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_Balkoitik

Apurtutako 
itsulapikoa

A zkenaldian pen-
tsioak kobratze-
ko aurkituko ditu-
gun arazoei bu-

ruz asko hitz egiten da herri-
tarren artean. Apurka-apur-
ka pentsioen zuloa estaltzeko 
zergen igoera milaka milioi-
koa izango dela zabaltzen ari 
da.

Egia esanda, agian horrela 
izan beharko da; baina orain 
interesatzen zaidana da azal-
tzea nola gastatu diren edo 
nola xahutzen ari diren guk 
jarri ditugun milaka milioi ho-
riek. 

Gobernuak itsulapikoa 
errekurtsoz hornitu nahi du; 
eta horretarako, hau da, defi-
zita finantzatzeko, zergak igo-
tzea proposatuko digu. Itsu-
lapikoa betetzeko baliabide 
ekonomikoak lortzea garran-
tzitsua da, baina horretarako 
lehenago egiaztatu behar da 
itsulapikoak beste zulorik ez 
edukitzea. Guk jarriko ditugun 
baliabideak beste zuloetatik 
ez jariatzeko. 

Beheko zuloa estali arte, 
goiko aldetik dirua sartzeak 
ez du ezertarako balio. Itsu-
lapikoa sakonean ixtea beha-
rrezkoa da; langileok egin-
dako ekarpenak eta zergen 
igoerak zulo handi horretatik 
alferrik joan ez daitezen. 

Zergak igo baino lehen aha-
legin bikoitza proposatzen 
dut: alde batetik, iruzurgileei 
segika ibiltzea, eta bestetik 
Administraziotik gastuen kon-
trola optimizatzea.

JEZ Sistemas Ferroviarios
Arantzar, z/g • LAUDIO (Araba)

Tel.: 946 721 200  //  infor@jez.es

Graf!k Koop.
Telleria 2 01400 Laudio (Araba)

94 672 65 43
info@grafiksarea.com

www.araba.eus

Paula
Amurrioko kintoa

K intoa i zatet ik geh ien 
gustatzen zaidan gauza da urtez 
urte egiten den tradizioa bizirik 
mantentzen duzula. Tradizio 
hau izugarria dela uste dut. 
Zurekin txikitatik egon den jende 
guztiarekin ikaragarrizko festa 
bat egiten duzu gainera. Ohore 
handia suposatzen du niretzako.

?
_ASTEKO 
GALDERA
Zer iruditzen zai-

zu eskualdean eus-
kara hutsean argi-
taratuko den egun-
karia?

Gartzen
Urduñako kintoa

Niretzat kintoa izatea Urduña 
eta inguruetako ohiturak 
mantentzea da, eta noski, 
lagunekin festa egitea eta ongi 
pasatzea ere. Urte bereko gazte 
guztiak biltzea  da gehien gustuko 
dudana, ikasketak direla eta 
ez garelako asko biltzen, leku 
ezberdinetan egiten ditugulako.

?
_GALDERA

Zer da kinto izatetik 
gehien gustatzen 
zaizuna?

Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.eus
helbidera idatzita.

_gutunak
% 13,12 = 3+5
Uztai Largatxa (Laudio)

Akaso gutuna zintzotasun zorrotzez hasi 
beharko nuke. Urtarrilaren 22ko Laudioko 
Jaien datei buruzko herri-galdeketan bozka 

nulua eman nuen. Zera da kontua, niri Jaiak noiz ditu-
gun bost axola zaidala sakonagoa den eztabaida bati 
heltzen ez diogun bitartean: egungo jai-eredua iraun-
gi da. Programari urrunetik so eginda egia da urtero 
berdina dela dirudiela, baina jaien antolaketen egu-
nerokotasunean murgilduz gero (herritar orori ire-
kiak dauden bileren bidez) argi ikusten dira mugi-
menduak: kultura-talde bakoitzak bere ekitaldia nahi 
du, leku eta egun konkretu batean. Zer dakar horrek 
baina? Integrazio falta. Hots, bi ekitaldiren leku koin-
tzidentziak edota elkar zapaltzeak gertatzen dira. 
Gazteak ez doaz herri-kiroletara, helduak ez doaz 
gazteen jokoetara. Nork bere ekitaldia ateratzen du 
aurrera, eta listo! Batek esango du: “noski, baina hori 
jakiteko murgildu behar”. Ttak! Horra sekretua. Jaiak 
kolektibizatzearen aldeko apustua egin behar dugu. 
Herritik eta herriarentzat leloa egikaritzea. Aurreko 
hileko galdeketak argi utzi zuen jaien datak ez dire-
la interesezko gaia. Beraz, bazter dezagun behingoz 
eta hel diezaiogun hurrengoari. Tresnak aspaldidanik 
ditugu Laudion, bada erabiltzen hasteko garaia.

Josu
Amurrioko kintoa

Argi dago denoi festa gusta-
tzen zaigula, baina pertsonalki 
umeen begirada eta aurpegi irri-
tsuak ikustea gustatzen zait, txi-
kitan guk egiten genuen bezala. 
Kintoak pasada bat ziren! Egun 
hauetan kintoz janzten gara 
arroztasunez eta ohore han-
diz, antzina egiten zen bezala.

Iratxe
Urduñako kintoa

Niretzat aurten kintoa iza-
tea oso gauza berezia da. La-
gun guztiak batera egoteko 
aukera ezin hobea delako, ba-
tez ere. Dudarik gabe, horixe 
da kintoa izateak duen alderik 
onena, baita Urduñako biztan-
le guztientzako jaia antolatzen 
egotea ere.

Esti
Urduñako kintoa

Denok amesten genuen gure 
eguna heltzearekin. Azkenean 
heldu zen eta gehien gustatu zi-
tzaidana, zalantzarik gabe, de-
nok batera Santa Ageda os-
patzen egotea izan zen. De-
nok egotea ez delako erraza. 
Harro sentitzen naiz tradizio hau 
mantentzen laguntzegatik.

Borrokak uztartzen
Unai Vicente (Askapena Aiaraldea)

Aurtengo Askapenaren brigada kanpai-
na berezia izango da, erakunde internazio-
nalistak 30 urte betetzen ditu eta. Joane-

ko eta etorriko elkartasuna bultzatzeko antolatzen 
ditu Askapenak Brigadak, munduko erresistentziak 
ezagutzeko eta gerora Euskal Herrian zabaltzeko. 
Era berean, Euskal Herriko Askapen Mugimendua-
ren berri emateko egiten dira, eta gainerako herri 
langile eta zapalduekin zubi lan bat eraikitzeko. Aur-
ten aurreko urteetako dinamikekin jarraituko da. Be-
raz, alde batetik Abya Yalako prozesuen jarraipena 
egingo da, dauden erresistentzia esperientziak bizi-
tzeko. Kubarako brigada izango da berrikuntza. Bes-
tetik, Europako herri zapalduetako erresistentzia 
eta alternatibak partekatzeko, Herrialde Katalane-
tako brigadaz gain, Bretainia ZAD eta Italiako espe-
rientziak ezagutzeko aukera egongo da; Palestinako 
brigadaz ahaztu gabe. Sionismorik gabeko Euskal 
Herria sortze bidean, bertako borroka ezagutu eta 
BDZ kanpaina hemen berriz zabaltzeko. 

Horregatik, Euskal Herriko internazionalista guz-
tiei dei egiten diegu gurekin brigadetan parte har-
tzera eta borrokak uztartzen jarraitzera urteurren 
berezi honetan.
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_herriz herri
ArakaldoLaudio

Amiantoa dagoen 
edo ez jakiteko 
analitikak egingo 
dira ikastetxeetan

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Laudioko Udalak jakinarazi du 

analitikak egingo dituela udal ikas-
tetxeetan amiantoa dagoen edo 
ez jakiteko. Udal eraikin guztietan 
egingo dituzte azterketa horiek, 
baina ikastetxeetatik hasiko dira. 
Amets Meazak adierazi duenez, 
mota horretako analitikak egiten 
dituen enpresa batekin hitz egin 
dute dagoeneko. 

Helburua da minbizia eragiten 
duen material hori eskoletan da-
goen edo ez ziurtatzea. Azter-
keten emaitzak baiezkoa eman-
go balu, neurriak hartuko lituz-
ke udalak, “zutabeak estalita edo 
dagoen amiantoa kenduta”. Hala 
ere, Meazak azaldu du ezingo du-
tela amianto guztia aurten kendu 
“arrazoi ekonomikoengatik”. Hori 
dela eta, zinegotziak erantsi du 
Eusko Jaurlaritzarekin hitz egin-
go dutela, ekonomikoki lagundu 
dezakeen ikusteko.

Uralita eta fibrozementua
Bi dira momentuz amiantoa 

kentzeko egingo dituzten obrak. 
Batetik, fibrozementuzko plaka 
batzuk kenduko dituzte Latiorro-
ko Ikastetxetik. Aretako Fabian 
Legorburu hezi gunean, aldiz, 
uralita bat kentzeko lanak egin-
go dituzte. Udan egingo dituzte bi 
obra horiek. 

% 6ko soldata igoera eta arreta 
zerbitzua luzatzea proposatuko 
du Udal langileen hitzarmenak

Udal langileak, hitzarmenaren aldeko elkarretaratzean. / aiaraldea.eus 

Gobernu taldeak jakinarazi du 
otsaileko udalbatzan eztabaida-
tuko dutela udal langileen hitzar-
men berria. Berez, EH Bilduko tal-
deak adostasuna erdietsi du sin-
dikatuekin. 17 bilera behar izan di-
tuzte horretarako.

Prestatutako hitzarmena 
2015ean sartuko litzateke inda-
rrean 2019an iraungitzeko, izan 
ere, 6 urte eman dute langileek 
hitzarmenik gabe.

Soldatan % 6ko igoera
Jon Ander Altube alkateordeak 

adierazi du soldataren inguruan bi 
puntu zehaztu direla akordioan. 
Hala, KPIk aginduko du  igoera-
ren kopurua eta, gutxienez, % 1 
igoko dute urtero. Horrez gain, 
kalkulatu dute azken urteetan 

erosteko gaitasunaren % 6  gal-
du dutela udal langileek; horre-
gatik modu mailakatuan berres-
kuratzea adostu dute.

Arreta zerbitzua arratsaldez
Gainera, herritarren arreta zer-

bitzua luzatuko dute arratsaldez 
ere eskaintzeko. Horrek aldake-
tak ekarriko ditu zenbait langile-
ren baldintzetan.

Lan kalitatea
Enplegu duina sortzeko kon-

promisoa dela eta, dauden pos-
tuak mantendu eta finkoak sus-
tatuko dituzte, azpikontratetan 
klausula sozialak ezarriko dituz-
te, euskarazko trebakuntza eskai-
niko dute, eta lan-poltsa berriak 
egingo dituzte, besteak beste.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Hirigintza 
proiektuak erabaki 
dituzte herritarren 
artean

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Batzar irekia egin dute Arakal-

doko udaletxean Udalak deituta. 
Bilera horren xedea izan da herri-
tarrek zehaztea aurten zein hiri-
gintza proiektu gauzatu. Udaletik 
hainbat proiektu proposamen era-
man ziren, eztabaidatu eta lehen-
tasuna zeini eman erabakitzeko. 

Balorazio positiboa
Jabi Asurmendi alkatea pozik 

azaldu da bilerak izan duen ha-
rrerarekin. “20 familia gertura-
tu dira, eta hori emaitza positiboa 
da Arakaldon 50 familia bizi dire-
la kontuan hartuta”. Jendeak “gus-
tura eta aktiboki” parte hartu due-
la gaineratu du alkateak, eta azpi-
marratu du erabakiak “aho batez” 
hartu direla; eta Udalak bat egi-
ten duela bertan hartu diren era-
bakiekin.  

Galdetegiak etxeetara
Asurmendik kontatu du bilera-

ra gerturatzerik izan ez duten he-
rritarrek ere ekarpenak egin ahal-
ko dituztela. Horretarako, galde-
tegi bat banatuko du Udalak herri-
ko etxeetatik, nahi duen orok parte 
hartzeko aukera izan dezan. 

Hirigintza proiektuak zehaztu 
ostean beste bilera ireki bat dei-
tuko du Udalak, 2017ko aurrekon-
tuak osatzeko.

Alberto Aceroko 
parkea kendu dute 
etxebizitzen obrak 
abiatzeko

ERREDAKZIOA I 
Aitor Aspuru Saez

25 eta 30 hilabete arteko irau-
pena izango dute obrek. Parkeko 
eremua hesitu dute dagoeneko. 
Lanek eragina izango dute Ner-
bioi kaleko oinezkoen trafikoan, 
eta aparkaleku gutxiago egongo 
da plazako inguruetan.

LAB, CCOO eta UGT sindika-
tuek elkarretaratzea egin zuten 
asteartean salatzeko Guardian 
enpresak zilarreztatzeko azpie-
giturak eta lanak kanpora bidali-
ko dituela. Uztailean itxiko dituz-
te azpiegiturak beste leku bate-
ra eramateko. 19 langile aritzen 
dira instalazio horietan eta, nahiz 
eta ez dituzten kaleratuko -bes-
te postuetan kokatuko dituzte-, 
LABek azaldu du horrek lanpos-
tuen galera ekarriko duela. 

Sindikatuen kezka
Arduratuta dagoela zabaldu 

du LABek oharrean. Izan ere, itxi-
ko den ekoizpen ildoa errentaga-
rria da; eta, ondorioz, bi linea bes-

terik ez dira geratuko lantegian; 
“Float” eta “Parabrisas”, hain zu-
zen. Sindikatuaren susmoen  ara-

bera, Guardian enpresako zuzen-
daritzak ekoizpena eta lanpostuak 
murriztu nahi ditu.

Guardianek zilarreztatzeko instalazioak 
itxi eta kanpora bidaliko ditu

Elkarretaratzea egin zuten asteartean lantegi aurrean.  / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez
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Duela zenbait aste hasi ziren 
Okondoko frontoia berritzeko 
lanak. Eraikina erabat birmolda-
tzen ari dira. 

Estruktura guztiz aldatzea da 
asmoa: pareta berriak eraikiko 
dituzte eta LED argiak, errebo-
tea eta markagailu digitala jarri-
ko dituzte, besteak beste. Sergio 
Tatok adierazi du obrak 450.000 

euroko aurrekontua duela, baina 
ziurtatu du inbertsio hori ez due-
la Udalak bere gain hartuko, Ara-
bako Foru Aldundiaren eta Eus-
ko Jaurlaritzaren Erein planaren 
diru-laguntzen bidez finantzatu-
ko delako. 

Obrak abuzturako amaituta 
egotea aurreikusi du Okondoko 
alkateak.

_herriz herri

Amurrio Okondo

“AmurriokoEkin” ekimenaren bi-
dez jasotako proposamenak aur-
keztu ditu Amurrioko Udalak. Au-
rrekontu parte-hartzaileak gara-
tzeko prozesu bat da “AmurrioE-
kin”. 

Egitasmoaren bidez herritarrek 
erabaki ahal izango dute zer egin 
udal-aurrekontuaren zati batekin:  
200.000 euro aurten, eta beste 
horrenbeste 2018an.

Urtarrilaren 15ean amaitu zen 
prozesuaren lehen fasea, propo-
samenak aurkeztekoa. 379 ideia 
jaso dira fase horretan. 

Prozesuaren dinamizatzaileek 
azaldu dute 17 proposamen ge-
ratu direla kanpoan, ezarritako 
baldintzak betetzen ez zituztela-
ko. Modu horretan, 362 proposa-
men geratu dira.

Proposamenen bozketa
362 proposamen horietatik 

245 errepikatu egin dira, dinami-
zatzaileen arabera. Hori dela eta, 
47 proposamenetan bateratu di-
tuzte ekarpenak. Hori dela eta, 164 
ekarpen igaroko dira prozesuaren 
hirugarren fasera.

Hirugarren fasearen xedea da 
164 proposamen horietatik 20 
hautatzea, hainbat irizpide jarrai-
tuta.

Amaitzeko, bozketa egingo dute 
hogei proposamen horien artetik 
zeintzuk egin erabakitzeko. 16 ur-
tetik gorako amurrioar guztiek 
eman ahalko dute botoa. Udale-
tik jakinarazi dute ez dakitela orain-
dik bozketa noiz eta nola egingo 
den, baina maiatza-ekaina aldera 
egitea aurreikusi dute.

Aurrekontu parte-hartzaileen 
prozesuko proposamenak 
aurkeztu dituzte

Prentsaurrekoa egin dute proposamenak aurkezteko.  Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Okondo aurrera taldea utzi du 
Amaia Sadaba zinegotziak

Amaia Sadaba Sergio Tato alkatearekin, artxibo irudi batean. /aiaraldea.eus

Okondo aurrera utzi du Amaia 
Sadaba zinegotziak. Iragan oste-
gunean eginiko Udal Osoko Bilku-
ran eman zuen bere erabakiaren 
berri. Sadabak azaldu du eraba-
ki hori hartu duela ez duelako bat 
egiten udal-taldeak gauzak egite-
ko izan duen moduarekin.

Zinegotziak azaldu du “oso mo-
mentu gogor eta desatseginak” 
bizi izan dituela udal-taldean. 
“Saiatu naiz taldeko kideekin eta 
udaletik kanpoko jendearekin ara-
zo horiek konpontzen, baina ezi-
nezkoa izan da”. 

Uneoro baztertu dutela salatu 
du zinegotziak. “Barne bilera guz-
tietan baztertu naute, eta hori da 
min gehien eman didana”. Hala ere, 
Sadabak adierazi du udalean jarrai-

tuko duela, “zinegotzi ez-adskriba-
tu” gisa.

Alderdiz aldatzearen akusazioa
Okondo Aurrera taldeak oha-

rra zabaldu du Amaia Sadabaren 
egoerari buruz. Zentzu horretan, 
zinegotziak alderdia uztea “trans-
fugismotzat” jo du. Izan ere, Okon-
do Aurrerak uste du Amaia Saba-
dak EH Bildura joko duela: “bere 
esanetan, Amurrioko EAko kidee-
kin harremanetan izan da erabakia 
hartu baino lehen”.

Akusazio horiek gezurra direla 
adierazi du Sadabak, eta plenoan 
deklaratu zuena berretsi du. EAJk, 
bere aldetik, Sadabaren erabakia 
txalotu du eta elkartasuna adie-
razi dio. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Udan amaituko dira Okondoko 
frontoiko obrak

Duela aste batzuk hasi ziren obrak. Argazkia: Okondoko Udala

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Artziniega

Desfibriladore publikoa jarri dute Artziniegako 
alde zaharrean, Hiriko Atea gimnasioan

Hiriko Atea elkartearen egoitzan dago aparailua. Argazkia: Hiriko Atea

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Desfibriladore publikoa jarri du 

Artziniegako Udalak herriko Alde 
Zaharrean dagoen “Hiriko Atea” 
gimnasioan. Gunea kudeatzen 
duen elkartearekin hitzarmena 
egin du horretarako. Udaletik ja-
kinarazi dute aparailua erabiltze-
ko giltza udaletxean eta La Vila 
zein Ostargi tabernetan egongo 
dela. Gimnasioaren 100 erabiltzai-
leek ere giltzaren kopia bana iza-
nog dute. 

Diru-laguntza 
eskatu dute Lucas 
Rey eta Zabaleko 
hobetzeko

ERREDAKZIOA I 
Aitor Aspuru Saez

Amurrioko Udalak zenbait obra 
egingo ditu Lucas Rey eta Zabale-
ko ikastetxeetan. 

Alde batetik, Lucas Rey Ikaste-
txean instalazio elektrikoa berri-
tzearen lehenengo faseari ekin 
nahi diote. Gainera, jolastokiko 
hesia aldatzeko prest dago, se-
guruagoa izan dadin. Bukatzeko, 
beheko solairuko gela margotu-
ko dute, hezetasunak eragindako 
orbanak estaltzeko. Egitasmo ho-
riek 47.673,31 euro balioko dute.

Bestetik, Zabaleko Ikastetxeko 
fatxadan konponketak egin nahi 
dituzte eraginkortasun energe-
tikoa hobetzeko (arotzeria lanak 
eginez eta beira bikoitzak jarrita 
leihoetan).

39.550,02 euroko aurrekontua
Horrez gain, gimnasioko be-

rogailuetan babesteko materia-
lak instalatuko dituzte. Udaletik 
jakinarazi dute bi lanak egiteko 
39.550,02 euro inbertitu behar-
ko dituztela, diru-laguntzen bidez  
ordainduko dute % 60. 
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Orozkoko Udalak Hegoalde au-
zoan eraikiko du anbulatorio be-
rria. Proiektuak 744.000 euro ba-
lioko du; zergak, arkitektura or-
dainsariak eta lan zuzenketak 
barne.

Eraikuntza bi fasetan egin-
go dute. Aurten hasiko dira la-
nak, osasun zentroaren egitu-
ra gauzatuko dute. Horretarako 
160.000 euro baliatuko dituzte. 
Osoko Bilkurak onartu legez, uda-
leko soberakinekin finantzatuko 
dute fase hori.

Bigarren fasea, 2018an
Bigarren fasea 2018ko aurre-

kontuetan jaso beharko du Oroz-

koko Udalak. Udaletik jakinarazi 
dute proiektua arkitektura estu-
dio batek gauzatu duela, Galda-

kaoko ESIaren, anbulatorioko lan-
gileen eta Udaleko aparejadorea-
ren laguntzarekin.

_herriz herri

Orozko Aiara

Berdintasuna sustatzeko 
graffiti tailerra egingo dute

Graffiti tailer bat. Argazkia: Arratiako Udalen Mankomunitatea

Aiarako Udalak hainbat ekintza 
prestatu ditu udalerriko ume eta 
gazteentzat. Otsailaren 27an eta 
28an graffiti tailerra egongo da 
Luiaondoko frontoian. 10:00eta-
tik 13:30era izango da tailerra bi 
egunetan. 

Ekintzaren prezioa 2 euro-
koa izango da. Udaletxean edo 
Luiaondoko bulegoan eman 
behar da izena, otsailaren 13a 

baino lehen. Plaza kopurua mu-
gatua  da: 15 gaztek eman ahal-
ko dute izena gehienez. Azkarren 
apuntatzen diren umeek izango 
dute lehentasuna.

Emakumezko eta gizonez-
koen arteko berdintasuna susta-
tzea izango da tailerraren helbu-
rua. Joana Mancisidor artista eta 
graffitigile arrasatearrak eskai-
niko du tailerra.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Arrankudiaga-Zollo
Urduña

Bigarren eskuko merkatu 
txiki solidarioa egingo dute 

Bigarren eskuko merkatu txiki 
solidarioa egingo dute datorren 
igandean (otsailak 12) Arranku-
diagako Gizarte Etxean. 

Nahi duen herritar orok hartu 
ahal izango du parte merkatuan, 
objektuen trukea eginez edo pre-
zio sinboliko batean saldu edo ero-
sita. Jostailuak, arropa. liburuak, 
zapatak, poltsak, trasteak... de-

netariko objektuak eraman ahal 
izango dira. 

Gizarte Etxetik jakinarazi dute 
soberan geratzen diren gauzak 
irabazi asmorik gabeko elkar-
te batera bideratuko direla. Sal-
mentan lortzen den dirua, aldiz, 
herrian ekintza solidario bat egi-
teko baliatuko da, oraindik zehaz-
tu gabe badago ere.    

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Herritarrek hautatuko dituzte aurtengo 
Otxomaioetako ordezkariak  

Maria Barbero izan zen txupinera  iaz.

ERREDAKZIOA I Ainhoa Basarrate Astobiza

Otxomaio Jaietako Batzordeak 
epe bat zabalduko du Urduña-
ko herritarrek aurkeztu ditzaten 
haien proposamenak aurtengo 
jaietako pregoilaria eta txupine-
roa hautatzeko. 

Horretarako mezu bat bidali 
beharko da zikoina@urduna.com 
helbidera. Tartea zabalik egon-
go da otsailaren 13tik martxoa-
ren 10era. Batzordeak jasotako 
izen guztiak aintzat hartu ondo-
ren hartuko du erabakia eta izen-

datuko ditu 2017ko jaietako pre-
goilaria eta txupina jaurtiko duen 
pertsona. 

Batzordeak jaietako ordezkariak 
aukeratzeko horrelako prozesua 
martxan jartzen duten lehenen-
go aldia da honakoa, iaz hiriko el-
karteek izan zuten proposamenak 
egiteko aukera. 

Maria Barbero moto gidaria izan 
zen txupinera 2016an eta Olaran 
txoko elkartea izendatu zuten pre-
goilari. 

Bi fasetan eraikiko du Udalak Hegoalde 
auzoko anbulatorio berria 

Orozkoko gaur egungo anbulatorioa. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez
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2015eko maiatzaren 19an 
atxilotu zintuzten. Nola oroi-
tzen duzu egun hura?

Egunero bezala irten nintzen 
etxetik. Kalera ateratzean zain 
nituen kalez jantzitako bi Guar-
dia Zibil. Niregana hurbildu eta 
eurekin joan behar nintzela 
esan zidaten. Hasiera batean ez 
zizkidaten atxiloketaren arra-
zoiak esan. Auto batean sartu 
eta La Salveko kuartelera era-
man ninduten. Bertan ordu ba-
tzuk eman ostean, askatu egin 
ninduten. Terrorismoa gora-
tzearen akusaziopean, epaike-
taren zain nago.

Ia bi urte itxaron behar izan di-
tuzu epaiketa izan arte. 

Hilabete batzuk itxaron behar 
izan genituen deklaratzeko. Den-
bora tarte horretan salaketa ja-
rri genion Guardia Zibilari atxilo-
tuak izan ginenok, gure atxiloke-
tan gauza batzuk txarto egin zi-
relako. 

Ez zizkiguten operazioaren 
arrazoiak esan, ez zuten gu atxi-
lotzeko beharrik. Beste jende as-
kori eskutitza iristen zaio etxe-
ra, Madrilera deklaratzera joan 
behar duela esanez. Baina gure 
kasuan, sekulako operazioa 
prestatu zuten, gero poli-
zia-etxean paper hori 
emateko. Azkenean 
Amurrioko Epai-
tegian deklara-
tu genuen Au-
dientzia 

Nazionalarentzat, bideokonferen-
tzia bidez. Propaganda operazio 
bat izan zen. Asko gustatzen zaie 
espainiarrei euren telebistetako 
albistegietan erakustea egun ba-
karrean 25 pertsona atxilotu di-
tuztela. Gero guzti  horietatik oso 
kasu gutxi iristen dira epaiketa-
ra. Beti ikusi ditugu halakoak he-
rri honetan.

Guardia Zibilak zuri buruz ida-
tzitako txostena irakurri ahal izan 
duzu. Zer proba erabiltzen dituzte 
zure aurka?

Azpimarratu nahiko nukeen 
lehen gauza da zenbat denbora 
pasatzen duten ni bezalako per-
tsona bat jarraitzen. Denok dakigu 
poliziak telefono konpainiari deitu-
ta lortzen dituela gure ordenagai-
lu eta mugikorren IPak. Gure ka-
suan sekulako ikerketa egin dute. 
Informean azaltzen da asko txio-
katzen dudala Amurriori buruz, 

nire herria baita. Amurriokoa nin-
tzela “susmatzen” hasi omen ziren 
horrela. Orduan gauza bitxi bat 
jaso zuten txostenean. Nire aita 
duela bospasei urte hil zen, eta nik 
urtero jartzen diot Twiterren esal-
ditxoren bat omenaldi gisa. Poli-
ziek egun horretan Amurrion nor 
hil zen ikertu zuen, eta nire aitaren 
eskela topatu zuten. Nire aitaren 
eskela dago informean. Izugarria 
iruditzen zait hori.

Zein txiorengatik egozten dizu-
te terrorismoa goratzea?

Milaka txio egin ditut Twiterren 
kontua sortu nuenetik. Mezu guz-
tietatik zazpi hautatu dituzte ba-
karrik. Nire ustez,  benetan axola 
zaiena ez da zazpi txio horien argi-
talpena, gainontzeko guztiak ida-
tzi izana baizik. Nire aurka dutena 
da astebururo presoen inguruan 
idazten dudala, edota etxegabe-
tze bat dagoenean bertan egini-
ko argazkiak sareratzen ditudala. 
Maitasuna da nire aurkako epaike-
tan kondenatu nahi dutena. Zazpi 
mezu horietako bat Pablo Goros-
tiagaren ongietorri egunekoa da. 
Guardia Zibilak dio “terrorismoa” 
goratzen dudala mezu horretan.

Otsailaren 27an izango duzu 
epaiketa Madrilen, Entzutegi Na-
zionalean.

Nik badakit Madrilera doan edo-
zein euskaldun erruduntzat jo-
tzen dela. “Madrilera bazoaz zer-
baitegatik izango da”. Altsasuko 
gazteak kartzelan jarraitzen dute, 
epaituak izan gabe. Madrid Arena-
ko jabea lau urteko kartzela zigo-
rrera kondenatu zuten, bertan hil-
dako lau neskengatik; eta kalean 
dago. Hori dela eta, ez dut ezer 
onik espero. Amatzeko, eskerrak 
eman nahiko nizkieke elkarta-
sun eta maitasuna erakutsi dida-
ten pertsona guztiei. Gaur ni izan 
naiz, atzo beste batzuk izan ziren 
eta bihar beste batzuk izango dira. 
Guztion arazoa da adierazpen as-
katasunaren urraketa.

BIDEOA: 
Alfredo Remirez 

Marañoni eginiko 
elkarrizketa

Asier
Amondo
AEK

_Hankamotz

Korrika badator!

A pirilaren 6an eta 
7an, 20. KORRIKA 
izango dugu Aiaral-
dean. Aurten, as-

kok eta askok eskatu izan du-
zuen bezala, ordu egokian iga-
roko da gure eskualdetik; beraz, 
ordua ezin daiteke aitzakia izan 
gure herriko kaleak ez betetze-
ko; euskararen zein KORRIKA-
ren aldarria lau haizetara ez he-
datzeko. “BATZUK” diogu 20. 
KORRIKA honetan, zergatik? 
Euskara hizkuntza, kultura eta 
mundu bat delako: bertoko hiz-
kuntza, gure kultur izaera, eta 
munduan nor izateko modua. 

AEK-k Euskal Herri euskaldu-
na du helburu, askotariko mun-
dua baitu amets. Hizkuntza eta 
hiztun guztiak berdintasunean 
biziko diren Euskal Herria eta 
mundua nahi ditu. Justizia kon-
tua da: hizkuntza gutxitu baten 
biziraupenerako babesa eta hiz-
tunen eskubideen defentsa. He-
rritar guztiok bizi behar dugula-
ko aukera-berdintasunean egu-
nero, plaza guztietan. Nik, hik, 
hark. Guk, zuk, zuek, haiek. Bat 
eta batzuk: nire hizkuntza, zure 
hizkuntza; gure kultura, gure 
kulturak; mundu hau, mun-
du hauek. Finean, hizkuntza ba-
ten alde egitea guztien alde egi-
tea da. Baten eta batzuen mun-
duaren alde. Kultura unibertsa-
laren alde.

Horrenbestez, jakin ezazue 
gonbidatuta zaudetela hizkun-
tza-berdintasunaren aldeko jai-
ra. Mundu unibertsalagoa sor-
tu nahi dugu. ZUK izatetik BAT 
izatera; hala, BATZUK asko izan-
go gara!

_jendartea
ALFREDO REMIREZ MARAÑON (@ErreHarria)
“Ez zaie axola txio horiek idatzi izana, mezu 
horien atzean dagoena baizik”
ALFREDO REMIREZ MARAÑON (Amurrio, 1980) Espainiako Entzutegi Nazionalean epaituko dute sare 
sozialetan terrorismoa goratzea egotzita. Bi urteko espetxeratzea, 5 urteko zaintzapeko askatasuna eta 16 
urteko inhabilitazioa eskatzen diote. “AlFREEdo” elkartasun eguna egingo da Amurrion larunbatean. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

“Propaganda 
operazio bat 
izan zen gure 
atxiloketa. Nire 
aitaren eskela 
dago Guardia 
Zibilaren 
txostenean, 
izugarria 
iruditzen zait”

“Elkartasuna 
eta maitasuna 
erakutsi didaten 
pertsona guztiak 
eskertu nahi 
ditut. Guztion 
arazoa da 
adierazpen 
askatasunaren 
urraketa”

“Nire aurka 
dutena da 
astebururo 
presoen 
inguruan idazten 
dudala, edota 
etxegabetzeak 
daudenena 
bertan eginiko 
argazkiak 
sareratzen 

ditudala”
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Espainiako Entzutegi Naziona-
leak epaituko dituzte Beñat Ereño 
eta Aitor Martinez gazte laudioa-
rrak. Martinezek azaldu du urte-
beteko kartzela zigorra, 2.520 eu-
roko isuna eta urtebeteko zaintza-
peko askatasuna eskatzen diete-
la biei. 

ETAren aldeko pintaketa batzuk 
egitea da egozten dieten delitua. 
Baina Martinezek adierazi du eu-
rak ez direla izan pintada horiek 
egin dituztenak eta muntaia poli-
ziala dela dena. Gazteak jakinarazi 
du irudietan agertzen den pertso-
na eskuinez egin zituela pintaketak 
eta bera ezkerrez idazten duela. 
Hortaz, euren ideiengatik epaituko 
dituztela ziurtatu du Martinezek. 

Polizien kolaborazio eskaintzak
“Iragan abenduaren 16an Er-

tzaintza gure etxeetara joan zen 
goizeko zazpietan, eta Laudioko 
polizia-etxera joanarazi ziguten”, 
azaldu du Beñat Ereñok. Bertan 
adierazi zieten pintaketa batzuk 
egiteagatik ikertu zituztela. Gaz-
teek salatu dute poliziek “kolabo-
razio eskaintzak” egin zizkietela 
akusazioak ukatu zituztenean. 

Urtarrilaren 11an deklaratu zu-
ten Amurrioko epaitegian, Entzu-
tegi Nazionalarekin bideokonfe-
rentzia eginez. “Ez ziguten ia ezer 
galdetu, eta aitortu egin zuten Er-
tzaintzaren txosteneko bideo-iru-
dietan ez dela ezer ikusten”, ziur-
tatu dute gazteek. 

Entzutegi Nazionalean 
epaituko dituzte Beñat 
Ereño eta Aitor Martinez

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Orro(1) ozen batek Urduñako bi-
zilagun ugari esnatu zituen 1912ko 
otsailaren 2ko goizaldean. La Mue-
ra bainuetxetik gertu sortu zen za-
rata, lurpetik zetozen danbada ba-
tzuen ondorioz. Zerbait mugitzen 
ari zen hiriaren azpian.

Hurrengo eguneko egunkariek 
jaso zuten notizia: 60 metro lur in-
guru hondoratu omen ziren. Lu-
rrak bainuetxearen iturria irentsi 
zuen, sakonera handiko zulo bat 
sortuz. Horrela jaio zen “Urduñako 
osina” izenarekin ezagutzen dena, 
“Arbietoko urmaela(2)” bezala ere 
ezagutzen dena (osinaren barruan 
dagoen uragatik).

Gertatutakoak badu azalpen 
geologiko argi bat: “Diapiro bate-
ko materiala disolbatzean sortu 
zen osina”. Hala azaldu du Bizkai-
ko Foru Aldundiko Ingurumen Eba-
luazio arduraduna den Xabier Itu-
rrate Garrellek. Osaera geologiko 
bat da diapiroa, igeltsu eta buzti-
nez osatutakoa gehienbat. Mate-
rial horiek oso disolbagarriak dire-
nez, denboraren poderioz kobazu-
loak sortzen dira diapiro geruzak 
zeuden tokian. Kobazulo horietako 
baten sabai(3) baten kolapsoa, hori 
da duela 105 urte Urduñan gerta-
tu zena. 

Zer esan handia eman zuen osi-
nak XX. mendean. 1964. urtean bi-
lakatu zen egunkarietako titularren 
protagonista berriz, fenomeno bitxi 
baten ondorioz. Garaiko komunika-
bideen arabera, putzutik zetorren 

danbada bat entzun zuen La Mue-
ra inguruetan zegoen zaindari ba-
tek, abuztuko gau batean. Burbuilak 
atera ziren uretatik, likido koipetsu 
batek osatuak. Substantzia hori pe-
trolioa izan zitekeenaren zurrumu-
rrua zabaldu zen orduan.

Teknikari talde bat bertaratu zen 
orduan Urduñara, putzuaren azpian 
“urre beltzez” betetako putzu bat 
egon zitekeen aztertzeko. Komuni-
kabideek jarraipen zabala egin zio-
ten gaiari, hainbat espekulazio eta 
teoria plazaratuz. Hala ere, egin zi-
ren ikerketek ez zuten emaitza po-
sitiborik utzi, eta sortutako burbui-
lek laster galdu zuen airea.

Ondare biologikoa
Laku bizia da Arbietokoa. Gaur 

egun zortzi metroko sakonera du 
putzuak, eta landare eta animali es-
pezie ugari topatu daitezke bertan, 
tokikoak gehienak. URA agentziak 
2013an eginiko ikerketa baten ara-
bera, fitoplaktona da ur barruan 
topatu daitekeen landarerik na-
barmenena, eta lau dira putzuan 
bizi diren arrain motak. Horietatik 
hiru (Graellseko barboa, loina eta 
ezkailua) autoktonoak dira; bakarra 
da espezie arrotza(4) (Zamo txikia).

Zortzi metroko sakonera du osinaren barruan dagoen urmaelak. Argazkia: ADRAtan elkartea.

Diapiro baten 
materiala 
disolbatzean 
sortu zen osina

1964 urtean 
zabaldu zen 
osinaren azpian 
petrolioa egon 
zitekeenaren 
hipotesia

Hainbat 
animalia 
eta landare 
espezie bizi dira 
urmaelean

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Hiriako historian protagonismo handia izan du urmaelak, 1912ko 
otsailaren 12an jaio zenetik gaur arte.

Hiztegi lagungarria 
Orro(1), zarata, oihu / Urmae-

la(2), putzua / Sabaia(3), teilatua / 
Arrotza(4), kanpokoa  

Urduñako osinak 105 urte
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 Imajinatu egoera hau: Ainhoa 
eta Ahmed lagunak dira. Adin bera 
dute eta auzo berean bizi dira. Elka-
rrekin doaz goizero eskolara gura-
soen eskutik helduta, harik eta bi-
degurutze batekin topo egiten du-
ten arte. Ahmed auzoko eskolara 
doa. Ainhoak, aldiz, bide luzeago 
bat hartzen du, apur bat urrunago 
dagoen ikastetxe batera joateko.

Antzeko egoera bat gertatzen 
da Laudion, Lamuza Ikastetxean. 
Horren lekuko zuzena da Lami-
na Bahia. Bi umeren ama da bera. 
Hiru urte ditu batak eta zazpi bes-
teak. Biak daude Lamuza Ikaste-
txean, hori baita euren etxetik hur-
bilen dagoen eskola. “Baina badau-
de Ugartetik jaitsi eta Lamuzara 
joan ordez, umeak Latiorrorantz 
eramaten dituzten gurasoak, bi es-
kolak publikoak direnean”, azaldu 
du jatorriz sahararra den emaku-
meak, “mingarria da hori egitea, ez 
dut ulertzen”.

Aspaldidanik gertatzen den 
egoera da hori. Hala diote Lamu-
zako Guraso Elkarteko kideek. “Az-
ken urteetan nabarmen handitu da 
beste jatorri batzuetako umeen 
ehunekoa eskolan”, azaldu du el-
karteko kidea den Fran Redondok. 
Horren arrazoia zein den ere aipa-
tu du: seme-alabak beste eskola 

batzuetara eramaten dituztela au-
zoan bizi diren eta jatorriz Laudio-
koak diren guraso askok.

Kultur aniztasunaren balioa
Guraso elkartetik azpimarratu 

dute beste jatorrietako haurrak 
egotea ez dela inondik inora arazo 
bat, kontrakoa baizik. “Kultur aniz-
tasuna oso gauza aberasgarria da 
gure seme-alabentzat”, azaldu du 
Rocio Serranok, Guraso Elkarteko 
beste kide batek. Hala uste du Re-
dondok ere: “Kultur anitzeko gizar-
te baterantz goaz, oso positiboa 
iruditzen zait nire seme-alabak ho-
rretan heztea. Nire semeak imanei 
edota koranari buruz hitz egiten du, 
gauzarik ohikoenak izango bailiran. 
Gurasoak gara aurreiritziak ditu-
gunak, umeek ez dute halakorik”.

Guraso elkartetik adierazi dute 
ez dela egia kulturen arteko elkar-
bizitzak emaitza akademikoetan 
eragiten duenik. “Bataz besteko-
tik gora daude Lamuza Ikastetxe-
ko ikasleen notak”, azaldu du Se-
rranok. Guraso elkarteko kideak 
ziurtatu du guztiz arrunta dela el-
karbizitza eskolako ume zein gu-
rasoen artean. Bahiak ere bat egin 
baieztapen horrekin. “Nire alaba-
ren lagun onena ‘hemengoa’ da, 
eta elkarrekin doaz beste klase

-kideen urtebetetzeetara”. Gura-
so elkarteko kideek argi dute: “Ara-
zoa ez da eskola honetara immi-
granteen seme-alabak datozela, 
‘hemengoek’ euren seme-alabak 
beste eskola batzuetara erama-
ten dituztela baizik”.

“Arrazismo eta klasismoa”
Bere esperientzia pertsonale-

tan oinarritu du Rociok baieztapen 
hori. “Nire seme-alabak Lamuzan 
ikasten dutela esaten dudanean 
askok begiratzen naute arraro, 
bertan immigrante asko daudela 
esaten didate”. Ikastetxeak ate ire-
kien jardunaldiak egiten dituenean 
ere bizpahiru familia baino ez dira 
gerturatzen, eskolaren zuzenda-
ria den Maria Angeles Fernandez 
Cassiok azaldu duenez.

“Badaude euren aiton-amo-
nen etxeetan erroldatuta dauden 
umeak, Lamuzakoa ez den beste 
ikastetxe batera joan ahalko di-
rela ziurtatzeko”, adierazi du Re-
dondok. Horren guztiaren atzean 
“arrazismoa eta klasismoa” ezku-
tatzen dela uste du Guraso Elkar-
teko kideak.

Fernandez Cassiok azaldu du La-
muzan familia pobreetatik dato-
zen ume ugari biltzen direla, esko-
la kontzertatu batera joateko diru-

Lamuza Ikastetxeko umeak, “Hegan egiten” bideokliparen irudi batean. Argazkia: Luis Vil

_erreportajea

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Auzo berean bizi arren eskola 
ezberdinetara doazen umeak

Urteak daramatza Laudioko 
Lamuza Ikastetxeak egoera bera 
bizitzen: Auzoan bizi diren guraso 
askok herriko beste ikastetxeetara 
eramaten dituzte euren seme alabak, 
pentsatzen dutelako Lamuzakoan 
beste jatorri batzuetako haur 
gehiegi daudela. Hala salatu du 
eskolako Guraso Elkarteak. Horren 
atzean “arrazismoa eta klasismoa” 
ezkutatzen direla salatu dute 
gurasoek eta azpimarratu dute 
garrantzitsua eta aberasgarria dela 
umeak kultur aniztasunean heztea.

Fran Redondo
Guraso Elkarteko kidea

“Arazoa ez da Lamuzara 
immigranteen 
seme-alabak datozela, 
‘hemengoek’ euren 
seme-alabak beste 
eskola batzuetara 
eramaten dituztela 
baizik”

“Arrazismoa eta 
klasismoa ezkutatzen 
dira honen guztiaren 
atzean”

Lamina Bahia
Gurasoa

“Mingarria da Ugarteko 
jende askok seme-alabak 
Latiorro Ikastetxera 
eramaten dituela ikustea”

“Elkarbizitza ona da 
eskolako haur zein 
gurasoen artean, ez dago 
inolako arazorik”
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rik ez dutenak. “Jende batek ez du 
bere seme-alabak jende pobrea-
rekin nahastu nahi”, adierazi du 
zuzendariak. Serranoren arabera, 
“ezjakintasun handia” dago gura-
soen artean. Guraso elkarteko ki-
deak gaineratu du ez duela inolako 
zentzurik umeen artean horrelako 
bereizketa bat egitea, “gero denak 
institutuan batuko direlako Biga-
rren Hezkuntzara iristean”.

Hainbat bilera egin ditu eskola-
ren zuzendaritzak Eusko Jaurlari-
tzarekin. Baina Hezkuntza Sailetik 
adierazi diete ez dagoela zer eginik, 
legez ezin delako ekidin(1) gurasoek 
seme-alabak herriko beste esko-
la publiko batera eramatea. “Baina 
zer edo zer egin beharko dugu es-
kolak ghetto bihurtu ez daitezen”, 
adierazi du Fernandez Cassiok.

“Hegan egiten”
Hainbat ekimen sustatu dituzte 

azken urteetan Guraso Elkarte-
tik, ikastetxearen ikusgarritasuna 
handitzeko. 12 orduko futbito ma-
ratoia, eskolaren aurreko murala-
ren margotzea, ipuin kontalariak... 
ekintza ugari egin dituzte, laudioar 
guztiei zuzendutakoak.

“Hegan egiten” da aurrera atera 
duten azken egitasmoa(2). Luis Vilek 
zuzendutako bideoklip bat da, Jun-
cal Altzugarai abeslariaren lagun-
tzarekin grabatutakoa. Istorio bat 
kontatzen du bideoak, ikastetxeak 
bizi duen egoeran oinarritutakoa. 
“Helduen mundua” eta “gaur egun-
go gizartean dirauen arrazismoa” 
kritikatzen ditu lanak, Vilen esane-
tan. Bihar (otsailak 10) aurkeztuko 
dute bideoa, 19:00etan ikastetxeko 
areto nagusian. Ez da Lamuza Ikas-
tetxean grabatu duten lehen filma: 
“Koloretako txoriak” pelikula labu-
rra plazaratu zuten iaz, kultur arte-
kotasuna lantzeko helburuarekin.

Euskara, batzen duen hizkuntza
Gurasoek azpimarratu dute han-

dia dela euskararen erabilera es-
kolako ikasleen artean. “Irakasleek 
diote jolastokian duela urte batzuk 
baino askoz euskara gehiago en-
tzuten dela orain”, azaldu du Serra-

nok, “haur bakoitzak etxean bere 
ama hizkuntzan hitz egiten du (ara-
bieraz, ketxueraz...) baina eskolan 
euskara da ikasle guztiak batzen 
dituen hizkuntza”.

Euskararekin erlazionatutako 
pasadizo bat bizi izan zuen Luis Vi-
lek, bideoklipa prestatzen ari zela. 
Eskolako ume bat euskaraz zuzen-
du zitzaion. “Euskaraz ez nekiela 
erantzun nion, ez nuelako ikasteko 
aukera izan”. Kanpotarra zen gal-
detu zion orduan umeak zinema-
gileari. “Gauza asko pentsarazten 
dizkizu horrek”.

Rocio Serrano
Guraso Elkarteko kidea

“Kultur aniztasuna oso 
gauza aberasgarria da 
gure seme-alabentzat”

Luis Vil
Zinemagilea

“Helduen mundua 
eta gizartean dirauen 
arrazismoa kritikatzen
ditu bideoklipak”

Lamuza Ikastetxeko ikasleak, bideokliparen irudi batean. / Luis Vil

Kultur aniztasuna ikasgai  
eskualdeko ikastetxeetan
Ekimen ugari egiten dituzte eskualdeko ikastetxeek ikasle zein 
gurasoen artean kultur aniztasuna sustatzeko. Egunerokoan 
jorratu beharreko gaia dela nabarmendu dute.

Laudion eginiko henna tailer baten irudia. Argazkia: aiaraldea.eus

 Aiaraldeko eskoletan presen-
tzia nabarmena duen alorra da 
kultur aniztasunarena. Hainbat 
dira egiten diren dinamikak kul-
tura ezberdinetako haur eta gu-
rasoen elkarbizitza sustatzeko(1) 

helburuarekin.
Amurrioko Zabaleko Ikaste-

txean, adibidez, bazkariak egin 
izan dituzte guraso eta haurre-
kin, Saharako edota Marokoko ja-
kiak baliatuta. Harrera ona izan 
du ekimenak. Hortaz gain, ostiral 
arratsaldetan amen bilerak egi-
ten zituzten iaz(2), gurasoen arte-
ko ezagutza sustatzeko.

Antzeko zerbait egiten dute 
Urduñako Herri Ikastetxeko gu-
rasoek. Bertako Guraso Elkar-
teak txango(3) bat antolatzen du 
ekaineko larunbat batean. Gura-
so eta haurrak bertaratzen dira, 
eta hainbat plater eramaten di-
tuzte, guztien artean bazkaltze-
ko. Arrankudiagako Eskolan ere 
egin izan dituzte mota horreta-
ko ekimenak. Esanguratsuena(4) 
duela hiru urte antolatutako 
egun osoko egitaraua izan zen, 
“Herri bat hamaika jatorri” lema-
pean egin zena.

Egunerokotasunean
Ekimen konkretuei soilik ez, 

egunerokotasunari ere garran-
tzia ematen zaio kultur arteko-
tasuna sustatzerako orduan. 
Artziniegako Arteko Gure Ama 
Eskolan, adibidez, prestakuntza 
saioak egiten dituzte Lehen Hez-
kuntzako 5. eta 6. mailan. 

Zaraobe Institutuan, aldiz, 
ordu kopuru txiki bat erreser-
batzen dute etorri berriak diren 
ikasleek izan ditzaketen hizkun-
tza arazoei aurre egiteko. 

La Milagrosa ikastetxean ez 
dute ekimen zehatzik egiten, bai-
na eskolatik adierazi dute egu-
nero lantzen dutela kultur aniz-
tasuna, “hori delako hemengo 
errealitatea”. 

Okondoko eskolan, aldiz, “el-
karrekiko begirunea” lantzen 
dute egunerokoan, “ezberdin-
tasunak aberastasun moduaz 
hartuta”.

Janariak 
protagonismo 
berezia 
du kultur 
aniztasunaren 
aldeko 
ekimenetan

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Hiztegi lagungarria 
Ekidin(1), saihestu / Egitas-

moa(2), proiektua / Pasadizo(3), 
anekdota

Hiztegi lagungarria 
Sustatu(1), bultzatu / Iaz(2), aurre-

ko urtean / Txango(3), ibilaldi / Esan-
guratsua(4), deigarria
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Patxi 
Iturregi
IDAZLEA

_Kamerinoa

Ez galdu aukera!

D uela bi aste, Txa-
lo antzerki konpai-
niak Jainko basatia 
antzezlana estreina-

tu zuen Durangoko San Agus-
tin Kultur Gunean. Begoña Bil-
baoren zuzendaritzapean, An-
doni Agirregomezkorta, Tessa 
Andonegi, Aitziber Garmendia 
eta Mikel Losada aktoreek pro-
fesionaltasun handiz antzeztu 
zuten Yasmina Reza idazle fran-
tziar ospetsuak sorturiko tes-
tu bikaina.

Komedia dramatiko hone-
tan, senar-emazte bikote bi el-
kartu egiten dira euren umeek 
izandako liskar bat konpontze-
ko asmotan, antza, batak bes-
tea makil batekin jo baitu. Ha-
siera batean dena da gizalegea 
eta manera zibilizatuak gura-
soen artean, baina, solasaldia 
aurrera joan ahala, laster ager-
tuko dira portaera hipokriten 
azpian ezkutatu ohi diren mota 
guztietako miseriak eta frustra-
zioak. Oraingo honetan ere, egi-
leak abiapuntu xume bat balia-
tzen du gure gizarteari kritika 
zorrotza egiteko.

Niri duela urte batzuk Amu-
rrioko Antzokian ikusi genuen 
Yasminaren beste obra bat eka-
rri dit gogora: Artea. Gogoan 
duzue? Lan bikaina iruditu zitzai-
dan hura ere, euskaraz inoiz iku-
si dudan antzezlanik borobilena 
ez esatearren, bai testuaren ka-
litatearen aldetik, baita interpre-
tazio aldetik ere.

Beti ez dugu izaten horrela-
ko antzezlan modernoak ikus-
teko egokierarik. Beraz, gure-
ra hurbiltzen denean, ez gal-
du aukera.

_kultura

Haurdunaldi luzea izan duen 
proiektua da Burubiorena. Due-
la sei urte hasi ziren Amurrioko 
zenbait musika talde entseatze-
ko espazio baten bila. Ordura arte 
Goia etxea erabili zuten lokal gisa, 
baina Amurrioko Udalak baserri 
horren zati bat (“La Kuadra” gisa 
ezagutzen zena) desalojatzeko 
agindua eman zuenean, Burubio 
mendiaren magalean (1) dagoen 
industriaguneko pabilioi batera 
joan ziren musikariak.

Hor egon ziren zenbait urte, tal-
de bakoitza bere gelan, sorkun-
tzan murgilduta. 2015an, baina, 
saltoa emateko erabakia hartu 
zuten. Entseatzeko lokalak soi-
lik hartzetik pabilioi osoa aloka-
tzera igaro ziren. Burubio Kultur 
Elkartea jaio zen orduan.

Hamabi talde zortzi gelatan
Urtebete eskaseko ibilbidea bai-

no ez du proiektuak, baina lortu du  
erreferentziazko gune bat bilaka-
tzea eskualdeko musikari eta za-
leentzat. Urtebetean bikoiztu egin 
da entsegu lokaletan dabiltzan 
taldeen kopurua. Hamahiru dau-
de gaur egun, Amurriokoak gehie-
nak: Nakkiga, Lupulo, Monkey Pain-
ters, Fabrica de idiotas, Aiaraldeko 
Soinu Sistema, Perdido entre ilu-
siones, Izate Faltsua, Patx&Run, 
Astarte, Ikäara, Atxurre, Lyrikan, 
Agian eta Five Corners. Modu ho-
rretan, Burubiokoek lortu dute pa-
bilioiak dituen zortzi entsegu-ge-
lak betetzea.

Baina eraikina ez dute gela ho-
riek soilik osatzen. Baditu bai-
ta bestelako azpiegitura batzuk 
ere. Kontzertu-aretoa da horie-
tako bat. Bertako taldeen ema-
naldiak antolatzera mugatu zi-
ren hasieran, baina eskaintza za-
baltzen joan dira apurka-apurka, 
gaur egungo egoerara iritsi arte. 
Eskualdeko musikarien eta  Eus-
kal Herriko sona(2) handiko tal-
deen kontzertuak uztartu dituzte. 
Iragan astean Xabi Basterra, Olatz 
Salvador eta Anari igo ziren ohol-
tzara, eta bihar (otsailak 10) Zea 
Maysen txanda izango da.

Agortuak daude jada kontzertu 
horretarako sarrerak, kontzer-
tuek izan duten harrera onaren 
seinale. “Amurrion eta Aiaraldean 

ez dago horrelako eskaintza duen 
beste tokirik”, azaldu du elkarteko 
kidea den Egoitz Palacios Izaolak, 
“hasieran herrikoak zetozen soi-
lik, baina orain eskualdetik kanpo-
ko jendea ere gerturatzen da”.

Iragarri dituzte jada hemendik 
apirilera bitartean eskainiko di-
tuzten kontzertuak. “Talde askok 
bidaltzen dizkigute Burubion jotze-
ko eskaerak, eta zaila da denak ku-
deatzea”. Hala ere, jarraituko dute 
mota horretako ekimenak antola-
tzen. “Hasieran ez genuen pentsa-
tzen aretoari horrenbesteko era-
bilgarritasuna emango genionik”, 
aitortu du Palacios Izaolak.

Proiektu asko garatzeko auke-
ra ematen du pabilioiak. Bideoklip 
bat eta bi spot grabatu dira ber-
tan, eta Luis Vilen “Escisión” filma 
ere proiektatu dute. “Edozein pro-
posamenetara” irekiak daude Bu-
rubiokoak.

Disko grabaketak
Grabaketa estudioa da pabilioian 

topatu daitekeen beste txokoetako 
bat. Eskualdeko hainbat talde ari-
tu dira bertan abestiak eta diskoak 
prestatzen: Uluka, Patx&Run, As-
tarte... Disko bat plazaratuko dute 
apirilean, Burubion entseatzen du-

ten talde guztien abestiez osatua.  
“Oraindik ez diogu estudioari duen 
potentzialtasun osoa atera”, adie-
razi du Palacios Izaolak. Hori izan-
go da, hain zuzen, etorkizun hurbil 
bati begira izango duten helburua: 
“pabilioiko txoko horri bultzadatxo 
txiki bat ematea”.

Egonkortasuna helburu
Baina aurrera begira Burubio-

ko kideek helburu handi bat ba-
dute, egonkortasuna lortzea da 
hori. Palacios Izaolak azaldu due-
nez, ez zaie doan ateratzen eskain-
tza kultural hori guzti hori pres-
tatzea. “Gure poltsikotik dirua jarri 
behar izaten dugu proiektua aurre-
ra ateratzeko, eta hori epe luzera 
ez da sostengarria”. 

Hori dela eta, Burubioko kideak 
jakinarazi du bazkidetza kanpaina 
bat abiatzekotan dabiltzala. “Nola 
egin pentsatu behar dugu orain-
dik”. Hori da duten xede(3) nagusia 
hasi berri den urte honetarako, ka-
pitalak kulturaren gainetik agindu 
ez dezan.

Edozein proposamenera irekiak daude Burubioko kideak. Argazkia: Burubio Kultur Elkartea

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Urtebete igaro da Amurrioko musika talde batzuen artean pabilioi bat alokatu eta 
Burubio Kultur Elkartea sortu zutenetik. Hamabi hilabete baino gutxiago behar izan 
dituzte eskualdeko musikagintzaren erreferente  bihurtzeko.

Aiaraldeko musikagintzaren 
erreferentzia bihurtu da Burubio 

Hamahiru taldek 
entseatzen 
dute pabilioian, 
amurriokoak 
gehienak

Hainbat talderen 
diskoak egin 
dituzte bertako 
grabaketa 
estudioan

Hiztegi lagungarria 
Magalean(1), mendiaren oinetan / 

Sona(2), fama / Xede(3), helburu  
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Hiru aiaraldearrek 
abestuko dute 
Arabako Bertso 
Txapelketan 

ERREDAKZIOA I  
Arabako Bertsozale Elkartea

Asier Rubio Hidalgo aritu zen 
atzo Langraizen eginiko Araba-
ko Bertso Txapelketaren lehen 
finalaurrekoan. 204.50 pun-
tu lortu zituen bertsolari aiara-
rrak. Igandean izango da lehen 
itzuliko bigarren finalaurrekoa Zi-
goitian. Serapio Lopez Ortueta ba-
ranbioarra arituko da bertan. Izar 
Mendiguren Cosgaya laudioarrak 
otsailaren 19an kantatuko du Du-
lantzin. Jasotako puntuazioen ara-
bera osatuko dira finalerdien bi-
garren itzuliko saioak. Martxoaren 
4an, 11n eta 18an izango dira ber-
tso saio horiek. Gainera, Laudion 
jokatuko da bigarren itzuliko biga-
rren saioa, hau da, martxoak 11n. 
Udal zinema aretoan izango da hi-
tzordua 17:30ean. Txapelketaren 
inguruko informazio guztia www.
bertsozale.eus atarian dago; eta 
bideoak, www.bertsoa.com-en.

Kalean dago 
Mushkum musika
taldearen lehen 
diskoa

ERREDAKZIOA I   
Txabi Alvarado Bañares

Mushkum taldeak argitaratu 
berri du bere lehen lana. “Denbo-
ra” da diskoaren izenburua, eta ha-
mabi abestiz osatua dago, zortzi 
euskaraz abestuak eta lau gazte-
leraz. Juncal Altzugarai, Luis Vil, 
Josean Valle eta Amaya Monleo-
nek osatutako musika taldea da 
Mushkum. Rock doinuak forma-
tu akustikoan jorratzen dituzte.

“Denbora” diskoa eskura dago 
jada interneten. Bandcamp edo-
ta Spotify plataformetan entzun 
daiteke. Formatu fisikoan lortze-
ko aukera ere badago, 10 euroren 
truke. Ondorengo helbidera mezu 
bat bidali behar da horretarako: 
mushkumband@gmail.com. 

Burubio Kultur Elkartean 
egongo da taldea zuzenean en-
tzuteko aukera apirilaren 22an. 
Artziniegako Museoan ere aritu-
ko dira maiatzaren 19an.

Urtzi Odriozola
BIDEO-JOKOAK

Zenbat ordaintzeko 
prest zaude?

_kultur leihoa

Azkenaldian gero eta enpre-
sa gehiago dira jokoak mugiko-
rretarako ere argitaratzen di-
tuztenak. Azken adibide esangu-
ratsuenak dira, adibidez, “Super 
Mario Run” edota “Pokemon Go” 
entzutetsuak. Biak ala biak eto-
rrera handiko jokoak izanagatik 
ere, oso merkaturatze estrategia 
ezberdinak erabili dituzte. Poke-
mon Go dohainik deskargatu dai-
teke bai iOS eta baita Android pla-
taformetarako. Aldiz Super Ma-
rio Run, hiru pantailatako demo 
txiki batekin instala dezakezu 
iOSen. Hiru pantaila horiek pasa 
ostean, 0 euroko ordainketa egi-
teko eskatuko dizute aurrera ja-
rraitu ahal izateko.

Baina nola liteke horrelako 
desberdintasuna egotea? Eran-
tzuna oso erraza da: Ez baduzu 
ezer ordaintzen produktu baten-
gatik, produktua zu zeu zarela-
ko da. Funtsean, Pokemon Go jo-
koak zu zeu bihurtzen zaitu pro-
duktu. Zure mugikorreko GPSko 
zein kontaktuetako datuak jar-
tzen dizkiozu eskura jokoan jolas-
tearen truke. Eta hor dago enpre-
sentzat urrea: milioika pertsonen 
datu pertsonalak. Bestalde Su-
per Mario Run jokoarekin, hasie-
rako amua bota ostean, jokoa 
eros dezazun nahi dute.

Bada, nire iritziz, neurriz gain-
diko haserrea sortu zuen erabaki 
honek sarean. Sare sozialak begi-
ratu besterik ez dago, mugikorre-
ko joko batek 10 euro balio izatea 
astakeria bat dela esanez bete zi-
ren. Ez dakit prezioa justua den, 
baina argi daukat doakoa ez duela 
izan behar. Tamalez, dena “dohai-
nik” izatera ohitu gara, baina kon-
tuan izan behar dugu lan eskerga 
dagoela joko bat garatzerakoan.
Eta zu, zenbat ordaintzeko prest 
zeundeke? Zeure pribatutasuna-
rekin, ala dirutan?

MUSIKA

Datorren asteartean 
argitaratuko du 
Yogurinah Borovak 
bere lan berria

Datorren asteartean (otsai-
lak 14) argitaratuko du Yoguri-
nah Borova artista laudioarrak 
bere lan berria, Gor diskoetxea-
rekin. “Poliamor” izango da dis-
koaren izenburua. Entzungai dago 
sarean jada singlea: “Eraso sexis-
tarik ez” abestia.  

MUSIKA

Bost izendapen 
lortu ditu Maik 
Falls ekoizleak Min 
sarietan

Musika independentearen Min 
sarietarako bost izendapen lortu 
ditu Maik Falls musika elektroniko 
ekoizle laudioarrak: Artista sor-
tuberri onenarena, disko onena-
rena, elektronika grabaketa one-
narena, bideoklip onenarena eta 
diseinu grafiko onenarena. 

Iragan larunbatean estreina-
tu zen The Key (Giltza) filma labu-
rra Bilboko Guggenheim museoko 
auditoriumean. Ken Zazpi taldea-
ren “Ilargia” abestian oinarrituta-
ko koreografia bat du ardatz pe-
likulak. Lucia Lacarra ballet dan-
tzari ospetsua da protagonista, 
baina beste bi dantzari agertzen 
dira berarekin filmean: María Itur-
be Rey eta Mikel Alexander Etxe-
barria Lafuente. 12 eta 14 urte di-
tuzte hurrenez hurren, eta biak ala 
biak dira Amurrioko Udal Dantza 
Eskolako ikasleak.

Maitasun istorioa
Eskolako zuzendaria den Jon 

Ugarrizak sortutako proiektua da 
The key. Bere hitzetan, magiaz be-
tetako maitasun istorio bat kon-
tatzen du pelikulak. Ugarrizak 
azpimarratu du eskolako bi dan-
tzariek “oso paper berezia” dute-
la filmean, eta gaineratu du biak 
pantailan agertzeak aukerak ire-
ki ahal dizkiela eskolako gainon-
tzeko ikasleei. 

Gaur egun 75 gazte daude Amu-
rrioko eskolan dantza akademikoa 
ikasten.

Aktore gisa estreinatu dira 
Amurrioko Dantza Eskolako bi 
ikasle “The Key” filmean

María Iturbe Rey eta Mikel Alexander Etxebarria, filmean / Hauxe Da

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares
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_kirola

Noiz hasi zinen atletismoan?
Aurtengoa nire hirugarren 

denboraldia da. 13 urte bete ni-
tuenean hasi nintzen, irailean. 
Urtarrilean egin nuen lehenda-
biziko lehiaketa. Espainiako txa-
pelketa zenez, urduri nengoen. 
Infantilen kategorian aritu nin-
tzen. Emozioz betetako eguna 
izan zen nire lehen karrera. Kilo-
metro bateko ibilbidea zen, lan-
da zeharkatu behar genuen il-
tzedun zapatilekin. Badajozera 
etorri zen familia osoa ere, Za-
frara. Helburua azkena ez ge-
ratzea zen, eta bigarren sailka-
tu nintzen.

Entrenamenduak gogorrak 
al dira?

Batzuetan ibilbide luzeagoak 
egiten ditugu. Ni erritmoa man-
tentzen saiatzen naiz. Egin du-
dan lasterketarik luzeena 6.6 ki-
lometrokoa izan da, Gasteize-
koa, emakumeen aldekoa izan 
zen. 

Prestaketei dagokienez, aste-
lehen eta asteazkenetan entre-
natzen dugu, Basaurin. Batzue-
tan ostiraletan eta larunbate-
tan ere joan behar izaten dugu. 
Egia esan, oso ondo pasatzen 
dugu. Gure entrenatzailea, Javi, 
pixka bat zoratuta dago: urtarri-
laren 6an ere, Errege egunean, 
entrenamendua jarri zigun!

Zerk bereizten du atletismo 
egokitua gainontzeko modalita-
teetatik?

Kategoriak. Distantziak eta 
probak berdinak izaten dira. 

Oraintsu izan da Euskadiko 
Txapelketa Donostiako Anoe-
tan. Lehiaketa ofizialean aritu 
ginen gu ere. Normalean ezau-
garri berdinak dituzte zirkui-
tuek, baina egia da batzuetan 
moldaketak egiten dituztela.

Zein probetan hartu duzu 
parte?

Berangoko Milian, Bilbokoan... 
Laudioko Krosean ere egon nin-
tzen. 

Zenbat lagunek osatzen du-
zue taldea? 

Adin guztietako jendea gaude. 

Esaterako, bada 40 urte dituen 
down sindromea duen mutil 
bat. Itsu dauden bi lagun ere ba-
daude. Guztira, 30 lagun inguru 
gaude. Adinaren arabera egoki-
tu egiten da distantzia. 

Zein helburu jarri diozu aur-
tengo denboraldiari?

Egutegia probaz beteta dau-
kagu. Urtarrilaren 8an hasi zen 
kros denboraldia Zornotzan; na-
zioarteko lehiaketa izan zen. 

Nola mutilek hala neskek 10 
kilometro inguru izaten dute; 
baina guri proba egokitu bat jar-
tzen digute, paraolinpikoena. 
Urtarrilaren 15ean Abadiñon 
egon ginen, Bizkaiko Kros Txa-
pelketan. 

Klubeko gehienak joaten gara 
lehiaketara normalean.Ni oso 
pozik joaten naiz, behintzat. Zo-
riontsua naiz korrika.

Espainiako Txapelketan bi-
garren geratu zara 
oraintsu.

Nire helburua 
ez da kirolean 
onena izatea, 
ondo pasatzea 
baizik. 

Atletismoan 
hasi aurretik 
igeriketan ibili 
nintzen. 11 urte 
nituenean 4-5 
urtekoekin 

geratzen ari nintzenez, kirolez 
aldatzea erabaki nuen. Igeri egi-
ten ikasi nuen, erne ibili behar 
naiz, baina ez naiz itotzen. 

Atletismoan hasi eta hiru al-
diz lortu duzu Espainiako txa-
peldunorde izatea!

Hiru aldiz geratu naiz txapel-
dunorde, bai. Aurten oso ondo 
egin dudala esan didate, asko 
ari naizela hobetzen. 

Aiaraldean ba al da atletimo 
egokituan aritzen den beste ki-
rolaririk?

Urduñatik gertuen dudana 
Arrigorriagako lagun bat da. In-
guru honetatik ez da jendea joa-
ten. Ez dago hainbeste jende. 

Kanpoan lehiatzen garenean, 
bai. Bizkaiko klub bakarra da gu-
rea, eta Araban ez dago atletis-
mo egokituko talderik. Gipuz-
koan bada bat, baina gehienak 

gurpildun aulkiekin egiten 
dute korrika. 

Atletismoaz gain, bes-
telako ekintzak ere 

egiten ditugu. Iaz, adi-
bidez, Ana Urrutia-
rekin surf egite-
ra joan ginen. Bes-
te batzuetan, Bil-
bao Basket ikus-
tera joaten gara, 
Simplyk, gure ba-
besle batek, sas-
kibaloia ikusteko 
sarrerak opari-
tu zizkigun eta! 

OLAIA GURRUTXAGA
“Helburua azkena ez geratzea zen, eta bigarren 
sailkatu nintzen lasterketan”
OLAIA GURRUTXAGA (Urduña, 2001) atletismo egokituan lehiatzen da Basauriko Javi Conde klubarekin. 
Badajozen jokatutako Espainiako Txapelketan bigarren postua lortu zuen, hirugarren aldiz.

“13 urte nituela 
Espainiako 
txapelketa izan 
zen nire lehen 
karrera”

“Distantzia eta 
probak berdinak 
dira atletismo 
egokituan”

 
“Bizkaiko klub 

bakarra da 
gurea, Araban ez 
dago atletismo 
egokituko talderik. 
Gipuzkoan 
bada bat, 
baina gehienek 
gurpildun 
aulkiekin egiten 
dute korrika”

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Bigarren geratu 
da Ibone Sanchez 
Euskadiko Kros 
Txapelketan 

ERREDAKZIOA I 
Lasterkari laudioarrak bi aste-

buru bikain burutu ditu eta Eus-
kadiko txapeldunordea izan da 
La Blanca taldearekin Sopuer-
tan. Bestalde, 9. izan zen norbana-
koen sailkapenean eta 6. Donos-
tiako Nazioarteko Krosean. Lor-
tutako emaitzarekin pozik ager-
tu da Sanchez.

Etxaurren 
Krosaren XXVII. 
edizioa jokatuko 
da igandean

ERREDAKZIOA I  
Igandean (otsailak 12) egingo 

da Etxaurren Krosaren XXVII. edi-
zioa. Goizeko hamaiketan hasiko 
dira lasterketak kategoriaz kate-
goria. Horren ostean, Herri Krosa 
egingo dute, bi modalitatetan ba-
natuko dena: batetik umeena; eta 
bestetik helduena. 

Laura Gonzalez eta 
Iker Zubizarretak 
zilarrezko dominak 
lortu dituzte

ERREDAKZIOA I  
Zilarrezko domina irabazi berri 

dute Laura Gonzalez eta Iker 
Zubizarreta karateka laudioarrek 
Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta 
Nafarroako Federazioek egindako 
lehiaketan.
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_kirola

Erabaki berri dute norentzat 
izango den aurtengo Urrezko Guk 
saria: Zaraobe Saskibaloi Klubak 

jasoko du oroigarria. Amurrioko 
Udaletik adierazi dute kluba ai-
tortzearen erabakia aho batez 

hartu dela. Amurrio Bidean el-
karte publikoak sustatutako eki-
mena da Urrezko Guk saria, eta 
helburua eginiko lana azpimarra-
tzea da. Urtero amurrioko norba-
nako edo talde bati ematen diote 
“Urrezko Guk saria”.

Eskualdeko erreferentea
Erreferentea da Zaraobe: 30 

urte bete zituen klubak 2014an, 
eta eskualdeko handiena da. 
1984an sortu zen, beste talde ba-
tean jokatzen duten hamar kiro-
lariren eskutik. Saskibaloia Amu-
rriora eramatea zuten helburu. 
Gaur egun 160 jokalari ditu 12 tal-
detan banatuta, 7 urtekoekin hasi 
eta senior kategoriara arte. Hor-
taz gain, 16 entrenatzaile ditu klu-
bak. Partidak jokatzeaz gain, bes-
te ekimen batzuk ere egiten di-
tuzte. Lau hauek dira azpimarra-
garrienak: 3x3 txapelketa (irai-
leko azken asteburuan egiten 
dena), Gabonetako Txapelketa 
(abenduaren 26tik eta 30era bi-
tartean jokatzen dena), Aste San-
tuko Campusa eta Udako Cam-
pusa (ekaineko azken astean eta 
uztaileko lehenbizikoan antola-
tzen dutena).

Aiarabike-Trek-ElectroAlavesa 
Team taldeko txirrindulariak aur-
kezpen publikoa egin dute. Aza-
roan sortu zen taldea, hamar txi-
rrindularirekin.  Hainbat laster-
ketetan aritu dira dagoeneko, 23 

urtetik beherakoen kategorian. 
Taldeko txirrindularitza eskola-
ko kideak ere egon ziren aurkez-
penean. Sei haur daude eskolan, 
2003 eta 2010 urteen bitartean 
jaiotakoak guztiak. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

AiaraBike-Trek-ElectroAlavesa 
Team taldeko txirrindulariak 
aurkeztu dituzte

Zaraobe Saskibaloi 
Klubak jasoko du 
“Urrezko Guk saria”

Zaraobeko Saskibaloi Klubeko talde bateko kideak. Argazkia: Zaraobe S.T.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Edu Frutosek entrenatzen duen 
taldea garaile izan zen iragan 
igandean (otsailak 5) Euskadiko 
Txapelketan, eta horri esker Es-
painiako Kluben arteko Txapelke-
tan lehiatuko da; otsailaren 26an 
Marina D’Orren, alegia.

Horrela sailkatu dira taldeko ki-
deak: 6. Besaide Astobiza, 17. Iza-
ro Olivares, 23. Ane Aldaiturria-
ga, 24. Maider Martin, 26. Uxue 
Gonzalez, 27. Aitana Delgado, 28. 
Nahia Jaén eta 44. Tania Alonso.

Taldeko kideek “sari bat” izan-
go balitz bezala hartu dute Espai-
niako Txapelketan aritzeko auke-

ra, Besaide Astobiza korrikalariak 
azaldu duenez. Hori dela eta, “aha-
lik eta gehien disfrutatzea” izango  
da euren helburu nagusia. Talde-
kako lehiaketa denez, batera ego-
ten saiatuko dira lasterketan, el-
karri animoak eman eta txanda-
katu ahal izateko. 

Marina D’Orrekoaz gain, beste 
zita garrantzitsu bat izango du 
Astobizak martxoaren 26an. Fe-
derazioen arteko Espainiako Txa-
pelketan lehiatuko da, seigarren 
geratu delako Euskadikoan. Ber-
tan “dena” emango duela adiera-
zi du korrikalariak. 

Laudio Atletismoko 
taldeak Euskadiko 
Txapelketa irabazi du 

Taldeko kideak, txapelketa irabazi ostean. / Laudioko Atletismo taldea

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Laudio Ikastolaren 
Krosaren XXI. 
edizioa izango da 
otsailaren 19an

ERREDAKZIOA I  
Aitor Aspuru Saez
Otsailaren 19an izango da  Lau-

dio Ikastolako Krosaren XXI. edi-
zioa. Arabako Eskolarteko Kros 
Txapelketaren finala ere lehiatze-
ko probestuko dute zita. Herriko 
ikastetxe guztietako ikasleak gon-
bidatu dituzte krosean parte har-
tzera.

Ohiko zirkuitua
Antolatzaileek ohiko zirkuitu 

ikusgarria prestatuko dute Lamu-
za Parkeko berdeguneetan barre-
na, 10:30ean zabalduko da ibilbi-
dea 2003. eta 2008. urteen tar-
tean jaiotako kirolarientzat.

Parte hartzeko aukera izango 
dute, halaber, oraindik lehiake-
tan aritzeko adina ez duten hau-
rrek (Lehen Hezkuntzako 2. mai-
latik beherakoek), 12:20an abiatu-
ko da umeen erakustaldia.

Taldeko kideak, txapelketa irabazi ostean. / Argazkia: Aiarabike
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_Herriko plaza

_denborapasak

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

ZAILAERRAZA

GALTZAGORRIAK
02.19-03.20
Pertsona berri horrek mozkortu zai-
tu. Lelotuta egotea polita da, baina 
hori ez da beti maitasunaren seina-
le. Maitasuna pixkanaka hazten doan 
sentimendua da. Kontuz ibili lilura-
ren liluratzearekin, orain polita dena 
gero amesgaizto bihurtu daiteke eta. 
 

LAMIA
04.21 - 05.20
Kontu gehiagorekin ibili beharko 
zenuke, gertu dauden objektu guztiak 
hondatzen baitituzu zure buruari 
errua bota gabe. Munduan bakarrik 
egongo bazina bezala ibiltzen zara, 
bidetik hondatu dezakezunari arreta 
jarri barik.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Konponbideak iraganeko arazoetan 
oinarrituz bilatzen dituzu. Arrisku-
rik gabeko erabakiak hartzen ditu-
zu abentura guztiak berdinak ez dire-
la ahaztuaz. Etorkizuneko jakin-mi-
nak eragiten dituen erabakiak asko-
tan bide onetik garamatza. 

JENTILAK
08.22 - 09.22
Erantzunak bilatzen  aditua zara. Ba-
daude zenbait gertakari ez dutenak 
ez hanka ez bururik. Arazo horien 
konponbidea bilatu nahian orduak 
eta orduak alferrik galtzen dituzu. 
Kendu kontu horiek burutik, horrlea 
jarraituz gero ez baitzara inoiz ondo-
rio argi batera helduko.

MARI
10.23 - 11.22
Neurririk gabeko konfiantza arrisku-
tsua da. inork baino gehiago dakie-
la uste duena ingurukoentzako arris-
kutsua izaten da. Besteen gomendio 
eta esperientziak entzun beharko ze-
nituzke, egokiena ez baita soilik zure 
buruak uste duena.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Memoria faltari leporatzen diozu 
eginbeharrak ez betetzea. Astean 
zehar daukazun lana ahazteko ohitu-
ra daukazu, asteburuetako planak al-
diz, beti ondo gogoratzen dituzu. Hori 
aurpegia zurea!

TARTALO
01.20 - 02.18
Zelan hasi duzu otsaila? Buru-
ko minarekin? Ez iezaiozu min ho-
rren errua haize bortitzei leporatu. 
Denbora behar duzu buruan ditu-
zun korapiloak askatzeko, zenbat 
eta beranduagorako utzi, orduan 
eta korapilatsuagoak izango dira.

HERENSUGE
03.21-04.20
Beti zara ingurukoak ulertzeko 
gai, barkamena eskatzea 
eta barkatzea da zure leloa. 
Aldamenean dituzunen 
hutsegiteak salbuetsi eta aurrera 
egiten duzu beti, baina hainbat 
gauza ez dituzu zertan jasan.

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Beti kalera joateko zain zaude, 
etxean daukazun erantzukizuna 
ahaztuta. Etxebizitzaren bila 
zabiltza orain? Kapaza izango 
al zara zure kabuz moldatzeko 
egungo etxean lan minimoak 
betetzeko prest ez bazaude? 

GAUEKO
07.21 - 08.21
Badira 4 aste Gabonak bukatu 
zirela. Oraindik oporretan zaudela 
ematen du. Jaiegunak gaizki 
datozkizula argi dago. Oporrak 
hartzen dituzun bakoitzean 
eguneroko erritmora moldatzeko 
beste hilabete behar duzu! Mugitu 
ipurdia!

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Gaizki lo egiten duzula diozu, burua 
lanean daukazu momentu oro. 
Deskonektatzeko ekintzaren bat 
bilatu beharko zenuke, ohikeriatik 
ateratzen zaituen zerbait. Buruak 
ondo funtzionatzeko gorputza 
erlaxatzen lagundu behar duzu.

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Hormonak gora, hormonak behe-
ra… neska-mutiletan baino ez 
duzu pentsatzen. Zure buruari mi-
moak oparitu, besteak zu gustu-
ko izateko ezinbestekoa baita zuk 
zure burua baloratzea.

_horoskopoa

Ander
Zorionak Ander! Zure egunean 

gas asko ematea espero dugu!
Zure lagun racineroak

Amaia
Zorionak pinpilinpauxa! Azke-

nean zure 18ak! Ea noiz ematen 
dugun bueltatxo bat zure bugan :)

Kiriku

Ainhoa
Zorionak ahizpatxoo!! Mila kilo 

muxu!! Ondo pasa!
Zure ahizpa

_agurrak  

Yarri
Julen yarritu  lorolorolorooo, Ju-

len Yarritu loroloroloro! Zorionak!
Maite zaitugunok

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.eus
helbidera otsailaren 17a baino lehen.
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02.11 LARUNBATA

“EL CIUDADANO 
EJEMPLAR” LAUDIOKO 
LANBIDE HEZIKETA 17:30ean 
eta 20:00etan (3€)

02.11 IGANDEA

“BLINKY BILL, EL KOALA” 
OROZKOKO DONIBANE 
ARETOA 16:30ean (3€)

“TRAIN TO BUSAN” 
LAUDIOKO LANBIDE 
HEZIKETA 17:30ean (3€)

“FIGURAS OCULTAS” 
OROZKOKO DONIBANE 
ARETOA 19:00etan (3€)

“VUELTA A CASA DE 
MI MADRE” AMURRIO 
ANTZOKIA
19:30ean (4,8€)

_irakurlearen txokoa

17:30 ARETA
SORGIN ZAPATUAK
Dantza, askaria eta 
eskulanak
Kultura Etxea

20:00 AMURRIO
ANTZERKIA
Barro rojo
Amurrio Antzokia (8€)

02.12
IGANDEA
09:00 LAUDIO
MENDI TXANGOA KORRIKA
Basajaun mendi kluba
Lamuza Parkea

10:00 ARRANKUDIAGA
ELKARTASUNA
Bigarren eskuko azoka 
txikia
Gizarte Etxea

11:00 ZUHATZA
XXVII. ETXAURREN KROSA
Umeentzako eta 
helduentzako lasterketa
Ibaguen

02.13
ASTELEHENA
17:00 LAUDIO
HITZALDIA
Eskultura leku publikoetan
Kultura Etxea

17:30 URDUÑA
AURKEZPENA
Eskolako jantoki proiektua
Herri Eskola

17:30 LAUDIO
HITZALDIA
Bakardadea ekidin 
dezagun
Erabilera anitzeko aretoa

02.14
ASTEARTEA
18:30 LAUDIO
GAZTEAK ETA LOKALAK
Jakin beharrekoa lonja 
alokatu aurretik
Kultura Etxea

02.15
ASTEAZKENA
17:00 LAUDIO
HITZALDIA
Araba, herrialdea gerran
Kultura Etxea

19:00 OKONDO
HITZALDIA
Aiarako lurraldea eta bere 
forua
Kultura Etxea

02.16
OSTEGUNA
13:00 LAUDIO
OMENALDIA
Floro Urquijori, Cosecha 
del 48ren eskutik
Erabilera anitzeko aretoa

18:00 AMURRIO
HIRUKIDE
Programa eta ekintzen 
aurkezpena
Kultura Etxea

19:00 URDUÑA
89. AGROEKOLOGIA 
FOROA
Autokontsumo 
energetikoa 
Alhondegia

02.17
OSTIRALA
17:00 LAUDIO
HITZALDIA
Urrezko mendearen 
pintura
Kultura Etxea

18:00 LAUDIO
IKASTAROA
Mindfulness
Kultura Etxea

19:00 LAUDIO
AURKEZPENA
“Lo que mi alma ya sabía” 
liburua
Kultura Etxea

19:00 LAUDIO
DOKUMENTALA
Azalaren josturak
Kultura Etxea

19:30 OKONDO
KONTZERTUA
Elena Ribado eta Itzalde 
Abesbatza
Kultura Etxea

_agenda

_ezin galdu

02.10
OSTIRALA
17:00 ARESPALDITZA
BERDINTASUN FOROA
Aiara Berdintasunaren 
Alde
Udaletxea

18:00 LAUDIO
IKASTAROA
Mindfulness
Kultura Etxea

19:00 LAUDIO
IRAKURLE KLUBA
Adiskide paregabea
Basalarrina

19:00 OROZKO
BIDEOA ETA ARGAZKIAK
Batasuna taldearen 40. 
urteurrena
Donibane Aretoa

19:00 ARESPALDITZA
BILERA IREKIA
Garobel mendi taldea
Udaletxea

19:00 LAUDIO
BIDEOKLIP AURKEZPENA
“Hegan egiten”, Luis Vil 
egindakoa
Lamuza Ikastetxea

20:30 OROZKO
BIDEOA ETA ARGAZKIAK
Batasuna taldearen 40. 
urteurrena
Donibane Aretoa

23:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Zea Mays
Burubio Kulturgunea (8€)

02.11
LARUNBATA
09:30 ZUHATZA
LILATOIA
Entrenamendua 
lasterketan parte 
hartzeko
Etxaurrengo futbol zelaia

15:30 LAUDIO
TXIRRINDULARITZA
IX. Master Klasikoa
Herrigunea

ZEA MAYSEN KONTZERTUA: Bilboko taldeak Amurrioko Burubio 
Kulturgunean joko du bihar 23:00etatik aurrera. Sarrerak agortuta daude 
dagoeneko, baina Aiaraldea.eus atariak bi sarrera bikoitz zozketatuko 
ditu. Gaur (urtarrilak 9) arratsaldean egingo da zozketa. 

GOSPEL KONTZERTUA: Elena Ribado musikariak gospel diskoa plazaratu 
du eta Okondoko Kultura Etxean aurkeztuko du otsailaren 17an. Ez du 
bera bakarrik egingo, izan ere, Itzalde Abesbatzaren laguntza izango 
du artista okondoarrak.

02.18
LARUNBATA 
07:00 ARTZINIEGA
SKI IRTEERA
Valdezcarayra
Udaletxea

10:00 LAUDIO
TAILERRA
Arropa birziklatzeko, Truca 
Rec elkarteak eskainita
Kultura Etxea

13:00 URDUÑA
DANTZALDIA ETA POTEOA
Erauntsi dantza taldea
Herrigunea

17:30 ARESPALDITZA
HITZALDIA
Clara Campoamorren bizitza, 
Menagaraiko emakume 
taldea 
Udaletxea

17:30 LAUDIO
SORGIN ZAPATUAK
Ikuskizuna, askaria eta 
eskulan saioa
Gardeako Gizarte Etxea

20:00 AMURRIO
KONTZERTUA
Bilboko akordeoien orkestra 
sinfonikoa
Amurrio Antzokia (8€)

02.19
IGANDEA 
11:00 LAUDIO
UMEENTZAKO LASTERKETA
XXI. Laudio Ikastola krosa
Lamuza Parkea

11:30 LAUDIO 
KANPORAMARTXO
Txerrikiak txitxi-burruntzian
Lezeaga-Ugarte

02.20
ASTELEHENA 
19:00 URDUÑA
MAHAI-INGURUA
Udal sukaldeko proiektuari 
buruz
Alhondegia

ZINEMA

AMURRIOKO
KINTOAK

02.17 OSTIRALA
HERRIGUNEA
19:30ean Builaka 
batukada
23:30ean Akerbeltz
02:30ean DJ Ruba

“AlFREEdo” 
ELKARTASUN 
EGUNA

02.11 LARUNBATA
HERRIGUNEA
12:00etan Argazki 
herrikoia
12:30ean Trikipoteoa
14:30ean Bazkaria
18:30ean Manifestazioa
22:00etan Kontzertuak: 
Izate Faltsua, Suaia...
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Nola bururatu zitzaizun bera-
katz zopazko kroketak egiteko 
makina egitea?

Agate Deuna kofradiatik dei-
tu ninduten duela zenbait urte, 
bazkari bat prestatzea eskatuz. 
Berakatz zopa sobratu zen baz-
karian eta etxera eraman nuen. 
Buruari buelta batzuk eman os-
tean otu zitzaidan sopa horre-
kin kroketak egitea. Makina disei-
natu eta behar nituen piezak lor-
tu nituen lagun batzuen bidez. 
Horrela egin nuen aparailua. 24 
ordu behar izaten ditu 20 kroke-
ta egiteko. Oso elektrizitate gu-
txi kontsumitzen du.  

Zer nolako harrera izan dute 
kroketek?

Ona. Jende asko etorri da kro-
ketak dastatzera, toki askota-
tik. Batzuek diote makina ez dela 
existitzen, baina kroketak orain-
dik probatu ez dituztelako dio-
te hori. 

Ez duzu asmakizuna patenta-
tzeko asmorik?

Ez, gordeta dut. Jende askok 
esan dit erregistroan sartzeko, 
baina modu horretan beste ba-
tek antzeko bat fabrikatu deza-
ke zurean oinarrituta. Ez naiz ho-
netaz bizi. Janaria lasai presta-
tzea eta bazkaltzera geratzen di-
ren pertsonekin hitz egitea, hori 
da sukaldaritzatik niri gustatzen 
zaidana.

Sukalki txapelduna ere izan 
zara. Zein da puntako platerak 
prestatzeko sekretua?

Denbora izatea da garrantzi-
tsuena. Patxadaz prestatu behar 
dira jakiak. Ezin da 11:00etan ko-
zinatzen hasi 13:00etan jaten 
hasteko asmoarekin.

Epaile gisa aritu zara hainbat 
txapelketetan. Zaila da ehunka 
plateren artean onena zein den 
zehaztea?

Ez, nahiko erraza da. Platera-
ren presentziak asko egiten du. 
Jende asko gaupasaz doa lehia-
ketetara, ondo pasatze-
ko asmoarekin. Inportan-
tea da hori, ondo pasatzea 
kulturaren parte dela-
ko. Baina badaude bai-
ta ere lehiatzeko as-
moarekin bertaratuta-
koak, goiz jaikitzen dire-
nak eta sukaldaritza-
ko ekipo batekin 
doazenak. Ho-
riek dira iraba-
ziko dutenak.

Nondik 
datorkizu 
sukalda-
ritzareki-
ko zaleta-
suna?

Amarengan-
dik. Oraindik 
bizi da, 92 urte 

ditu. Hankak, bakalaoa, barras-
kiloak... primeran egiten zituen. 

Berarengandik ikasi nuen. 
Jatetxe moderno as-

kotako menuak iku-
sita, konturatzen 
zara hobeak zirela 
amak prestatzen 
zituen jakiak plater 
horiek guzti horiek 

baino.

ANGEL ORTIZ ZUBIAGA
“Batzuk uste dute ez direla berakatz zopazko 
kroketak existitzen, oraindik ez dituztelako dastatu”
ANGEL ORTIZ ZUBIAGA (Arespalditza, 1954) Euskal Herriko Sukalki Txapelduna izan da, besteak beste. 
Asmatzailea ere bada. Berakatz zopazko kroketak egiteko makina sortu zuen duela zenbait urte.
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Zubi ergela

B ilboko ‘Zubi Zuria”, 
abenduko zubiak, 
erromatarrak… pole-
mikoak izan ohi dira zu-

biak. Latiorroko pasabidea pole-
mikoa ez, guztiz arbuiatutako zu-
bia da. 

Duela bi hamarkada ergelta-
sunari eraikitako monumentua 
laster botako dute, Laudioko 
“skylinea” ederragoa izango 
da, eta denok zoriontsuago bi-
ziko omen gara.

Ez ditu irisgarritasun arauak 
betetzen, itsusia da, zentzuga-
bea, ados. Baina trenbidea lur-
petik zeharkatzeko pasabidea 
obretan egon zenean, esku za-
balik hartu gintuen; inolako ke-
xarik gabe, hori aitortu behar 
zaio. Goizaldeko bere argi ahu-
lak eta aldarrikapen zaharrek 
badute xarma eta ni herdoildu-
tako eskailerekin ohitu naiz.

Agur esateak tristezia ekar-
tzen dit. Zubi ergelak badu bere 
poesia, betirako desagertu bai-
no lehen Aiaraldeko argazkila-
ri, pintore edo poetaren batek 
arima zentzugabe hori harra-
patu behar luke. Ergeltasunari 
ohore pixka bat, mesedez.


