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“Renfeko tren
zerbitzuak
okerrera
egingo du”
Renfeko langile batzordeak azaldu du Bilboko
zerbitzuan gidariak falta direla eta Aste Santuaren
inguruko egunetan nabarituko dela horren
eragina, opor egunak hartzen dituztenean, hain
zuzen.
Testua Aitor
Aspuru Saez

Renfeko C3 lineako ikuskaria da Patxi Aguayo. Aiaraldea.eus

Renfeko zerbitzuko erabiltzaileek
ondo baino hobeto dakite C-3 lineako
trenen eskaintza okertu dela azken
bi ur teetan. Are gehiago,
pandemiaren eragina larriagoa
zenean eta, hortaz, trenen
maiztasuna handitzeko beharra
zegoenean -jende pilaketak
ekiditeko-, justu kontrakoa gertatu
zen. Gidari ugarik hartu zuten
erretiroa eta hutsune horiek ez
ziren bete. Ondorioz, hainbat
zerbitzu bertan behera geratu ziren.
Arazoa bistakoa zen eta, adibidez,
Aiarako, Laudioko, Urduñako eta
Amurrioko alkateek Renferi eskatu
zioten ordutegiak berrezar zitzan
2020ko urrian.
Urte horretan, 2020an, Esteban
Montero eta Fernando Diaz Bilboko
Renfe eta ADIFeko langile batzordeko
ordezkariek jakinarazi zuten azken
urteotan lanean aritu diren tren
gidarien %75ek erretiroa hartuko
dutela eta ez direla beharginak
kontratatzen ari.
Azken hilabeteetan gainera,
gabezia horri bestelako aldagai
batzuk batu dira. Patxi Aguayo
Meana ikuskariak eta LAB
sindikatuko ordezkariak jakinarazi
duenez, hurrengo asteetan egoerak
okerrera egingo du: “Momentuz ez
da nabaritzen, bost gidarik baino
ez dituztelako oporrak hartu, baina
laster hamar gidariko taldeek
hartuko dituzte opor egunak eta
agerian geratuko da ez dagoela
baliabide nahikorik. Hortaz, trenak
bertan behera utziko dituzte. Izan
ere, ez badago gidaririk, ez dago
trenik”.
Aguayok azpimarratu du
moldaketa horiek ahalik eta kalte
gutxien eragiteko prestatzen direla,
baina berdin-berdin jazotzen direla:
“Esaterako, Laudion ibilbidean
bukatzen duten trenak kentzen
d i t u z t e, b a i n a Ur d u ñ a ko a k

mantentzen dira”. Dena den,
LABeko kidearen ustez, arazoa hor
dago: “Langile falta dago. Renfeko
kudeatzaileentzat Bilbo ez da
lehentasuna. Adibidez, asteburu
honetan azterketa egongo da 90
gidariren lanpostuak finkatzeko.
Horien guztien artean ez da bat
bera ere etorriko Bilbora lanera.
Joango dira Madrilera, Bartzelonara,
Sevillara… Bitartean, hemen batzuek
erretiroa hartuko dute eta hurrengo
promozioa osatu arte, ez da hemen
zerbitzua indartuko. Horrek esan
n a h i du , g u t x i e n e z , 2 0 2 3 ko
urtarrilera edo martxora arte gidari
eskasia egongo dela”.
Egitura arazo horri bestelako
gabeziak gehitu behar zaizkio. Izan
ere, langileak kanpotik etortzen
dira Bizkaira eta Arabara eta
urtebete edo bi urte hemen behar
egin ostean, euren jatorrizko
herrietara itzultzen dira. Behargin
horien prekaritatea zerbitzuan
adierazten da, langileek ez baitute
inguruaren jakintzarik ezta
loturarik. Fenomeno hori bereziki
pairatzen dute euskarazko zerbitzua
jaso nahi dutenek, ez baitago inor
hizkuntza ofizial hori ulertzen
duena.
Giza baliabideak eta trenak
Baina, Renfek dituen arazoak ez
dira langileen esparruan gelditzen.
Aguayok iritzi du trenen bizitza
behar baino gehiago luzatzen duela
enpresak: “32 urte dituzte unitateek.
Egia da oso emaitza onak eman
dituztela, baina estatu espainiarreko
zaharrenak dira”.
Ezaugarri horrek isla materiala
dauka. Alde batetik, unitateek
matxura ugari dituzte. Ikuskariak
aipatu du: “Galgek edo motorrek
arazoak ematen dituzte. Noizbait
trenak ateratzen dira motor
bakarrarekin martxan, nahiz eta
bi izan. Horrek ez dio segurtasunari
eragiten, seguruak baitira, baina
motelago mugitzen dira eta
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atzerapenak gertatzen dira. Gauza
bera jazotzen da galgekin, eta trenak
geltokietan geratu behar direnean,
mugimendua ezatsegina da
bidaiarientzat”.
Eskualdean horrelako gertakarien
berri eman du Aiaraldea
Komunikabideak. Esaterako,
2021eko apirilean Laudioko
Gardeako auzunean tren batek sua
hartu zuen. Ez zen garrantzitsua
izan eta ez zion inoren segurtasunari
eragin, baina unitate batean galga
elektrikoa matxuratu zenez bi
egunez eta ez zegoenez modurik
konpontzeko, azkenean galga
pneumatikoa gehiegi berotu zen
eta sua hartu zuen. Jakina, zenbait
tren zerbitzu eman gabe geratu
ziren eskualdean, Laudion makina
hozten eta konpontzen zuten
bitartean.
Urte erdi lehenago matxura ez
hain ikusgarria izan zuen beste
unitate batek Arakaldon. Trena
geldituta geratu zen geltokietatik
urrun eta beste tren bat alboan
kokatu behar izan zen. Bi unitateen
artean arrapala jarri zuen ikuskariak
eta bidaiariak ebakuatu zituzten
horrela, gidaria zerbitzu teknikoaren
zain zegoen bitartean. Unitatea
mugitu ezinik geratu zenez, trenbide
bat ezin zen erabili.
Gainera, ezbehar horiek
konpontzeko orduan, arestian
agertutako arazoa azaleratzen da
berriro; langile nahikorik ez dago
tailerretan eta, ondorioz, unitate
guztien matxurei konponbidea
emateko gaitasunik gabe dago

“Bilboko
lineak ez dira
garrantzitsuak
Madrilgo
gobernuarentzat.
Tokiko
zerbitzua
hemendik
bertatik
kudeatu
beharra dago,
maitasunez eta
eraginkortasunez
egiteko”

enpresa publikoa. Guzti hori gutxi
balitz, LABeko kideak beste
desbantaila jarri du mahai gainean:
“Trenak oso zaharrak direnez,
ordezkatzeko piezak topatzeko
orduan ere zailtasunak sortzen
dira”.
Renferen periferia
Egungo gabeziei aurre egiteko
formulen bila, Patxi Aguayok
gogoratu du LABen aspaldiko
aldarrikapena dela Eusko
Jaurlaritzak eskatu ditzan Renfeko
eskumenak EAEn. “Bilboko lineak
ez dira garrantzitsuak Madrilgo
Gobernuarentzat. Tokiko zerbitzua
hemendik bertatik kudeatu beharra
dago, maitasunez eta
e r a g i n ko r t a s u n e z e g i t e ko”
azpimarratu du ikuskariak.
Ideia ez da guztiz arrotza, izan
ere, iazko ekainean herritar batzuek
sinadura bilketa abiatu zuten Eusko
Legebiltzarrak eskumen horiek
bereganatzea eztabaidatu zezan.
Langile batzordeko kidearen
aburuz, Renferen utzikeriaz gain,
ADIFekoa -azpiegituren
kudeatzailea- ere handia da eta
trenbideen mantenua ez da egokia:
“Aldiriko trenak ez ezik, merkantziak
garraiatzen dituztenak ere igarotzen
dira eta duela 10 urte ez dela
ganorazko mantenua egiten, soilik
konpontzen dira apurtzen diren
trenbideko zatiak”.

“Zerbitzua
txarto
ematen zaien
bakoitzean,
erabiltzaileek
erreklamazioa
jarri behar
dute, bai
geltokian
bertan zein
Internet bidez”

Pandemia osteko fenomenoa
Bestalde, gutxi iraun bazuen
ere, zerbitzua kaltetu duen beste

Azken urtean ugariak izan dira atzerapenak eta matxurak. EH Bilduk elkarretaratzeak egin zituen egoera salatzeko tren-geltokien aurrean. Aiaraldea.eus

fenomeno bat bandalismoarena
izan da. Adibidez, azaroan
dozenaka kristal apurtu zituzten
hainbat unitatetan, trenean bertan
horretarako dagoen tresna
baliatuta. Patxi Aguayok uste du
joera hori baretu dela eta bere
senera itzuli dela azken
hilabeteetan: “Argi edo paperontzi
bat apurtzen dute noizbait, baina
ez da udaren ostean bizi izan
genuena. Dena den, hainbat
trenetan kristalak apurtzeko tresna
ez dago eskuragarri eta gidariaren
kabinan sartu da”.
Laudion horrelako gertakariren
bat jazo zen eta Ertzaintzak ikerketa
abiatu zuen. Hain zuzen, urriko
asteburu batean pertsona batzuek
Laudioko geltokian zeuden
hondeamakina eta dumperra piztu
eta bigarren mailako trenbideetan
utzi zituzten. Dumperra matxuratu
zen horren ondorioz.
Herritarren esku
Azkenik, horren aurrean
erabiltzaileek zer egin dezaketen
galdetuta, Patxi Aguayok oso argi
du bidaiariek badutela zer esan
eta zer egin: “Zerbitzua txarto
e m a t e n z a i e n b a ko i t z e a n ,
erabiltzaileek erreklamazioa jarri
behar dute, bai geltokian bertan
zein Internet bidez. Hori gero
islatzen da Renfek egiten dituen
kalitate azterketetan. Gainera,
enpresak kontratua apurtu duenez
-norberak bere txartela
ordaintzean- dirua ere eskatu
ahal zaio, gutxi izan arren”.
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Artziniegako frontoian egin zuten iragan martxoaren 20an herriko emakumeei buruzko historia
liburua aurkezteko ekitaldia. Inma Roiz idazle okondoarrak idatzi du argitalpena.

Artziniegako emakumeen
historia, liburu

Testua Izar nezkoen artean, askotan gertaMendiguren Cosgaya tu zait mutilek esprinta egitea
neska baino lehenago helmugaArtziniegako emakumeen ratzeko; eta bizikletarekin berhistoria
aitor tu
e t a din. Badirudi oraindik ere gizosozia l i zat zeko proiek t ua nek beti nahi dutela emakume
aurkeztu zuen Udalak iragan garaitu”, kontatu zuen lasterkamartxoaren 20an. Liburu riak” azaldu zuen Frutosek jenbihurtu dute Artziniegako daurrean.
Paki Ofizialdegik eta Teresa
b e l a u n a l d i e t a e r e mu
desberdinetako emakumeen Lafraguak, berriz, museoetan
eta artean emakumeen aitortibilbide oro.
Ekitaldi jendetsua egin zuten zaren beharrezkotasuna azpifrontoian, ekimena aurkezteko. marratu zuten. “Artziniega MuLiburuko partaideek euren go- seoan emakumeari gizonari
goetak partekatu zituzten Inma adina espazio ematen zaio, eta
Roiz idazleak gidatutako sola- azalpenetan ere hori transmisaldian. Hain zuzen, Roiz izan titzen saiatzen gara belaunalda Artziniegako emakumeen di berriei”, erantsi zuen Ofizialhistoriari hitza jartzeaz ardura- degik. Encina Castresanak, altu dena. Ekintzak eta testigant- diz, emakume etorriberriekin
zak, ordea, herritarrek zein era- eginiko lana izan zuen hizpigile desberdinek partekatu di- de. Ekitaldiari amaiera ematetuzte. Horren adierazle izan zen ko, Artziniegako koro feministak bi abesti jo zituen.
aurkezpen ekitaldia.
Horrez gain, Aiaraldeko MuJoseba Vivanco alkateak eta
Aintzane Iturribarria feminis- gimendu Feministaren histomo zinegotziak herriko emaku- ria eta argazki erakusketa jameen historia biltzeko proie- rri zuten ikusgai goiz osoan
ktua aurkeztu zuten lehenbizi. zehar. Liburuakhonezkero esInma Roiz idazleak hartu zuen kuragarri daide Artziniegako
hitza segidan, eta zenbait gal- Udalean, eta ale bana banatuko
dera luzatu zizkien liburua is- dute doan herrian dauden etxebizitza guztietan.
torioz josi duten emakumeei.
Esaterako, Hiriskako kideek
emakume elkarteak 30 urteko
ibilbidean izandako bilakaera
kontatu zuten Toñin Luengas
frontoian egindako hitzartzean, ahalduntzea euren bizitza
pertsonaletan zein kolektiboan
nola garatu den azalduz. Artziniegako Talde Feministako kideek, ordea, saretzen jarraitzeko konpromisoa berretsi zuten.
Agurtzane Llano izan zen Artziniegako lehenbiziko alkate
emakumea, eta politikan lehen
lerroa hartzeak suposatu zion
aldaketa eta ahalduntzea aipatu zituen. Zuriñe Frutos kirolariak, bestalde, eremu horretan bizitako zapalkuntzak izan
ditu hizpide. “Korrikalarien
munduan emakumeen egoeraz
galdetu zidan Inma Roiz idazleak. Lasterketetan emakumeen parte hartzea oso txikia
da oraindik ere, askotan ni izaten naiz neska bakarra. Gizo-
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herriz herri

Laudio

Okondo

Ukrainara materiala
bidaltzeko furgoneta
bat bete dute Laudion

Baserri Azoka
egingo dute
Okondon, 3 urteko
etenaldiaren
ondoren

Herrigunean egin ohi dute Baserri Azoka. Aiaraldea.eus

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Martxoaren 10ean abiatu zen furgoneta eta zazpi eguneko bidaia egin du joan itzulian. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
Ukraina Euskadi elkartearen
deiari erantzunda, Latiorroko
Guraso Elkarteak eta Mimitos
dendak material bilketa egin
zuten, laguntza bideratzeko
gerran dagoen herrialdera.
M a r t xo a r e n 10 e a n s a r t u
zuten dena furgoneta batean
eta zenbait baimen eskuratu
ostean Poloniarantza abiatu
ziren.
Josune Rodriguez Latiorroko
Gu r a s o E l k a r teko k ide a k
a ipat u zion A ia ra ldea
Komu n i k a bidea r i ma nt a k,
janaria eta lo-zakuak bidaliko
dituztela, gehienbat. Eskua rg ia k et a pox poloa k ere
gehitu zituzten. Bi egunetan

jasota koa sailkatu eta
ukrainarrez idatzitako kartel
t x i k ia k era nt si z i z k ioten,
ha ngo bolu nt a r ioek ja k i n
dezaten nola kudeatu. Arropa
b a z t e r t u z ut e n, de n a e z
zelako sartzen furgonetan eta
artikulu horiek ez dutelako
lehentasunik.
Bidaiaren gastuak bere gain
hartu ditu Laudioko Udalak
- f u r g o ne t a r e n a lok a i r u a ,
bestea k beste- eta her r iko
bi boluntariok gidatu dute
ibilgailua: Alberto Etxebarri
et a Jav ier Ba rba ra. 2 .60 0
kilometroko bidea egin dute
Europako ekialdera, 1.500 kilo
material Ukrainako mugatik
ger tu dagoen Rzeszów hiri
poloniarreko tren geltokian
uzteko. “Rzeszów Ukrainako

mugatik 80 kilometrora dago.
Han zegoen biltegia eta han
egin genuen lo. Hiru egun behar
izan genituen joateko eta beste
hiru itzultzeko. Egun bakarra
egon ginen ber tan” a za ldu
diote Etxebarriak eta Barbarak
Aiaraldea Komunikabideari.
Ga lda k aoko Bolunt a r io
Gizar te Elkar tearek in egin
zuten bat Ukrainako mugan
dagoen Nazioarteko Harrera
Zent roa n. Ha in zuzen ere
,erakunde galdakoztarrarekin
elkarlanean jarraitu nahi dute:
Proiektu xumea abiatu nahi
dugu, hitzaldiren bat antolatu...
Telebistan ikusten dena larria
da, baina hangoa larriagoa
da. Jendeak konfiantza izan
behar du Gobernuz Kanpoko
Erakundeengan”.

Koronabirusak eragindako
pandemiak bertan behera utzi
zituen Okondoko udaberriko
azokako ekintzak duela hiru
ur te. Ur taro aldaketarekin
b a t e r a , m a r t xoko a z ke n
igandean ospatu dute orain
arte Okondoko Baserri Azoka.
Hala izango da aurtengoan ere:
Okondoko Udalak jakinarazi
duenez, hilaren 27an prestatuko
dute feria. Animaliak, tokiko
jakiak eta artisauak egongo
dira, besteak beste, Okondoko
herrigunean. Herriko eskola
eta parkea izango dira postuen
koka leku, eta giro ederra
aurreikusi dute antolatzaileek.
23. edizioa izango da hilaren
27koa. Aurreratu dutenez,
10:30ean hasiko da salmenta,
baita ka le animazioa ere.
11:30ean, zuku ekologikoei

buruzko hitzaldia eta dastaketa
egingo dute. "Plaza mugatuak
izango dira, eta izena eman
behar da parte hartzeko, 945
898 231 telefonoan", erantsi dute.
Zenbait ekintza eskainiko
dituzte goiz osoan: egurrezko
jolasak, haurrentzako talo
tailerra eta batukadaren kalejira,
horien artean. 13:30ean, berriz,
herri kirolen erakustaldiak
hartuko du protagonismoa.
A nt z ina ko og i bide zein
usad ioa k ere her r irat u ko
dituzte, iraganeko lanbideen
erakustaldia izango da horren
lek u ko. Zeha z t u dutenez,
s a s k i g i le a k i z a n g o d i r a
bertatik bertara euren lana
irakatsiko dutenak goiz osoan.
Horrez gain, euskal txakurren
erakusketa izango du programak
nobedade. Nondik nora ko
guztiak Okondoko Udalaren
komunikazio kanalen bidez
zabalduko dituzte.
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Urduña

Orozko

Eskalada taldea
sortu du Txarlazo
Mendi taldeak, eta
uda bukaerarako
aurreikusi dute
boulderra zabaltzea

Sei eguneko grebaren
bigarren txanpan daude
sartuta Madres Mercedarias
zentroko langileak
Testua
Aitor Aspuru Saez
Madres Mercedarias zentroko
langileek sei greba egun deitu
d it u z t e m a r t xo a n. I r a g a n
martxoaren 10ean egin zuten
hirugarren greba eguna, eta
etenaldi baten ostean, martxoaren

Martxoaren 19an egin zuten proiektuaren aurkezpena. Aiaraldea.eus

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Neg ura ko prest egongo
d a Urdu ña ko bou lder ra.
Ha la espero du Txarla zo
Mendi Taldeak. Elkartearen
barruan, talde propioa eratu
dute horretarako: Txarlazo
Eskalada. Sare sozialak ere ireki
dituzte, egitasmoaren nondik
nora koa k ezag uta ra z teko.
Eneko Calejero ari da, besteak
beste, ekimena sustatzen.
"Urduñan geroz eta zaletasun
gehiago dago eskalada egiteko,
eta azpiegitura falta zegoen",
aipatu du.
Hargatik,UrduñakoUdalarekin
jarri ziren harremanetan, eta
espazioa egokitu diete jada:
Lanbide Heziketako eraikinean.
Aurrez, gimnasioa izan zen toki
hori.
Egun, baina, beste leku batean
kokatu dute Erauntsi taldea, eta
ondorioz, eremu hori baliatuko
du Txarlazo Eskalada taldeak
boulderra eraikitzeko.
Proiektua, martxan
Duela urtebete ekin zioten
proiektuadiseinatzeari,“arkitektua
kontratatu genuen, eta diseinua
prest dago jada”. Elkarlana, baina,
ez da horra mugatzen: Amurrioko
Zaraobe Institutuko ikasleak ari
dira boulderreko zenbait pieza

ekoizten, “gure taldeko kidea eta
Zaraobeko irakaslea den pertsona
baten ideia izan zen hori”.
Lanbide Heziketako eraikinean
egok it uko duten espa zioa
aproposa iruditzen zaio Callejori:
“Orain, kontu ekonomikoak
bideratzen gabiltza. Martxan
egotea espero dugu uda bukaeran
edo datorren neguan”. Iragan
larunbatean -martxoak 19- egin
zuten proiektuaren lehenengo
aurkezpena Urduñako Lanbide
Heziketan bertan.
Pat xada z baina gogotsu
dabiltza: “Aurrera begira irteerak
eta ekintzak egin nahi ditugu.
Ideia asko eta oso politak ditugu.
Amurriokoa da hurbilen dugun
boulderra, baina garestia eta txikia
da. Horregatik, ohikoan arrokan
eskalatzeko mendira joaten gara,
baina neguan sasoia mantentzeko
bulderra behar da. Leku faltagatik
atera da proiektua”.
Txarlazo Mendi Taldearekin
batera mamitu dute proiektua:
“Urduñan elkarte asko daudenez,
Txarlazo Mendi Taldekoekin batzea
erabaki genuen. Antzina bazuen
sekzioa, eta proiektua aspaldikoa
zen, baina ez ziren aurrera atera.
Anexioa egin dugu taldearekin,
Txarlazo mendi taldearen eskalada
sekzioa izango da gurea. Instagram
eta Facebook kontuak zabaldu
ditugu, berriak eta egutegia
zabaltzeko”.

22, 23 eta 24 grebaren bigarren
txanpan murgilduta daude. Atzo
bertan Bizkaiko Foru Aldundiaren
aurrean egin zuten elkarretaratzea.
Halaber, gaur bertan -amrtxoak
24- manifestazioa egingo dute
19:00etan Orozkon, Zubiaur
pla zat ik hasita. Mobilizazio
ziklo horrekin aldarrikatu nahi

dute zentroaren kudeatzaileak,
Fundación Aliadosek, murrizketa
larriak ezarri dituela langileen
lan-baldintzetan, eta indarrean
zuen ituna aplikatzeari utzi diola.
Murrizketa horien ondorioz, lanaldia
handitu diete, jaiegun gehiagotan lan
egin behar dute eta KPIaren igoera
itundua ezabatu da.
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herriz herri

Amurrio

Aiaraldea

1.400 lagunek egin zuten
Berdintasunaren Aldeko
Ibilaldi Neurtua

Nagusilanek jaso
du Guk Saria,
bakardadeari
aurre egiteko
dinamikengatik

Amurrio Antzokian egin zuten Guk Sariaren ekitaldia. Aiaraldea.eus
Amurrio eta Laudiotik abiatu zen martxa. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
Altzarrate eta Kaskagorri
k lubek
antolatutako
B erd i nt a s u n a ren A ldeko
Ibilaldi Neurtuak 1.400 lagun

baino gehiago elkartu zituen
iragan mar t xoaren 10ean
Amurrio eta Laudio arteko
bidean. 10:00etan abiatu ziren
parte-hartzaileak Amurrio eta
Laudioko herriko plazetatik
eta eguraldi bikaina izan

zuten lagun. Luiaondon izan
zuten hor ni ket a punt ua.
Behin herrigunetara helduta,
a nt ol a k u nt z a k ja r r i t a ko
autobusak hartzeko aukera
iza n zuten, jator r izko
herrietara itzultzeko.

Green Capital enpresaren
aurreproiektua hautatu dute
Jesurin aurreikusitako parke
eolikorako
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Green Capital Development 147
S.L enpresak eskaera aurkeztu
zuen Eusko Jaurlaritzak Jesuri
mendian bost aerosorgailuz
osatutako parke eolikoa eraiki eta
kudeatzeko irekitako deialdira.
Iragan mar t xoaren 1ean
Proiektu Estrategikoen eta

Industria Administrazioaren
zuzendar ia k
sinatutako
ebazpenak oniritzia eman zion
Green Capital-ek aurkeztutako
aurreproiektuari, administraziobaimena eskatzeko eskumenprozedura ebatziz.
Hain zuzen ere, Green Capital
izan da Jesurin eolikoak jartzeko
interesa erakutsi duen enpresa
bakarra, eta ebazpen honi esker

bidea libre dauka proiektu
bat aurkezteko. Orain, zazpi
hilabeteko epea du beharrezko
dokumentazioa aurkezteko,
G a r ap e n E konom i ko e t a
Ingurumen Sailak proiektuari
argi berdea eman diezaion.
200 metroko 5 aerosorgailu
dira Orozko eta Laudio arteko
mendi tontorretan jarri nahi
dituztenak.

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Martxoaren 19an egin zuten
Amurrio Antzokian Guk Sariaren
ekitaldia. Iaz Amurrio Trail
Taldeak jaso zuen aitortza, eta
aurten aginte makila Nagusilani
eman diote kirol elkarteko
kideek. Ekitaldiak edadetuek
bizi duten bakardadea izan zuen
ardatz, eta horretarako dauden
ba bes sarea k na barmendu
zituzten. Horietako bat da
Nagusilan Amurrio.
“Amurrion bizimodua hobetzeko
laguntzen dutenei ematen diegun
esker ona da Guk Saria”. Hala
adierazi zuen Udalak, ekitaldiaren
aurkezpenean. Iratxe Estrada
kazetari amurrioarra arduratu
zen gidaritzaz, eta Txemi
Llano argazkilariaren bideo
proiekzioaren bidez omendu zuten
herriko eragilea. Nagusilaneko
partaideek euren bizipenak,
esperientziak eta asebetetzea
pa r tek at u z it u z ten i k usentzunezkoan, jendez betetako
aretoaren aurrean. Oihane
Almanchel Molinuevo bibolin jolea

ere igo zen oholtzara, eta zenbait
abesti interpretatu zituen ikusentzule guztien gozamenerako.
Txerra Molinuevo alkateak
Nagusilanen ibilbidea eta ekarpena
txalotu zituen: “Zaintza lan eta
beharrei boluntarioki emandako
erantzunagatik omendu nahi dugu
Nagusilan. Zorionak! Udalerrian
egiten duzuen lanari balioa eman
nahi diogu. Jendea laguntzea
eredugarria da guretzat”. Zentzu
horretan, zoriondu baino eskerrak
ematea dagokiola aitortu zuen
gobernuburuak, “iaz bezala,
zorionak baino eskerrik asko
esatea dagokit, milesker egiten
duzuen lanagatik”.
Nagusilaneko ordezkari gisa
Patri Aldama eta Jokin Carames
taularatu ziren segidan. Biek ala
biek, Nagusilanen ekarpena,
helburuak eta ekimenak izan
zituzten hizpide. Ildo beretik,
parte hartzeko deia luzatu
diete adin orotako herritarrei.
Amaieran, agurra dantzatu zieten
Nagusilaneko kideei, eta talde
argazkia atera ondotik, bibolin
emanaldiarekin bukatu zuten
ekitaldia.
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Korrikaren
ibilbidea
AIARALDEAN
Artziniega

18:21 | 33. km (TTA)

Arespalditza

17:22 | 23. km
(Arespalditzako
kartela)

Okondo

22:19 | 71. km
(Zudibiarte
baserrien
artean)

Laudio

23:05 | 86. km
(Herriko plaza)

Amurrio

16:30 | 1. km
(Herriko plaza)

KORRIKA
HASIERA
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Arrankudiaga
- Zollo
96. km

Arakaldo
23:24
94. km

Lekuko
eramaileak:
AIARA

18. Mendiko Lagunak
19. Amurrio Aisia Eskaut Taldea
20. Amurrioko Txirrindulari Elkartea
21. Izoria herria
22. Aiarako farmazia
23. EH Bildu
24. Aiarako Udala
25. LAB Aiaraldea sindikatua
26. Etxaurren Ikastola
27. Menagaraiko Emakume Taldea
28. Joseﬁnos Ikastetxeko Irakasleak
29. Kuskumendi MBT
30. Ibaizabal Gaztetxea
31. Aiaraldea Libre / Euskalgintza Kontseilua

ARTZINIEGA
AMURRIO

1. Amurrioko AEKko irakasleak
2. SOS Aiaraldea / Tubacex / Aceralavako
euskaltzaleak
3. Amurrioko Gazte Mugimendua
4. Amurrioko Hezkuntza Publikoaren Sarea
5. IGE / AMPA Zabaleko / Denon Eskola
6.IES Zaraobe DBH
7. Ohiturak elkartea
8. Aresketa Ikastola
9. Ezina ekinez egina / Menditrail / Oinkariak
10. Mendiko Eskolako guraso elkartea
11. Gure Esku / Nagusilan
12. Amurrioko Osasun Zentroa
13. Amurrioko Udala
14. Inauxa-Mubea
15. Aiara Antrexatak Dantza Taldea
16. Tubos Reunidoseko langileak
17. EAJ-PNV Amurrio/Egi

32. Bleibet / Hiriska
33. Artziniegako Parrokia
34. Artea Etnograﬁa / Arteako Lagunak
35.Artziniegako Mugimendu Feminista
36. La Jarrilla / Peña Tiburón
37. Artziniegako PNV
38. Artziniegako Udala / Otsati
39. Bizindar / Ganzorrotz
* Artziniegako lekuko-eramaileen hurrenkera
zehaztu gabe dago oraindik

OKONDO

68. EH Bildu
69. Okondoko Udala
70. Okondo Aurrera
71.
72. Club Atletismo Laudio
73. Gorobel Cross / Ganbegi 6-2 Hockey taldea

LAUDIO

74. Eska / Avacon S.A.

75. Sortu / Ernai
76. LAB Laudio sindikatua / Etxerat Laudio
77. Txosna Batzordea / Orbeko Etxea / Gazte
Asanblada
78. Omnia
79. EH Bildu Laudio
80. La Milagrosa Ikastetxea Laudio
81. Laudioko Udal Euskaltegia / Udal langileak
82. Laudio Ikastola
83. Laudio Institutua
84. Tubacex Langileak / Voestalpine Railway Systems
JEZ SL
85. Latiorro Eskola gurasoak
86. Laudioko Udala
87. Laudioalde Lanbide Eskola
88. Laudioko EAJ-PNV
89. Basalarrina eta Sorginlarren

ARETA

90. Aiala Vidrio S.A.
91. Aretako Gazte Asanblada / Pinpili Aisialdi taldea
92. Aretako Jai Batzordea / Untzueta Dantza Taldea
93. Herriaren Pilotazale Elkartea

ARARAKALDO
94. Arakaldoko Udala

ARRANKUDIAGA
ZOLLO

95. CEIP Arrankudiaga HLHI
96. Arrankudiagako Gaztetxea Aitor Lexartza
Martin / Matxinkorta Mendi Kirol Kluba
97. Gizarte Etxea auzokide elkartea
98. Austarri Mendi Taldea / Arrankudiagako
Kamaraka Pilota Kirol elkartea /
Javier Escalza (Athletic Peña)
99. Gure jubilatu eta pentsiodun elkartea /
Austarri mendi taldea / Indarra futbol taldea

2022/03/24
2022/04/06

Ate joka dago 22. Korrika, eta eskualdea berotze ariketekin dago jada. AEKri zein euskarari bultzada emateko asmoz, herri gehienetan antolatu dute Korrika Kulturala. Aste
bukaerari begira, 19 jarduera egongo dira orotara bailaran. Amurrion hasiko da aurtengo
Korrika, martxoaren 31n. Lehenago, ordea,
makina bat jarduera egingo dituzte Amurrion.
Asteazken goizean, esaterako, ʻKorrika kamiseta bidaiariaʼ hitzaldia eskainiko du Koldo
Urkixo amurrioarrak herriko euskaltegian,
13:00etan. Igandean, ostera, Arabako Euskarazko II. Futbol Topaketa ospatuko dute Refor industriagunean.
Arrankudiaga-Zollon Aine bikote akus-

tikoaren emanaldia eskainiko dute ostiralean, Zolloko bolatokian. Larunbatean, berriz, mendi ibilaldia antolatuko dute Anbotora. Amaitzeko, Txondor gaztetxean Lockers
taldearen kontzertua egongo da, 21:30ean.
Urduñan ere, jarduera ugari aurreikusi dituzte. Ostiralean Aioko itzal eta txotxongilo
antzezlana egongo da 18:30ean Alondegian,
eta apirilaren 1ean Ion Martinez ʻTxikiʼ bakarlariaren emanaldia. Beatriz Elgezabalek hartuko dio lekukoa apirilaren 7an, Alondegian.
Laudion, ordea, asteburu osoko eskaintza
osatu dute zenbait eragilek. Kirikiñok ʻUgarte Korrikaʼ ekimena egingo du ostiralean
17:30ean, auzoko plazatik abiatuta. Ostean,

sendabelar tailerra eta Kalakaren egurrezko
jolasak egongo dira Basoan. Larunbatean, gainera, mural margoketa, txokolate beroa eta
buruhandiak bilakatuko dira 16:30etik aurrera basoko magia. Ipuin kontalariaren emanaldiarekin eta gazte olinpiadekin emango diote
amaiera zapatuari, eta Irune Urkixok zein Yogurinha Borovak ere abestuko dute 20:00etan.
Igandean, baina, Ermualdera egingo dute
mendi txangoa, 9:00etan Ugarteko plazatik
aterata. Faktorian, bestalde, kantu afaria antolatu dute barikuan, 21:00etan. Laudio Ikastolak ere prestatu du egitaraua: larunbatean
12:00etan Herriko plazan umeentzako tailerrak eskainiko dituzte.

Aiaraldean hasi dira motorrak berotzen

Badator 22. Korrika eta

agenda

18:00 LAUDIO
ARABAKO BOLA
TXAPELKETA
Gardeako bolatokia

03.26 Larunbata

16:00 ARTZINIEGA
AIARAKO BIRA
Geltoki Plaza

03.26 Larunbata

KIROL
JARDUERAK

18:30 LAUDIO
DISKORRIKA
Aldai plaza

04.01 Ostirala

21:00 LAUDIO
HERRI MIÑA ERROMERIA
Aldai plaza

03.31 Osteguna

19:30 LAUDIO
ONE BURNING ETA TAKE
WARNING
Orbeko Etxea

03.31 Osteguna

18:00 AMURRIO
GOZATEGI, DUPLA ETA
IZATE FALTSUA
Amurrioko Parkea

19:00 OROZKO
MADRES MERCEDARIAS
EGOIZTAKO LANGILEEN
MANIFESTAZIOA
Zubiaur Plaza

03.24 Osteguna

18:00 AMURRIO
UDAL EKIPAMENDUEN PLAN
ZUZENTZAILEA
Katekesi Aretoa

03.24 Osteguna

BESTELAKO
JARDUERAK

19:30 AMURRIO
ANTZERKI LABURREN VII.
JARDUNALDIA
Amurrio Antzkoia

03.26 Larunbata

19:00 AMURRIO
ANTZERKIA: ‘SOFOCOS’
San Anton plaza

03.25 Ostirala

10:00 AMURRIO
KORRIKA KAMISETA
BIDAIARIA
Koldo Urkixoren eskutik
Amurrioko AEK

03.23 Asteazkena

IKUSKIZUNAK
03.31 Osteguna

03.27 Igandea

19:00 LAUDIO
LAUDIOKO MUSIKA BANDA
San Pedro eliza

03.25 Ostirala

17:00 AMURRIO
ZINEMA: ‘MUJERES DEL
SIGLO XX’
Amurrioko Nagusien
Kontseiluak antolatuta
Nagusi Etxea

03.23 Asteazkena

ZINEMA

17:30 OKONDO
TXAPA TAILERRA
‘Domeke Ero’ programaren
barruan
Kultur etxea

04.03 Igandea

18:00 ARETA
IPUIN KONTALARIA
Korrika kulturala
Kultur Etxea

04.01 Ostirala

17:30 AIARA
IPUIN KONTALARIA: ‘NI NEU
NIREKIN’
Aiarako udaletxea

03.27 Igandea

11:00 LAUDIO
ZINEMA: ‘RED DE LIBERTAD’
La Milagrosa Ikastetxeko
mendeurrenaren barruan
Laudioalde Aretoa

21:30 ARRANKUDIAGA
LOKERS ETA SUGOI
Txondor Gaztetxea

03.26 Larunbata

21:00 LAUDIO
NITXOS ETA ECTOPLASMAS
Orbeko Etxea

03.26 Larunbata

18:30 LAUDIO
BI HOTSAK ABESBATZA
‘More koloreko hitzak’
Kasinoa

03.26 Larunbata

20:30 ZOLLO
ANIE BIKOTE AKUSTIKOA
Korrika kulturala
Bolatokia

03.25 Ostirala

20:00 LAUDIO
KATEAK ATE
Korrika kulturala
Ugarteko dorretxea

03.25 Ostirala

MUSIKA
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18:30

LARUNBATA (3 euro)

MARTXOAK 26

Uncharted

LAUDIOALDE
ARETOA

17:30

IGANDEA (3 euro)

MARTXOAK 27

Super...
¿Quién?

DONIBANE
ARETOA

19:00

IGANDEA
(3,5/4,5 euro)

MARTXOAK 27

El acontecimiento

DONIBANE
ARETOA

Urduñako Erauntsi dantza taldeak egun
osoko egitaraua prestatu du larunbat honetarako -martxoak 26-. Eguerdiko 13:00etan
abiatuko dute egitaraua, Foru Plazatik hasiko den dantza-poteoarekin. Herriko kaleak
zeharkatu ostean Herri Eskolako patioko
karpan bazkaria egingo dute, 15:00etan. Eskaintza musikala 18:00etan abiatuko dute.
Patxi eta konpainia dantzaplaza igoko da aurrean oholtzara, eta Erruki erromeriak eta
DJ Varro musika jartzaileak emango diote

19:30/20:00

IGANDEA /ASTELEHENA
(5 euro)

MARTXOAK 27/28

El triunfo

AMURRIO
ANTZOKIA

segida. Bazkari eta kontzertuetako sarrerak
Alondegian eskuratu daitezke, 10 eurotan.
Kontzertuetara soilik bertaratu nahi duenak 2 euro ordaindu beharko ditu Herri Eskolako sarreran bertan.
Bildutako diru guztia AEFAT elkarteari
bideratuko dio Erauntsi taldeak, eta ataxia
telangiectasia gaixotasuna ikertzeko bideratuko dute. Zentzu horretan, beste jaialdi
bat ere iragarri du AEFATek Urduñan; ekainaren 27an, hain zuzen.

dantzaz eta festaz josiko ditu
Urduñako kaleak larunbatean

Erauntsi egunak

Kartelera

Eskualdeko asanblada deitu dute datorren
apirilaren 4an Amurrioko Mendiko Lagunak
taldearen egoitzan, Aiaraldeko mendietan
aurreikusita dauden parke eolikoen
proiektuen aurrean herritarrak antolatu eta
mobilizatzeko. Aurretik hainbat solasaldi
antolatu izan ditu Arabako Mendiak Aske
plataformak eskualdeko herrietan. Izan
ere, aerosorgailuak jarri nahi dituzte
Gorobelen eta Jesurin.

Aiaraldeko
mendiak
bizirik!

17:00 LAUDIO
POTX ETA LOTX
‘Kaleak bizirik’ ikuskizuna
Faktoria

03.26 Larunbata

18:30 LAUDIO
SENDABELAR TAILERRA
ETA KALAKA EGURREZKO
JOLASAK
Kirikiñok antolatuta
Isasiko Basoa espazioa

03.25 Ostirala

17:30 ARTZINIEGA
IPUIN TXIKIAK: “PRINTZESA
AUSARTA”
Liburutegia

03.23 Asteazkena

FAMILIA
JARDUERAK

10:00 URDUÑA
FRUTAGINTZA ETA
BARATZE EKOLOGIKOA
Udal baratzeak

03.26 Larunbata

19:30 AMURRIO
ETXEAN KONPOSTA EGITEN
IKASTEKO SAIOA
Delikako txokoa

03.25 Ostirala

12:00 URDUÑA
MEMORIA TAILERRA
Erretiratuen egoitza

03.23 Asteazkena

IKASTAROAK
ETA TAILERRAK

18:00 URDUÑA
ARABAKO BOLA
TXAPELKETA
Lendoñobeiti

04.02 Larunbata

11:00 AMURRIO
ARABAKO EUSKARAZKO II.
FUTBOL TOPAKETA
Korrika kulturala
Refor kirol-gunea

03.27 Igandea

11:00 AIARA
AIARAKO BIRA
Arespalditza

03.27 Igandea

09:00 LAUDIO
MENDI IBILALDIA
ERMUALDERA
Korrika kulturala
Ugarteko plaza

03.27 Igandea

INFO +

aiaraldea.eus

19:30 ARRANKUDIAGA
KORRIKA JAIA
Herriko plaza

03.31 Osteguna

16:30 AMURRIO
KORRIKA HASIERA
EKITALDIA
Juan Urrutia Plaza

03.31 Osteguna

19:00 URDUÑA
ZUMBA ETA GIMNASIA
Erretiratuen egoitza

03.29 Asteartea

14:00 AIARA
BURU OSASUNAREN ALDEKO
ELKARTASUN BAZKARIA
ASASAMek antolatuta
Arcos de Quejana

03.27 Igandea

15:00 URDUÑA
HERRI BAZKARIA
Erauntsi eguna
Urduñako Herri Eskola

03.26 Larunbata

12:00 LAUDIO
LA MILAGROSAKO
BATZORDE HISTORIKOEN
TOPAKETA
Mendeurrenaren barruan
La Milagrosa ikastetxea

03.26 Larunbata

21:00 LAUDIO
KANTU AFARIA
Korrika kulturala
Faktoria

03.25 Ostirala

18:00 OROZKO
BERDINTASUNAREN ALDEKO
ESCAPE ROOM
Induma

03.25 Ostirala

18:00 OROZKO
AIARALDEKO MUGIMENDU
FEMINISTAREN HISTORIA
Erkausketa
Orozkoko Museoa

03.25 Ostirala

17:30 LAUDIO
UGARTE KORRIKA
Kirikiñoren Isasiko Basora
Ugarteko plaza

03.25 Ostirala
AIARALDEA #158 2022ko martxoaren 234a
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kultura

Faktoriako
aurkezpenak
jarri du 2022ko
Arabako Bertsolari
Txapelketako lehen
harria

Faktorian elkartu ziren Arabako bertsolari eta bertsozaleak. Aiaraldea.eus

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Faktorian aurkeztu zuten
2022ko Arabako Bertsolari
t x apel ket a. Ber t soza le
E l k a r teko h it za r t zea ren
ondot i k, Serapio Lopez
Aiarako Ber tso Eskolako
kideak hartu zuen hitza.
E sk ua ldeko er a g i lea ren
historiaren errepasoa egin
zuen, hastapenetatik gaur arte.
Ondoren, Unai Mendibilek
hartu dio lekukoa, bailarako
ikastetxeetako bertsolaritza
irakasle eta Faktoriako Bertso
Eskolako kideak.
Araba ko
Ber tsoza le
Elkarteko Egoitz Iradierrek
azaldu zuenez, ibilbide luzea
egin du Arabako Bertsolari
Txapelketak: "1982. urtean hasi
zen Arabako bertsolaritzaren
historia garaikidea, Aiaraldeko
eta Gasteizko bertso eskolak
sortu zirenean". Geroztik,
formatu eta plaza asko izan
ditu Arabako ekimenak: 1987.
urtetik 2000. urtera Araba eta
Bizkaiko txapelketa izan zen,
aharik eta Arabako Bertsozale
Elkarteak 2000. urtean bere
bidea egitea erabaki zuen arte.
2010ean Arabako Kuadrilla
arteko Bertsolari Txapelketa
antolatu zuten, eta geroztik
bi urtero txandakatzen da
bana ka ko eta ta ldeka ko
lehia,
2021.
ur teko
salbuespenarekin, COVID19a medio.

2022ko
ed i zioa k
30
bertsolari bilduko ditu finalzortzirenetan (5 saio), 18 kide
final-laurdenetan (2 saio), 12
finalerdietan (2 saio) eta 6
finalean. 10 emanaldi izango
dira guztira, eta ekainaren 11n
ospatuko dute finala Gasteizen.
Aur tengo
eg it a smoa k,
gainera, pizgarri berezia du:
Euskal Herriko Bertsolari
Tx ap e l k e t a Na g u s i r a k o
sailkatuko dira txapelduna eta
txapeldunordea. Informazio
guztia Bertsozale Elkartearen
webgunean eta sare sozialetan
egongo da eskura.
Apirilaren 1ean, ostiralean,
hasiko da lehia, Amurrioko
Kult ura Et xea n. Ber t a n
arituko dira kantari Iñaki
Viñaspre, Paula Amilburu,
Unai Anda, Xabier Antia,
Eukene De los Aires eta Aitor
Najera. Gainontzeko saioak
eta datak, ondorengoak izango
dira: apirilaren 2an Biasterin,
apirilaren 3an Trebiñun,
apirilaren 8an Legution eta
apirilaren 9anLangraitzen.
Final-laurdenak maiatzaren
7an, 8an eta 14an jokatuko
dira, finalerdiak maiatzaren
28 eta 29a n eta f ina la
ekainaren 11n Gasteizko
Maria Maeztu audiotorioan
(Europako Biltzar Jauregian).
Sarrerak bertsosarrerak.eus
webgunean eskuratu ahalko
dira, eta saio guztietarako
bonua ere erosteko aukera
egongo da Arabako Bertsozale
Elkartera deituta.

Radio Revolucion taldeak
abesti berria aurkeztu du,
bideoklip eta guzti
Testua
Aitor Aspuru Saez
Abesti berria plazaratu du Radio
Revolución taldeak: Ponte a Soñar.
Abestia aurki kaleratuko duten
Hitzak diskoko lehenengo single-a
da. Kubako Egrem diskoetxearen
Studio 18 estudioan grabatu zuten
lan berria, Habanan; taldeak
Karibeko uhartera egindako
bidaia probestuz. Tmmy Lowry-k
ekoiztu du diskoa, eta aurkeztutako
abestian Lillena rap abeslariaren
kolaborazioa izan dute.

‘Ponte a Soñar’
kantaren
bideoklipa
plazaratu,
‘Hitzak’
diskoaren lehen
single-a

Bideoklip eta guzti aurkeztu dute
Ponte a Soñar. Mauricio Figueralek
zuzendu du ikus-entzunezko
pieza, eta Habanako Malekoian
eta Habana La Viejan grabatutako
irudiak baliatu dituzte.
2020ko azaroa eta abendua
Kuban igaro zituzten Radio
Revolucion-eko kideek, disko
berria grabatzen. Uhartetik bira
bat egiteko ere probestu zuten
egonaldia, eta 4.000 lagunen
aurrean jotzeko aukera izan
zuten. Aiaraldea Komunikabideak
bidaiaren kronika jaso zuen.
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kirola
“Pyrenaicaren
orrietan dago
jasoa euskal
mendizaleon
historia guztia”

Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Pyrenaica aldizkariko zuzendari
izendatu zaituzte eta Luisa
Alonsoren lekuko hartuko duzu
orain. Nolakoa izan da ardura
berria jasotzea?
Luisak urte asko zeramatzan
Pyrenaica zuzentzen, Antonio
Ortegak utzi zuenean berak hartu
zuen postua. Duela gutxi erretiratu
da, bizitza lasaiagoa nahi zuen eta
uste zuen bazela garaia aldaketa
bat gauzatzeko aldizkarian.
Postua utziko zuela jakinarazi
zion Euskal Mendizale Federazioari,
eta azken honek hautagai berria
proposatu zuen: ni neu. Erredakzio
lantaldean geundenon artean ni
nintzen denbora gehien zeramana.
Onartu egin nuen postua
arduragatik, eta EMFren azken
batzar orokorrean berretsi zen
nire hautagaitza.
Ur te asko eman dituzu
aldizkarian. Nola hasi zinen
Pyrenaicako lantaldean parte
hartzen?
2015ean laguntza eskatu zuten
Pyrenaicako bolgaz arduratzeko,
eta beste batzuekin batera hau
sortzen aritu nintzen. Handik
gutxira Luisa zuzendaritzan sartu
zen eta erredakzioko kide izatea
porposatu zidan. Nik aurretik
banuen blog bat 'El último destino'
deitutako, bertan hasi nintzen
nire BTT ibilbide guztiak biltzen,
gainera, artikuluren bat ere banuen
argitaratua Pyrenaican.
Geroztik, erredakzioko kide izan
naiz. Nagusiki, artikuluak zuzentzea
eta idazle berriak bilatzea izan da
nire ardura. Blogaren gaineko
ardura ere nik eraman dut.
Urte guzti hauetan jarraitu izan
dut Pyrenaican idazten
maiztasunez; Izkiko mendien
inguruan edota Ebro inguruko
bizikleta ibilbideen inguruan idatzi
izan dut, esaterako, hainbeste dira
ahaztu egiten zaizkidala.
Azken zenbakian, adibidez,
Espigüete eta Curabacas mendiak
lotzen dituen zeharkadli baten
inguruan idatzi dut. Orain, Berria
egunkarian ere argitaratzen ditut
nire mendi bizikleta ibilbideak,
eta iaz argitaratutako Euskal
Herriko 32 BTT ibilbide jasotzen
dituen liburuaren bigarren edizioa
plazaratu dugu.

IVAN RUIZ ROTAETXE (Amurrio, 1965) PYRENAICA

ALDIZKARIKO ZUZENDARI BERRIA DA. 100 URTEKO IBILBIDEA
BETETZEAR DAGOEN ARGITALPENAREN ARDURA HARTU
BERRITAN, ETORKUZUNEKO ERRONKA INGURUAN MINTZATU
DA AIARALDEA KOMUNIKABIDEAREKIN.

Ibilbide luzeko aldizkaria da
Pyrenaica.
Bai, 1926an argitaratu zen
lehendabizi, erreferentzia gisa
garai hartako mendizaletasun
aldizkari kalsikoak hartuz: Alpine
Journal aldizkari britaniarra eta

Espainiar Estatuko Peñalara.
Hamarkada guzti hauetan etapa
d e sb e rd i n a k b i z i i z a n d i t u
aldizkariak. Gerra Zibilak eta
Frankismoak, esaterako, eten egin
zuten honen argitalpena. 1957.
urtean ere argitaratzeari utzi behar
izan zioten Peruko Andeetan
gertatutako “ikurriñaren iskanbila”
medio.
Egun 30.000 ale inguru
argitaratzen dira eta Hego Euskal
Herriko 750 herritan banatzen da.
Ideia bat egiteko, 'Grandes Espacios'
aldizkari ezagunak antzeko tirada
dauka. EMFko federatuek etxean
jasotzen dituzte zenbakiak, eta
Europako, Ameriketako eta Asiako
beste 16 herrialdetara ere bidaltzen
da.
Zer ekarpen egingo diozue zuk
eta zure lantaldeak Pyrenaica
aldizkariari?
2015ean irudi aldaketa sakona
egin genuen aldizkarian. Orain,
estilo berri hori gehiegi moldatu
gabe, sakondu egin nahi dugu
orduan egindako aldaketetan.
Alde batetik, jende gaztearengana
hurbiltzeko ahalegina egingo dugu.
Kostatu egiten da irakurle gazteak
erakartzea. Atal berriak txertatuko
ditugu, datorren zenbakian,
esaterako, komiki atala
berreskuratuko dugu. Elkarrizketak
ere gehitu nahi dizkiogu
argitalpenari.
Horrez gain, bestelako aldaketak
ere egingo ditugu; adibidez, jende
nagusiak errazago irakur dezan
tipografiak aldatu egingo ditugu;
orain artekoa deserosoa zitzaion
jende askori irakurtzerako orduan.
Probatuz joango gara.
Sare sozialetan ere eraldaketa
hori islatu nahian gabiltza:
instagram kontua ireki dugu
berriki. Web orrialdean ere
garapenak gauzatuko ditugu aurki:
hemerotekari garrantzia emango
diogu, jendeak aldizkariaren
edozein zenbaki erraz aurkitu eta
irakurri dezan eta mugikorrerako
bertsioari ere buelta batzuk emango
dizkiogu interfaze erakargarriago
bat ezarriz.
Aurreikusten dugun azken
aldaketa handia bulegoaren
lekualdatzea da. Orain Bilboko
Txurdinaga azuoan dago kokatuta,
bulego zaharra da, eta EITBren
eraikinera mugituko gara 2023.
urte amaierarako. Erronka handia
izango da hori ere. Izan ere,
Txurdinagako egoitzan artxibategi
oso handi bat daukagu,
aldizkariaren ale guztiak biltzen
dituena. Ondo egokitu behar dugu
tokia, baina ziur gaude aukera
berriak eskainiko dizkigula ere.
Epe laburrean duzuen beste
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kirola
erronketako bat argitalpenaren
100. urteurrena da, 2026. urtean
hain zuzen. Zeozer pentsatu duzue
honezkero?
Ideia batzuk baditugu buruan,
baina oraindike z gara martxan
jarri. Nik nahiko nuke
aldizkariarekin batera oparitxoren
bat egotea irakurleentzat. Urte
horretarako ere, gustatuko
litzaidake aldizkariari irudi
bereziren bat ematea, baina,
bueno, oraindik lantzeke dagoen
gaia da.
Euskal Mendizale Federazioko
lehendakari izendatzerakoan,
Zigor Egiak Aiaraldea
Komunikabideari aipatu zion
Pyrenaica Gizateriaren Ondasun
Inmaterial izendatua izan zedin
lan egingo zuela. Zertan datza
izendapen hori, eta zein puntutan
dago prozesua?
Saiakera egon badago, baina
oraindik Eusko Jaurlaritzak ez du
o n i r i t z i a e m a n . Fu n t s e a n ,
aldizkariari babes berezi bat
eskainiko liokeen izendapena da
Gizateriaren Ondasun
Inmaterialarena.
Hainbeste urte dituen
argitalpena izanik, historian zehar
hainabtetan ahalegindu dira
aldizkaria erditik kentzen. Guk

“30.000
ale inguru
argitaratzen
dira eta
Hego Euskal
Herriko 750
herritan
banatzen
da. Ideia
bat egiteko
‘Grandes
Espacios’
aldizkari
ezagunak
antzeko
tirada
dauka”

hau babestea nahi dugu. Izan ere,
Pyrenaica aldizkaria paperean
argitaratzea da Euskal Herriko
mendizaletasunaren memoria
hobekien gordetzeko modua. Hori
dela eta, aldizkaria ahalik eta
gehien babestu nahi dugu
burokratikoki.
Zer ekarpen egiten dio
aldizkariak Euskal Herriko
mendizaletasunari?
Gure memoria da. Euskal
mendizaletasunaren historia guztia
idatzita dago Pyrenaicako orrietan.
Hastapenetako mendigozialeen
irteeren kroniketatik hasita gaur
egunera arte, mendizaletasunaren
eboluzioa jasotzen du aldizkariak.
Bertan dago azalduta nondik
datorkigun euskaldunoi
mendiarekiko grin hau.
Pyrenaicak jaso zituen Antxon
Bandresen lehenengo kronikak.
Bera izan zen euskal
mendizaletasunaren aita. Andres
Espinosa abentua zale amorratuak
ere idatzi zuen aldizkarian.
Haiengandik hasi eta Pou anaien
azken espediziora arte, denda
dago Pyrenaican.

“Pyrenaica
bolondresek
egindako
aldizkaria
da, edozien
mendizalek
idatzi dezake
bertan”

Au z o la n e a n o sa t z e n d e n
aldizkaria dela esan daiteke.
A z a l du ko d i g u z u z e i n d e n

Martxoaren 12an egindako Euskal Mendizlae Federazioaren ohiko batzarrean izendatu zuten Ivan Ruiz Rotaetxe Pyrenaicako zuzendari berria. Aiaraldea.eus

Pyrenaica aldizkariaren filosofia?
Hori da, bai, P yrenaica
bolondresek egindako aldizkaria
da. Erredakzio lantaldeko kide
guztiak boluntarioak gara, baita
ar tikuluak idazten dituzten
mendizale guztiak ere, noski.
Edozein federatuk edo mendizalek
idatzi dezake aldizkarian; ondo
idazteko eta mendi-irteerak
kontatzeko gogoak baino ez dira
behar. Oso erraza da artikuluak
erredazkiora bidaltzea, Internet
bidez egin daiteke prozedura
guztia, contacto@pyrenaica.com
helbide elektronikoan.
Urtero artikulu eta argazki
lehiaketa egiten dugu,
argitaratutako lan guztien artean
erreportajerik onenak eta
argazkirik onenakhautatzen
ditugu.
Zer behar identifikatzen dituzue
Pyrenaica aldizkarian gaur egun?
Alde batetik jendeak euskaraz
gehiago idaztea behar dugu. Oso
artikulu gutxi iristen dira euskaraz.
Zenbaki bakoitzeko hiru artikulu
iristen dira bataz bestez euskaraz,
eta orotara hamabi argitaratzen
ditugu. Emakume idazle gehiago
behar ditugu ere sinaduren artean,
hori da aldizkariak duen beste
hutsuneetako bat.
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kirola
IRRISTAKETA

100 patinatzaile
baino gehiagok
hartu zuten
Artziniegako
Kiroldegia

FUTBOLA

Arabako II. Euskarazko
Futbol Topaketa, kirolean
hizkuntzaren joko zelaia
handitzeko abiapuntu

105 patinatzaile lehiatu ziren Artziniegako Kiroldegian. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
Euskadiko Ir r ista keta
Fe d e r a z io a k a n t ol a t u t a ,
autonomien arteko txapelketa
jok at u zuten a stebur ua n
Ar t ziniegan. Lar unbatean
eta igandean neurtu zituzten
euren indarrak eta trebeziak
Asturias, Kantabria, GaztelaLeon, Errioxa eta Euskadiko
patinatzaile artistikoek, goizez
eta arratsaldez.
Kalitate handiko kirolariak
ikusteko aukera egon zen.
Adibidez, igandean Hector Diaz
Munduko Txapelketako bigarren
sailkatua aritu zen kiroldegian.
Euskadiko Federazioak oso
positiboki baloratu du ekimema:
"Ezaugarri honetako lehen
txapelketa izan da federazioaren

historian; eta asmoa da, aintzat
hartuta ez dela lehiaketa
ofiziala izan, patinatzaileek
ezagutzea zer puntuatzen
duten epaileek t xapelketa
batean. Finean, esperientzia
izatea emaitzak hobetzeko
lehiaketa autonomikoetan edo
Estatukoan".
Halaber, federazioa pozik
agertu da eskualdean izandako
harrerarekin: "Artziniegako
Udalak berehala eskaini zigun
pista, eta eskertu genuen,
azpiegitura guztiek ez baitute
balio kirol hau egiteko. Gainera,
espero dugu etorkizunean
L a u d io n e r e e k i me ne n
bat antolatzea. Uste dugu
Artziniegako ordezkariak ere
pozik daudela, jende pila joan
baitzen herrira".

BOLOAK

10 probek osatuko
dute Arabako bolatoki
txapelketa
Testua
Aitor Aspuru Saez
Aurkeztu dute jada Arabako
bolatoki txapelketa; 5 asteburu
hartuko ditu bola jokoak
datozen hilabeteetan , eta
martxoaren26 eta 27an jarri
dute hurrengo hitzordua,
Laudion.
Luiaondon izango da finala,
maiatzaren 21-22 asteburuan.

A nt ol a t z a i le e k i r a g a r r i
dutenez, Luiaondoko izenematea maiatzaren 22an itxiko
da, 12:30ean. Eskualdeko
bolatok i gehiena k daude
antolatzaileen artean: Aiara
Bola Kluba, Okondoko Bolatoki
Kluba, Tertangako Eleixalde
kluba, Laudioko Rupreto Urkijo
Kluba, Urduñako Txolope kluba
eta Lekubatxe Bola Kluba.

Amurrioko futbolari gazteak ere batu dira kirolean euskara sustatzeko ekimenera. Aiaraldea.eus

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Datorren martxoaren 27an,
igandea, bigarrenez egingo
dute Araban II. Euskarazko
Futbol topaketa. 2014 -2015
urteetan jaiotako neska-mutilez
osatutako taldeek hartuko dute
parte, 7-8 urtekoek, alegia.
Beñat Mendiguren Amurrioko
Zerbitzu Soziokulturaletako
koordinatzailea ari da prestaketa
lanetan, besteak beste, Arabako
b e s t e eu s k a r a t ek n i k a r i
batzuekin batera: "Helburua
da kirol esparruan euskararen
erabilera sustatzea. Partaideek,
bai jokalari, entrenatzaile zein
epaileek, euskaraz aritzeko
konpromisoa hartuko dute.
Korrikaren testuinguruaren
baitan antolatuko da aurtengo
edizioa, eta bukaeran talde
argazki bat aterako da".
Erantsi duenez, 18 talde
etortzea espero dute, guztira, 150
futbolari baino gehiago. "Agurain,
Dulantzi, Gasteiz, Laudio eta
Amurrioko taldeak izango dira".
Igandekoa ez da martxan
dagoen proiek t u ba ka r ra.
"Amurr iora etorr iko diren
jokalarien herrietako bakoitzean,
egitasmoak martxan daude,
edo egon dira. Araban esparru
horretan asko dago egiteko, baina
urrats txiki batzuk egin dira, eta

horiek ikustarazi nahi ditugu.
Arabako Foru Aldundia eta Futbol
Federazioa egitasmoaren parte
ere badira", zehaztu du.
Futbolean ere euskara sustatzea
nahi dute: "Aurtengo helburua
Araban futbolean ere euskaraz
aritzea ekimen naturala dela
ikustaraztea da. Jokalari askok
lehenbiziko aldiz beste jokalari
batzuekin euskaraz hitz eginez
ezagutuko dute elkar. Egun,
Araban adin tarte horretako
ikasle ia denak euskaldunak dira
eta euskaraz ikasten dute. Euren
guraso asko ere euskara ulertu eta
hitz egiteko gai dira. Zeresanik
ez entrenatzaile gazteen kasuan.
Horren inguruko hausnarketa eta
ariketa praktiko bat egin nahi da".
Egitaraua prest
Igande goiza baliatuko dute
elkar ezagutu eta euskaraz
gozatzeko. 10:00-13:00 artean
izango da ekimena, Reforreko
futbol zelaian. Hain zuzen,
4 partida jokatuko dira, 15
minutuko iraupenarekin. "Talde
bakoitzak 4 partida jokatuko
ditu, txandaka. Topaketa hau
lagunartekoa izango da, eta ez
da lehiaketa bezala planteatuko.
Denak izango dira garaile, eta
partaide denek izango dute
oparitxoren bat eta mokadu bat
jateko aukera".
Korrika dela eta, AEKrekin

batera zabaldu dute ekintza,
"bertako programazioarekin
bat egin dugu eta geure
normalizaziorako aletxoa, AEKko lagunekin partekatu. Hori
ere goraipatu nahiko genuke,
euskararen normalizazioan
lanean dihardugun eragile
ezberdinen
elkarlana
helburuetako bat delako", azaldu
du koordinatzaileak
Amurrio, ekimen pilotu
Amurrion urteak daramatzate
Etorkizuna Futbol Taldeko
begiraleak euskarazko futbol
terminologian trebatzen. Fitxak
ere osatu dituzte entrenamenduak
e u s k a r a z e g i t e k o. Ud a l
teknikariaren esanetan, futbol
kanpusa euskaraz antolatzeko
konpromisoa hartu zuten, eta
Euskara Zerbitzutik laguntza
eskaintzen diete.
Futbolaz gain, saskibaloira
ere hedatu nahi dute egitasmoa:
"Zaraobe Saskibaloi taldean
ere, euren entrenamenduak
euskaraz eskaintzen hasi ahal
izateko lehen urratsak ematen
hasi dira. Pixkanaka, Amurrioko
k i rol t a lde e z berd i net a n
jarduera horiek euskaraz egitea
da asmoa". Hala, klubetako
g u r a soa k , z u z end a r it z a ko
kideak, entrenatzaileak eta abar
euskarara gerturatzea espero
dute.
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herriko plaza

@

Naia

Zorionak NAI!!!!!! Urte asko
daramagu elkarrekin ospatzen,
aurten ez da desberdina izango!
Egun polit bat izan! Izugarri maite
zaitugu.
Jani eta Neka

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu.
Apirilaren 6an 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

Korrikaren 22. edizioko
materialaren bi sorta
zozkatuko ditu Aiaraldea
Komunikabideak
Korrikaren 22. edizioko materialaren bi sortaren zozketa.
Parte hartzeko sartu www.aiaraldea.eus atarian Zozketaren data: martxoak 29, 12:00etan.
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BALIABIDE
GUNEA
MARA
Egilea: Nerea Hernandez
Irudiak: Alex F
Argitaletxea: Begiko
Ipuinak gai sakona lantzen du haurrentzako. Zer egin zure
laguna betiko desagertzen denean?
Hau da Xabierri gertatzen zaiona, bera egoera horretatik
ateratzen saiatuko da.

MOIO
Idazlea: Kattalin Miner
Argitaletxea: Txalaparta
Adina: 15 urtetik gora
Idazleak bere lagun baten inguruan idazten
du. Transexualitatea eta suizidioa bateratzen duen Aimar Hernaniarraren
historia kontatzen digu, bere ezagun ezberdinekin hausnarketak eginez.
Memoria historia gordina eta gaia lantzeko oso aproposa.

JOLAS GUNEA

MENDIKOSOLO
LEKUA?: Arrigorriaga (Bizkaia)
Familian ekintza ugari egiteko parkea da. Bertan
azpiegitura ezberdinak daude: Txangoak egiteko
ibilbideak, haurrentzako jolas parkeak, lakua,
barbakoak...
Egun pasa ederra egin daiteke bertan, lagunekin
eta familiaren gozatzeko. Gune natural bat da, herri
batean kokatzen dena, beraz, irisgarritasun egokia
du, baina naturak eskaini ahal dizkigun aukera guztiak
dituena.
Zuhaitzekin jolastu dezakegu, urarekin jolasteko
aukera dago, harerarekin jolasteko, animaliak
ikusteko...

JOSTAILUAK GORDETZEN
AZALPENA
Jostailuak orokorrean gorde egiten ditugu behin jolasa bukatzerakoan
eta beraz, nagia ematen digu. Jostailuak ezin dira jaso gabe geratu,
bestela apurtu eta ondatzen dira...
Horregatik ez utzi jostailuak gordetzea azken unerako, sartu
gordetzea bera jolasaren parte.
NOLA EGIN?
1. SASKIRATZEA: Jostailuak bere kutxan saskiratu ea zenbat sartzen
dituzun.
2. STOP: Musika dagoen bitartean jostailuak jaso daitezke, musika
geratzean ordea estatua baten gisan ezingo gara mugitu.
3. SIMONEK DIO: Musika jarri, dantza dezagun eta “simonek dio”
esatean egin berak dioena, berak dioen moduan. Kontuz “simonek
dio” ez badu esaten ez zaio kasurik egin behar.
4. KATEA: Jasotze katea egin, bata besteari pasaz jostailua.
“Aldaketa!” ohiukatzean lekuz aldatuko gara.
5. ANIMALIAK: Animaliak imitatuz jostailuak jaso: Kanguru baten
moduan, dordoka... Lehena jostailua gordetzean aukeratzen du
zein anima izango diren hurrengo errondan.

KOKORIKO

HEZKUNTZA FAKTORIA

Hezkuntza akordioa
Hezkuntza
legea
proposamena
dugu jopuntuan azken egun hauetan.
Badirudi parlamentuan ordezkaritza
duten
alderdien
gehiengo
handi
batek adostasuna lortu dutela bidea
eraikitzeko.
Behin zuhaitza astinduta, intxaurrak
jaso nahi dituzte denak, denek nahi
dituzte bertan ezarri beraien inkietude
eta
eskaerak.
Hezkuntza
legea
gurea bezalako herri zapaldu baten
biziraupenerako harri bat gehiago baita,
eta ez edonolako harria.
Zalantza dut hala ere, paperak ez
duen denak aguantatuko berriz ere
eta hutsaren hurrengoan geratuko ote
diren egun hauetan entzuten ditugun
kontzeptuak. Euskara benetako ardatz
izatea ezinbestekoa da, ezinbestekotzat
jotzen dugu guk ere eta honetarako
baliabideak jarri behar dira. Euskaraz
eraiki behar delako hezkuntza.
Segregazioaren kasuan ere geroz eta
handiagoa den arazoa bihurtzen ari da
eta honi errotik eta anbizioz ekin behar
dio hezkuntza legeak.
Bidea luzea da oraindik eta ikusiko da
zer ematen duen eta benetan gehiengo
zabal baten nahiak hartzen dituen.
Haurrak baititugu jo-puntuan eta
beraien beharrei erantzuteko garaia -da,
baina baita herri honek behar dituen
beharrei ere.
Euskal Herria hezkuntzatik eta
euskaratik eraikitzen jarrai dezagun.
Hezkuntza legea horretarako tresna bat
den arren, ez dezagun gure herria eta
egunerokotasuna ahaztu. Jarrai dezagun
eraikitzen eta herria egiten.
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AIARALDEKO HEZKUNTZA FAKTORIA

SOLUZIOAK
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Kontra
Aiaraldetik mundura

COSTA RICA

DESKRIBAPENA
Ozeano Barearen eta
Karibe itsasoaren artean
kokatutako estatu
burujabea da. Espainiako
kolonia izan zen 1821.
urtean independizatu
zen arte. Ingurune
natural oso aberatsa du;
Erdialdeko Amerikako
biodibertsitatearen %75
dago bertan, eta mundu
mailako %6.

UNAI
APODAKA
JAIOTERRIA
LAUDIO (1995)
BIZILEKUA
COSTA RICA
BIDAIAREN ZERGATIA
COSTA RICAKO UNIBERTSITATE NAZIONALEAN LANEKO
FORMAKUNTZA JASOTZEA.

“Erabiltzen dituzten teknikak ikasi eta
Euskal Herrian aplikatzea dut helburu”
Costa Ricara bidaiatu zenuen
otsailean. Zein da bidaiaren
xedea?
Costa Rica ko Universidad
Nacionalera etorri naiz lanari
esker formakuntza bat jasotzera
satelite bidezko teledetekzioan.
Unibertsitatean ikerlari talde
bat dago satelite bidezko irudiak
erabiltzen dituena herrialdeko
ekosistema eta nekazaritzaren
kudeaketan laguntzeko. Nire
helburu nagusia haiek erabiltzen
dituzten teknika eta programa
informatikoak ikastea da, gero
Euskal Herrian aplikatzeko.
Uniber t sitatea n a r i za ra
ikerketan; zein da zure lana?
Lana zati ezberdinetan zatituta
dago. Alde batetik, ordenagailu
bidezko lana dago, non satelite
bidezko argazkiak eta indizeak
erabiliz inguru zehatz bateko

la nda reen osasuna nola koa
den jakin dezakegu. Bestetik,
tokian tokiko ikerketa egiten da
eremu ezberdinetara joanez.
Hauetan satelite bidez jasotako
informazioa lursail horietan
ikusten dugunarekin egiaztatzen
dugu, jakiteko bietan berdina
ikusten ari garela. Lortzen den
informazio hau oso baliagarria da
eta Nekazaritza Ministeritzarekin
elkarlanean gaude; bestea k
beste uzta nolakoa izango den
jakiteko eta arazoak egotekotan,
nek a za r iek in konpon bidea k
bilatzeko. Berdina ekosistema
naturaletan, hauek osasuntsu
mantenduz eta kontrolatuz inongo
izurririk ez dela zabaltzen paisai
preziatu hauetan. Modu honetan
lanaren zati bat Unibertsitatean
bertan da, baina aukera ere
badaukat herrialdeko inguru
natural ezberdinak ezagutzeko,

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

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

ordenagailuko pantailatik atzean
dagoena ikusiz.

kirol erakustaldiak, dantza klaseak
eta kontzertuak besteak beste.

Ikasle kontseiluko kide ere
bazara. Zer nolako jarduerak egiten
dituzue?
Ala da bai, Costa Ricara heltzean
ikusi nuen nire ikerketa taldekoak
nagusiagoak zirela eta ez neukan
aukera handirik beraiekin lanetik
kanpo egoteko. Unibertsitatean
e g o n g o n i nt z e ne z i k a s le
kontseiluarekin harremanetan
jarri nintzen kanpuseko bizitza
dinamikan parte hartzeko eta jende
gehiago ezagutzeko. Hasieratik oso
atseginak izan ziren eta nire parte
hartzeko gogoak ikustean zuzenean
hasi nintzen haiekin batera kurtso
hasierakoaurkezpenasteaprestatzen.
Hemenikasleakmartxoarenhasieran
bueltatzen direnez klasera momentu
aproposean heldu nintzen ekintza
ezberdinak prestatzeko: hitzaldiak,

Costa Rica ezaguna da bere
ingurune naturalengatik.
Lanaz aparte, non jarraipena
egiten diegun guneak bisitatzen
ditudan, nire denbora librean
zonalde naturalak bisitatzen ditut,
noski. Costa Rica biodibertsitate
aberats horrekin erlazionatzen
dugu eta nire helburu pertsonala
da inguru hauetara joatea. Orain
arte ur jauzietara, sumendietara eta
parke naturaletara joateko aukera
izan dut. Hauetan paisaiaz aparte
tukanak bezalako hegaztiak ikusi
ditut eta gure inguruan imajinatu
ezin ditzakegun landare exotikoak.
Oraindik asko geratzen zait. Bi
kostaldeak ezagutzeko gogoak
ditut ozeano barea eta karibea,
bai eta hemen egindako lagunekin
batera haien kulturaz gozatzeko.
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