXVI. 
edizioan. 

Victor Pereze Yerayren aitak 
azaldu du txapelketa hori 
erreferentea dela falkoneriaren 
esparruan, hainbat herrialdetako 
parte hartzaileak doazelako, 

m a i l a  a l t u k o a k  d e n a k . 
Puntuazioa oso estua geratu zen 
podiumeko hiru kideen artean. 
Yeray txapeldunetik puntu batera 
geratu zen, 'Beltza' belatzarekin 
lehiatuta. Kontuan hartu behar da 
Yerayk 9 urte baino ez dituela, eta 
horrelako lehiaketetan ez dagoela 
haurrentzako kategoriarik. 

Iaz ez zen lehiaketarik egin 
pandemiagatik, baina 2019ko 
edizioan lehen postua erdietsi 
zuen aiararrak.

ELKARTASUN EKIMENA
Aiarako Biltokiak eta Etxaurreneko 
Guraso Elkarteak hainbat urte daramate 
ekintza antolatzen. Aiarako haurrek 
eramandako jostailu birziklatuak biltzen 
dituzte egun horretan, Olentzero eta 
Mari Domingiri lana errazteko asmoz. 
Urtez urte Aiarako herri desberdin batean 
antolatzen dute ekintza mitologikoa.

Dozenaka haur elkartu ziren abenduaren 12an Añesen, Olentzerori 
elkartasun opariak eta eskutitzak emateko. Bidean, ordea, izaki 
mitologikoz betetako kondaira batean murgildu ziren haurrak. 
Izan ere, azti gaizto batek Olentzeroren laguntzaileak bahitu zituen.

Izaki mitologikoek 
hartu zuten Añes 
Olentzero agurtzeko

Aiara

herriz herri
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Elkartasuna saretzeari 
ekin dio ‘Ankerkeriari 
Stop!’ plataformak

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

10 hilabete igaro dira Auzitegi 
Nazionalak lau urteko espetxe 
zigorra, eta 10 urteko inhabilitazioa 
ezarri zienetik Galder Barbado 
eta Aitor Zelaia gazte arabarrei. 
Sententziak "lehergaiak egiteko 
elementuak gordetzea" egozten 

die bi gazteei. Defentsak epaiaren 
aurkako helegitea aurkeztu zuen 
Auzitegi Gorenean, eta Barbado 
eta Zelaiaren absoluzioa eskatu.

“Une batetik bestera ebatzi daite-
ke Auzitegi Goreneko epaia” azaldu 
zuen ANkerkeriari STOP! platafor-
mak azaroak 24an Amurrioko San 
Anton plazan egindako asanblada 
irekian. Datozen aste eta hilabetee-

tako ekimenak diseinatzeari ekin 
diote. Besteak beste, prozesu judi-
zialaren gastuei aurre egiteko elkar-
tasun bonoak jarri dituzte salgai es-
kualdeko herrietan. Kasua soziali-
zatzeko hainbat dinamika ere egin-
go dituzte: “Ezinbestekoa da gaia 
kalean egotea, ahalik eta jende ge-
hienek Galder eta Aitorren egoera 
zein den ezagutzea”.

Amurrio

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

"Abenduaren 8an egin zen 
udalbatza aretoan publiko, 
Artziniegako 750. urtemuga 
oroitzeko logotipo lehiaketako 
ebazpena". Hala adierazi du 
Joseba Vivanco alkateak sare 
sozialetan. Carlos Varela 
marrazkilariak, Pilar Alvarez 
margolariak eta Josu Alava 
publizitate arduradun ohiak 
osatu dute epaimahaia, eta 26 
lan aurkeztu dira txapelketara. 
2022an 750 urte igaroko dira 
Alfonso X.ak Herri Gutuna 

sinatu zuenetik eta, ondorioz, 
herri titulua eskuratu zutenetik.

Artziniegako urteurrena 
irudikatuko duen lana Goiatz 
Uaika Mar ur i Osagastik 
sortua da. "Logotipoak aurten 
Artziniegan egingo diren 
ekitaldi guztiak identifikatuko 
ditu, 1272ko azaroaren 2ko 
gertaera historikoari keinu 
eginez, 750 urte pasa baitira", 
erantsi du gobernu buruak. 300 
euro eskuratu ditu sari gisa.

Ekitaldian azaldu dituzte 
logotipoa aukeratzeko arrazoiak. 
Hau izango da Artziniegako 
historia omentzeko irudia.

750. urtemuga 
ospatzeko 
logoa aurkeztu 
dute

herriz herri

Artziniega

Lehiaketa antolatu zuten logoa zein zen aukeratzeko. Artziniegako Udala
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herriz herri

Orozko

Artiach eta Ibarrako 
egoitzako lan 
gatazkek herria 
astindu dute

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

Lan baldintza duinen aldeko 
borrokan murgilduta daude 
gaileta fabrikako eta Ibarra 
auzoko egoitzako beharginak. 
Azken hilabeteetan mobilizazio 
ugari egin dituzte herrian zein 
eskualdean, eta indarrak batzeko 
aukera ere izan dute ere bi 
enpresetako kideek.

Zaintzaileak borrokan
Azaroaren 17an ekin zioten 

mobilizatzeari Ibarrako Madres 
Mercedarias egoitzako langileak. 
Eskaera zehatz baten alde borrokan 
ari dira: Bizkaiko Foru Aldundiak  
aniztasun funtzionaleko 
zentroarekin sinatutako akordioa 
errespeta dezala. Azaldu dutenez, 
2010ean akordioa sinatu zuten 
Ibarrako Madres Mercedariasek eta 
Diputazioak. Erakunde publikoak, 
ordea, zerbitzua azpikontratatu 

zuen, eta 2018az geroztik Grupo 
Norte enpresak kudeatzen du 
Orozkoko egoitza. Lankidetza-
hitzarmena ez betetzea eragin du 
horrek.

43 langile ditu Madres 
Mercedarias egoitzak, eta 
aniztasun funtzionala duten 80 
pertsona baino gehiagori ematen 
die zerbitzua. LABeko bi kideak eta 
ESKko batek osatzen dute langileen 
ordezkaritza.

Lan-gatazka gaileta fabrikan
Hainbat astez lantegi aurrean 

elkarretaratzeak egiten aritu 
ostean ELA, LAB eta ESK sindikatuek 
osat uta ko bat zordea ren 
gehiengoak deituta  lau orduko 
lanuzteak egiteari  ekin zioten 
iragan azaroaren 22an. Bi asteren 
ostean enpresak negoziatzeko 
inolako borondaterik erakutsi 
ez duela salatu eta mobilizatzen 
jarraitzeko hautua egin dute.

Abenduaren 23ra arte luzatuko 

dituzte Artiacheko langileek 
eguneroko lau orduko lanuzteak 
"lan-baldintzak hobetuko dituen 
eta zuzendaritzak ezarri nahi 
dituen atzerapenak eragotziko 
dituen" lan hitzarmen baten alde 
borrokatzeko.

Bi urte daramatzate lan-
hitzarmenik gabe Orozkoko 
gaileta fabrikan. Hau berritzeko 
negoziazio mahaia hainbat 
alditan abiarazi ostean, 
zuzendaritzak "soldata kostuak 
murriztea, lanaldien handitzea 
eta malgutasuna handitzea oinarri 
dituen beheranzko hitzarmen 
bat" sinatu nahi du, beharginen 
hitzetan. Enpresak 20 milioi 
euroko irabaziak izan ditu azken 
hiru urteetan.

Azken hilabeteetan ohikoak 
bilakatu diren langile elkartasun 
irudiak errepikatzen ari dira; 
oraingoan Orozkon. Aiaraldeko 
gainerako herrietatik ere babesa 
jaso dute behargin orozkoarrek.

Mobilizazio bateratua egin zuten azaroaren 30ean Artiacheko eta Madres Mercedariaseko langileek. Aiaraldea.eus

Hitzarmen duinen alde borrokan dira Madres Mercedarias 
egoitzako langileak eta Artiach fabrikako beharginak. 
Mobilizazio ugari egin dituzte azken hilabetean, eta 
indarrak batzeko aukera ere izan dute.

Orozkora bueltatu 
da Santa Luzia 
azoka COVIDaren 
aurkako osasun 
neurriekin

Ekoizle ugari elkartu zituen azokak. Aiaraldea.eus

Terreña arrazako behi txapelketa izan 
da aurtengo edizioaren ausentzia 
nagusia, osasun-egoerak horrela 
baldintzatuta.

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Urteroko zita berreskuratu 
du Orozkok, COVID-19aren 
p a n d e m i a k  e r a g i n d a k o 
geldialdiaren ostean. Santa 
Luzia azoka ospatu zuten 

iragan abenduaren 11n, eta 
Zubiaur plaza inguruak tokiko 
ekoizle eta artisauez bete ziren. 
Aurtengoan, ordea, ez dute 
feriako osagai nagusia izan ohi 
den Terreña arrazako behien 
txapelketa egin, COVID-19aren 
eraginagatik.
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erreportajea

Testua Aimar
Gutierrez Bidarte

Udal teknikariek egindako 
hainbat txosten teknikotan 
oinarrituta, Aiarako Udalak   Zorroza  
Gestión de Residuos  zigortu du. 
Bi isun jarri dizkio hondakin-
kudeaketa enpresari. Alde batetik, 
arau-hauste larri bezala kalifi katu 
dute jarduera-lizentziari lotuak 
ez dauden jarduerak aurrera 
eramatea, eta 108.000 euroko 
isuna ezarriz. Informazioa ezkutatu 
eta datuak emateari uko egitegatik, 
bigarren isun bat jarri diote ere; 
12.000 euroko zigor ekonomikoa.

108.000 eta 12.000 
euroko bi isun 
jaso ditu Zorroza 
enpresak

Jarduera-lizentzian jasota ez dauden lanak burutzeagatik eta eskatutako datuak eta informazioa 
emateari uko egiteagatik zigortu du Aiarako Udalak Zorroza Gestión de Residuos enpresa. 2016tik 
hona ugariak dira enpresaren kudeaketa eta azpiegitura zalantzan jartzen dituzten azterketak.

Zorroza Gestión de Residuos enpresan egindako hainbat ikuskaritza teknikoetan ateratako argazkiak biltzen ditu txostenak. Aiaraldea.eus

Txosten teknikoak azken 
urteetan egindako ikuskapen 
eta azterketa desberdinak ditu 
oinarri, azkena 2020 uztailaren 
20an burutu zen. Aurretik, 2020ko 
martxoan eta 2017ko sutearen 
ostean ere ikuskaritza teknikoak 
egin dituzte Zorroza enpresan, 
hauen, zein Ertzaintzaren  edota 
Osalanen txostenen informazioa 
ere baliatu dute txostena osatzeko.

Lizentziaz kanpoko jarduera
Zorroza Gestión de Residuosek 

2010ean eskuratu zuen 
jarduera-lizentzia, isiltasun 
administratiboaren bidez. Geroztik, 

Udalak emandako lizentziaz harago 
dauden jarduerak garatu dituela 
adierazten du txostena, hala 
nola, lizentziak baimentzen ez 
dituen eraikuntzako hondakinen 
kudeaketa.

“ L i z e n t z i a  i s i l t a s u n 
administratiboz lortu izanak ez 
dio eskumenik ematen enpresari 
jarduera modu inkontrolatuan 
garatzeko” ondorioztatu dute udal 
teknikariek.

Txostenek, gainera, praktika 
“ i n k o n t r o l a t u ”  h o n e n 
jarraikortasunean jarri du arreta. 
Izan ere, 2016ko abenduan jaso 
zuen Zorroza Gestión de Residuos-

ek lehenengo inspekzio bisita, 
Bertan lizentzian jasota ez zeuden 
hondakinak kudeatzen ari zirela 
egiaztatu zuten teknikariek. Lau 
urteren ostean praktika hori 
aldatu egin ez dela adierazi dute, 
udalak behin eta berriz lizentzian 
zehaztutakoa betetzea eskatu arren.

A r a u - h a u s t e  h o r r e n 
berregite jarraitua eta jarduera 
erregularizatzeko iniziatiba falta, 
astungarri bezala kalifi katu dituzte 
108.000 euroko zigorra ezartzerako 
unean

Jarduera arriskutsua
E n p r e s a r e n  e r e m u a n 

Zorroza Gestión de 
Residuos enpresak isiltasun 
administratibo bidez eskuratzen 
du jarduera lizentzia

Udalak ikuskaritza teknikoa 
burutu eta hainbat 
errekerimendu egin zizkion 
enpresari, tartean hondakin 
metak erretiratzea.

2010

2017ko urrian sute bat piztu 
zen Zorroza Gestión de 
Residuos enpresan

2016

Arau-hausteen 
berregite jarria 
eta jarduera 
erregulatzeko 
iniziatiba falta, 
astungarri 
bezala 
kalifi katu 
dituzte

2017
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Pabilioi barruan 
altxatutako 
hondakin 
metak 
elementu oso 
arriskutsutzat 
jotzen ditu 
Osalanek 
2017an 
egindako 
azterketa batek

erreportajea

Aiarako Udalak 
“enpresa 
itotzeko grina” 
duela argudiatu 
izan du Zorroza 
Gestión de 
Residuosek

2020ko urrian bi kontenedorek su hartu zuten Zorroza Gestión de Residuos enpresan. Osalanek 2017an osatutako txosten batek sute-arriskuaz ohartarazi zuen.  Arabako Foru Suhiltzaileak

ingurumenarentzako eta 
pertsonen ongizaterako arrisku 
larria existitzen dela ondorioztatzen 
du txosten teknikoak. Txosten 
honek, 2017ko azaroaren 23an 
Osalanek egindako azterketa bat 
du oinarritzat.

Azterketa horretan, besteak 
beste, azpiegituraren egoera 
ikuskatu zuten. Lur asfaltatuaren 
egoera prekarioa eta lixibatuak 
biltzeko sistema falta jaso 
zituzten teknikariek. Horrek 
inguru naturalean elementu 
kutsakorren metaketa areagotzen 
du, txostenaren arabera. Txostenak, 
hondokoa frogatzeko argazkiak 
aurkezten ditu.

Zorroza Gestión de Resiudosek, 
gainera, isurketak, euri-uren sare 
orokorrera egiten ditu; aurretiaz 
inongo arazketa prozesurik 
gauzatu gabe.

Pabilloi barruan altxatu diren 
hondakin metak ere elementu oso 
arriskutsutzat jotzen ditu Osalanen 

azterketak. Hondakin pila hauek 
pertsonen erorketak eragiteaz gain, 
suteen aurrean arrisku nabaria 
direla nabarmentzen du. Izan ere, 
instalazioen ebakuazioa oztopatu 
egiten du, bai eta segurtasun 
elementuak ezkutatu ere.

Aurreikuspen ilunenak bete 
ditu txostenak. 2017ko urrian eta 
2020ko urrian sute bana piztu zen 
hondakinen kudeaketa enpresan; 
2020ko otsailean, ordea, Bassirou 
Dione langileak bizia galdu zuen 8,7 
metroko altueratik amildu ostean.

Soka luzea
Zorroza enpresak 2010ean lortu 

zuen lizentzia, eta 2016an Udalak 
egindako inspekzio teknikoaz 
geroztik etengabeak izan dira tokiko 
gobernuak enpresaren egoera 
eta jarduera erregularizatzeko 
egindako eskaerak.

Orotara zazpi alkatetza dekretu 
baino gehiago onartu ditu Aiarako 
Udalak gaiarekin erlazionatuta. 

2016an izan zen lehenengoa; orduko 
hartan enpresa kanpoaldean 
p i l a t u t a k o  h o n d a k i n a k 
erretiratzea eta enpresaren 
lursaila errespetatzea eskatu 
zitzaion. Gerora gehiago etorri dira, 
errekerimendu desberdinekin: 
jarduera-lizentzia eguneratzea, 
lixibiatuak biltzeko sistema 
ezartzea, neurri zuzentzaileak 
aplikatzea, kontenedore batzuk 
erretiratzea...

Enpresak behin eta berriz uko 
egin dio neurri horiek ezartzeari, 
kontrakoa frogatzen ahalegindu 
den arren, eta horrek ekarri ditu 
Aiarako Udalak ezarritako santzio 
ekonomikoak.

Zorrozak hainbat alegazio 
aurkeztu ditu, zigorrei iskin egiteko, 
tartean Udalak “enpresa itotzeko 
grina” zuela argudiatu izan du, 
bai eta hau kaltetzeko botereen 
desbideratzea egon dela.  Txosten 
guztiek, ordea, atzera bota dituzte 
enpresaren argudioak.

Bassirou Dione 24 urteko gazte 
senegaldarra lan istirpu batean 
hil zen da; 8,7 metroko altueratik 
amildu ostean

Osalanen txostenak hainbat 
gabezia azaleratu zituen, eta 
enpresak ez zituen Udalaren 
errekerimenduak bete. Santzio 
ekonomikoa ezarri zitzaion.

Bi eduki ontzik sua 
hartu eta beste sute 
bat piiztu zen Zorroza 
Gestión de Residuos 
enpresan

2020
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kultura

Testua Txabi 
Alvarado Bañares

Talde gaztea da zuena, baina 
aldaketak izan dituzue, ez?

Ieltxu Ruiz: 2018an sortu genuen 
Zutik! taldea. Asier zegoen baterian, 
Moreno baxuan eta ni abeslari 
bezala. Jon Iturregik jotzen zuen 
gitarra.  Orain, aldiz, Ekaitz ‘Lentejita’ 
sartu da bere ordez. Aurrera 
egiteko gogoekin gabiltza, erritmo 

azkarrekin mugitzen den musika 
egiteko prest. 

Diskoa argitaratu duzue 
dagoeneko. 

Jon Moreno: Bai, 2020. urteko 
abuztuan grabatu genuen, 
Urduñako Konjuntibitis estudioan, 
Jabi Palaciosekin. Emaitza ona izan 
da. Eskerrak eman behar dizkiogu 
Jabiri bere pazientziagatik. Hardcore-
punk abestiak egin ditugu, metal 

doinuekin nahastuta. Kritika 
soziala jorratzen dugu letretan, 
gure bizipen eta esperientzietan 
oinarrituta. Askatasun doinuak dira 
gureak (barreak). 

Zertan zabiltzate orain?
Asier Ors: Ekaitz taldean sartu 

zenetik abesti berriak konposatzen 
eta kontzertuak prestatzen ari 
gara. Baliteke 2022an disko berria 
plazaratu ahal izatea. 

Zer moduz moldatu zara taldera, 
Ekaitz?

Ekaitz Etxebarria: Aurretik 
beste hainbat taldeetan aritu naiz, 
hardcore-punka jorratzen beti. 
Talde honetan aurkitu dudana hori 
da: azken urte hauetan beste talde 
batzuetan egiten egon naizen gauza 
bera, animo eta energia askorekin. 
Horregatik, prest gaude abestia 
kgrabatu, kontzertuak egin eta 
egurra emateko. 

“Prest gaude abestiak 
grabatu, kontzertuak egin 
eta kaña emateko”

8 abestiz osatutako diskoa 
da ...Hiltzea zor. Plataforma 
digitaletan dago entzungai.

ZUTIK! TALDEKO KIDEAK DIRA IELTXU RUIZ, JON 
MORENO, ASIER ORS eta EKAITZ ETXEBARRIA. 
UDAN PLAZARATU ZUTEN LEHEN DISKOA, ETA ABESTI 
BERRIAK KONPOSATZEN ARI DIRA DAGOENEKO.
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kultura

Munduko 300 lisaburdin, Orduña 
Hiria museoan ikusgai

Ostiralean inauguratuko da erakusketa. Orduñako Hiria Museoa

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

M u n du k o  'a n t z i n a k o 
lisaburdinak’ erakusketa 
inauguratuko dute Orduña 
Hiria Musoean datorren 
ostiralean, abenduak 17. Carlos 
Uzkiano delikarrak bere 
bilduma pertsonala eramango 
du erakusketa-gunera, eta 
datorren urteko ekainaren 26ra 
arte egongo da bertan.  

I a  1 . 0 0 0  l i s a bu r d i n 
b i l d u  d i t u  D e l i k a k o 
bizilagunak, munduko bost 
kontinentetakoak eta hainbat 
garaitakoak. Horietako 300 
aukeratu ditu erakusketa 
atontzeko. Uzkianok ia 50 
urte daramatza zaletasun 
hori garatzen, bere familiaren 
baserriak sua hartu zuenetik. 
Bi lisaburdin erreskatatu 
ahal izan zituen bertatik 
azken momentuan, eta hortik 
datorkio grina. 

Lisaburdinaren historia 
ezagutzeko aukera izango du 
museora bertaratzen denak. 
Egiptoarrek, grekoek eta 

erromatarrek harrizko eta 
burdinezko tresnak erabiltzen 
zituzten arropa lisatzeko. 
Erdi Aroan, aldiz, ikatzarekin 
funtzionatzen zuten lehen 
gailuak sortu ziren, eta ondoren 
etorri ziren ura, alkohola edota 
gasa baliatzen zutenak. “Euskal 
Herrian ere eman zen bilakaera 
hori. Horregatik, bildumak 
zonaldeko hainbat ale ditu, 
etxeetan eta baserrietan nola 
erabiltzen ziren erakusteko”, 
azaldu dute museoko kideek, 
“Industria metalurgikoak 
tresna horien ekoizpen 
eta garapenean izandako 
inplikazioa ere du hizpide 
erakusketak”.

Erakusketa asteburuetan eta 
jaiegunetan egongo da ikusgai, 
abenduaren 25ean eta 31n izan 
ezik. Ostiraletan 17:00etatik 
20:00etara bisitatu daiteke. 
Larunbatetan  11:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 
20:00etara egongo da zabalik. 
Igande eta jaiegunetan, aldiz, 
goizeko ordutegian soilik ikusi 
ahalko da. 

Carlos Uzkiano 
delikarraren 
bilduma 
egongo 
da ikusgai 
museoan 
datorren 
urteko 
ekainera arte
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Ziztada eta Rlantzen lan 
berria: KSMS

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

M u n d u k o  j a i o t z e n 
erakusketaren edizio berri 
bat prestatu dute Artziniegako 
Santxotena museoan. 

Hilabete luzez aritu dira 
lanean Santxotena Museoan 
erakusketa prestatzeko. 
Aurten, gainera, erakusketa 
beraren egitura ere moldatu 
dute, jende pilaketak ekiditeko 
helburuarekin. "Aurreko 
edizioetan herrialde bakoitzak 
txoko bat zeukan, eta 
herrialde batzuk zokoratuta 
geratzen ziren. Aurten apalen 
antolaketa moldatu dugu, 
bisitariari espazio zabalago bat 
eskaintzeko" azaldu du Teresa 
Lafraguak.

A u r t e n g o  e d i z i o a k 
buztingintza eta zeramika 
omendu nahi izan ditu. Azken 
urtean buztinez egindako 
hainbat jaiotza eskuratu ditu 
museoak, eta aurretik zituen 
buztinezko eta zeramikazko 

zenbait piezei kokapen 
nabarmendua eman zaie. 
"Buztingintza eta zeramika 
artisautza teknika desberdinak 
dira, eta azoketan trataera 
desberdina ematen zaie. Nik, 
ordea, elkartu nahi izan ditut, 
biek elementu komun bat 
dutelako: buztina" adierazi du 
museoko arduradunak.

Bi mila jaiotza
Guztira munduko bost 

kontinenteetako 2.273 jaiotza 
daude ikusgai Santxotena 
Museoan. Horien artean 
123 guztiz berriak dira, 
erakusketan inoiz egon ez 
direnak. 

Larunbatetan 11:00etatik 
14:00etara eta 16:30etatik 
18:30etara, eta igandeetan 
11:00etatik 13:00etara egongo 
dira ikusgai jaiotzak, datorren 
urtarrilaren 30era arte. 
Erakusketaren XXIII. edizioa 
da hau, eta honezkero XXV. 
ediziora begira dago Teresa 
Lafragua, jaiotza berrien bila. 

Buztingintza eta 
zeramika dira 
jaiotzen erakusketako 
protagonistak

kultura

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Bost abestiko EP laburra 
plazaratu dute Ziztada eta 
Rlantzek, KSMS izenekoa. 
Orain arte jorratutako bidetik 
aldendu da bikotea, bestelako 
musika estiloak uztartzeko: lo-
fi , reggae edota R&B, besteak 
beste. Letretan ere eman dute 
saltoa, gai pertsonalagoak 
jorratzera pasatzeko.

‘Kosmos’ hitzari egiten 
dio erreferentzia diskoaren 
izenburuak. Izan ere, “kutsu 
espaziala” dute kantek, 
Taupaka elkartearen, diskoaren 
argitaletxearen, hitzetan. 

“Kanpo espazioarekin du 
lotura lan honek, entzun 
bitartean hausnarketarako 
tokia eraikitzen baita, bake 
sentimendu eta sentsazio lasaia 
transmititzen da eta horren 
ondorioz, mundu barneko 
estresa gogorarazi ordez, 
unibertsoaren lasaitasuna, 
iluntasuna eta handitasuna 
gogorarazten du”. 

Egun hotzak lanarekin hasi 
zuen ibilbidea musika ekoizle 
amurrioarrak eta abeslari 
bilbotarrak osatutako bikoteak. 
Azken argiak diskoa plazaratu 
zuten gero, eta beste hainbat 
errekopilazio eta kolaborazio 
ere egin dituzte. 

EParekin 
batera, 15 
minutuko 
bideoklipa 
plazaratu 
du bikoteak, 
bost abestiak 
barnebiltzen 
dituena

Bost abestiz osatutako EP berria kaleratu du bikoteak. Ziztada&Rlantz
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kirola

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

 2015ean hasi zen Gaizka 
Barañano mendi lasterketetako 
Euskal Selekziorako hautatzaile 
lanak egiten. Ultra-traileko 
selekzioaren gidaritza hartu 
zuen hasieran. Berak estreinatu 
zuen selekzioaren atal hori, 
aurreko urtean Euskal Herriko 
ultra-trail txapelketa irabazi 
zuen eta. Lehenengo urte hartan 
hautatzaile eta lasterkari lanak 
egin zituen, Espainiako Txapelketa 
lehiatu behar zuelako. Gerora 
selekzioaren gainerako ataletara 
egingo zuen jauzia.

Hir u atal desberdinetan 
ditu mendi lasterketetako 
selekzioak korrikalariak: Ultra-
trai l  txapelketa lehiatzen 
dutenak, Espainiako Kopa 
lehiatzen dutenak eta Munduko 
Kopa lehiatzen dutenak. Azken 
biek denboraldiaren %100a 
bideratzen dute selekzioarekin 
lehiatzeari. Barañano hauen 
prestaketaz eta lasterketez zein 
bestelako baliabideez arduratzen 
da hautatzaile gisa. “Abenduan 
elkartzen ditugu hurrengo urtean 
selekzioaren parte izango diren 
lasterkariak, eta denboraldian 
izango dituzten lasterketak eta 
baldintzak zehazten ditugu; hala 
nola, lasterketen egutegia eta 
denboraldi horretarako onura 
eta laguntza desberdinak. Onura 
horien barruan sartzen dira 
bidaietako gastuak ordaintzea, 
esfortzu-probak egitea, arropa 
edota bestelako materiala erosteko 
laguntzak. Zentzu horretan 
selekzioko korrikalariek %50eko 
deskontua izan dute Beasaineko 
kirol denda batean”.

Talkak federazioarekin
2021eko mar txoan sar tu 

z e n  z u z e n d a r it z a  b e r r i a 
Euskal Mendizale Federazioko 
gidar itzara .  Une hor retan 
bertan lehenengo trabak hasi 
zirela azaldu du Amurrioko 
hautatzaileak: “Zuzendaritza 
berriak hainbat neurri aplikatzea 
ex ijitzen d igu,  abendua n 

lasterkariekin adostutakoarekin 
bat ez zetozen neur r iak. 
Martxoan, denboraldia hasita 
eta kirolariak entrenamenduetan 
murgilduta daudela, Munduko 
Kopan parte hartzeko dirurik ez 
zela egongo esan ziguten. Guk 
esan genien kirolarientzako 
laguntza ekonomiko hori aurreko 
zu zenda r it za k on a r t uta ko 
aurrekontuetan zegoela eta 
errespetatu beharra zegoela”.

Horrelako talka gehiago 
deskribatu ditu Barañanok; 
tartean, denboraldiaren erdian, 
Beasaineko dendarekin zegoen 
hitzarmena eteteko Federazioak 
hartutako erabakia. “Selekzioko 
korrikalariek ezinbestekoa dute 
materiala erosteko laguntza. Goi 
mailako kirolariak dira, askok 
hilabetean zapatila pare berri bat 
erosi behar izaten dute”.  Talka 
guzti horietan hautatzaileek eman 
behar izan dizkiete azalpenak 
lasterkariei: “Hautatzaileak 
izan gara denboraldi guztian 
Federazioko zuzendaritzaren 
erabakien aurrean aurpegia eman 
behar izan dugunak”.

Egoerak eztanda egin zuenekoa
Giro gaiztotu horretan egin 

behar izan dute lan aurtengo 
d e n b o r a l d i a n  s e l e k z i o k o 
hautatzaile eta kirolariek, 
baina egoerak okerrera jo zuen 
denboraldi amaieran. “Deia 
jaso nuen Federaziotik irailean; 
ahalegina egin eta selekzioko 
kideek Munduko Kopa amaitzeko 
geratzen ziren lasterketa 
guztietan parte hartu behar 
zutela esan ziguten. Ez genuen 
ezer ulertzen, martxoan ez 
zegoen dirurik eta orain guztietan 
egon behar ginen derrigorrez”. 
Barañanok azaldutakoaren 
arabera, Federazioak nazioarteko 
gastua justifikatu behar zuen 
datorren urtean diru-laguntza 
bat eskuratzeko, berandu ohartu 
ziren eta presioa sartu zioten 
selekzioari Munduko Kopan 
ahalik eta gehien lehiatzeko.

Une hor retan Mundu ko 
Kopako hiru lasterketa geratzen 
ziren: “Ez dago maila horretako 

hiru lasterketa jarraian korrika 
egiterik. Kirolarien osasuna dago 
jokoan”.

Federazioak,  hautatzai le 
eta kirolariei bizkar emanda, 
selekziotik kanpoko lasterkariak 
eraman zituen Madeiran lehiatu 
behar zen lasterketa horietako 
batera, Euskal Selekzioko 
elastikoarekin. Gainera, Italian 
ospatu zen azken lasterketara 
joateko ere trabak jarri zituen 
Federazioak: “Hasieran ahalik eta 
kirolari gehien bidaltzea exijitu 
ziguten. Behin lasterkariak 
konfirmatuta genituela, ezetz, 
erdia joan zitekeela soilik.
Kirolari hauek ez dira honetaz 
bizi, egun libreak eskatu behar 
dituzte lanean, esfortzu handia 
eskatzen du. Federazioak ezin du 
horrela jokatu”. Egoerak eztanda 
egin zuen Italiako lasterketaren 
ostean, eta bi hautatzailek 
uko egin zuten, Federazioaren 
jarreraz nazkaturik.

“Ondo egin duzue, baina...”
Asier Arregi eta Gaizka 

B a r a ñ a n o  g e r a t u  z i r e n 
hautatzaile. Abendu hasieran, 
datorren urtean egoera hau ez 
errepikatzeko asmoz, selekzioko 
kideekin baldintza batzuk 
prestatu zituzten, 2022ko 
denboraldiari begira. “Ezin 
izan genizkion zuzendaritzari 
aurkeztu. Eurekin egin genuen 
hurrengo bileran, ezer esan 
aurretik, selekzioko proiektutik 
kanpo geundela esan ziguten. 
Ondo egin genuela, baina 
zuzendaritza berria zirela eta 
beste proiektu bat garatu nahi 
zutela. Ez zizkiguten azaldu gure 
akatsak, ezta euren proiektua 
zein zen ere ez. Sare sozialetatik 
enteratuko ginela”.

Proiektua kinka larrian
Euskal Selekziotik kanpo 

geratu dira hautatzaileak, 
eta, hauekin, batera, mendi 

“Hunkigarria da lasterkariek 
gugan jarritako konfiantza, askok 
une zailak ari dira bizitzen”

lasterkariek ere uko egin diote 
datorren urtean selekzioko 
elastikoa eramateari: “Egoera 
gogorra da. Oso gogorra da 
kirolariek hartutako erabakia: 
munduko lasterketa onenetan 
beraien herria ordezkatzeari 
uko egin diote, proiektu 
konpartitu baten defentsan. Oso 
hunkigarria da gugan jarri duten 
konfiantza, jakin badakit askok 
une zailak ari direla bizitzen”.

Ur t e  lu z e z  d a r a m at e 
s e l e k z i o a r e n  p r o i e k t u a 
lantzen, eta egindako lana 
arriskuan ikusten du orain 
Barañanok: “Mundu mailan 
erreferentziazko talde bat 
osatu dugu, 60 kirolari baino 
gehiago igaro dira bertatik 
azken urteetan, garaipen asko 
erdietsi dira eta urrats handiak 
eman dira ofizialtasunaren alde. 
Ikusteke dago zuzendaritza 
berriak zer aurkezten duen, une 
honetan ez du ezer esku artean”.

Zazpi urtez Euskal Selekzioko hautatzailea izan da Gaizka Barañano amurrioarra. Aiaraldea.eus

GAIZKA BARAÑANO (Amurrio, 1978) EUSKAL SELEKZIOKO HAUTATZAILEA IZAN DA ORAIN ARTE, 
FEDERAZIOAK ALDE BATERA UTZI DU ETA. ASTEBURUAN EGIN ZUEN EZTANDA ALBISTEAK: ERABAKIAREKIN 
DESADOS, MENDI KORRIKALARIEK ERE EZ DUTE EUSKAL HERRIA ORDEZKATUKO DATORREN DENBORALDIAN.
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Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

Azken asteetako euriteen 
ondoren, giro eguzkitsua izan 
zen nagusi Amurrioko Krosaren 
III. edizioan. Ehunka kirolarik 
eta ikuslek hartu zuten Refor 
kirol-gunea Oinkariak Atletismo 
taldeak antolaturiko kirol probaz 

gozatzeko, bi urteko etenaldiaren 
ostean. Lasterketa herrikoiak 
eman zion hasiera kirol probari, 
9:45ean. K irolar iek 5 .200 
metroko zirkuitua osatu zuten, 
eta Jon Durana eta Nuria Sainz 
gailendu ziren. Azken egunetako 
uholdeen ondorioz, ordea, bertan 
behera geratu dira eskola kiroleko 
kategoria guztiak. talde arabarrek 

zailtasunak izan baitituzte 
Amurriora arte bertaratzeko.

Laudioko Atletismo Klubeko 
16 urte azpiko neskek oso marka 
onak lortu zituzten. Arrate Tallero 
eta June  Ribasek podiumera 
igo ziren. Taldekako kategorian 
Arabako txapeldun eta Euskadiko 
hirugarren geratu ziren kirolari 
laudioarrak

Ehunka kirolari elkartu 
ditu Amurrioko 
Krosaren III. edizioak

Aimar Amondo abenduaren 11ko finalean.  Aiaraldea.eus

kirola

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Abenduaren 11n izan zen Arabako 
banakako pilota txapelketako finala. 
Herriaren taldeko Aimar Amondo 
eta Koldo Reinaldok eskuratu zuten 
txapela lortzeko txartela, baina ezin 
izan zuten euren aurkaria garaitu. 

Koldo Reinaldok David Palacios 
izan zuen aurrean, eta 18-9 galdu 
zuen. "Partida gehiena defentsan 
eman zuen, norgehiagoka gogorra 
eta luzea izan zen baina azkenean 

Reinaldok amore eman behar izan 
zuen", adierazi dute Herriaren 
taldeko kideek. 

Jaialdiko 3. partida izan zen 
Aimar Amondo eta Markel 
Arriolabengoarena. Biak atzelariak 
izanagatik, norgehiagoka estua 
izan zen. "Aramaioarrak 22-15 
irabazi zion Aimar Amondori, 
huts gutxiago eta joku sendoagoa 
erakutsi zuelako", aitortu dute. 
Horrenbestez, txapeldunorde 
izatearekin konformatu behar izan 
dira gazte aiaraldearrak. 

Aimar Amondo eta Koldo 
Reinaldo txapeldunorde, 
Arabako eskuz banakako 
txapelketan

Euskadiko eta Arabako Txapelketak hartu ditu Amurrioko 
Krosaren III. edizioak. 491 parte hartzaile egon dira , eta 
Laudioko Atletismo Klubeko neskek hainbat garaipen 
erdietsi zituzten.

491 kirolari elkartu ziren Refor kirol-gunean. Aiaraldea.eus
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babestutako edukia



21AIARALDEA #153 2021eko abenduaren 15a

herriko plaza

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

Irune
Zorionak gure Trinitateari! 
Birjina baino eskuzabalagoa eta 
zintzoagoa zara eta aldi berean 
trilita baino arriskutsuagoa. 
Maite zaitugu!

Edi eta Ieri

@
BIDALI 
ZURE
ZORION 
AGURRA! 

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.
eus helbidera eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. 
Urtarrilaren 12an argitaratuko da hamabostekariaren hurrengo 
zenbakia. 

Denborapasak

Zozketa

Onki Xin taldearen diskoaren zozketa. Parte hartzeko sartu www.

aiaraldea.eus atarian Zozketaren data: abenduak 24, 12:00etan. 

Onki Xin taldearen 
Hikikomori diska 
berriaren zozketa 
egingo du Aiaraldea 
Komunikabideak

ERRAZA ZAILA
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IRAKURKETA
GUNEA

 JOLAS GUNEA

KUIKUI
Idazlea: Miren Amuriza
Ilustratzaileak: Irrimarrak (Karmele Gorroño eta 
Irene Irureta)
Zozoak egiten omen du “Kui Kui” eta txortien 
ahotsarekin aurkeztu dute beraien lan berria 
Pirritxek, Porrotxe eta Marimototsek. Euskara eta 
natura ardatz duen lana da.

KANTU BAT GARA
Idazlea: Jon Maia
Argitaletxea: Elkar
Adina: 12 urtetik gora
Cd liburu honek Jon Maiak, musikari egin dion ekarpena jasotzen da. 
Idazleak beste artista batzuetantzako idatzitako abestiak eta hauen 
inguruko pasarteak jasotzen ditu liburuak.Gainera, abesti hauek berriz 
entzuteko aukera ere ematen du lanak.

“Horra MariDomingi” eta “horra, horra gure 
Olentzero” abestu oi dugu garai hauetan. Negua 
datorrela iragartzen digute bi pertsonaiek 
eta bere lagun guztiek ere. Negua etortzen 
da, baina horrekin batera argiak, gauari 
tartea kentzen hasten da eta lurraren loraldia 
geroz eta gertuago dagoela sumatzen dugu. 
Haurrentzako eta familientzako egun alaiak izaten 
dira, gehienak opariak jasotzen dituzte eta hainbeste 
maite dituzten pertsonaiekin egoteko aukera izan oi 
dute. Aurten bigarren urtez, berriro ere zalantzetan 
dago Gabonetako pertsonai mitologikoekin 
gozatzeko aukera izango ote duten haurrek.
 Garaiko pozek, urteko penak ikustera eramaten 
gaituzte. Beste urte bat igaro delako, mundu guztiak 
astindu duen pandemia berri honekin. Beste urte 
bat, haurren beharrak erdigunean jarri gabe. 
Hezkuntzaren munduan ibiltzen garenak, askotan 
esan dugu haurrak bigarren mailako hiritar moduan 
hartzen direla, askotan ez gaurko pertsonak, baizik 
eta orain hemen dauden, baina izan, geroan izango 
diren pertsona moduan hartzen direla. Pandemiaren 
kudeaketarekin argi geratu da, baieztapen 
hauek, errealak direla gure agintarientzako.
Haurren eskubideak eta batez ere haurren beharrak, 
alde batera utzi dira. Ez du ematen, pertsona hauek 
dituzten ezaugarri bereziak, beraien kultura propioa, 
kontuan hartu izan direla. Hezkuntzak dihardugunok, 
lanean jarraituko dugu haurrak erdigunean 
jartzeko. Haurren kultura errespetatzen duen eta 
beraz, haurrek merezi duten Euskal Herria eraikitzen.
Aurten ere botako dugu enborra sutara, gure arbasoek 
garai hauetan egin oi zuten bezala eta enbor horren 
errautsei eskatuko diegu haur eta gazteentzako 
urte oparoagoa izatea. Olentzero eta MariDomingik 
ekarriko duten maitasuna eta irribarreak 
hurrengo urte guztian zehar zabal daitezen.  
Ongi etorri 2022, haurren urtea izan dadila!

HEZKUNTZA FAKTORIA
KOKORIKO

Euskararen EgunaNegua dakarkigu Olentzero eta MariDimingi. Negu gorria 
esaten zaio, urtaro honetan hotza izaten delako ezaugarri 
nagusienetako bat. Hotza eta gaua, arratsaldeetan goiz 
iluntzen baitu egunak. Gainera, hotzarekin batera, euria, 
elurra, txingorra, haizea... “ez da giro!” esango luke batek. 

Giro honekin zer egin? Haurrek kalera ateratzeko 
beharra dute. kalen jolasteko, beste kide batzuekin 
sozializatzeko...

Behin entzun nuen, “ez dagoela eguraldi txarrik arropa 
txarra baizik” eta gogorra bada ere praktikan jarri behar 
den esaldia da. Euria eta hotzarako jantzi aproposak jarri 
eta kalera jolastera. Neguak eskaintzen dizkigun aukera 
paregabeez gozatzera!

 - Lokatzetan putzuak sortzen dira: Salto egin, pala 
batekin lokatza mugitu, lokatzarekin eraikuntzak egiten 
saiatu...

- Euritakoarekin dantzatu: Koreografia ugari egin 
daitezke Euritan dantzatu!

- Lurreko hostoak hartu eta pilak egin.

- Elurra egiten duenean, elurraz gozatu: Etzan, 
figurak egin, bolak egin...

- Erreken jarioaz gozatu: Egiten duen zarata, makil 
edo hosto batekin itsasontzia egin eta ikusi zer arin 
joaten den.

- Eta kalean behin gozatuta, arropa aldatu eta museo 
bat bisitatu dezakezu, eskulan bat egin, sukaldatu, 
liburuak irakurri....

Hotzak eta euriak ez zaitzala geldiarazi!

Neguaz gozatu, jolastu, lagunekin ondo pasatu...

Kalea hartu eta kalean disfrutatu!

JOSTAILU EZ SEXISTAK
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AIARALDEKO HEZKUNTZA FAKTORIA

SOLUZIOAK
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Kontra

Tellería 2, Laudio (Araba)
94 672 65 43// info@

grafi ksarea.ecom

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

Oso betea izango dute agenda 
Olentzero eta Maridomingik 
datozen egunetan. Hainbat zita 
dituzte programatuak hemendik 
eta abenduaren 24ra arte. 
Okondo eta Añes bisitatu dituzte 
dagoeneko, eta eskualdeko 
gainontzeko herrietan egongo 
dira datozen egunetan. 

Asteburu honetan hasiko da 
ekintza maratoia. Larunbatean 
(abenduak 18) Amurrioko 
San Roke auzoa bisitatuko 
du Olentzerok. Hala ere, zita 

horretara bertaratzeko aurretik 
izena emanda egon behar da 
Turismo Bulegoan. 

Maridomingi, bere aldetik, 
Urduñan egongo da igandean. 
Udalak 10:00etan jarri du zita 
Foru plazatik Maridomingiren 
etxolara joateko. 17:00etan, aldiz, 
Kirikiñoren Laudioko basoa 
bisitatuko dute bi pertsonaiek. 

Abenduaren 23 eta 24ko zitak
Hilaren 23an "Olentzero jaia" 

egingo dute Artziniegako Arteko 

Gure Ama Eskolan, 10:30ean.  
Arratsaldean, aldiz, Arakaldon 
egongo dira bi pertsonaiak. 

Biharamunean izango dute 
txanpa gogorrena, eskualdeko 
herri gehienetan arituko baitira 
kalejiran.  Arrankudiaga-Zollo 
ere bisitatuko dute, baina 
oraindik ez dute guztiz zehaztu 
non egingo duten topaketa.  
Aiaraldea.eus atariko Agendan 
topatu daiteke eskualdeko 
deia ldi  guztien gaineko 
informazio eguneratua.  

Agenda betea dute Olentzero eta Maridomingik datozen egunetarako. Hainbat kalejira, topaketa eta ekimen dituzte 
programatuak Aiaraldean abenduan zehar. Hori bai, antolatzaileek COVID-19aren pandemiara egokitu dituzte ekitaldiak, 
segurtasun neurri eta protokoloak ezarrita. 

Bisita ugari egingo dituzte
Olentzero eta Maridomingik
Aiaraldean barrena

Zita nagusiak
@

o
scar_tro

n
k

o

ARAKALDO
19:30 // Olentzero eta 
Maridomingiri harrera, 
Herriko plazan

AMURRIO
16:00 // Olentzerori 
harrera Felix Murga 
auzoan
18:00 // Agurra plazan

OROZKO
16:30 // Kalejira, 
egoitzatik abiatuta
17:30 // Harrera 
(Kalejiran parte hartu 
dutenek lehentasuna 
izango dute)

ARTZINIEGA
18:15 // Kalejira geltoki 
plazan

LAUDIO
18:00 // Olentzero eta 
Maridomingiri harrera, 
Herriko plazan

ARRANKUDIAGA
Olentzero eta 
Maridomingik herria 
bisitatuko dute. Datozen 
egunetan emnago dute 
egitarauaren berri. 

URDUÑA
Hainbat txanda egingo 
dituzte haurrek Olentzero 
eta Maridomingi 
bisitatzeko arratsaldean 
zehar, adinaren arabera. 
Baina horretarako 
beharrezkoa izango da 
aurretik izena ematea 
Alondegian edo udalaren 
webgunearen bidez. 
Abenduaren 20a izango 
da horretarako azken 
eguna

ABENDUAK 23

ABENDUAK 24


