
Kirola
Omenaldia egin 
diote Eli Pinedori 
Amurrion 13. or.

Aiaraldeko 
hamabostekaria

2017 /// Martxoak 9 ///
OSTEGUNA

65. zenbakia ///
Doan ///

www.aiaraldea.eus
aiaraldea

Aiaraldea
Udan Sarahako 
umeak hartzeko 
“premiazko” deia 5. or.

_elkarrizketa: 
IZASKUN BENGOA 
“Emakumezkoen 

txirrindularitzan 
etorkizunik ikusten 
ez nuelako 
erretiratu 
nintzen”  12.or

Errefuxiatuen 
aldeko ekimenen 
segida, hurrengo 
geltokiaren zain

Greziako errefuxiatuen alde-
ko hainbat ekimen egin dituzte 
azken hilabeteetan Aiaraldean. 
Manten ehuntzea izan zen lehe-
na. 48 estalki egin zituzten Amu-
rrion kanpalekuetara bidaltze-
ko. Laudion 3.000 bota pare bil-
du zituzten iazko udazkenean. 
Aurtengo urtarrilean, aldiz, 50 
metro kubiko arropa bidali dituz-
te Lesbosera.

Urduñan egingo da hurrengo 
ekimena, martxoaren 18an. Eu-
roparen jarrera salatuko dute 
bertan.  6. or. 

Berdintasuna aldarrikatzeko 
ekimenez beteko da eskualdea

Urduña
2019an hasiko dira 
A-625 errepidea 
konpontzen 3. or.

20. KORRIKA: Martxoan ekitaldi ugari egingo dira eskualdean Korrika Kulturalaren 
baitan. Aste honetan egingo dira aurkezpenak herrietan 10. or.
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ERREDAKZIO OHARRA: 
Aiaraldea Egunkariak ez du bere gain 
hartzen iritzi artikuluetan, gutunetan 
zein egindako elkarrizketetan 
adierazitakoaren erantzukizuna.

Jone
Unzaga Galnares
BERDINTASUN 
TEKNIKARIA

_Balkoitik

Noizko libre?

G izonen eta emaku-
meen arteko ezber-
dintasunak gaindi-
tu direla sinestarazi 

nahi digute, baina bistan da bo-
tere harremanek indarrean di-
rautela. 

Bizi garen sistema kapitalis-
ta eta heteropatriarkalak des-
berdintasuna sortu, mantendu 
eta indartzen du; kontsumitzen 
dugun kultura, ohitura eta hez-
kuntzaren bidez. 

Horrela, emakumeen eta gi-
zonen identitate eta etorkizun 
sozial ezberdinduak iraunaraz-
ten dira. Eragin zuzena dute 
ikusezinak diruditen mikro-in-
darkeria horiek genero rolen 
eraikuntzan, emakume men-
peko eta zaintzaileak zein gizon 
boteredunak eraikiz.

Bereizketak biolentzia sor-
tzen du, ondoriorik bortitzena 
indarkeria matxista izanik.

Osasunaren Munduko Era-
kundearen arabera, hiru-
tik emakume batek indarke-
ria fisikoa edo sexuala paira-
tu du. Egoera benetan larria 
izan arren, feministok gure al-
darriak justifikatzen jarraitu 
behar dugu. 

Jakin dezagun indarkeria 
matxista ez dela kolpe eta irai-
na bakarrik. Tabernetan mutil 
batek ipurdia ukitzea, lanpos-
tu berean gizonek diru gehia-
go irabaztea, emakumeon ba-
lioa itxuraren arabera neur-
tzea, edo maitasun erroman-
tikoaren eredua ere biolen-
tzia dira.

Utzikeriak konplize bihurtzen 
zaitu. Matxismoa etxean zein 
kalean, egunez egun, lehiatu 
beharra dago.

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

Mari Carmen
Jubilatua

Ni erlazionatzen naizen 
espazioetan onartua dagoela 
uste dut. Transexulitatearen 
aurkako autobusa tontakeria bat 
iruditzen zait. Azken urteetan 
aurrerapausoak eman dira; 
jende nagusia delako, batez ere, 
halakorik onartzen ez duena.

Janire
Ikaslea

Azken urteetan badirudi 
aurrerapausoak eman direla 
gaiaren normalizazioan, baina 
egoera ez da ona. Transexualak 
ez dira aske bizi, beti izango dute 
familia edo gizartearen aldetik 
jaso dezaketen erantzunaren 
beldurra. 

?
_GALDERA

Transexualitatea 
gizartean onartua 
dago, zure ustez?

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

_gutunak
Mundua ezberdin
KALLERA (Arrankudiaga, Ugao eta Zollo)

Martxoko arratsalde ilunetan gogoratzen 
gara inposatutako bizi ereduek utzi dizkigu-
ten zauriez. Haurrak ginela barneratu ge-

nuen maitasun kontzeptu eroak zein emakume iza-
te ereduak, orban horien jabe egin eta askatasuna mu-
gatzera eraman gaitu. Hala ere, bizi garen mundu zo-
roa kakartera bidaltzen dugun aldiro, gure bizitza diko-
tomia sinple baten esklabu izatea baino gehiago dela 
ohartzen gara. Gure munduak mandarina ale ezberdi-
nen beharra du; bizitza erdigunean jartzekoa, irribarrea 
ahoan. Baina bada zerbait norbanako gogoeta horieta-
tik abiatuta, sistema eta bere katramila guztiak biluzte-
ko gaitasuna duena: kolektiboa. Emakumeok batu, an-
tolatu, gure zapalkuntzetan pentsatu eta ideologikoki 
bizi eredu berriak eta guk nahi dugun mundua sortzen 
dugunean ematen den hori. Sortzen dugun indarrak 
ez du etenik. Gu ere, Kallera jeistera ohituta geunden, 
amamekin egiten genuen. Askotan joan gara Arranku-
diaga, Zollo, Zeberio eta Ugaoko izkinetatik Ugao erdi-
ko kale bakarrera: Kallera. Zein ezberdinak diren pau-
soak emakumeok batu ginen martxoko arratsalde ilun 
horretatik; zapalduen ikuspuntutik, bazterretik, borobi-
lean eta barreka mundu hau ezberdin egiten dugune-
tik... Aski da,  bagara nor nahi duguna sortzeko!

Rosa
Etxeko langilea

Baietz uste dut. Nire aldetik 
behintzat ez dago transexuale-
kiko inolako arazorik. Pertso-
nak dira, azken finean. Sortzen 
ari diren aurkako mugimenduak 
lau katuren kontuak direla uste 
dut. Beti onartu dela uste dut, 
nik behintzat ez dut inoiz ara-
zorik izan. 

Nahikari
Etxeko langilea

Ez dago normalizatua. Tran-
sexualei ez zaie euren identita-
tea azaleratzen uzten. 

Jendea oso itxia da. Gizartean 
ez dut eboluziorik sumatzen ez 
transexualei ezta gay edo les-
bianei begira. 

Ez dago askatasunik, denak 
berdin jarraitzen du. 

Inma 
Dendaria

Ez dut uste normalizatua da-
goenik, baina egon beharko li-
tzateke. Badugu zer hobetua, 
beste hainbat alorretan beza-
la. Sekulako adorea dute tele-
bistan euren kasuak azaltzera 
atera diren transexualek, posi-
tiboa iruditzen zait esperientziak 
ezagutarazi izana. 

Feminismoa zorrozten
Otsemeak (Amurrio)

Batzuek ahoa hitz politez bete eta hanka-
motz dauden lorpenen inguruan hitz egi-
ten duten bitartean, martxoaren 8a femi-

nismoa zorrozteko eta bizi garen sistema hetero-
patriarkalak kapitalistari hortzak erakusteko egu-
na ere badela aldarrikatu nahi dugu. 

Loreak eta zorionak oparitzen dizkigutenei, mar-
txoaren 8a (ere bai) borroka eguna dela argitu 
nahi diegu. Borroka eguna, martxoaren 8ak bil-
tzen dituen topiko eta konnotazio guztiez gain, in-
darkeria matxisten erasoetatik defendatu beha-
rrean jarraitzen dugulako: ikastetxean, kalean, 
lantegietan... Gainera, bi aldiz erasotuak sentitzen 
gara: erasoen aurkako protokoloak askotan ez di-
relako aktibatzen, eta oztopoak besterik ez ditu-
gulako aurkitzen!

Era berean, onartu beharra daukagu, aspaldi 
utzi geniola sinisteari instituzioetatik bidaltzen di-
tuzten mezu eta hitz emate horietan, jada nazka-
tuta gaude! Horregatik neska gazteok autodefen-
tsa feminista [guk geuk eta geure modura] arma 
izanik, elkarrekin hazi, indartu eta garenaz harro 
egon behar dugula argi dugu! Inorengandik ezer 
espero gabe, inori baimenik eskatu gabe!
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_herriz herri
Aiaraldea Urduña

Atzo izan zen martxoaren 8a, 
Emakumeen Nazioarteko Eguna. 
Ez dira amaitu, ordea, aldarriari  
begira prestatutako egitarauak. 
Datozen egunetan hainbat ekin-
tza egingo dira Aiaraldean. 

Artziniega, Okondo eta Aiara 
Bi astez luzatuko da egitaraua 

Artziniegan. Martxoaren 18an, 
adibidez, emakumeak kirol eta 
lanbide maskulinizatuetan du-
ten presentzia jorratuko dute, 
mahai-inguru baten bidez. Artzi-
niegako hainbat emakumek har-
tuko dute parte bertan.

Okondon, aldiz, hiru ekintza 
egingo dituzte igandean: ibilal-
dia (12:00etan), herriko ema-
kumeei lepokoak emateko eki-
taldia (13:30ean) eta bazkaria 
(14:00etan). 

Horrez gain, ahalduntzea lan-
tzen duen LAIA eskola aurkeztu-
ko dute Aiarako udaletxeko areto 
nagusian martxoaren 18an, goize-
ko hamaiketan. Eskualdeko hain-
bat txokotan busak antolatu di-
tuzte jendea bertaratu dadin. 

Urduña eta Amurrio
“Arrakala” dokumentala jarri-

ko dute bihar (ostirala) Urduña-
ko Gaztetxean, 18:30ean.  

Adi Emakumeak taldeak nes-
ken argazkia eta bazkaria deitu 
ditu larunbaterako. 14:00etan 
elkartuko dira Foru plazan, eta 
gaztetxean egingo dute otordua. 

Aiaraldeko gazte feminis-
tek mural bat egingo dute bihar 
arratsaldeko bostetan Amurrion. 
Ekitaldia eta Osterabe taldearen 
kontzertua egongo dira gero Juan 
Urrutia plazan, 20:30ean. 

Larunbatean, berriz, bi ekin-
tza egongo dira: landa eremuko 

emakumeei buruzko solasaldia 
(11:00etan Kultur Etxean) eta 81 
amama dokumentalaren proiek-
zioa (18:00etan toki berean). 

Amurrio Antzokian, aldiz, hiru 
ekitaldi eskainiko dituzte: Figuras 
ocultas filma (martxoaren 12 eta 
13an), Frida Khalo: viva la vida an-
tzezlana (18an) eta “El nunca me 
pegó” dokumentala (23an). 

Orozko eta Laudio
Orozkon ere egongo da antzez-

lan bat ikusteko aukera. La pru-
dencia aurkeztuko dute bihar Do-
nibane Aretoan, 20:00etan. 

Laudioko egitarauak ere hain-
bat gai jorratuko ditu, besteak 
beste, hitzaldi eta mahai-ingu-
ruen bitartez. 

Martxoaren 15ean, adibidez, 
Nazanin Armania politologoa 
egongo da Kultur Etxean, ema-
kume musulmanei buruz mintza-
tzen. 16:30ean izango da zita eta 
94 403 48 50 telefonoan eman 
behar da izena. 

Emakumeentzako autodefen-
tsa ikastaroa ere egongo da, Mai-
tena Monroyren eskutik, mar-
txoaren 19an. Bertan parte har-
tzeko aurretik apuntatu behar da, 
telefono berdinera deituta. 

EGITARAUA: 
Ikusi martxoan 

zehar herretan 
egingo diren 
ekintza guztiak

Emakumeen aldarriek, etenik ez

Maryam Fatih errefuxiatu kurduak eskainitako hitzaldia / aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I  Txabi Alvarado Bañares

Hilabete 
amaiera arte 
luzatuko da 
martxoak 
8ko egitaraua 
bailarako herri 
gehienetan

2019an abiatuko dituzte errepidearen trazaduraren obrak / aiaraldea.eus

Oraintsu elkartu dira berriz Ur-
duñako Udala eta Bizkaiko Foru Al-
dundia, A-625 errepidearen kon-
ponketa lanen inguruan hitz egi-
teko.

Aurreko bileran adostutako 
hainbat lan bukatuta daude dagoe-
neko: bide-zoruaren fresaketa, se-
gurtasun hesien instalazioa eta bi-
de-seinale berrien instalazioa.

Urduña eta Amurrio artean da-
goen A-625 errepidearen traza-

dura berriari dagokionez, Urduña-
ko Udalak aurrez hitzartutako es-
kaera nabarmendu du: Foru Aldun-
diak gauzatze kronograma ezarri 
eta dagokion zenbatekoa bidera-
tu dezala.

Gauzak horrela, Foru erakun-
deak 2018ko erdialdean hartu du 
lanak esleitzeko konpromisoa. 
2019ko hasieran abiaraziko dituz-
te lanak, eta aurreratu dutenez, 25 
hilabetez luzatu daitezke.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

2019an hasiko dira A-625 
errepidea konpontzeko lanak

Maria Luisa Goikoetxea  ur-
duñarra Madrilgo Atocha gelto-
kian egongo da gaur (martxoak 
9) 11:30ean, C-3 lineako tren zer-
bitzuan irisgarritasuna bermatzea 
eskatzeko. 

Bildu dituen 121.000 sinadurak 

Renferi emango dizkio Goikoe-
txeak. 

Iaz hasi zuen babes kanpaina, 
eta orduz geroztik ugariak izan 
dira tren zerbitzuak dituen ozto-
po fisikoak salatzeko egin dituen 
ekimenak.

Madrilen aurkeztuko dizkio 
M.Luisa Goikoetxeak Renferi 
gaur arte bildutako sinadurak 

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez
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Hasi dira Elexalden eta udaletxean 
semaforoak jartzeko obrak

Sakagailu bidezko semaforoak jarriko dituzte. Argazkia: Txomin Egiluz

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Hasi dira Arrankudiaga-Zolloko 
Elexalde auzoan eta udaletxean 
sakagailu bidezko semaforoak 
jartzeko obrak. Udalak eskatu 
zion obra egiteko Bizkaiko Foru 
Aldundiari. Elexaldeko semafo-
roa botikaren parean jarriko dute. 

Dena den, ez da izango aldaketa 
bakarra, hirugarren semaforo 
bat kokatuko baitute aurretiaz-
ko abisua emateko. 

Arrankudiaga 99 enpresak 
egingo ditu lanak, 19.983,53 eu-
roren truke.

Arrankudiaga-Zollo

Arabako Foru Aldundiak duen 
prozedurari jarraiki, abandonatu-
tako txakurrak artatzeko hitzar-
menarekin bat egingo du Okondo-
ko Udalak. 

Iragan ostegunean izan zen 
udalbatza eta alderdi guztiek 
onartu zuten proposamena. 

Alkateak adierazi duenez, neu-
rriak zehaztuta daude, baita aban-
donatutako txakurrak Gasteizko 
instalazioetara eramateko pro-
zedura ere. “Txakurren udal or-
denantza egitea ekarriko du ho-
rrek”, aurreratu dute. EAJk txa-
kurrek erabil ditzaketen espazioak 
mugatzea eskatu zuen: “Haurren 
parke edo aisialdi guneetan txaku-

rrak sartzea debekatuta dagoela 
dioen seinaleak jartzea”. Adosta-
suna nagusitu zen, Udalak azter-
tu egingo du eskaera hori.

Txakur abandonatuak jasotzeko 
protokoloa osatuko du Udalak

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

OkondoLaudio

Arratsaldez ere zabalik egongo da herritarren arreta zerbitzua. /Aiaraldea

Laudioko udal langileen hitzar-
mena onartu zuten otsaileko udal-
batzan. EH Bilduk eta EAJk alde-
ko boza eman zuten, PPk eta Om-
niak kontrakoa eta PSE-EE abste-
nitu zen. Omniak argudiatu zuen 
zenbait ekarpen egin nahi zituela 
eta ez zirela onartu; eta PSE-EEk 
azaldu zuen ikuskatzaileak ez dio-
la oniritzia eman. 6 urtez egon dira 
udal langileak hitzarmenik gabe.
Horregatik 2015ean sartuko da in-
darrean, 2019an iraungitzeko.

Beharginen soldatei dagokienez, 
KPIk aginduko du igoeraren kopu-
rua; eta, gutxienez, % 1 igoko dute 
urtero. Horrez gain, kalkuluen ara-
bera, udal langileek erosteko gai-
tasunaren % 5 galdu dute. Hori de-
la-eta, modu mailakatuan berres-
kuratzea adostu dute.

Arreta zerbitzua arratsaldez
Gainera, herritarren arreta zer-

bitzua luzatuko dute, arratsaldez 
ere eskaintzeko.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Udal langileen hitzarmen 
berria onartu dute  

Emakumeen 
liburuaren azal 
lehiaketa Miren 
Viterik irabazi du

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Udazkenean antolatu zuen Aia-

rako Udalak herriko emakumeei 
buruzko kontakizun lehiaketa; 
eta, horri esker, liburua argitara-
tu dute. Atzo banatu zituzten ar-
gitalpenaren azala aukeratzeko 
txapelketako sariak. 18:00etan 
izan zen ekitaldia Arespalditza-
ko udal aretoan. Miren Viterire-
na  izan da azalik onena. Urtzi Gan-
zedok, ordea, kontrazal onenaren 
aitortza jaso du. 

Aiara

Hiru auzo batzar 
egingo dituzte 
martxoaren 12tik 
18ra

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Auzo batzarren datak zeintzuk 

izango diren iragarri du Arranku-
diaga-Zolloko Udalak. 

Martxoaren 12an (igandea) 
egingo dute lehen batzarra, 
12:00etan eskolan. Martxoaren 
16an (osteguna) Atxetako are-
toan  egingo dute  19:00etan 
bigarrena. Larunbatean (mar-
txoak 18) izango da Zolloarren 
txanda, 18:30ean txokoan.

Hainbat gai jorratuko dituzte 
zita horietan: Orain arte udalak 
egin dituen lanak, abian dauden 
proiektuak (Oxinburua, ura...) eta 
datozen hilabeteetarako aurrei-
kuspenak. Herritarren ekarpe-
nak ere jasoko dituzte. 
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Artziniega

Zehaztu berri dute zein izango 
den Gure Esku Dagok Orozkon 
egingo duen herri kontsultaren 
galdera: “Izan gure dozu Euskal 
Herri independente bateko herri-
tarra?”. Maiatzaren 7an egingo da 
bozketa. Egun horretan herritar 

guztiak deituko dituzte galdera 
horri “Bai” edo “Ez” erantzutera. 
Antolatzaileek azpimarratu dute 
garrantzitsuena ez dela baiezko 
edo ezezko asko lortzea, “aha-
lik eta jende gehienak” parte har-
tzea baizik.

Zehaztu dute maiatzaren 7ko 
herri kontsultaren galdera

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Abenduan eginiko aurkezpen publikoaren irudi bat. Argazkia: aiaraldea.eus 

Saharako errefuxiatuen kanpalekuetako 
haurrak udan jasotzeko “premiazko” kanpaina

Ume saharar bat jolasean.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Saharako errefuxiatuen kan-
palekuetako 9-12 urte bitarteko 
haurrak udan hartzeko kanpaina 
urgentea jarri du abian Sahara Eu-
tsi elkarteak. 

Elkarteko kideek azpimarra-
tu dute familiek ez dutela bidaia 
ordaindu beharko. “Uztaila eta 
abuztuan umea eurekin izatera 
konprometitzen dira soilik”. Ez 
da baldintza berezirik eskatzen: 
“Denetariko familiak izan daitez-

ke: pertsona bakarrekoak, biko-
teak, seme-alabak dituztenak...”.

Elkartearekin harremanetan 
jartzeko mezu bat bidali behar 
da saharaeutsi_elkartea@hot-
mail.com helbidera. Kontsultak 
egiteko bi telefono ere jarri di-
tuzte: 679828784 (Arantza) eta 
647318565 (Josune).

Deialdi zabala egin du elkar-
teak, 30 familia behar dituzte 
guztira Araban eta.

Aiaraldea Amurrio

Larrabeko  hondakin geldoen 
zabortegia zigilatzeko proiek-
tua gauzatzeko laguntza kon-
tratatuko du Amurrioko Udalak. 
Modu horretan bildu ahal izango 
du Udalak zigilatzea gauzatzeko  
beharrezko informazioa. 

Hala, datu tekniko horiek orain 
arte diseinatutako proiektu-
ra batuko dira gero. Behin hori 

eginda ekingo zaio zigilatzearen 
lehen faseari.  156.432,67 eu-
rokoa da lan horiek gauzatze-
ko aurrekontua. 122.819,04 eu-
roko diru laguntza emango dio 
Eusko Jaurlaritzak Udalari ho-
rretarako. 

Zereginei heltzeko lizitazioa, 
ordea, aurten kaleratzea au-
rreikusi dute.

Aurten hasiko dira lizitatzen 
Larrabeko zabortegia 
zigilatzeko lanak 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

156.432,67 euro baliatuko dituzte lehen fasean. / aiaraldea.eus

Hainbat obra egin 
beharko ditu Hotel 
Torre eraikinaren 
kudeatzaile berriak

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Artziniegako Udalak plazaratu 

berri ditu Hotel Torre eraikinaren 
kontratazio plegu berriak. 25 ur-
terako esleituko du Udalak do-
rrea, baina hamar urte gehiago 
luzatu ahalko da kontratua. 

Oinarrietan zehaztu dutenez, 
eraikina kudeatuko duen enpre-
sak hainbat obra egin beharko 
ditu, besteak beste: berogailu sis-
tema aldatzea, azpiegitura elek-
trikoa gaur egungo araudira mol-
datzea, suteen aurkako preben-
tziorako araudiak ezartzen dituen 
obrak egitea eta beheko solairu-
ko irisgarritasuna bermatzea. 
Aurkezten diren enpresek osta-
laritzari lotutako proiektua osa-
tu beharko dute. Hilero ordaindu 
beharreko kanona 1000 eurokoa 
izango da.

Aurrekontuen zirriborroa aur-
keztu die Amurrioko Udal Gobernu 
Taldeak oposizioko alderdiei. Guz-
tira 13.712.934,95€ erabiltzea au-
rreikusi dute. Proposamena mar-
txoaren 30eko udalbatzan onar-
tzea da EAJren asmoa. 

200.000€ bideratuko dituzte 
AmurriokoEKIN partaidetza eki-
menera. Iazko zenbait egitasmo 
bukatu behar dituzte baita, Fron-
toi kalea urbanizatzeko eta Mendi-
xur, Larrabe eta Berganza auzoe-
tako saneamendu-sarea berritze-
ko lanak, adibidez.

Inbertsio gehiago
Inbertsioetan jasotako zenbate-

koa 2.542.568,98 eurokoa da. Au-
zoetan 65.000 euroko gastua pro-
posatu dute: Zabaleko eta Lucas 
Rey ikastetxeak hobetzeko lanak 
gauzatzea. 

Bestalde, San Jose auzoan mar-
kesinak jartzea planteatu dute. 
Gainera, enplegua sustatzeko par-
tida ere badago tokiko eta eskual-
deko planen barruan (276.500 
euro). Ekintzaile eta mikroenpre-
sentzako laguntzak mantendu-
ko dituzte.

Udal aurrekontuen zirriborroa 
eta inbertsioak aurkeztu ditu 
gobernu taldeak

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Hainbat inbertsio aurreikusi dituzte herriko auzoetan. / AmurriokoEKIN

Orozko
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2015eko udazkena, negua gertu. 
Madrilgo bi neskari errefuxiatuen-
tzako mantak egiten hastea buru-
ratu zitzaien. Sare sozialen bidez 
zabaldu zuten ekimena, eta jende 
ugari batu zitzaien. “Espainiar Es-
tatu osoan 3.000 pertsona ingu-
ruk hartu zuten parte ekimenean”, 
azaldu du Amurrioko Isabel Garcia 
dendariak. Bezero baten bidez ja-
kin zuen proiektuaren berri: “Lau 
lagun bildu ginen hasieran, baina 
jende gehiago animatu zen gero”. 
Hilabete eta erdiren bueltan lor-
tu zuten 48 manta ehuntzea. Hura 
izan zen Lesboseko errefuxiatuen 
alde eskualdean egin zen lehen eki-
mena; eta ez azkena.

Iazko udazkenean bota bilketa 
antolatu zuen Leire Larisgotiak 
Laudion. Dokumental ekoizlea da 
Larisgoitia, eta Escuela de trán-
sito izeneko filma grabatu zuen 
Grezian. “Barrenak ukituta itzuli 
ginen bertatik, eta zer egin gene-
zakeen aztertzen hasi  ginen. Zen-
bait erakundeetatik oinetakoak 
biltzen hastea gomendatu zigu-
ten, neguari begira oso beharrez-
koak zirelako”.  Arrakasta handia 
izan zuen deiak: Aiaraldean 3.000 
bota pare biltzea lortu zuten hiru 
egunetan.

Urte berriarekin batera iritsi zen 
hurrengo elkartasun keinua: Lau-
dion eginiko arropa bilketa. “Pen-
tsamendu eta adin ezberdineta-
ko herritar asko bildu ginen, erre-
fuxiatuei laguntza eskaintzea zen 
helburu bakarra”, azpimarratu du 
antolakuntzan aritutako Lamia Ar-

casek. Aurreikuspen guztiak hau-
tsi zituen eskaerak. Asteburu ba-
karrean 50 metro kubiko arro-
pa eskuratu zituzten. “Ez genuen 
halako erantzunik espero”, eran-
tsi du. Arropa pilatuta, premiazko 
diru-bilketa jarri zuten abian, ma-
teriala Lesbosera ontziz eraman 
ahal izateko. Oraingoan ere babes 
zabala jaso zuten: 3.900 euro lor-
tu zituzten egun gutxiren bueltan. 
Duela bi aste iritsi ziren paketeak 
kanpalekuetara. 

Urduñan, datorren astean
Urduña izango da elkartasun 

egitasmoen hurrengo geltokia. 
Ekimen solidarioa egingo dute 

martxoaren 18an. Hainbat ekintza 
prestatu dituzte goiz eta eguerdi-
rako. “Europako jarrerarekin ados 
ez gaudela adierazi nahi dugu”, sa-
latu du egunaren antolatzailea den 
Nekane Estrellak. Himaya elkar-
teari emango diote pilatuko duten 
diru guztia.

Negua joan eta udaberria ate-jo-
ka dagoen arren, mota honetako 
jarduerak bultzatzea garrantzi-
tsua izango da aurrerantzean ere. 
“Errefuxiatuek kanpalekuetan ja-
rraituko dute zoritxarrez”, erantsi 
du Leire Larisgoitiak, “esku asko 
beharko dira Europak giza esku-
bideen tratatua betetzea eraba-
ki arte”.

3.000 bota pare 
eta 50 metro 
kubiko arropa 
bildu dituzte 
Aiaraldean 
egun gutxitan

_jendartea

50 metro kubiko arropa bildu zituzten Laudion. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Hainbat ekimen egin dira eskualdean Grezian dauden errefuxiatuei laguntzeko. 
Norbanakoek sortutako dinamikak izan dira, baina herritar ugari inplikatu dira 
antolakuntzan. Martxoaren 18an izango da hurrengo zita, Urduñan. 

Errefuxiatuen aldeko ekimenek ez 
dute etenik Aiaraldean

Isabel Garcia
Manten ekimenaren sustatzailea

“Mantak errefuxiatuen 
kanpalekuetan ikusi 
genituenean gure 
esfortzuak merezi izan 
zuela ikusi genuen”

Leire Larisgoitia
Bota bilketaren antolatzailea

“Barrenak ukituta 
itzuli ginen Greziako 
kanpalekuetatik. Zer egin 
genezakeen aztertzen 
hasi ginen orduan”

Lamia Arcas
Arropa bilketaren bultzatzailea

“Pentsamendu eta adin 
ezberdinetako herritar 
asko bildu ginen, 
errefuxiatuei laguntza 
eskaintzea xede hartuta”

Nekane Estrella
Elkartasun egunaren antolatzailea

“Europako jarrerarekin 
ados ez gaudela adierazi 
nahi dugu Urduñan 
martxoaren 18an egingo 
dugun ekimenarekin”

Anuntxi
Arana
ANTROPOLOGOA

_Hankamotz

Adio foie-gras

M artxoaren 3an eman 
zuten abisua: hegazti 
gripea ofizialki sartu 
da Euskadin, Zube-

roako muga iraganez. Aspaldi da 
inguruan dabilela. Diotenez, aza-
roan haztegi batek birusak kutsa-
tu animaliak bidali zituen Armag-
nac eskualdeko beste haztegi ba-
tera, bertan galkatzeko, hau da, 
elikadura bortxatuaren bidez gi-
bela -koipez handiturik eta gaixo-
turik- gizenago bilaka dadin.

Otsailean, Landetan 600.000 
ahate hiltzea agindu zuen autori-
tate sanitarioak, nahiz eta laster 
“arindu” zuen kuota 300.000ra. 
Via campesina-ko senide den 
Confédération Paysanne sindika-
tuko kide baten arabera,  hazkun-
de intentsiboak biderkatzen ditu 
pandemiak. Antibiotikoz eta beste 
erremedioz hanpatuak diren ani-
malia ahulduek zernahi harrapa-
tzen dute: afta-sukarra, mihi ur-
dina, tuberkulosia... Iparralde-
ko abeltzain batek adierazi due-
nez, gehiegizko garraioek zabal-
du dute epidemia. Gelditu gabe 
erabiltzen baitituzte hegaztiak ka-
mioietan: hemen txitatu, hor hazi, 
han gizendu, haratago hil... Eta 
bide guztietan birusak uzten  di-
tuzte opari. Abereen sufrimen-
duak kezkatzen dituen lagunek 
eskatzen dute etxaldean bertan 
hiltzea, kamioietan pasarazten 
dizkieten sufrimenduak ekiditeko 
behintzat. Suedian berrikitan es-
treinatu dituzte kamioi-hiltegi ibil-
tariak: animaliek, heriotzara joa-
teko, etxaldetik metro batzuk bai-
zik ez dituzte egin behar, oinez eta 
lasai, abeltzainek lagundurik. Os-
terantzean, pandemiak mozteko 
errezeta-mirakulu bat bada: ga-
ria, indaba, aza… ekoiztea.



7 65. ZENBAKIA /// 2017ko martxoaren 9a  /// Aiaraldea

_jendartea

Menpekotasuna duten senideen 
zaintzan aritzen diren herritarrei 
zuzendutako laguntza progra-
ma bat sortu du Urduñako Uda-
lak. “Zaindu” izena jarri diote egi-
tasmoari, eta hainbat ekintza bar-
nebilduko ditu. 

Alde batetik, etengabeko “infor-
mazioa eta orientazio zerbitzua” 
eskainiko dute, Ongizate Saila-
ren bidez. Laguntza psikologikoa 
ere emango du, taldeka zein indi-

bidualki. Hortaz gain, garrantzia 
izango du formazioak ere. 

Horri begira, hiru  saio antola-
tu ditu Udalak, hiriko osasun zen-
troko kideekin elkarlanean. Lehe-
na osasun arloari buruzkoa izan-
go da, martxoaren 30ean, hain zu-
zen. Emozioei buruzkoa izango da 
bigarrena (apirilaren 6an) eta gi-
zarte esparruaren ingurukoa hiru-
garrena (apirilaren 28an). Udalean 
eskura liteke informazio gehiago. Argazkia: uztarria.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Menpekotasuna duten senideen zaintza 
errazteko programa aurkeztu dute

GAZTE EGUNA
“Gure lehentasuna gaztetxeko 
obrak amaitzea da, ekintzekin 
hasi ahal izateko”
Arrankudiaga-Zolloko Gazte Asanbladako kideak dira 
ANE ARANDIA MORGAETXEBARRIA eta OLATZ VALLE 
JUNGUITU (Arrankudiaga-Zollo, 1993 eta 1994). 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares  

Gazte Eguna antolatu duzue da-
torren martxoaren 11rako, zein 
helbururekin?

Herriko eta kanpoko gazteak 
batzea da gure helburua, orain 
arte egindako lana ikus dezaten 
eta gure proiektuan parte hartze-
ra animatu daitezen.

Asanblada gaztea da Arranku-
diaga-Zollokoa.

Duela hiru urte inguru Basakoe-
txen egindako kanpaldi batean hasi 
zen dena. Bertan hainbat gazte bil-
du ginen herriko egoeraz hausnar-
tzeko eta zer egin genezakeen pen-
tsatzeko. Bi egun horiek jendea ak-
tibatzeko balio izan zuten. Jendea-
rengan ilusioa piztu zen herriaren 
alde lan egiteko.

Ordutik hona herrian antolatu-
tako ekintza guztietan parte har-
tu dugu, gazteen presentzia ezin-

bestekoa dela uste dugulako. Due-
la urte batetik Gizarte Etxea kudea-
tzen dugu astean zehar. Hitzaldiak, 
auzolanak eta  bestelako ekintzak 
ere antolatu ditugu.

Gaztetxea atondu duzue.
Gaur egun, gaztetxea amaitzen 

ari gara. Teilatua konponduta dago, 
argindarra eta ura baditugu, komu-
nak ere. Bilerak, ikasgela eta bes-
te ekintza batzuk aurrera erama-
teko gela atontzea falta zaigu. Ba-
rra eta boulderra eraikitzeko as-
moa ere dugu.

Gazte Eguna amaituta, zer?
Gaztetxearen obrak amaitzea da 

momentu honetako lehentasuna, 
ekintzekin hasi ahal izateko. Herriko 
jendeak proposatzen dituen jardue-
rak aurrera eramateko lekua eskai-
ni nahi dugu.

Ane Arandia eta Olatz Valle, gaztetxean.  / Arrankudiaga-Zolloko G.A.

[BIDEOA] Sahararren urteurren jaia: Ehundik gora aiaraldear bertatu 
ziren Etawasol elkarteak igandean antolatutako ospakizunera. Hainbat 
ekintza egin zituzten Laudioko Aldai plazan, Saharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 41. urteurrena dela eta.
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_erreportajea

 Luzea da Aiaraldeko emaku-
me  taldeen zerrenda, 20tik go-
rakoa. Guztiek, ordea, ez dute fe-
minismoa izan ardatz. Edozelan 
ere, asko dira emakumeen aska-
tasunaren alde eskualdean sor-
tutako talde edo ekimenak. Gaur 
arte ez da jaso bailarako emaku-
meen borroken historia.

Laudio Institutuan eratu zen 
mugimendu feminista piztu 
zuen lehen txinparta: 16 urteko 
gazteek 1974 inguruan osatu-
tako Iraultza taldea, hain zuzen. 
Frankismoa bukatzear zela, an-
tisorgailuen eta abortuaren le-
geztatzea izan zuten aldarri na-
gusi. Ideologiaz troskistak ziren. 
Besteak beste, “Adulterio Legea” 
salatu zuten. Emaztegaiek bes-
te norbaitekin harreman sexua-

lak izatea espetxeratzearekin zi-
gortzen zuen arau horrek. Ho-
rrez gain, Iraultzako kideek Pi-
rula Irratian ordubeteko saioa 
gidatu zuten urte batez, musi-
ka, liburu feministen azterketak 
edota bestelako informazioa ger-
turatuz entzuleengana. “18 urte 
betetzean, ikasketak bukatuta, 
eten egin zen taldea. Batzuk bai-
na, Bizkaiko Emakume Asanbla-
dan jarraitu zuten parte hartzen”, 
adierazi du taldeko kidea izanda-
ko Pili Elortegik. Horrela ekin zio-
ten 70ko hamarkadan Laudioko 
Emakume Asanblada saretzea-
ri: “Ideologia askotariko pertso-
nak elkartzen ginen”. 

1978 urte berezia izan zen, ekin-
tzaile andana bildu baitziren Ba-
sauriko epaitegian abortuaren al-

deko protestan, tartean aiaral-
dearrak.  

80ko hamarkadan erabaki zu-
ten hainbat alderdi politikok sexu 
zapalkuntzaren afera lehen le-
rrora ekartzea. Modu horretan 
abiatu zen Ezker abertzalea-
ren baitan Kas-Emakumeak. “Ai-
zan”  prozesuaren ondorio gisa, 
1989an aurkeztu zuten Egizan 
erakunde feminista. 

Eskualdean Laudion bakarrik 
egituratu zen taldea, nahiz eta  
Amurrio eta Urduñako emaku-
meekin harremana izan. 25-35 
urte bitarteko 15 lagun inguru el-
kartzen zirela gogoan du Aran-
tza Etxebarrik. Ordura arte ez be-
zala, zapalketa hirukoitzaz min-
tzo ziren: sozialaz, nazionalaz eta 
generoarenaz. Hitzaldiak, filmak, 

Amurrioko Otsemeak taldeak sortutako ilustrazioetako bat. Argazkia: Otsemeak

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Aiaraldeko mugimendu feminista: 
isilpean gordetako historia

70eko hamarkadan hasi ziren Aiaraldean 
feminismoaren lehen pausoak. 
Ia mende erdiko bidean, 15  talde 
egituratu dira; aisialdiarekin lotutako 
jarduna duten emakume elkarteak 
aintzat hartu gabe. Antisorgailuak eta 
abortua legeztatzeko ekimenak, sexu 
aniztasuna aldarrikatzeko kanpaldia, 
jaietan jarrera eta eraso matxistak 
salatzeko dinamikak... Molde, mezu 
eta aurpegi ezberdinekin jantzi dituzte 
aldarriz emakume sareek Laudio, 
Urduña, Menagarai, Amurrio eta 
Arrankudiaga-Zollo. 

Eskualdeko
hainbat 
fabriketan 
emakumeei 
ordain-saria 
eskaini zitzaien 
fabrikako lana 
uzteko; etxeko 
zein familiako 
zaintzaz ardura 
zitezen

Laudioko 
Egizan taldea 
da Arabako 
mugimendu 
feministaren 
aintzindarietako 
bat, aspaldi 
desagertu 
bazen ere

IKASLEEN EKIMENAK
Iraultza taldea izan zen femi-

nismoari heldu zion lehen taldea 
eskualdean. 1974an sortu zuten 
Laudioko Institutuan. Taldea de-
sagertu arren, hainbat mural 
egin zituzten 80ko hamarkada 
amaieran ikasleek. 

90.HAMARKADAKO ERASOAK
Bolada iluna izan zen 90eko ha-

markada. Izan ere, bi eraso matxista 
egon ziren. Tren geltokian, egun ar-
gitan jipoitu zuen gizon batek bikote-
kidea. Emakumeari babesa emateko 
taldea sortu zen Laudion orduan, eta 
erasotzailearen aurpegiarekin bete 

zuten kartelez herria. Gertaera sala-
tzeko, Amurrioko epaitegian herrita-
rrek egin zuten protesta, telebistak 
ere jaso zuen berria. Ez zen, ordea,  au-
zitara eramandako kasu bakarra izan: 
beste gizon batek labanarekin eraso-
tu zuen neska bat Laudioko liburute-
gitik gertu.

_bi mugarri
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eztabaidak... antolatzen zituzten. 
Gasteizeko eta Lautadako Egiza-
nekin batera Arabako mugimen-
du feministaren aitzindaria izan 
zen Laudioko kolektiboa. Ez zu-
ten, baina, bide erraza izan: 80ko 
hamarkadan indar armatuen era-
soak eta jazarpenak jasan zituz-
ten zenbait emakumek elkartu 
eta borrokatzeagatik.

Alabaina, baziren politikoki le-
rrokatu nahi ez zuten banaka-
koak. 1994an, esaterako, Ninika 
taldea osatu zuten Laudion 20-25 
urteko 10 kidek, Egizanetik kan-
po feminismoa jorratzeko helbu-
ruarekin. Batez ere, barne mai-
lan egin zuten lan, performan-
ceak gauzatu bazituzten ere.

Industrializazioaren eragina
Industrializazioak eskualdea 

irauli zuen, urte gutxian nabar-
men hazi zen populazioa; eta kon-
tratazioak ugaritu ziren Aceros 
de Llodio, Vidrala edota Guardian 
enpresak ireki ahala. Hala murgil-
du ziren bigarren sektorean ema-
kumeak. Dena dela, diru-saria es-
kaini zieten hainbat andreri lan-
tegietan aritzeari uko egitearen 
truke, etxeko eta familiako zain-
tzaz ardura zitezen. Pili Garciak 
dioenez, lan baldintzak eta egoe-
rak gogortzearekin batera gataz-
kak lehertu ziren, eta indartu egin 
zen langile kontzientzia. Emaku-
meak ere aritu ziren langile bo-
rroka horietan.

Amurrio: Aurreraka, Pausoka
90eko hamarkadan heldu zio-

ten feminismoari Amurrion eta 
Urduñan. 1985ekoa da Menaga-
raiko Emakume Taldea, landa-e-
remuan eskubideen alde makina 
bat lan egin duen eragilea. 

Hiru urte beranduago, hots, 
1988an jaio zen Aurreraka, Amu-
rrioko emakumeen lehen taldea. 
Toñi Bordagaray izan zen partai-
deetako bat. Gogoan du gataz-

kari buruz egin zuten tailerrak 
eragin zuen  tirabira: “Desados-
tasunak plazaratu zituen ekin-
tzak gure artean, batzuk ezber-
din ulertzen genuen Aurreraka-
ko estatutuetan ageri zen emaku-
meen promozioa; alegia, ez esku-
lan edo aisialdi eskaintza modura. 
Autoestimuari buruzko tailerrera 
jarduera antolatu genuen bi lagu-
nak soilik joan ginen. Gai batzuk 
eremu pribatuan gordetzen zi-
ren”. Horregatik jarri zuten mar-
txan Pausoka taldea. Astero 20 
lagun elkartzen ziren bertan, 16 
urteko gazteak barne. 

Maiteder Aramendiren esane-
tan, sexu-askatasuna eta anizta-
suna aldarrikatzeko ekintzak egin 
zituzten, besteak beste: “Amu-
rrioko parkearen aldamenean 
gay eta lesbianen aldeko astebu-
ru osoko kanpaldia deitu genuen. 
Diskurtso eta ekintzetan aurrera-
koiak ginen. Eskelak jartzen geni-
tuen herrian indarkeria matxis-
tak neska bat erailtzen zuen al-
diro; ondorioz, denek irakurtzen 
zuten”. Lau urte iraun zuen kolek-
tiboak, ikasketak zein lanak es-
kualdetik kanpo kokatu baitzituen 
kide gehienak. 

Urduña, punta egonkorrena
Hamarkadaz hamarkada, Ur-

duña eta Amurrio izan dira fe-
minismoari  taldean eutsi dioten 
toki bakarrak. 1994an sortu zu-
ten Adi Emakumeak. Hastapene-
tan 20 lagun bazeuden ere, 50 
bazkidetik gorakoa da elkartea-
ren zerrenda. Hasieratik eman 
zioten garrantzia kulturarteko-
tasunari. Horren adibide da bes-
te herrialdeetako emakumeen 
bizi ohiturak ezagutzeko egiten 
duten “Munduko janak” dinami-
ka. 23 urteko ibilbidean hitzaldi 
eta tailer asko egin dituzte, bai-
ta babes handia pilatu ere: hiri-
tar  mordoa batzen da urtero egi-
ten duten emakumeen bazkarian. 

Ia 15 urteko etenaldia
Amurrioko Aurreraka eta Adi 

Emakumeaken jarduna salbu, 
umezurtz geratu zen feminis-
moa ia 15 urtez, neska gazteen 
loraldia heldu zen arte. Alabai-
na, tarte horretan ibilbide labu-
rra izan zuten beste bi talde egon 
ziren Laudion: XX=XY (2005) eta 
Emaion (2014). 

Bien bitartean, baina, martxan 
jarraitu dute bestelako emaku-
me taldeek: Loraldik (Urduña), 
Hiriskak (Artziniegak), Ametsu-
tsek (Okondo), Matxintxuk (Oroz-
ko); eta Laudioko Avillok, Jakaran-
dak zein Solastariarrek. 

Azken hamarkadan belaunaldi 
berriek sortutako 5 taldeak gehi-
tuta, beraz, 23 eragilek marraz-
tu dute amantaletan zintzilik ge-
ratu den feminismoaren historia.

Neska gazteen sareak, 
ahalduntzeko hazi
Lau urteetan 5 eragile sortu dituzte Aiaraldeko emakume gazteek: 
Otsemeak Amurrion, Sorgin Moreak Urduñan, Bagara Nor Laudion 
eta Kallera zein Bilgune Feminista Arrankudiaga-Zollon.

Laudioko jaietako gabarra jaitsieran Bagara nor taldekoek egindako ekimena. Argazkia: Zorione Basabe

Aiaraldeko mugimendu femi-
nistak ia 50 urteko bidea egin 
badu ere, azken hamarkadan 
sortu dira talde gehien. Gaz-
te Asanbladetan emakumeen 
parte hartzea eskasa zela iri-
tzita eratu zuten Sorgin Moreak 
Urduñan (2013) eta Otsemeak 
Amurrion (2015). 

Garai berean bildu zen Emaion 
taldea Laudion, baina desager-
tu egin zen bi urteren buruan, 
eragileaz arduratzeko bolun-
tario faltagatik. Hainbat ekin-
tza egin zituzten, besteak bes-
te: “Abortobusa”, emakumeak 
ahalduntzeko kanpainak... Bi 
urte beranduago hartu zuen 
Laudioko lekukoa Bagara Nor 
sareak.

Arrankudiaga-Zollon eta 
Ugaon “Kallera” kolektiboa abia-
tu zuten 2014an, bilera zein eki-
menetan rol maskulinoak eta 
botere harremanak gailentzen 
zirelako. 2016an, berriz, Bilgu-
ne Feministako taldea batu zio-
ten proiektuari. 

Nabarmentzekoa da Aiaral-
deko gazte feministen harre-
man dinamika: urtarrilean es-

kualdeko emakume eta trans 
gazteen topaketak egin zituzten 
lehenbizikoz.

Hamaika egitasmo
Genero zapalkuntzak salatzeaz 

gain, gazte belaunaldiek hamaika 
egitasmo sustatu dituzte. Amu-
rrion, esaterako, eraso eta jarre-
ra matxistei aurre egiteko proto-
koloa garatu du Otsemeakek; eta 
bat egin dute planteamenduare-
kin Jai Herrikoien Aldeko Batzor-
deak eta festetako kuadrillek. Gai-
nera, gune beltzen identifikazioa 
burutu dute, baita espazio ho-
riek egokitzeko neurriak propo-
satu ere. 

Kallerakoek, berriz, emaku-
meen “zapalkuntza hirukoitza” 
azaleratzeko jardunaldiak pres-
tatu zituzten abenduan, andre 
errefuxiatuen egoera zein espe-
txearen ondorioak azaleratze-
ko. Sorgin Moreakek, aldiz, tran-
sexual bat gonbidatu zuen bere 
esperientziaren berri emateko. 
Laudion, berriz, “brigada moreak” 
egin zituzten festetan. Neska gaz-
teen taldeen loraldia, ahalduntze-
ko hazi denaren adierazle.

Hitzaldiez gain, 
hainbat ekimen 
gauzatu dituzte 
belaunaldi 
feminista 
berriek: 
emakume eta 
trans gazteen 
topaketak, 
eraso matxistei 
aurre egiteko 
protokoloa, 
jaietako brigada 
moreak...

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Asteburu osoko 
kanpaldia 
antolatu zuen 
Pausoka 
taldeak 
Amurrioko 
parkean 90eko 
hamarkadan, 
sexu 
askatasunaren 
alde
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_kultura

Esti
Urresola
ZINEMAGILEA

_Kamerinoa

Harrizko 
bihotzarekin topo

G
aur ikusi dut, inora ez 
doan eguneroko bi-
dean. Ez atzo. Ez etzi.  
Ezta iazko edozein 

gauerdi ilunean ere; baizik eta 
gaur. Gaur egin dut harekin topo, 
lurrean.  Jaurtia, isildua, biziga-
bea. Hortxe neukan bihotz bat 
nire aurrean. Pentsamenduak 
pil-pilean jarri zaizkit korridore-
ko jendetzaren zeharkako igaro-
tze urduri, bizkor eta adigabeen 
antzera. Minik ematen ote dio, 
gure pausu arin eta arduraga-
beak sentitzen dituenean gainez-
ka? Gure oinkada axolagabeak 
izan al dira, hain zuzen, denbora-
rekin bihotz hori higatu dutenak? 
Berriz erabiliko ez zuen amorante 
desengainatu baten bihotzaren 
fosila zirudien harriak, lurrean 
botata, azken pasioaren atzen ar-
nasaren ostean. Konturatu gabe 
bertan eman dut eguna, eta 
pasako ditut asteak, erantzu-
nik ematen ez didan bihotz horri 
galdezka. Norena ote? Atzo ber-
tan al zegoen? Alkandora azpi-
tik sartu dut eskua, ziurtatzeko 
nirea ez dela. Gaurko eguzkiaren 
izpi iharrek umezurtz utziko dute 
bihar silueta. Etorriko dira euri-
teak eta laino grisen malko ge-
zak. Eta orduan, negarrez leher-
tzeraino zeruak eztanda egiten 
duenean, orduan beteko da bi-
zitzaz zoruko zulo goibela. Ze-
mentuan irauli eta duintasunez 
puztuta, putzu dardarkari bizia 
bilakatuko dena.

Apirilaren 6an eta 7an zehar-
katuko du Korrikak Aiaraldea. 
Lehen egunean Artziniegatik iga-
roko da eta eskualdeko gainon-
tzeko herrietatik, aldiz, bigarre-
nean. Okondo izango da bisitatu-
ko ez duen udalerri bakarra. 

Hala ere, ez da bi egun horieta-
ra mugatuko Korrikak Aiaraldean 
izango duen presentzia. Ekintza 
ugari prestatu dituzte eragile ez-
berdinek elkarlanean  aurreko as-
teetarako, Korrika Kulturalaren 
bidez.

Laudio eta Amurrioko egita-
rauak(1) aurkeztu dituzte dagoe-
neko. Hainbat ekintza mota egon-
go dira bi herri horietan: hitzal-
diak, tailerrak, kirol jarduerak...  
Gauzak hala, bihar hasiko da Ko-
rrika kulturala Laudion eta apiri-
laren 8an amaituko da Amurrion.

Hizkuntza baten alde mundu 
mailan dagoen ekimenik erral-
doiena da Korrika, hizkuntzala-
rien esanetan.  

Aurtengoa 20.edizioa da eta 
“Batzuk” lemapean batuko du 
Euskal Herria alderik alde. Aia-
raldeko AEKko kideak hasi dira 
kilometroen eramaleak lotzen. 

Aurkezpenak herrietan
Amurrio eta Laudion soilik ez, 

eskualdeko gainontzeko herrie-
tan ere egingo dituzte ekimenak, 
apirilera begira giroa berotzen 

joateko. Korrikaren aurkezpena 
egin zuten iragan astean Artzinie-
gan eta Urduñan. Arespalditza-
ren txanda izango da gaur (mar-
txoak 9), eta Orozkorena bihar. 

Jarraipen berezia
Korrikaren jarraipen berezia 

egingo du Aiaraldea Komunikazio 
Leihoak martxoaren 20tik aurre-
ra. Aiaraldea.eus atarian(2) kanal 
berezi bat sortuko dute. Horrez 
gain, martxoaren 23an Korrikari 
buruzko egunkaria prestatzeko 
asmoa dute, ikuspuntu eta for-
matu ezberdinen bidez euskara-
ren ezagutza eta erabilera area-
gotzeko egiten den lana erakus-
te aldera. 

 Apirilaren 6an eta 7an, berriz, 
zuzeneko kontaketa egingo da 
multimedia euskarri ezberdine-
tan. Aurreratu dutenez, internet 
tresna berriak baliatuko dituzte 
Korrikaren berri emateko. 

KORRIKA 20: 
Eskualdean egin-

go duen ibilbidea, 
orduz ordu

Zunba saioa eskainiko du Izaskun del Cerrok Amurrion. / aiaraldea.eus 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Aurkeztu dituzte dagoeneko Laudio eta Amurrioko Korrika Kulturalen egitarauak. 19 
ekintza prestatu dituzte guztira. Aiaraldea Komunikazio Leihoak Korrikaren jarraipen 
berezia egingo du.

Bihar hasi eta apirila arte luzatuko 
da Aiaraldeko Korrika Kulturala  

Hiztegi lagungarria 
Egitaraua(1), programa / Ataria(2), 

web-gunea 

04.03
ASTELEHENA
10:00 AMURRIO
HITZALDIA
“Cordillera Blanca”ko tontorra
Euskaltegia

04.05
ASTEAZKENA
10:00 AMURRIO
TUPPERSEX SAIOA
Euskaltegia

04.06
OSTEGUNA
17:00 AMURRIO
DOKUMENTALA
“Euskararen lau aurpegi”
Euskaltegia

18:00 LAUDIO
PIRAMIDEEN BILA
Patxin eta Patxan
Aldai Plaza

04.07
OSTIRALA
11:00 LAUDIO
BATUKADA
Kun kun taldearen eskutik
Arrañopen

9:00 / 10:00 AMURRIO
TXOKOLATADA
Juan Urrutia plazan

15:00 LAUDIO
HERRI BAZKARIA
Gaztetxean

19:00 LAUDIO
ANTZEZLANA
Txarlestrup
LHIko aretoa

20:00 LAUDIO
KANTU-JIRA
Nafarroa Kanta Taldearekin
Herriko Plazatik

04.08
LARUNBATA
10:00-12:15 AMURRIO
YOGA SAIOA
Bañueta kiroldegian

20:00 AMURRIO
KANTU-POTEOA
Nafarroa Kanta Taldearekin
Herritik

03.10
OSTIRALA
20:00 LAUDIO
BERTSO KANTU-JIRA
Herriko Plazan

03.11
LARUNBATA
9:00 LAUDIO
BIZKOTXO PRESTAKETA 
ETA XAKE PARTIDAK
Kultura Etxea

03.16
OSTEGUNA
19:00 LAUDIO
20. KORRIKAREN 
AURKEZPENA
Basalarrinan

03.23
OSTEGUNA
19:00 LAUDIO
MATEO METEO
Basalarrinan

03.31
OSTIRALA
18:00 AMURRIO
SPINNING SAIOA
Bañueta kiroldegia

19:00 LAUDIO
ANTZERKIA
“Tren geltokia”
LHIko aretoa

04.01
LARUNBATA
18:00 AMURRIO
ZUNBA SAIOA
Bañueta kiroldegia

04.02
IGANDEA
8:00 / 9:00 LAUDIO
MENDI IBILALDIA
Ugarteko plaza



_kultura

Zergatik aukeratu zenuen 
Ikus-entzunezko Komunika-
zioa gradua? Eta Mondragon 
Unibertsitatea?

Gustuko ditudan gauza asko 
(argazkilaritza, edizioa, grafis-
moa eta diseinua, kamera…) 
biltzen dituen unibertsitate 
gradua delako. Eta Mondra-
gon Unibertsitatea aukeratu 
izanaren arrazoia bere irakas-
teko modua eta instalazioak 
izan dira, besteak beste. 

Nola definituko zenuke 
ikasteko metodologia? 

Praktika da nagusi. Mun-
du honetan praktikotasuna da 
balio duena, nire aburuz, ho-
rrela ikasten delako, eginez. 

Bestalde, bertan ikasten 
hasi nintzenetik, bi metodo-
logia desberdinekin ikaste-
ko aukera izan dut, eta gaur 

egun gauden metodologia-
rekin gustura baino gustura-
go nago. 

Ikasgaiak lan-sekuentzia 
deitzen diren modulu moduko 
batean ematen ditugu, erron-
ka jakin bati lotuta. Hau da, ez 
ditugu bost ikasgai desberdin 
lantzen aste batean, sekuen-
tzia eta erronka bakarra bai-
zik, eta horri behar dituen aste 
kopurua ematen diogu. Horre-
la, eduki eta gaitasun jakin ba-
tzuetan zentratzen gara eta, 
nire iritziz, askoz hobe barne-
ratzen dira gauzak.

Egindako proiekturen bat 
azalduko diguzu? 

Lanean oso gustura ibili nin-
tzen proiektu bat telebistara-
ko entretenimendu programa 
bat grabatzen ibili ginenekoa 
da. ‘Bota Erronka’ zuen izena 

eta Goiena Telebistarako ekoi-
tzi genuen. Programaren ideia 
klaseko denen artean ados-
tu genuen; eta gero bakoitzak, 
taldeka, programa horren 
atal bat planteatu eta grabatu 
zuen. Talde bakoitzean ordez-
kari bat zegoen (nirean, ni nin-
tzen), eta tarteka biltzen ginen 
denon lanaren batasuna ziur-
tatzeko. 

Programaren atal bakoi-
tzean bi aurkezle agertzen zi-
ren eta hiru erronka egin 
behar zituzten Euskal Herri-
ko zenbait herri eta hiritan. 
Ni kamera lanetan aritu nin-
tzen, eta oso esperientzia poli-
ta izan zen.

Praktikak non eta zeren in-
guruan ari zara egiten? 

Praktikak Santurtziko publi-
zitate eta marketin enpresa 
batean egiten nabil, iTres Bil-
bao izenekoan, eta esperien-
tzia ezin hobea izaten ari da ni-
retzat. Bulegoan oso giro ona 
dago eta lankideekin harre-
man ona egin dut. 

Denetarik egiten nabil, baina 
gehienbat ikus-entzunezkoekin 
zerikusia duten lanak: argaz-
kiak atera eta editatu, bideoak 
grabatu eta landu, diseinuare-
kin zer ikusia duen zertxobait 
ere egin dut… 

Asko ikasten ari naiz profe-
sional talde baten eskutik.  

“Ikasgaiak lan-sekuentzien bidez 
ikasten ditugu, erronka jakin bati lotuta”
NORA LATATU LANDALUZE (Orozko, 20 urte) Ikus-entzunezko Komunikazio 
graduko 3. maila ikasten ari da MONDRAGON UNIBERTSITATEko Humanitate 
eta Hezkuntza Zientzia Fakultatean, Aretxabaletako campusean.  

“Azorín” saria irabazi du Espido 
Freire idazle laudioarrak, Llamad-
me Alejandra eleberriagatik. Erru-
siako azken tsarinaren bizitza du 
hizpide Freireren nobelak. Alacan-
teko Diputazioak eman dio saria, 
Planeta argitaletxearekin elkarla-
nean. Ez da Freirek jasotzen duen 
lehena: 25 urte zituela Planeta sa-
ria irabazi zuen. Aitortza hori jaso 
duen idazle gazteena da, gainera. Urteak daramatza Freirek Madrilen bizitzen. Argazkia: eldiario.es

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares

Eleberri onenaren Azorín saria irabazi 
du Espido Freire idazleak

Arabako Bertsolari Txapelke-
tako bosgarren finalerdia jaso-
ko du larunbatean, martxoaren 
11n, Laudioko Lanbide Heziketako 
aretoak, 17:30ean. ABTX17 labur-
durarekin Aretako El Tunel jate-
txean aurkeztu zuten aurtengo 
edizioa urtarrilaren 21ean. Aia-
raldeko hiru bertsolari ari dira 
parte hartzen: Izar Mendiguren, 
Asier Rubio eta Serapio Lopez. 

Rubiok kantatuko du Lau-
dionPaula Amilburu, Ander So-
lozabal, Jagoba Apaolaza, Rikar-
do Gonzalez de Durana eta Xabi 
Igoarekin batera. Mendigurenek 
eta Lopezek Aramaion abestu-
ko dute datorren larunbatean. Fi-
nalerdietan puntu gehien biltzen 
dituzten 6 bertsolariek lortuko 
dute apirilaren 1ean Gasteizen jo-
katuko den finalerako txartela. 

ABTX17: Aiaraldeko zaleak 
bertsoz asetzeko prest

ERREDAKZIOA I 

Izar Mendiguren Dulantziko finalerdian. Argazkia: ABE

“Arteartean” izeneko jaialdia 
egingo dute martxoaren 11n Lau-
dioko Gaztetxean. Hainbat ema-
kume sortzaile bilduko ditu jaial-
diak, arratsaldeko seietatik au-
rrera. 

Literatura, argazkilaritza edo-
ta graffitia bezalako disziplinak 
jorratuko dituzte. Poesiak ere 
izango du tartea, Nerea Iglesias 
eta El Duenderen eskutik. 

Hortaz gain, bi musika jartzaile 
egongo dira arratsaldean: DJ Su 
eta DJ Mutante. Ugaoko Izare tal-
dea ere oholtzaratuko da, musika 
akustikoa eta pintura uztartzen.

Pintxoak eskainiko dituzte afal-
tzeko, eta gau partean hainbat 
rap kontzertu egongo dira: Aia-
la, Lyrikan, Eric Ten, Marta, Ga-
tom, La Omega eta La Txula Po-
tra igoko dira oholtzara. 

Ekitaldietarako sarrerak hiru 
euro balioko ditu. Antolakuntza 
gastuetara bideratuko da lortzen 
den dirua. 

Gaian interesa zuten norbana-
ko batzuen artean antolatu dute  
ekimena. “Emakumezkoek egini-
ko hainbat arte mota oholtza be-
rean biltzea izan da asmoa”, adie-
razi dute antolatzaileek. 

Emakume sortzaileak biltzeko 
jaialdia antolatu dute

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Izare izango da jaialdian egongo den taldeetako bat. Argazkia: Txeng Meng

_publizitatea
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Ez duzu inoiz tentaziorik izan 
txirrindularitzara itzultzeko?

Zaletasun gisa mantentzen 
dut. Azken urte hauetan hainbat 
probetan hartu dut parte, men-
diko zein errepideko bizikletare-
kin. Entrenatzen jarraitzen dut.  
Tarte libre bat dudanean ibiltze-
ra joaten naiz. 

Baina ez zabiltza lehengo 
maila berean.

Behin baino gehiagotan pasa-
tu zait burutik itzultzeko ideia, 
baina zaila izango litzateke nire 
gaur egungo bizitzarekin uztar-
tzea. Bi seme-alaba ditut, eta ki-
roldegian nago jardun osoz la-
nean.

23 urterekin utzi nuen txirrin-
dularitza. Une egokia zen hura 
marka hobeak lortzen hasteko, 
baina ez nuen etorkizunik ikus-
ten emakumezkoen txirrindu-
laritzan. 

Zazpi urtez egon nintzen 
mundu horretan sartuta. Jarrai-
tu nezakeen emaitza onak lor-
tzen, baina kirolari gisa hobe-
tzeko atzerrira joan behar nin-
tzen nahitaez(1). Hemen, ema-
kumezkoen txirrindularitza 
planteatuta zegoen moduan, 
ez neukan etorkizunik. Batzuk 
eman zuten atzerrira joate-
ko jauzia, baina ez zitzaien oso 
ondo joan. 

Orain pixka bat hobetu da 
egoera. Badaude taldeak, baina 
ez dira profesionalak. Badituz-
te soldatak, baina baxuak. Bizi-
tzeko nahikorik ez, eta dedika-
zioa osoa da. 

IBEF ikasten egon nintzen txi-
rrindulari gisa(2) aritu nintzen az-
ken urteetan. Entrenamendu 
eta probak azterketekin uztar-
tzen nituen. Ikasketak amaituta, 
lanean hastea erabaki nuen, ai-
patu ditudan arrazoiengatik. 

Ez zinen inoiz profesional iza-
tera iritsi?

Ez nuen inoiz soldatarik izan. 
Gurasoek euren poltsikotik or-
daindu behar izaten zuten en-
trenatzeko behar nituen gau-
zak. Azken urteetan Madrilgo 
Macario taldean egon nintzen; 
eta eurek bai, behar nuen arro-

pa guztia ematen zidaten. Baina 
hortaz gain mediku prestatzai-
lea nuen, eta hori nire familiak 
ordaintzen zuen.

Dirua irabazi ordez dirua gal-
tzen zenuten, beraz. 

Hori da. 22 urte nituela beka 
bat eman zidaten, Europako 
Sub-23 kategoriako domina lor-
tu nuelako.  Hori izan zen nire 
ibilbide guztian lortu nuen diru
-laguntza bakarra. 

Atlantako Olinpiadetan egon 
zinen. Zer nolako esperientzia 
izan zen?

Oso esperientzia polita da. 
Espainiako hiru onenen artean 
nengoelako joan nintzen At-
lantara. Nik ez nuen nire burua 
prest ikusten bertan egoteko.  
Oso gazte sentitzen nintzen, es-
perientzia gabe. Beldurrarekin 
joan nintzen Joko Olinpikoetara, 
esperientzia eta konfiantza fal-
tagatik. Espainiako Federazioa-
ren partetik horri begirako for-
mazioa jaso behar nuen, bai-
na gure atzean ez zegoen horri 
erreparatuko zion inor. 

Profesionalen artean geun-
den Atlantan, baina gu ez ginen 

profesionalak. Txiki sentitzen 
ginen. Lasterketan katea atera 
zitzaidan. Ez nuen kolpe handia 
jaso, baina urduri jarri nintzen 
eta ez zegoen katea sartze-
ko modurik. Oso atzean geratu 
nintzen, eta erretiratzea eraba-
ki nuen.  Baliabideak ere urriak zi-
ren. Frantziako Tourrera joan gine-
nean bi auto genituen sei txirrindu-
larirentzako. Erlojuaren aurkako 
probak egin behar zirenean bi au-
torekin ezin zitzaigun seioi jarraipe-
na egin. Orduan, nire aitak mega-
fonia jartzen zuen bere autoaren 
gainean eta lasterketan sartzen 
zen, niri eta beste kide bati jarrai-
pena egin ahal izateko. Familia txi-
ki bat ginen.

Bañueta kiroldegian lan egi-
ten duzu gaur egun. Zertan?

Heziketa fisikoko irakaslea 
naiz. Spinning eta hipopresiboeI 
buruzko ikastaroak ematen di-
tut, besteak beste. Igeriketa be-
giralea ere banaiz. 2002tik da-
ramat hemen. 

b

_kirola

Gaur egun Bañueta kiroldegian lan egiten du Izaskun Bengoa Perezek.  Argazkia: aiaraldea.eus

IZASKUN BENGOA PEREZ
“Profesionalen aurka lehiatu ginen Joko 
Olinpikoetan, baina gu ez ginen profesionalak”
IZASKUN BENGOA PEREZek (Amurrio, 1975) ibilbide oparoa egin zuen gaztetan txirrindulari gisa. Sei aldiz 
irabazi zuen Espainiako Txapelketa. Munduko Txapelketan edota Atlantako Joko Olinpikoetan ere aritu zen, 
baina 23 urte zituela erretiratu zen. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

“22 urterekin 
beka bat eman 
zidaten, Sub-
23 mailako 
domina lortu 
nuelako. Hori 
izan zen jaso 
nuen laguntza 
bakarra”

“Behin baino 
gehiagotan 
pasatu zait 
burutik 
itzultzearen 
ideia, baina zaila 
izango litzateke 
nire gaur egungo 
bizitzarekin 
uztartzea”

Hiztegi lagungarria 
Nahitaez(1), derrigorrez / Gisa(2), 

moduan 

DUATLOIA

Basauriko 
duatloia irabazi 
du Ibone 
Sanchezek

ERREDAKZIOA I 

Ibone Sanchez laudioarrak ira-
bazi du Basauriko Duatloia ema-
kumezkoen kategorian. Lour-
des Oiartzabal izan da bigarre-
na. Naiara Lekandak, bere alde-
tik, hirugarren postua lortu zuen 
Erandion.

FUTBOLA

Lapurreta egon 
da CD Laudioren 
San Martineko 
bulegoan

ERREDAKZIOA I 
Lapurreta jazo zen iragan as-

tean CD Laudiok San Martin fut-
bol-zelaian dituen bulegoetan. La-
purrek barrakoiko bi ateak apur-
tu zituzten eta “diru kopuru han-
dia” eraman zuten.

FUTBOLA

Bizkaiko Kopako 
sailkapeneko 
lehen postuan 
dago C.D. Urduña

ERREDAKZIOA I 
Bizkaiko Kopako sailkapene-

ko lehen postura iristea lortu du 
C.D. Urduñako emakumezkoen 
taldeak. Erandioko taldea izan da 
orain arte sailkapeneko burua, 
baina urduñarrek 4-1 garaitzea 
lortu zuten taldea iragan astebu-
ruan, postua berenganatuaz.
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_kirola

[ARGAZKI GALERIA] Artziniegako Mendi Ibilaldia: Artziniegako “Yarri 
memoriala” Mendi Ibilaldiaren VIII. edizioa egin zen igandean. Urtero 
bezala, bi ibilbide egon ziren: luzea eta laburra (23 eta 12 kilometrokoak, 
hurrenez hurren). 

RAIDA

Marokoko 
Raidean lehiatzen 
ari dira Pandemia 
taldeko kideak

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Asteburuan iritsi dira Maroko-

ra Aiaraldeko Panda Raid taldeko 
kideak. Madrilera joan dira autoe-
tan, eta dortsalak eman dizkiete 
bertan. Almeriako portura hurbil-
du dira gero, bertan ferrya hartu-
ta Marokora iristeko.

Sei etapa
Marokon esan diete zein den rai-

dean egin behar duten ibilbidea. 
Nadorren hasi da lasterketa, eta 
Marrakexen amaituko da. Sei eta-
pa egin beharko dituzte parte har-
tzaileek.

300 taldek egin dut ebat nor-
gehiagokarekin. Aiaraldeko pan-
demia taldea 10 lagunez eta bost 
autoz osatua dago.

Eli Pinedo -erdian- omenaldiaren une batean. Argazkia: aiaraldea.eus

Omenaldi instituzionala egin 
zioten Eli Pinedo eskubaloi joka-
lari ohiari astelehenean, Amu-
rrioko udaletxean. Bertan parte 
hartu zuten, besteak beste, Pine-
doren lehen entrenatzailea izan-
dakoak edota Patri Pinedok (Eli-
ren ahizpak). Egin dioten aitor-
tza “bereziena” izan da, jokala-
ri erretiratuaren hitzetan. “Egin 
dizkidate beste omenaldi batzuk. 
Baina zure herrian egiten dizute-
na da bereziena, asko emoziona-

tu naiz”. Zaintza lanek kirolean du-
ten garrantziaz mintzatu zen Pi-
nedo ekitaldian. “Familiaren pape-
ra garrantzitsua da edozein alo-
rrean, baina are gehiago kirolean”, 
azaldu zuen.

Solasaldia ikasleekin
Kirolari ohia Amurrio Antzokian 

egon zen astelehenean, DBH 3 eta 
4. mailetako 140 ikaslerekin sola-
sean. Neskak “kirola praktikatzen 
jarraitzera” animatu zituen.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

OMENALDIA

Zaintzaren garrantzia azpimarratu 
du Eli Pinedok udal omenaldian

[ARGAZKI-GALERIA] Mugagabe Trail Laudio: Ia 340 korrikalari jaso 
zituen larunbatean Mugagabe Trail probak. Bi lasterketa egon ziren: 
luzea (27 km) eta herrikoia (10 km). Aldai Plazatik atera ziren parte 
hartzaileak eta inguruko hainbat mendi bisitatu zituzten, arineketan.
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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
Baloratzen zaituenak ez dizu beti 
esango. Ingurukoek zure hitz zuhu-
rrak maite dituzte. Bakarrik sentitu 
omen zara azkenaldi honetan, baina 
ez da hala. Zabaldu begiak eta zure 
ingurua begiratu.

LAMIA
04.21 - 05.20
Larria da garrantzitsu sentitzeko 
ingurukoak gutxiesten dituzten 
pertsonenen jokaera. Horrelako 
jarrerak ikusten dituzunean, 
ahulagoak ematen dutenen 
bozeramaile bihurtu, seguru 
eskainitako babesa eskertuko 
dizutela.

BASANDERE
06.21 - 07.20
Zure bizitza aldatu da, bizimodua eta 
bizilekua ere bai. Lehen zenituen ara-
zoak bukatu dira, aukera eta bide be-
rriak zabaldu zaizkizu. Ez zaitez ira-
ganean bizi, poztasuna eragiten di-
zuten uretan murgildu eta igeri egi-
ten ikasi.

JENTILAK
08.22 - 09.22
Energia positiboa zabaltzeko erraz-
tasuna daukazu. Dena ondo aterako 
dela dakizula, edozer egiteko kapaza 
izaten zara. Zure inguruan negatibo-
tasuna nagusi bada ere, saiatu zaitez 
zure horretan jarraitzen. Ez iezaiozu 
inori utzi zarena aldatzen.

MARI
10.23 - 11.22
Erantzukizun gehiena zurea izan ohi 
da etxean. Lanetik atera, etxeko la-
nak egin eta umeak laguntzea dagoki-
zu. Noiz hartuko duzu zuretzako den-
bora? Bikotearekin serioski hitz egin 
eta ohea bezala lanak ere konpartitu 
behar dituzuela aldarrikatu.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Erabakiak hartu baino lehen kalte 
eta onuretan pentsatu, orain eraba-
kitzen duzuna aurrerantzean damu 
bihurtu daiteke eta. Ez besteei ahol-
kurik eskatu eta has zaitez bihozka-
detan konfiantza izaten. Zurea da bi-
zitza, zurea da geroa!

TARTALO
01.20 - 02.18
Zenbatetan saiatu zara nahi ze-
nuen hori lortzen eta ez duzu lor-
tu? Zenbatetan lortu duzu hainbat 
saiakeren ostean? Ez etsi lehen 
saiakeran eta jo ta ke jarraitu zure 
helburuak lortu arte, beti aurrera!

HERENSUGE
03.21-04.20
Zorabioa sentitzen duzu 
aldaketa guztien aurrean. Zure 
egunerokotasunetik ateratzen 
zaituena gaiztotzeko ohitura 
daukazu. Aldaketak hasieran 
gogorrak izan daitezke, baina 
irakasten dizutenak hazteko 
balioko dizu.

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Estresa azterketak daudelako? 
Ez duzu aurreko esperientzietatik 
ikasi, eta oraingoan ere akats bera 
egin duzu: bukaerarako utzi duzu 
asteetan egin zenezakeena. Lan 
munduan ez duzu orain daukazun 
zortea izango.

GAUEKO
07.21 - 08.21
Sagarrak gustuko? Hau da zure 
garaia orduan! Beharrezkoa ez 
dena eskuratzeko dirua gastatu 
ordez, hasi aurrezten zain 
duzun sagardotegi irteerarako! 
Pilatutako txanpon eta zoriona 
txotx artean ospatuko duzu!

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Izan duzun buruhauste horren 
ostean ez duzu lorik egiten. Hartu 
duzun erabakia ukatu beharrean, 
zure ausardia txalotzen ikasi 
behar duzu. Bide berri honetan 
gaindituko dituzun oztopoek 
irabazle egingo zaituzte.

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Alergiari leporatzen diozu jendau-
rrean daukazun aurpegia. Zure 
sentimenduak erakusteko dauka-
zun beldurra kendu behar duzu. 
Lagunek mina eta arazoak arintzen 
lagundu ahal dizute, beti ere zelan 
sentitzen zaren esaten badiezu.

_horoskopoa

Celia
Zorionak Celia! Besarkada bat 

zure lankideen partez!
Lankideak

Ibai
Zorionak maitea! Muxu handi 

bat zure familiaren partetik!
Familia

Abel
Zorionak Abel zure familiaren 

partez!
Familia

_agurrak  

Aiara
Zorionak zure egunean! Jarraitu 

hain ondo urteak egiten!
Etxekoak

@
_BIDALI ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.eus
helbidera martxoaren 17a baino lehen.
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_irakurlearen txokoa

03.12 IGANDEA

“TERESA ETA 
GALTZAGORRI”  
DONIBANE 
ARETOA,16:30ean (3€)

“ORM ELURRETAKO 
ERRESUMAN” LAUDIOKO 
LANBIDE HEZIKETA 
IKASTETXEA 17:00etan  
(3 €) 

“50 SOMBRAS MÁS 
OSCURAS” DONIBANE 
ARETOA 19:00etan  
(3 €)

“FIGURAS OCULTAS” 
AMURRIO ANTZOKIA 
19:30ean (4,80€) 

03.13 ASTELEHENA

“FIGURAS OCULTAS” 
AMURRIO ANTZOKIA 
20:00etan  (3,60 €) 

ZINEMA13:45 LAUDIO
BAZKARIA
Avillok antolatuta
Artxandako Leon jatetxea

14:00 eta 15:00 URDUÑA
MARTXOAK 8
Emakumeen argazkia eta 
bazkaria
Foru Plaza eta Gaztetxea

16:00 OKONDO
ZUHAITZ EGUNA
Inausketa ikastaroa
Herrigunea

17:30 LAUDIO
SORGIN ZAPATUAK
Eskulan saioa eta askaria
Lamuza Parkeko Ludoteka

17:30 LAUDIO
BERTSOLARITZA
Arabako Bertsolari 
Txapelketako kanporaketa
Lanbide Heziketa Ikastetxea

18:00 AMURRIO
DOKUMENTALA
81 Amama
Kultura Etxea

18:00 ARTZINIEGA
ANTZERKIA
Hiriska emakume 
taldearen eskutik
Nagusien egoitza 

19:00 AMURRIO
URREZKO GUK
Zaraobe Saskibaloi 
Taldeari emango diote
Amurrio Antzokia

22:00 LAUDIO
BAKARRIZKETA
Iggy Rubín
Sorgin Taberna

03.12
IGANDEA
08:00 LAUDIO
OXIGENOA EUSKARARI 
Herniora txangoa
Institutua

12:00 OKONDO
IBILALDIA
Okondo Berdintasunaren 
Alde
Herrigunea

12:00 ARRANKUDIAGA
AUZO BATZARRA
Udal bilera
Eskola

13:30 OKONDO
MARTXOAK 8
Emakumeei lepoko 
moreak ematea
Herrigunea

14:00 OKONDO
BAZKARIA
Emakumeen bazkaria eta 
dantzaldia
Mesoia (11€)

03.13
ASTELEHENA
16:15 LAUDIO
ODOL EMATEA
Gaztela eta Leongo etxea

17:00 LAUDIO
HITZALDIA
Pertsona nagusien arreta 
zaharren egoitzan
Kultura Etxea 

17:30 LAUDIO
ZINE-FORUMA
Berdintasunaren aldekoa 
Erabilera anitzeko aretoa

_agenda

_ezin galdu

03.09
OSTEGUNA
18:30 LAUDIO
LIBURU AURKEZPENA
“Panama Connections: 
Evasores, morosos y 
millonarios vascos”
Gaztetxea

18:30 ARTZINIEGA
IPUIN IRAKURKETA
Berdintsunaren alde
lLiburutegia

18:30 LAUDIO
ZINEGOAK
Gaylesbotrans zinema 
emanaldia
Lanbide Heziketa

19:30 ARESPALDITZA
20. KORRIKA
Aurkezpena
Udaletxea

19:30 LAUDIO
HITZALDIA
Aiaraldeko mugimendu 
feministaren historia
Kultura Etxea

03.10
OSTIRALA
11:00 LAUDIO
HITZALDIA
Emakumearen irudia 
pantailan
Helduen eskola

18:00 LAUDIO
PROIEKTU AURKEZPENA
+Laudio, Omniaren eskutik
Omniaren egoitza

18:30 ARTZINIEGA
UMEENTZAKO JOKOAK
Lanbideei buruzko jokoak
Herrigunea

18:30 URDUÑA
DOKUMENTALA
Arrakalak
Gaztetxea

19:00 ARETA
PILOTA
Euskal Herriko Kluben 
Ligaren finalak
Frontoia

X. PINTXO LEHIAKETA: Laudioko tabernetan egingo dute pintxo 
lehiaketaren X. edizioa asteburu honetan eta hurrengoan; martxoaren 
10ean, 11n, 12an, 17an, 18an eta 19an, alegia. Ostalari bakoitzak bere 
pintxoa landuko du saria eskuratzeko.

URREZKO GUK SARIA: Amurrio Antzokian emango diote Urrezko Guk 
saria Zaraobe Saskibaloi Taldeari larunbatean 19:00etan. Modu horretan 
aitortu nahi dute ehunka gazteekin egiten dute lana. 30 urtez ekin diote 
helburu horri eta egun 160 jokalari ditu klubak.

03.14
ASTEARTEA
08:20 AIARA
TXANGOA
Bilbora
Herriak (15€)

18:00 ARTZINIEGA
MARTXOAK 8
Olerki emanaldia
Liburutegia

18:00 LAUDIO
MARTXOAK 8
Zer da hizkuntzaren erabilera 
inklusiboa?
Kultura Etxea

03.15
ASTEARTEA
16:30 LAUDIO
HITZALDIA
Nazanin Armanianekin 
emakume musulmanari 
buruz
Kultura Etxea

18:00 AMURRIO
HITZALDIA
Hiri eta zahartzea zikloa 
Kultura Etxea

03.16
OSTEGUNA
18:00 AMURRIO
HITZALDIA
Emakumeen eskubideak
Kultua Etxea

18:00 LAUDIO
ANTZERKIA
Con fajas y a lo loco, 
Solastiarrek antolatua
Lanbide Heziketa Ikastetxea

18:30 LAUDIO
MAHAI-iNGURUA
Brigadistekin
Gaztetxea

19:00 ATXETA
AUZO BATZARRA
Udal bilera
Atxetako Txokoa

20:00 OROZKO
ANTZERKIA
La prudencia
Donibane Aretoa

21:00 LAUDIO
KONTZERTUA
RAS, Kamorräh, Ikaära
Orbeko Etxea (5€)

22:30 LAUDIO
BAKARRIZKETA
Bocabeats
Sorgin Taberna

22:30 AMURRIO
KONTZERTUA
Highlights, Fetitxe, Moker´s
Burubio Kulturgunea (5€)

03.11
LARUNBATA
11:00 AMURRIO
HITZALDIA
Arabako landa eremuko 
emakumeak
Kultura Etxea

13:30 LAUDIO
KALEJIRA
San Roke bandarekin
Herrigunea

MARTXOAK 8 

10.03 OSTIRALA
AMURRIO.  AIARALDEKO 
GAZTE FEMINISTAK 
17:00  Mural margoketa
20:30 Ekitaldia eta 
Osterabe taldearen 
kontzertua Juan Urrutia 
plazan.

I. GAZTE EGUNA

11.03 LARUNBATA
GAZTETXEA
11:30 Futbolin txapelketa
14:30 Bazkaria
16:00 Bingoa
17:30 Gaztetxearen 
dokumentala
19:00 Poteoa
21:30 Kontzertua: 
Matarrasa, Barbakore, 
DJ Indio
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aiaraldea.eus_kontra

Txakurrak eta literatura ba-
teragarriak al dira?

Helburua irakurzaletasuna 
bultzatzea da, baina 3-5 
urteko umeekin zai-
la da ordubete 
egotea irakur-
tzen. Irakur-
keta modu 
positiboan 
hartzea, 
hori da 
nire xe-

dea. Klasean umeak ohitu egi-
ten dira eserita eta mahai ba-
tean irakurtzera, baina ez dute 
gauza bera egiten sofan edo lu-

rrean. Ohitura hori hartzea 
eta ondo pasatzea da taile-
rraren helburua. 

Animaliak  zertan lagun 
lezake horretan?

Bere presentzia 
erabiltzen dugu 

motibazio 

gisa. Txakurrak ez daki irakur-
tzen. Horregatik, umeak irakur-
tzen dio ipuina. 

Txakur bat alboan izateak ez 
du umea distraitzen?

Ume askori lotsa ematen die 
jendaurrean irakurtzeak. Nor-
bait epaitzen balego bezala sen-
titzen dira. Txakurrak ez du epai-
tzen. Berdin du ondo edo txarto 
irakurtzen duen, animalia umea-
ren ondoan geratuko da berdin
-berdin. 

Horrek erlaxazio bat sortzen 
du haurrarengan, eta irakurketa-
rekin jarraitzea ahalbidetzen dio.

Non eskaini duzu tailer hau?
Orozkon, Sopuertan, Bilboko 

zenbait ikastetxeetan... hainbat 
tokitan egon naiz. 

Muskizeko liburutegian hilabe-
tean behin egiten dugu, adin ez-

berdinetako taldeekin. 

Bestelako saioak ere gidatzen 
dituzu. 

Bi motatako saioak egin dai-
tezke txakurrekin: tailer puntua-
lak, eta terapia zein hezkuntzari 
zuzendutakoak. Terapia eta hez-
kuntza saioetan profesional bat 
aritzen da, helburu konkretu ba-
tzuk lortzea erronkatzat hartuta.

Nondik datorkizu mota hone-
tako tailerrak egiteko ideia?

Esperientzia pertsonal ba-
ten ondorioz ikusi nuen zer nola-
ko potentzialtasuna duten txaku-
rrek. Hori dela eta, gaiari buruz-
ko master bat egitera joan nin-
tzen Bartzelonara. Bertako ospi-
tale bateko umeekin aritu nintzen 
mota horretako irakurketa 
saioak egiten. 

Hortik hartu nuen ideia. Hona 
itzultzean irakurzaletasuna eta 
euskararen lanketa uztartzea 
pentsatu nuen, eta horri ekin 
nion. 

NEKANE IBARRETXE ARREGI
“Txakurrek ez dute haurra epaitzen, berdin zaie 
honek ondo edo gaizki irakurtzen duen”
NEKANE IBARRETXE ARREGI (Laudio, 1989) albaitaria eta txakur hezitzailea da. Txakurren konpainia 
baliatzen du umeengan euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko. Amurrion eskaini zuen tailerra. 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Rubi

Itziar
Urquijo Cela
PSIKOPEDAGOGOA

_Leihotik

Izatearen nihilismoa

Garen momentutik, iza-
teari utzi egiten dio-
gu. Zaila da gaur egun-
go gizartean kontzep-

tu hauek lotzea, zaila aldi be-
rean zentzuzko ezer topatzea hitz 
hauen artean. Irakurlearen fun-
tsa da mezua interpretatzea ida-
tzietatik. Bere eskubidetzat har-
tzen du irakurleak, berriz, zer jaso 
aukeratzea idazten den edozer 
gauzatik.

Gauzak topatu nahian ematen 
dugu bizitza, topatu beharreko 
ezer ez dagoela konturatzen ga-
ren arte. Edozein gauzaren exis-
tentziaren baieztapenean aurki-
tu ohi da ohorea; berez, ohartu 
gabe, ezeztapenean dagoela be-
netako askatasunaren oinarria.

Zenbat existentzia hobetuko li-
ratezke existentziarik gabe? Zen-
bat askatasun lortu ezeztapena-
ren izenean? Bakoitzak eginbeha-
rreko lana, edo ez. Nire partetik, 
bi hitz besterik ez: genero nihilis-
moa. Azken finean, ezertan sinis-
tearen baitan sinplifikatu nahi du-
telako guztia; benetan lorpena as-
koz handiagoa dela islatu gabe; 
frogatu ezinezko zerbaitetan si-
nistea.


