
Kirola
Mugendo eskola, 
komunitatea 
eraikitzea xede 13. or.

Amurrio
13,2 milioi euroko 
udal aurrekontua 
onartu dute 4. or.

_elkarrizketa: 
SERAPIO LOPEZ: 
“Sorpresa izan da 

Arabako Bertsolari 
Txapelketako 
finalera iristea, ez 
nuen espero”  10.or

Aiaraldeko 
hamabostekaria

2017 /// Apirilak 5 ///
ASTEAZKENA

67. zenbakia ///
Doan ///

www.aiaraldea.eus
aiaraldea

KORRIKAREN ZAIN: Bihar igaroko da Korrika Artziniegatik. Ostiralean Urduña, Amurrio, 
Aiara, Orozko, Laudio, Arakaldo eta Arrankudiaga-Zollo zeharkatuko ditu 3. or.

Gehiengo zabala,
erabakitzeko 
eskubidearen alde

Iritziak:
MARIJOSE 
COLOMINO 2. or. 
ENEKO
GASTAKA 6. or.
INMA ROIZ 12. or
URTZI 
ODRIOZOLA 13. or
JAVI ASPURU 13.or
ANDREA
ULLOA 16.or
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Egunkari hau laguntzen dute:

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Komunikazio Leihoa 
Tirada: 
10.000 ale. 
Maiztasuna: 
Hamabostekaria
Lege gordailua: 
BI-1230-2013 
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:
publizitatea@komunika.eus
Tlfnoa: 688 62 53 94
Web-gunea:
www.aiaraldea.eus
Helbidea:
Nerbioi Kalea 12, behea. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak:
Tel: 94 656 85 54/688 62 59 00 

ERREDAKZIO OHARRA: 
Aiaraldea Egunkariak ez du bere gain 
hartzen iritzi artikuluetan, gutunetan 
zein egindako elkarrizketetan 
adierazitakoaren erantzukizuna.

Marijose
Colomino
IGE-AMPA Urduña

_Balkoitik

Bost metro

2 006an  tokiko kontsu-
moa eta kate laburre-
ko merkaturatze alter-
natibak lantzen hasi zi-

ren Urdunako herrian. Handik 
hiru urtera herriko jantoki kolek-
tibo publikoen azterketa egin zen, 
eta bi ziren jantoki nagusiak, adi-
nekoen egoitzan zegoen jantokia 
eta Herri eskolako jangela. Adi-
nekoen egoitzan zegoen sukal-
dea eta jantokia transformatzea 
erraza zen, udalaren esku ze-
goen erabakia, baina sukalderik 
gabeko eskolako jangela trans-
formatzea ez zen bideragarria. 

Alternatiba ezberdinak azter-
tu ondoren, eskolatik bost me-
trotara dagoen adinekoen egoi-
tzako sukaldea behar berrietara 
egokitzea pentsatu zen. Horreta-
rako, Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailak esanda, egoitzako sukal-
de instituzionala berreraiki behar 
zen sukalde zentral bat izateko. 
Administrazioak eskatutako pau-
su guztiak eman ondoren, diru 
laguntza publikoen bitartez erai-
kitako sukalde zentralak, adine-
koen egoitzari ematen dio zerbi-
tzua, baina eskolari ez. 

Hezkuntza departamen-
tuaren baimena lortu da bai-
na orain Osasun Sailak bere ga-
raian onartutako proiektua atze-
ra bota nahi du. Urduñako He-
rri eskolako neska mutilek ezin 
dute hiriak elkarlanean aurre-
ra ateratako proiektu honen par-
te izan. Proiektu honekin elika-
dura hobetzeaz gain, tokiko eko-
nomia eta lan postuen sorrera 
bultzatu nahi da lehengo sekto-
rean, baita zerbitzuetan ere. Ber-
tan ekoiztutakoak bertan presta-
tu eta jan ahal izatea baino ez da 
eskatzen.  

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

Andoni
Ingurumen teknikaria

Ondo deritzot mota horrelako 
herri kontsultak egiteari. 
Proiektu polita iruditzen zait Gure 
Esku Dagok planteatzen duena, 
parte hartzeko modukoa da. 
Saraubeko Mahaiko ekitaldian 
egon nintzen, eskualdeko 
agintariekin batera.

Maria Teresa
Langabea

Erabat ados nago. Hori da 
demokrazioaren adierazpenik 
gorenena, zer izan nahi dugun 
erabakitzea. Dena bozkatu 
beharko litzateke. Bozkatzera 
doan jendearen iritzia izan 
beharko litzateke soilik kontuan. 
eurak direlako gaian interesa 

?
_GALDERA

Zer iritzi duzu 
erabakitzeko 
eskubidea gauzatzeko 
herri kontsulten 
inguruan?
Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.eus
helbidera idatzita.

_gutunak
Bidaia baten amaiera... 
Ivan Tabares Urrutia (Laudio)

Hasten den orok du amaiera. Gehiago edo 
gutxiago iraun dezake, baina beti iristen da. 
Gure amaiera oso hurbil dago. Datorren 

apirilaren 22an iritsiko da etapa baten bukaera, La-
mecaren itxiera. Badirudi atzo izan zela pertsiana 
lehenbiziko aldiz igo genuen eguna. Ilusio, gogo eta 
ideia asko genituen. Bost urte izan dira, esperientzia 
eder eta momentu onez beteak, bost urte zeintzue-
tan parada izan dugun jende berria ezagutzeko. Ero-
keria handiak egin ditugu, dibertitu egin gara eta es-
pero dugu zuek ere gurekin dibertitu eta gozatu iza-
na. Egin ditugun gauza guztietan eskaini diguzuen 
sostengua eskertu nahi dizuegu. Eskerrak eman 
nahi dizkiegu DJ inprobisatuei, txupito zerbitzariei, 
gure zorakeria txikietan alboan ditugun guztiei. Es-
kerrak eman nahi dizkiegu baita gurekin lan-taldean 
dauden eta egon diren kide guztiei, gauzak ondo egi-
teko izan dituzten gogoengatik eta euren hare ale-
txoa jartzeagatik, Lameca toki berezi eta ezberdin 
bat bihurtzeari begira. Datorren apirilaren 22an zain 
izango gaituzue, proiektuari merezi duen agurra egi-
teko prest.

Eskerrik asko denoi guztiagatik! Tabernetan ikusi-
ko gara!

Maider
Administraria

Herriari galdetzea eta bere iri-
tzia kontuan hartzea beti iruditu 
zait ondo dagoela. Gu gara gure 
etorkizuna erabaki behar dugu-
nak, eta  beti egon behar gara 
horren alde. Galdeketek badute 
balioa, baina esfortsu handia-
goa egin beharko genuke.

Julen
Fabrikako langilea

Eskubide orokor bat da, 
Euskal Herriarentzako beha-
rrezkoa. Gu ez gara espainia-
rrak, erabaki erraza dugu be-
raz. Herri galdeketa entrena-
mendu bat da. Horrelako eki-
menek etorkizunera begira in-
dartzeko balioko dute. 

Felipe
Erretiratua

Eskubide demokratiko bat da 
erabakitzeko eskubidea, demo-
krazian sinesten dugun pertso-
na guztien artean aplikatu beha-
rrekoa. Horretara bideratuak 
daude planteatzen diren herri 
galdeketak, kontzientziazio han-
dia sortzeko balio dute. 

Txema Urkijori erantzunez
Koldo Zabala (Laudio)

Daturik eta inolako funtsik gabeko baiezta-
penek sarritan aurreiritziak dituzte oina-
rri. Eta oraingoan, Txema, hala dela esan-

go nuke. Esaten duzunean herri honetako udal-go-
bernuek -EAJk eta Ezker abertzaleak- sistematikoki 
sustatu dutela itunpeko hezkuntza pribatua, zertan 
oinarritzen zara hori esateko? (...)

Hori argituta, harira; “modu lotsagabe eta bide-
gabe batean” itunpeko hezkuntza pribatua sustatu 
dela diozu. Argi dago, ez duzula sare publikoko Lau-
dioko eskolen aldetik izan diren eskarien eta eginda-
ko inbertsioen berri izan. 2011tik hona apustu sen-
doa egin da gure herriko ikastetxeen egoera hobe-
tzeko. (...) Edozelan ere, ezin ahaztu norena den sare 
publikoko ikastetxeetako ardura (eta hori irakas-
kuntzako sare publikoko langile batek diotsu): Eus-
ko Jaurlaritzarena. Udalak baliabide askoz gutxia-
go izan arren, konpromiso askoz handiagoa eraku-
tsi du. (...)

Nire ustez, bideoklipa, iritzi artikulurako aitzakia 
baino ez zaizu izan, Ezker Subiranista egurtzeko, Es-
painiako esaera batek dioen moduan: “Komentura-
ko, dena baliagarria”

Testu osoa aiaraldea.eus-en irakurgai.
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_herriz herri
Aiaraldea

Geroz eta gertuago dago eus-
kararen alde pausoak ematen 
hasteko unea. Bihar (apirilak 6) 
eta etzi (apirilak 7) igaroko da Ko-
rrika eskualdetik. Artziniega bisi-
tatuko du lehendabizi, 14:27ak al-
dera. Etzi, aldiz, eskualdeko gai-
nontzeko herriak zeharkatuko 
ditu, Okondo izan ezik. 7:38ak al-
dera sartu da Urduñatik, ondo-
rengo ibilbidea egiteko: Amurrio 
(8:52), Arespalditza (9:11), Amu-
rrio berriz (10:01), Orozko (11:50), 
Laudio (12:45), Arakaldo (13:13) 
eta Arrankudiaga-Zollo (13.20).

Iruñera joateko busa
Apirilaren 9an bukatuko da 

Iruñean 20. Korrika. Aiaraldeko 

euskaltegiek autobusez bertara-
tzeko deia egin dute.

8:30ean izango da irtee-
ra Urduñatik (suhiltzaileetatik), 
8:45ean Amurriotik (elizako biri-
bilgunetik) eta 9:00etan Laudio-
tik. Itzulera, aldiz, 19:00etan au-
rreikusi dute. 

Bidaia txartelak Amurrio eta 
Laudioko AEKn zein Urduñako 
udaletxean eros litezke, 9 euro-
ren truke. 

KORRIKAREN 
JARRAIPENA: 

Ikusi Korrikari 
buruzko Aiaraldea.
eus-en atal berezia

Ostegunean eta ostiralean 
bisitatuko du Korrikak Aiaraldea

Okondo salbu, eskualdeko herri guztiak bisitatuko ditu Korrikak. Infografia:  aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I  Txabi Alvarado Bañares

Eskualdeko 
busa antolatu 
du AEK-k 
igandean 
Iruñera joateko

Proiektuak jasotzen duen irudietako bat.  / Espainiako Ingurumen Ministerioa

Espainiako Ingurumen Ministe-
rioak publiko egin ditu proiektuak, 
eta epea irekirik dago zuzenketak 
proposatzeko. Laudioko, Orozko-
ko, Amurrioko eta Aiarako udale-
rrien ur zikinak jasoko dituzte Mar-
kixana eta Basaurbeko araztegiek.

Hedabideek plazaratutako lanek 
4 urteko epea beharko dute gauza-
tzeko, dokumentazioan jasotakoa-
ren arabera. Printzipioz, sarea eta 
araztegiak eraiki beharko dituzte. 

Basaurberako bi kolektore insta-
latuko dituzte: bat Aretan, Nubio-
la enpresaren parean; eta bestea 
Orozkon. Lizitazioaren aurrekontua 
41.641.846,54 eurokoa da.

Markixanako araztegiaren ka-
suan, hiru kolektore jarri beharko 
dituzte: Luiaondon, Izorian (Murga-
ko industriaguneko urak jasotzeko) 
eta Amurrion. Lizitazioaren oina-
rrizko aurrekontua 18.854.287,80 
eurokoa izango da.

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Ireki dute epea Markixana 
eta Basaurbeko araztegien 
proiektuei zuzenketak egiteko

Iragan astean izan zen Nerbioi 
Ibaizabal eskualdeko Energiaren 
Behatokia. Plataforma informati-
koa da aztertokia, eta aurreztea da 
helburua. Horretarako informazio 
“fidagarri eta kalitatezkoa” eskai-
niko die programak udal-ardura-

dunei, “energiaren kudeaketa pla-
nifikatzeko”. Momentuz zazpi dira 
zerbitzu hori baliatuko duten uda-
lerriak, Arrankudiaga-Zollo eta Ur-
duña, besteak beste. Plataforma-
ri esker urteko 70.000 euro baino 
gehiago aurreztea aurreikusi dute.

Dirua aurreztuko dute Urduñak 
eta Arrankudiaga-Zollok 
Energiaren Behatokiari esker 

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares
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13,6 milioi euroko udal aurre-
kontua onartu zuten iragan oste-
gunean Amurrioko Udal Osoko Bil-
kuran. EAJk, Amurrio Guk Baik eta 
PSE-EEk alde bozkatu zuten. Orain 
Amurrio, aldiz, aurka azaldu zen, 
aurrekontuak EAJ, PSE-EE eta PP-
ren neurri atzerakoien jarraipena di-
rela iritzita. Salatu zutenez, aurre-
kontuak ez dira modu parte hartzai-
lean osatu.

EH Bildu, bere aldetik, absteni-
tu egin zen. 19 proposamen eran-
tsi ditu koalizioak udal aurrekontue-
tan. PP ere abstenitu zen. Josune 
Irabienen esanetan, udal taldeen 25 
emendakin hartu dituzte aintzat au-
rrekontuak egiterako orduan. Egini-
ko lana eskertu nahi izan die alka-
teak oposizioko talde guztiei.

Inbertsioak
Hainbat inbertsio aurreikusten 

dira onartutako aurrekontuetan. 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 
proiektuak indartzea planteatzen 
da: Frontoi kaleko obretan eta Men-
dixur, Larrabe eta Berganzako sa-
neamenduan.

Hortaz gain, 200.000 euro bide-
ratuko dira AmurriokoEKIN egitas-
mora. Proiektu parte hartzaile ho-
rren bidez ebatziko da zertan era-
bili diru hori. Bestalde, 200.000 
euroko partida erreserbatuko da 
2018an ere prozesu bera errepi-
katzeko. 

Halaber, ikastetxeetan obrak 
egitera bideratuko da dirua. Hala, 
65.000 euro baliatuko dira Zaba-
leko eta Lucas Rey eskoletako az-
piegiturak hobetzeko eta San Jose 
auzoan markesinak jartzeko. Tipi 
Tapa haur eskolan ere egingo di-
tuzte obrak, hirugarren gela erai-
kitzeko. 10.000 euro gorde dituzte 

horretarako. Jaien alorrean ere au-
rreikusi dituzte aldaketak. 20.000 
euro erreserbatuko dira koadrilen 
karrozentzako gurpildun oinarri be-
rriak erosteko. 

Bestalde, Gazte Enplegu Plana 
abian jartzeko asmoa du udalak, 
50.800 euroren bidez. Gainera, 
Amurrio Lagunkoia proiektua ere 
finantzatuko da.

Begibistan jaialdia
Bestalde, iaz berrabiatutako Be-

gibistan jaialdia errepikatzea onartu 
da. Euskara ikasteko bekak ere uga-
rituko dira, eta bi beka berri eman-
go dira: herriko auzoetako izen to-
ponimikoak aztertzeko eta herriko 
emakume esanguratsuei buruzko 
ikerketa egiteko. Alkateak azaldu 
duenez, auzo asanbladek kudeatze-
ko diru kopurua handitu da (65.000 
euro), hiru gune periferiko gehiago-
tan egingo baitira bilerak. Hala ere, 
jakinarazi du, posiblea dela urteak 
aurrera egin ahala inbertsio gehia-
go planteatzea.

Iragan asteko ostegunean egin zen udalbatza. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I  Txabi Alvarado Bañares

Bi ikerketa egingo ditu Okondo-
ko Udalak, “Mugarri” energia pla-
naren baitan. Lehen azterketaren 
helburua izango da herriko erai-
kin publikoetako elektrizitate kon-
tsumoaren nondik norakoen be-
rri jasotzea, eraginkorragoa nola 
bihurtu jakiteko. Lau eraikin pu-
blikoetako kontsumoak aztertu-
ko dira: Haurtzaindegia, eskola, 
kultur etxea eta igerilekua. 

Biomasa
Bigarren ikerketa Carlos Garai-

koetxea etorbideko eta Irabien ka-
leko auzokideei zuzendua dago.

 Bi toki horietan dauden etxebizi-
tzak biomasa bidez berotu ahalko 

liratekeen jakin nahi dute. 12.000 
euroko aurrekontua erabiliko 
dute bi azterketak egiteko. Iker-
ketak gauzatzeko Arabako Foru 

Aldundiak diru-laguntza emango 
dio udalari: % 90ean finantzatu-
ko du lehen proiektua eta % 60an, 
aldiz, bigarrena. 

13,6 milioi euroko aurrekontua 
onartu dute Udal Osoko Bikuran

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Okondo

Lehendakari Agirre plaza konpontzen hasiko 
dira hemendik hilabete batera

Zuloz beteta dago plazako zorua. Argazkia: Orozkoko Udala

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Lehendakari Agirre plaza berri-
tuko du Orozkoko Udalak.

Bilera egingo du gaur auzoki-
deekin, proiektua azaltzeko. Bi fa-
setan banatu dituzte lanak.

Lehen fasean plazako zorua eta  
kanalizazioak konponduko dituz-
te. Izan ere, gaur-gaurkoz zuloz 
betea dago plaza, eta horregatik 
sortzen dira putzuak euria egiten 
duenean. 50.000 euro baliatuko 
dituzte obra horretan. Bigarren 
fasean, aldiz, plazako zuhaitzak 
egokituko dituzte, besteak beste.

Orozko

Amurrio

Eraikuntza publikoetako argi kontsumoa 
aztertuko dute “Mugarri” planaren bitartez

Hainbat eraikinetako energia kontsumoa aztertuko dute. / aiaraldea.eus 
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Artziniega

Aiarako Udalak plazaratu du 
dagoeneko sanprudentzioen egi-
taraua. Apirilaren 22an hasiko 
dira jaiak, 30ean bukatzeko.

Musika eta kultura eskaintza 
zabala egongo da jaietan. Lisker, 
Atzekabe, Basajaun, Patxi eta kon-
painia, Deiedra eta Sukar taldeak 
igoko dira oholtzara. Itzalde abes-
batzaren eta Aiara Dantza Taldea-
ren emanaldiak ere egongo dira, 
besteak beste. 

Kirolak ere izango du tokia jaie-
tan, Jesús Isasiren Omenezko 
XXXVII. Txirrindularitza Txapel-
ketaren eta Aiarako Duatloiaren 
antolatzaileen eskutik. 

Pregoilariak
Hiru izango dira aurtengo jaieta-

ko pregoilariak: Angosto Maguna-
zelaia, Blanca Duñabeitia eta Esti-
baliz Bideguren. Etxaurren Ikasto-
lako irakasleak dira hirurak. 

Lisker, Xaibor eta Patxi eta 
Konpania egongo dira Aiarako 
Jaietan, besteak beste

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Aiara Dantza Taldeak emanaldia eskainiko du. Argazkia: Maddi Isasi

LaudioAiara

Prentsaurrekoa egin zuen aste-
lehenean herritar talde batek Na-
txo Urkixo alkateak Espainiako Go-
bernuaren Ordezkaritzatik jasota-
ko zigor eskaera dela eta. 27.500 
euroko isuna ezarri nahi dio Ordez-
karitzak Urkixori ikurren legeari lo-
tutako 2015eko epaia ez betetzea 
egotzita. Epaitegietan dago auzia. 

Herritar taldeak adierazi du ez 
dela mota horretako lehenbizi-
ko kasua: “Azken urteotan Espai-
niako Gobernuaren Ordezkaritzak 
eraso ugari abiatu ditu udal ho-
nen aurka, Laudioko herritarron 

borondate demokratikoa urra-
tuz”. Udaleko Bozeramaile Ba-
tzordeak ere atera zuen alkatea-
ren aldeko adierazpena, EAJren al-
deko botoekin, OMNIAren absten-
tzioarekin eta PSE-EE eta PPren 
aurkako botoekin. Adierazpen ho-
rren arabera, Gobernu Ordezkari-
tzaren jokabideak “bultzada politi-
ko argiari” erantzuten dio. Bozera-
maile Batzordeak adierazi du bete 
dela ikurren legeari lotutako epaia, 
eta gaineratu du udalak alegazioak 
aurkeztu zituela, eta momentuz 
ez dela ebazpenik jaso.

Herritarren babesa jaso du 
Natxo Urkixo alkateak, bere 
aurkako isuna dela eta

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Herritarrek agerraldia egin zuten auzia salatzeko. Argazkia: aiaraldea.eus 

Laudioko Udalak eta Deustu-
ko Hizkuntza Zentroak elkarlan 
akordioa sortu dute aurtengo 
Preliminary English Test, First 
eta Advanced Cambridgeko ti-
tuluen azterketak herrian egite-

ko. Ekainaren 17an izango da Pre-
liminary Engish Testaren proba 
eta hileko 24an First eta Advan-
ced tituluena. 20 lagunek eman 
beharko dute izena gutxienez 
deialdi bakoitzeko.

Ingeleseko tituluak lortzeko 
azterketak ekainaren 17an eta 
24an izango dira 

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

20 lagunek parte hartu behar dute  gutxienez. Argazkia: Wikipedia 

Arrankudiaga-Zollo

Etxarri-Aranatzekin senidetu-
ko da Arrankudiaga-Zollo. Eki-
taldia egingo dute horretarako 
apirilaren 23an, Nafarroako he-
rrian. 2014an Arrankudiaga-Zo-
llon eginiko herri kontsultan 

erabaki zen senidetze hori egi-
tea, Etxarri Aranatz izan baitzen 
mota herri galdeketa egin zuen 
lehen herria. A2 plataformako 
kideak eta udaleko zinegotziak 
egongo dira ekitaldian. 

Etxarri-Aranatzeko udalarekin 
senidetuko da udala

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Etxarri-Aranatzekoek  bat egin zuten A2 plataformakoekin. / Ezkurra

Uztailerako 
amaituko dute 
La Barcenako 
aparkalekua

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Hilabete honetan hasiko dira 

La Barcenako kirol gunean 
aparkalekua atontzeko lanak. 
Artziniegako Udalak esleitu be-
rri du obra, 190.476,53 euroko 
aurrekontuarekin. 40 autoren-
tzako lekua izango du guneak, 
eta autokarabanentzat egoki-
tutako espazioa eraikiko dute. 
Udalak aurreikusi du obrak hiru 
hilabeteren bueltan amaitzea.

Mugarri plana
Bestalde, diru-laguntza eska-

tu dio udalak Foru Aldundiari, 
herriko 197 argi LED teknologia-
rekin berritzeko. 

70.000 euroko aurrekontua 
izango luke egitasmo horrek, 
baina argiteri berriak 91.000 Kw 
gutxiago kontsumituko lituzke. 
13.000 euro aurreztuko lituzke 
horrela udalak urteko. 

Urduña

Hileta zibilak 
egiteko aukera 
eskainiko dute 
Alondegian

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares
Hileta zibilak egiteko ordenan-

tza berria onartu zuen Urduñako 
Udalak azken Udal Osoko Bilkuran, 
talde politiko guztien (EH Bildu eta 
EAJ) aldeko botoekin. Araudiaren 
arabera, hemendik aurrera Alon-
degian egingo dira horrelako eki-
taldiak. Dena dela, ezingo da hil-
dakoaren gorpua egon ekitaldian. 
Alabaina, errautsak eraman ahal-
ko dira, horretarako egokitutako 
edukiontziak baliatuta.
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_jendartea

Eneko
Gastaka
POLITOLOGOA

_Hankamotz

Hau, hori... ura

T antaz tanta edo li-
troka goizean goize-
tik erabiltzen dugu 
ura hainbat zeregine-

tarako, zuzenean edo zeharka. 
Pentsatzen duguna baino as-
koz garrantzitsuagoa da oina-
rrizko likido hau gure egune-
rokotasunean. Eta kontzien-
tzia falta hori dela eta, oso gu-
txitan gara haren neurrigabe-
ko erabileraren jabe, nahiz eta 
ura aurreztearen “mantrak”   
(lehen mundukoak, bide batez) 
buruz jakin. 

Eta hala ere, txorrota hori 
ireki eta ixteak suposatzen 
duen erraztasunak irakaspen 
guztiak teoria hutsera bidal-
tzen ditu. Ur edangarria beti 
eskura izateak, hura izatearen 
garrantzi eta zortea ahaztara-
zi digu. Badaude momentu ho-
netan bertan egunean 5 litro-
rekin bizi diren familiak, apur 
bat pentsatuz gero, denok kon-
turatu gaitezke horren eragi-
naz. Eta are gehiago, badaude 
momentu honetan 5 litro ho-
rien bila hamarnaka kilometro 
oinez egin behar dituzten ema-
kumeak ere. 

Gizonak dira normalean, or-
dea, familia horietan lehenta-
suna dutenak ura – eta haren 
deribatuak, noski – kontsumi-
tzeko. Eta egungo rolak dire-
la eta, ez da zaila imajinatzea 
emakumeak direla erabilera 
funtsezkoena ematen diotenak 
(familiaren elikadura, umeen 
zaintza…). Beraz, bereziki poto-
loa da gai hau, arazo handia da 
afera hori, genero eta feminis-
mo kontua da ura ere.

Zertan datza zure lana?
Familiekin lan egiten dut. Gehien-

bat, niregana jotzen dute bere se-
me-alabek gehiegizko pisua dute-
lako, eta ikastetxean jazarpena(1) 
pairatzen(2) dutelako. Irtenbidea 
nahi dute eta nik orientazioa eta 
irizpideak ematen dizkiet.

Zergatik gertatzen dira horrela-
koak, oro har?

Aldagai(3) ugari dago. Oso kasu 
gutxitan jazotzen(4) da arrazoi ge-
netikoen ondorioz; ikerketen ara-
bera, oso ehuneko urria da. Obesi-
tate kasu gehienetan aldagai asko 
dago: kulturala, ekonomikoa, hez-
kuntzari lotutakoa... Bereziki, ai-
patu behar da aldaketa sozial oso 
handiak gertatu direla. Alegia, ge-
roz eta gizarte kontsumistagoa 
osatzen dugu, eta gero eta gutxia-
go mugitzen gara. Ondorioz, txar-
to elikatzen gara; behar baino jaki 
gehiago hartzen ditugu; eta, gai-
nera, ez dute behar adina elikagai.  

Azkenean, behar dugun baino eli-
kagai gehiago kontsumitzen ditu-
gu; baina ez dira osasuntsuak, azu-
kre, gatz eta koipe gehiegi dutela-
ko; eta ez garenez mugitzen, ez 
dugu erretzen hartutakoa. Horre-
gatik gaixotzen da gorputza.

Nolakoak dira zure esku har-
tzeak?

Nik uste dut berriro antolatu 
behar ditugula elikadura ohiturak 
eta bizimodua. Ariketa fisikoa oso 
garrantzitsua da jaiotzen garene-
tik hil arte. Hala ere, ariketa fisi-
koa ez da modu bortitzean egin 
behar, apurka-apurka txertatu 
behar da, eta helburu jakinen ara-
bera; antsietatea ez sortzeko fami-
lian, zama handia baitugu; krisialdi 
ekonomikoa, esaterako. Ez da ezer 
egin behar derrigorturik. 

Ikasleen jazarpena aipatu duzu. 
Zer egin dezakezu zuk kasu horie-
tan?

Nire aburuz, jazarpena ematen 
denean, arazoa bikoitza da: jazar-
tzen duenarena eta pairatzen due-
narena. 

Zergatik dute ume batzuek ara-
zoa haien esparrua defendatzeko? 
Eta alderantziz, zer nolako beharra 
dauka ume batek beste bati txarto 
tratatzeko? Arazoak daude bietan, 
eta oso subjektiboa da.

Hasieran esku hartzea gauza-
tu daiteke, talde lana bilatu, baina 
ezinbestekoa da lan terapeutikoa.

Hortaz gain, jarduera publikoak 
ere eskaintzen dituzu, ezta?

Niretzat garrantzitsua da era-
kustea osasuna aisialditik ikusi de-
zakegula, modu kulturalean; fami-
liak disfrutatu eta hausnartu de-
zan, eta osasunari lotutako edu-
kiak jorratu ditzan.

Horregatik bururatu zitzaidan 
ikastetxetik kanpo ere lantzea, 
beste jarduera baten moduan, zer-
bait astuna izan ez dadin. Horreta-
rako zenbait proposamen prestatu 
nituen, eta Bilboko Arte Ederreta-
ko Museoari eta Itsas Museoari es-
kaini dizkiet, eta hala gauzatu ditu-
gu. Hilero ematen dut tailerra Itsas 
Museoan, laugarren igandean. Api-
rilaren 23an izango da hurrengoa 
saioa. 

OSASUNA
“Obesitatearen atzean aldagai ekonomikoak, 
kulturalak, hezkuntzari lotutakoak... daude”
CHARO MARTIN (Laudio, 1966) osasun hezitzailea da eta elikaduraren esparruan egiten du lan, baina 
doako tailerrak ere eskaintzen ditu Bilboko Itsas Museoan. Apirilaren 23an eskainiko du hurrengoa.  

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

“Geroz 
eta gizarte 
kontsumistagoa 
osatzen dugu eta 
gero eta gutxiago 
mugitzen gara”

“Ariketa fisikoa 
ez da modu 
bortitzean 
egin behar, 
apurka-apurka 
txertatu behar 
da, eta helburu 
jakinen arabera”

Osasun hezitzailea da Charo Martin.  Argazkia: aiaraldea.eus

Hiztegi lagungarria 
Jazarpena(1), erasoak, bullyinga / 

Pairatu(2), jasan / Aldagai(3), faktore 
/ Jazo(4), gertatu / 
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_erreportajea

1979tik hona ordezkari politi-
ko gisa demokratikoki hautatuak 
izan diren aiaraldearrak batu eta 
erabakitzeko eskubidearen alde-
ko manifestua sinatzea. Hori izan 
zen iragan larunbat eguerdian Aia-
raldeko Gure Esku Dagoko taldeek 
Saraubeko Mahaian antolatu zu-
ten ekitaldiaren funtsa. Ekimen 
arrakastatsua izan zen, ehundik 
gora ordezkari bertaratu baitzi-
ren. 

Manifestuaren nondik norakoak 
entzuteko parada egon zen lehen-
bizi, Luis Vil zinemagilearen eta 
Izaskun Bengoa txirrindulariaren 
eskutik. Horren ostean, ordezkari 
politikoak banan-banan igaro ziren 
Saraubeko Mahaitik, dokumentua 
sinatzeko. 

Eguerdian jaitsi zen Amurriora 
jendea, eta bertan eman zitzaion 
jarraipena ekitaldiari, Juan Urru-
tia plazan. 

Juan Jose Ibarretxek hartu zuen 
hitza. Lehendakariak ezin izan zuen 
Amurriora gerturatu, baina tele-
fono bidez hitz egin zien bertan 
bildutakoei. “Gure herria, kultura 
eta hizkuntza munduko mapan ko-
katu behar ditugu”, adierazi zuen, 
“eta denon artean egin behar dugu 
hori. Nola lortuko dugu? Erabaki-
tzeko eskubidea baliatuta, aitza-
kiarik gabe. Gure herriaren etorki-

zuna ez da Madrilen, Parisen edo 
Bruselasen erabakiko, gure esku 
dago”. 

Gehiengo zabala
Momentuz 119 dira Saraubeko 

manifestua sinatu duten ordez-
kari politikoak. Eskualdeko alkate 
guztiek bat egin dute, beste doze-
naka ordezkari politikorekin bate-
ra (Udaletan, Batzar Nagusietan 
edota Legebiltzarrean daudenak 
edo noizbait egon direnak). Hainbat 
sentsibilitate politikok eman diote 
babesa adierazpenari: EH Bilduk, 
EAJk, Podemosek eta zenbait tal-
de independenteetako ordezkariek 
(Omnia, Amurrio Guk Bai, Okondo 
Aurrera eta Aiara Batuz) besteak 
beste. Gauzak hala, eskualdeko 
ordezkaritza politikoaren eraba-
teko gehiengoa agertu da eraba-
kitzeko eskubidearen alde. Hori as-
koz argiago ikusten da datuak zi-
fretara ekarrita: urratsa babestu 
zuten udal ordezkariek eskualde-
ko bozkatzaileen % 85,1 ordezka-
tzen dute, erabakitzeko eskubi-
deak Aiaraldeko jendarteak duen 
onarpen zabalaren isla. Gure Esku 
Dagoko kideek nabarmendu dute 
oraindik aukera dagoela sinatze-
ko, 685757273 telefonora deituta

“Galdeketa Euskal Herri osoan 
egitea izango litzateke onena”, 

adierazi du Natxo Urkixok, “baina 
hori egin ezin den bitartean, herri 
kontsultak sistema ezin hobea izan 
daitezke jendartearen pultsua zein 
den jakiteko”. Laudioko alkateak 
azaldu du mota horretako galde-
keta egingo balitz udalaren parte-
tik “gainontzeko elkarteei ematen 
zaien laguntza bera” eskainiko li-
tzaiokeela. “Ekimena antolatzeko 
behar dituzten baliabideak eman-
go dizkiegu, dituzten beharren ara-
bera”.  Josune Irabien, bere alde-
tik, gizarte eragileak inplikatzea-
ren beharraz mintzatu da. “Ordez-
kari politikoak lehen mailan jarri 
gara orain, baina prozesuan bes-
te talde batzuk ere parte hartu 
beharko dute”. 

Orain Amurrio taldea ere prest 
legoke herri galdeketan lagun-
tzeko. “Demokrazia erradikalaren 
alde gaude gu”, adierazi du taldea-
ren bozeramailea den Kepa Gonza-
lezek: “Mota horretako herri gal-
deketak bultzatuko ditugu”. 

Omniak, bere aldetik, “herrien 
erabakitzeko eskubidearen” ingu-
ruko galdeketa egin zuen bere ki-
deen artean. “% 92,6a azaldu zen 
erabakitzeko eskubidearen alde”, 
aipatu du Alvaro Barriosek. Sarau-
beko mahaiko ekitaldian egon zen 
alderdiaren bozeramailea.  “Herri 
kontsulta bat planteatzen bada 

Saraubeko Mahaian egin zuen ekitaldia Gure Esku Dagok, toki horrek duen sinbolismoa baliatuta. Argazkia: Aitor Burgoa

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

Eskualdeko 119 ordezkari politikok sinatu zuten erabakitzeko eskubidearen aldeko manifestua, Saraubeko 
Mahaian egin zen ekitaldian. Gure Esku Dagoko kideen arabera, lehenbiziko pausoa da gehiengo zabala batzea. 
Eskualdeko herrietan herri kontsultak antolatzea izango da hurrengoa. 

119 ordezkari 
politikok 
sinatu dute  
momentuz 
Saraubeko 
manifestua. 
Sentsibilitate 
politiko 
ezberdinetako 
ordezkariek 
hartu 
zuten parte 
ekitaldian. 
Oraindik 
aukera dago 
manifestua 
sinatzeko

2018an 
Okondon, 
Amurrion, 
Artziniegan, 
Aiaran eta 
Laudion herri 
kontsultak 
egiteko asmoa 
adierazi du 
Gure Esku 
Dagok

Gehiengo zabala, erabakitzeko 
eskubidearen alde
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Omniako kide guztien artean era-
bakiko dugu zer jarrera hartuko 
dugun”. 

Sindikatuen aldetik nabarmena 
da erabakitzeko eskubidearen al-
deko gehiengoa. ELA zein LABek 
egin dute bat Gure Esku Dagoren 
dinamikarekin. “Hartua dugu ho-
rrelako egitasmoetan parte har-
tzeko erabakia”, adierazi du ELA-
ko kidea den Iñigo Egigurenek, 
“eskualdean herri galdeketa egi-
ten bada ahal dugun guztian la-
gunduko dugu”. Iritzi berekoa da 
LABeko Irene Isusi: “langileak par-
te hartzera bultzatuko genituzke”. 

2018. urtea helburu
Ekitaldi garrantzitsua izan 

arren, lehen pausoa baino ez da 
izan larunbatekoa. 2018ari begira 
daude Gure Esku Dagoko kideak. 
Datorren urtean herri kontsul-
tak egitekotan dabiltza. “Galdeke-
ta horiek ia eskualde osoan egitea 
izango litzateke asmoa: Laudion, 
Amurrion, Aiaran, Okondon eta 
Artziniegan”, aurreratu du Kepa 
Barañanok. 

Urduña eta Arakaldo, berriz, 
kanpoan geratu da. “Urduñako 
jendearekin hitz egin genuen eta 
esan ziguten ez zutela euren burua 
prozesu horretan ikusten”, adiera-
zi du taldeko kidea den Utxi Gar-
ciak. Arrankudiaga-Zollon 2014an 

egin zuten kontsulta, eta Orozkon 
maiatzaren 7an gauzatuko dute.
Hala ere, oraindik ez da guztiz ziu-
rra. Eskualdeko talde guztien ar-
teko bilera egingo dute gaur (api-
rilak 5), larunbateko ekitaldiaren 
balorazioa egin eta aurrera begi-
rako pausoak zehazteko.  

Herri kontsultak datorren ur-
tean antolatzeko, baina, lan han-
dia dago egiteke. Hori argi dute 
Gure Esku Dagoko kideek. “Bada 
jarraitu beharreko pausoak zehaz-
ten dituen protokoloa”, erantsi du 
Garciak. Sinadura bilketa da au-
rreneko urratsa: “Biztanleriaren 
% 10aren sinadurak bildu behar 
dira. Behin hori eginda platafor-
ma sortuko litzateke, kontsulta 
antolatzen hasteko”.

Parte hartzea ahalik eta han-
diena izatea da helburua. 2014an 
Arrankudiaga-Zollon eginiko gal-
deketan % 61,5eko parte har-
tzea egon zen. Arrigorriagan ira-
gan igandean egon zen horreta-
rako aukera; baina emaitzak ez zi-
ren horren onak izan, herritarren 
% 14,5ak baino ez baitzuen par-
te hartu. 

“Jendearen erantzuna Aiaral-
dean, nire ustez, hotza da orain-
dik”, aitortu du Barañanok, “berotu 
egin behar dugu giroa, bestela ez 
dago aurrera egiterik”.  Prozesuan 
parte hartzeko deia luzatu dute.

_erreportajea

119 lagunek sinatu dute momentuz manifestua. Argazkia: Aitor Burgoa

Gure Esku 
Dagok baditu 
zehaztuta 
herri kontsulta 
egiteko eman 
beharreko 
pausoak. 
Biztanleen 
% 10aren 
sinadurak 
biltzea da 
lehenengoa 

Kepa Gonzalez
Orain Amurrio

“Demokrazia 
erradikalaren alde 
gaude, herri galdeketak 
bultzatuko ditugu”

Arrate Fuente
Omnia

“Omniaren parte 
hartze ADNan dago 
herrien erabakitzeko 
eskubidea”

Natxo Urkixo
Laudioko alkatea (EH Bildu)

“Herri kontsulta 
antolatzeko eskatzen 
dituzten baliabideak 
emango dizkiegu”

Josune Irabien
Amurrioko alkatea (EAJ)

“Ordezkari politikoak 
inplikatu gara lehenbizi, 
baina gizarte eragileak 
ere inpikatu beharko dira”

_ordezkari politikoak
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Orozkon maiatzaren 7an 
ebatziko dute
Maiatzaren 7an egingo dute independentziari buruzko herri 
kontsulta Orozkon. “Izan gure dozu Euskal Herri independente 
bateko herritarra?” galderari erantzun beharko diote herritarrek.

Juan Jose Ibarretxe, Zelai Nikolas eta Mario Zubiaga egon ziren hitzaldian. Argazkia: aiaraldea.eus

Orozkon ez dute 2018ra arte 
itxarongo erabakitzeko eskubi-
dea gauzatzeko. Maiatzaren 7an 
egingo dute herri kontsulta, eta 
hasi dira dagoeneko horri begi-
ra antolatzen. 

Martxoaren 24an egin zuten 
hitzaldia izan zen lehen pau-
soa. Mario Zubiaga EHUko ira-
kasleak, Zelai Nikolas legelariak 
eta Juan Jose Ibarretxe lehenda-
kariak hartu zuten hitza bertan. 
Herriko frontoia betetzea lortu 
zuten hiru hizlariek.

“Erantzun lokala”
Ibarretxek hartu zuen hitza 

lehenbizi. Euskal Herria mun-
duan kokatzearen beharraz min-
tzatu zen lehendakaria. “Mun-
duan egoteko modu bakarra 
dago: gure izaeran sakontzea. 
Ez badugu hori egiten mundu 
globalizatuak irentsiko gaitu”. 

Gaur egungo munduan izae-
ra propioa mantentzeak zen-
tzua duela defendatu zuen Iba-
rretxek, eta datuak plazaratu 
zituen horretarako: “Nazio Ba-
tuetako kideak 51 ziren erakun-
de hori sortu zenean, gaur egun 
200 baino gehiago dira. Euro-
par Batasuna 20rekin jaio zen. 
2014an, aldiz, 47 ziren”.

Lehendakariak azpimarra-
tu zuen erabakitzeko eskubi-
dea ez dela “eztabaida indenti-
tarioa” soilik, “etorkizunera be-
girako debatea” baizik. “Eraba-
kitzeko eskubideak barnebildu 
egiten ditu Espainian jarraitzea-
ren alde eta independentziaren 
alde lerrokatzen diren pertso-
nak. Etorkizunaren giltza guk 
daukagula jakitean dago gakoa”.

Baina horretarako gauza bat 
ezinbestekoa da, politikari lau-
dioarraren hitzetan: gizarte zi-
bila eta erakundeak inplikatzea. 
“Elkarrekin egin behar dugu bi-
daia, bestela jai dugu”.

Parte hartzearen auzia
Mario Zubiagak, bere aldetik, 

parte hartzea izan zuen hizpide. 
“Herri askotan tematzen dira 
parte hartzea ehuneko zehatz 
batera iristen”, azaldu zuen EHU-
ko irakasleak. Baina politologoa-
ren ustez, benetako parte har-
tzea ez da egun horretan lortu-
tako ehunekoan neurtzen, egun 
horretara iristeko herrian egon 
den parte hartzean baizik. “Pro-
zesua ondo egiten bada, sor-
tzen den poza eta zirrarak edo-
zein emaitzak baino gehiago ba-
lio du”.

“Izan gure dozu 
Euskal Herri 
independente 
bateko 
herritarra?” 
galderari 
erantzun 
beharko diote 
orozkoarrek

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado

% 85
ALDE

LAUDIO 
  

ALDE   %81.35
GUZTIRA: 7.334 boto
ALDERDIAK: EAJ, EH Bildu 
eta Omnia
 
KONTRA  % 18.65
GUZTIRA: 1681 boto
ALDERDIAK: PSE-EE eta PP

AMURRIO 

ALDE   %87.79
GUZTIRA: 4649 boto
ALDERDIAK: EAJ, EH Bildu, 
Orain Amurrio eta Amurrio 
Guk Bai
 
KONTRA  % 12.21
GUZTIRA: 646 boto
ALDERDIAK: PSE-EE eta PP

AIARA 
ALDE   % 91.78
GUZTIRA: 1.464 boto
ALDERDIAK: EAJ, EH BIildu 
eta Aiara Batuz
 
KONTRA  % 8.22
GUZTIRA: 131 boto
ALDERDIAK: PP eta PSE-EE

ARTZINIEGA 
ALDE   %83.04
GUZTIRA: 779  boto
ALDERDIAK: EAJ eta EH 
BILDU
 
KONTRA  % 16.06
GUZTIRA: 159 boto
ALDERDIAK: PSE-EE eta PP

OKONDO 
 
ALDE   %100
GUZTIRA: 721 boto
ALDERDIAK: EAJ, EH BILDU 
eta OKONDO AURRERA 

Iñigo Egiguren
ELA

“Eskualdean herri 
galdeketa egiten bada 
ahal dugun guztian 
lagunduko dugu”

Irene Isusi
LAB

“Herri galdeketak lehen 
pausoa dira Euskal Herria 
bere bide propioa egiteari 
begira”

_sindikatuak

Aiara eskualdeko ordez-
kari politiko gehienak era-
bakitzeko eskubidearen 
alde agertu dira, bai eta he-
rri kontsultak sustatzearen 
alde ere. Eskubide horren 
alde agertu diren talde poli-
tikoek egun  udaletan dauden 
ordezkarien % 85,1a ordez-
katzen dute. Kontrako iritzia 
dutenak aldiz, %14,9.
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_kultura

Inma
Roiz
IDAZLEA

_Kamerinoa

Txakolin 
bedeinkatua

M artxoaren 25ean  
Okondoko upategi 
batean egin zen to-
paketa berezi bate-

ra gonbidatu ninduten. Ez zuen 
salden edo jakien dastaketare-
kin zer ikusirik, probatzeko gau-
zak egon ziren arren. Sorkun-
tza prozesuari dedikatutako to-
paketa izan zen, tokiko txakoli-
na ekoizteko sortutako gune ba-
tean. Pozgarria da ikustea gaur 
egun ere gure “edari izarra” ba-
bestu eta munduan zerbait ona 
bezala aurkeztea. 

Orain dela denbora asko exis-
titzen ziren lege protekzionistak, 
kanpoko ardoa eskualdera sar-
tzea galarazten zutenak, berta-
ko txakolinaren ekoizpena ber-
matzeko. Urtez urte, eskual-
deko biztanleek tokiko txakoli-
na agortu behar zuten lehenbi-
zi, ardo errioxarra edo antzeko 
edaria eskuratu ahal izateko ta-
berna edo txakolindegietan. Izan 
ere, “Txakolin” hitzak ez dio eda-
riari erreferentzia egiten, maha-
tsari eta edaria ekoizten den ba-
serriari  baizik.

Oroitzen dut Perun, urrune-
tik bidaiatzen nenbilela, adar-
txo ikusgarri bat ikusi nuela he-
rrixka bateko ate baten gainean. 
Zer zen galdetu nuenean esan zi-
daten bidaiarientzako ohar bat 
zela, adierazteko etxe horretan 
“chicha” (artoaren hartziduratik 
lortutako edaria) edatera geldi-
tu zitezkeela. Handik oso urrun,  
mende batzuk lehenago, gure 
baserrietako askok antzeko ohi-
tura zeukaten: erramu adar bat 
jartzen zuten atean, toki horre-
tan txakolina saltzen zela adie-
razteko. 

Arabako txapelketako finalera 
heldu zara 25 urte eta gero. Ezus-
tekoa izan al da?

Lehen Arabako Bertsolari txa-
pelketaren ordez San Prudentzio 
sariketa egiten zen. Duela 25 urte 
bigarren geratu nintzen, 1992an. 
Urte bat lehenago, 1991n izan zen 
txapeldun Pedro Mari Bizkargue-
naga laudioarra, “Bizkar”. Finala-
ren atean geratu naiz beti. 

Aurtengoa sorpresa izan da, ez 
nuen inondik ere espero. Bane-
kien hobeto prestatuta nengoe-
la. Duela 3-4 urte bolada txarra 
izan nuen arlo askotan. Hari buelta 
eman eta duela 2 urte ohartu nin-
tzen nire onera itzultzen ari nintze-
la, eta hori ere islatzen da bertso-
tan. Aurtengoa horren ondorio da. 

Larunbatean izan zinen Gastei-
zeko Printzipal Antzokian kan-
tuan. Pozik emaitzarekin?

Bai, jendeak gogoan hartze-
ko hiru edo lau ale kantatu nituen, 
hori zen nire helburua. Ni horrela-
koa naiz, noizean behin halako ber-
tso txistosoak botatzen dituena, 
eta horrelakorik bota ezean ilun-
pean edo itzalpean geratu daite-
keena. Oso pozik nago Gasteizko 
Printzipal antzokian egindako la-
narekin, tokiak sekulako handita-
suna du.

Nola ikusi zenuen finala? 
Finalean denetariko emozioak 

sentitzen dira. Sekula kantatu ga-
beko giro eta toki batean abesten 
lehena izateak alanbre gainean za-
biltzanaren sentsazioa ematen 
dizu, baina lurretik oso gora. Jen-
dea oso garbi ikusten da oholtza-
tik, oso garden, aurpegieran igar-
tzen zaio nola heldu zaizkion zuk 
kantatutako bertsoak. 

Final ona atera zen. Elkarri la-
guntzen ibili ginen, oso giro onean. 
Araban bertso munduan oso jen-
de jatorra dabil.

Txapela jantziz gero, nori eskai-
niko zenioke?

Ez dut sekula pentsatu. Nire en-
trenatzaileei eta ikastolan anima-
tu nautenei. Ziurrenik amari ere, 
nahiz eta bera ez enteratu, asko 
lagundu zidan duela 35 urte hasi 

nintzenean. Aiararrei ere bai, baina 
ez dakit denentzat lekurik izango 
nukeen bertso batean. 

Duela 35 urte sortu zen Aiaral-
deko Bertso Eskola Aretan, Ara-
bako antzindarietako bat da…

Oso oroitzapen onak ditut. Os-
tiralero egiten genituen afariak 
Aretako Tunel tabernan, 10 urtez. 
Horrela ibili ginen 1993 arte. Be-
rez itzali zen Aiarako bertso esko-
la, urteak aurrera joan ahala jen-
deak bestelako eginbeharrak har-
tu zituen eta. Gero etorri ziren 
Amurrioko bertso eskola eta Lau-
diokoa.  

Nola laburtuko zenuke zure 
ibilbidea?

Ez dakit. Niretzat bertsoa ba-
rruan daramadan zerbait da. Urte 
batzuk eman ditut bertso mundu-
tik aparte, bolada txarra izan nuen 
eta epaile lanetan aritu nintzen 4 
edo 5 urtez. 

2003an hasi nintzen berriro 
kantuan. Beti aurkeztu naiz, bai-
na ez naiz inoiz heldu aurten hel-
du naizen lekura. Aspaldi hone-
tan gehiago kontzentratzea lortu 
dut, lehen berehala despistatzen 
nintzen. 

Nola lortzen da kontzentra-
zioa ba?

Ispilu aurrean kantatuta. Due-
la bi urte hasi nintzen horretan, 
eta horrela lortu nuen kontzen-
tratzea. Ispilu aurrean kantatzeak 
adrenalina ematen du, hasieran 
aspertu egiten nintzen, baina eki-
nez gero denborarekin emaitza 
oso onak lortzen dituzu. 

Makina bat bertso saio egin di-
tuzu gaur arte. Zein izan da zure-
tzat, bereziena? Zergatik?

Orain arte, Printzipalekoa. Ara-
maion duela 15 egun zurekin egin-
dako saioarekin oso gustura ge-
ratu nintzen. Ondo ikusi nuen nire 
burua, ideiekin, suelto, tiraka ibili 
gabe… Jon Maiarekin duela 8 urte 
Garrastatxun eginako bazkari bat 
ere dut gogoan. Goi mailakoekin 
kantatzea luxua da.

Txapelketa bukatuta, orain zer?
Nire kontura jarraituko dut 

bertsotan. Ez dut uste saio han-
dirik izango dudanik, zaharrok 
zirkuitutik kanpo gabiltza pixka 
bat, normala denez. 

Gasteizen elkartzen jarraitu-
ko dut, eta ahal dudanean Aia-
raldean.

Serapio Lopez baranbioarra, Oihane Perea txapeldunarekin kantuan.  Argazkia: Arabako Bertsozale Elkartea

SERAPIO LOPEZ
“Ispiluari kantatuta lortu dut bertsotarako 
kontzentrazioa, horren ondorio da finala”
SERAPIO LOPEZ izan da (Baranbio, 1960) aurtengo Arabako Bertsolari Txapelketako finalistetako bat: “Ez 
nuen inondik inora ere espero. Duela bi urte ohartu nintzen nire onera itzultzen ari nintzela, eta hori ere 
islatzen da bertsotan”. Gasteizko Printzipal aretoan izan zen saioa, eta seigarren sailkatu zen.

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

“Sekula 
kantatu gabeko 
giro eta toki 
batean abesten 
lehena izateak 
alanbre gainean 
zabiltzanaren 
sentsazioa 
ematen dizu”

“Oso pozik 
nago Gasteizko 
Printzipal 
Antzokian 
egindako 
lanarekin. 
Tokiak sekulako 
handitasuna du, 
eta final ona 
atera zen”



_kultura

APARTEKO ORRAZKERA DOTORE ETA LIRAINA 

MUSIKA

“Ilargia”, Igor 
Arzuagaren disko 
berriko aurrerapen 
abestia

“Ilargia” abestiaren bideoklipa 
plazaratu du Igor Arzuagak, bere 
disko berriaren aurrerapen gisa. 
Hemendik hamabost egunera 
plazaratuko du artista aretarrak 
bere lan berria, “Nire begiak” titu-
latutakoa. Bederatzi abesti izan-
go ditu diskoak.

Hainbat domina eta aitorpen 
lortu dituzte Laudioko Nuria & 
Raquel dantza eskolako kideek 
Burgosen jokatutako Espainiako 
Ballet Klasikoaren Lehiaketan.

Aiaraldeko 80 dantzarirekin 
parte hartu zuen Nuria & Raquel 
dantza eskolak. 8 eta 18 urte bi-
tarteko gazteak izan ziren par-
te-hartzaileak. Ondorengo dan-
tzariak saritu zituzten norbanako 
amateurren kategorian: Amaia 
Solaun, Garazi Ajuria, Iraia de Die-

go, Irati Asensio, Haizea Ganzedo 
eta Nahia Chamorro.

Laudio Wellness Crew
Saria lortu du baita Laudio Well-

ness Crew taldeak. ORBE jaialdian 
parte hartu zuen kaleko dantza 
taldeak eta “Ezuste” kategoria-
ko saria lortu zuen. 11 eta 16 urte 
bitarteko 17 neskek osatzen dute 
taldea. Madrilgo “Vive tu sueño” 
lehiaketan ere aritu ziren, baina 
bertan ez zuten irabazterik izan.

Sari ugari lortu du Nuria & 
Raquel eskolak Espainiako 
Ballet Klasikoaren Lehiaketan

 Nuria & Raquel akademiako dantzariak oholtza gainean. / Nuria & Raquel akademia

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Javi Aspuru
IRAKASLEA

_Lurpetik
Juan Rubenach

Rubenach abizena oso ezaguna da  Amurrion , familia batzuen abi-
zena da eta egungo Gernikako Arbola kalean zegoen etxe dotore baten 
izena ere bai. Dena dela oso jende gutxik daki  jatorria Alemanian due-
la. Bilbon trenbidea sortu zenean, lehendabizi Bilbo-Tutera bidea erai-
ki zen, 1863 urtean; eta Ingalaterrako eta Alemaniako goi mailako tek-
nikari batzuk heldu ziren. Proiektua puntakoa izan zen Europan. Hori 
dela eta, The Illustrated London News munduko astekari famatuenak 
1866 urtean inaugurazioko berri ematearekin batera, bi marrazki-gra-
batu agertu ziren, Subijanako pasabidearena bata eta Bilboko hiriarena 
bestea. Charles Vignoles irlandarra izan zen trenbidearen proiektuaren 
burua. Goi mailako beste teknikaria Juan Rubenach ingeniari alemania-
rra izan zen. Bere ardura Bilbo hirian trenbidea sortzea eta kokatzea 
zen, eta berak sortu zuen gaur egun dagoen geltokiko esparrua eta in-
guruko urbanizazioa. Bestalde, Abandoko aurreneko geltokiaren sor-
tzailea ere izan zen. Rubenach, Bilboko Plaza Berrian bizi zen, Amurrio-
ko Adelaida Gregoria de Lezama Urkijo ezagutu arte. Berarekin ezkon-
du eta Amurriora etorri zen bizitzera, lehenengoan aipaturiko etxe do-
tore eraikiz, zoritxarrez desagertua dagoena.

Urtzi Odriozola
BIDEO-JOKOAK

Alokairu birtualak

_kultur leihoa

Ikus-entzunekoen paradigma 
asko aldatu da azken urteetan. 
Interneten etorrerak, banaketa 
moduak azkartzea eta erraz-
tea ekarri du. Oso ohikoa ari da 
bihurtzen berehalako kontsu-
moa eta alokairua, baita bideo-
jokoetan ere.

Euskarri fisikotik digitalera 
salto egin dute hainbat zine ba-
natzailek. Lehengo DVD alokai-
ruetatik gaur egungo HBO, Net-
flix eta antzerako sareko bideo 
klubetara.

Bada, bideo-jokoak ere ez 
dira atzean geratu, eta aspaldi-
tik ditugu eskura Steam beza-
la jokoak sarean saltzen dituz-
ten plataformak. Jokoa sarean 
erosi eta gure jokoen liburutegi 
birtuala edukitzeko aukera ema-
ten du. Euskarri fisikoen beha-
rrik izan gabe. Baina, azken bola-
dan pauso bat harago ere eman 
dute hainbat konpainiek. Hilabe-
teko kuota baten truke, beraien 
katalogoko edozein jokotan jo-
katzeko aukera ematen dizuten 
plataformak agertzen hasi dira: 
Xbox Game Pass, Play Station 
Now, Origin Access... Bakoitzak 
bere etxe aldera ekartzen zaitu, 
ordea. Play Station Nown, adi-
bidez, ez duzu Xboxeko jokorik 
aurkituko. Esklusibitatea zain-
tzen dute, eta liburutegi birtual 
hori estuki konpainia horrek sal-
tzen duen kontsolarentzat disei-
natu eta prestatua dago. Zori-
txarrez kontsola ezberdinetan 
jokatzea gustuko dugun joka-
lariontzat urrun dago bideo-jo-
koen liburutegi birtual uniber-
tsala. Baina lasai, hori ere eto-
rriko da. Denbora kontua beste-
rik ez dela oso ziur nago.
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Arte martzial mota bat da mu-
gendoa. Ez da oso ezaguna, baina 
baditu jarraitzaileak. EAEn zortzi 
dira diziplina hori lantzen duten es-
kolak, eta 2.000 kide dituzte guzti-
ra. Amurrion dago eskola horieta-
ko bat, 100-200 ikasle ingurukoa. 
“Zaila da kopuru zehatza esatea, 
jendea joan etorrian baitago eten-
gabe”, azaldu du eskolako sortzai-
lea den Jesus Maria Platon Cabe-
llok. Duela 32 urte iritsi zen Pla-
ton Cabello Amurriora. Orduan 
ireki zuen gimnasioa. “Arte mar-
tzialak garatu nahi nituen, horrek 
dakarren guztiarekin”. 

Mugendoa kirol soila baino as-
koz gehiago dela defendatzen du 
Cabellok. “Mugendoarne baitan 
lantzen dugu eskola izaera, peda-
gogia”, azaldu du. “Komunitatea, 
baloreak eta sentimenduak erai-
kitzean datza kirolak”.

Hainbat dinamika dituzte horre-
tarako. Agenda da horietako bat, 
eskolan dauden ume guztiek dute-
na. “Gurasoekin lotura estutzeko 
balio digu”, adierazi du Ruben Mar-
tin Tejedor entrenatzaileak, “arma-
rri edota gerrikoak ematen dizkie-
gu umeei, eskolan duten jarrera-
ren arabera”. 

Bullyinga eta genero indarkeria
Problematika zehatzei aurre egi-

teko ere baliatzen dute mugendoa. 
“Oso murgilduak gaude genero in-
darkeriaren aurkako autodefen-
tsa pertsonalaren sustapenean 
eta bullyingaren prebentzioan”, 
nabarmendu du Cabellok. Ikas-
tetxeetan klaseak ematen di-
tuzte, eta harreman estua 
dute baita emakumeen el-
karteekin: “Komunitatea lan-
tzea da gure xedea”. 

Adin eta perfil ezberdineta-
ko ikasleak biltzen dira Meyiro 
Sport gimnasioan egiten diren 
entrenamenduetan. Eider 
Martinez Murgiak lau urte 
zituela ekin zion entre-
natzeari. “Aita hasi zen 
lehenbizi, eta ama ani-
matu zen gero”, oroitu 
du, “gaur egun familia 
osoa gaude kirol hau 
praktikatzen, eta oso gus-
tura gainera”. 

Ikasleek ere uste dute jarduera 
fisikotik harago doan zerbait dela 
mugendoa. “Egiten ditugu lehiake-
tak, baina elkarren artean komuni-
katzen eta errespetatzen ikasten 
dugu batez ere”, ziurtatu du Aina-
ra Minguez Olibaresek. Umeak ere 
gustura daude akademian. “Joko 
asko egiten ditugu, eta defentsa eta 
eraso teknikak irakasten dizkigute”, 
kontatu du Hodei Bernaolak. “La-
gun berriak egiteko balio du baita”. 

Munduko txapelketak
Euren lehentasuna ez den arren, 

nazioarteko hainbat txapelketetan 
egon dira aiaraldearrak, eta garai-
pen ugari lortu dute. Martin Teje-
dorrek eskuratu du azkena, Arnold 
Europe Fighters Games txapelke-
tan. Eskolan jaso zuen garaipena-
ren gerrikoa, lankide eta ikaslez in-
guraturik. 

Fruituak izan dituzte komunita-
tearen eraikuntzan eginiko ahale-
ginek. “Geroz eta ikasle eta irakas-
le gehiago gara akademian Arte 
martzialen funtsa mantentzea lor-
tu dugu, buruaren eta gorputzaren 
arteko oreka lortuaz”. 

BIDEOA: 
Mugendo 
Eskola

_kirola

ESKUPILOTA

Aimar Amondo 
garaile lau 
t’erdiko Udaberria 
txapelketan

ERREDAKZIOA I 
Aimar Amondok jantzi du txa-

pela Udaberriko lau t’erdiko lehia-
ketetan. Herriarenak taldekoak 
22-8 irabazi zuen Legutioko Hai-
mar Quintanaren aurkako partida. 

Bestalde, aurrera doa Eskolar-
teko banakako txapelketa: Oier 
Piconek 16-15 galdu zuen Joseba 
Letonaren aurka, eta Arkaitz Es-
kuzak 16-9 garaitu zuen Markel 
Arriolabengoa. Gorka Oribe, be-
rriz, 16-8 gailendu zitzaion Urko 
Ugalderi.

Frontenis eta paleta
Horrez gain, GRAVNI federa-

zioen arteko txapelketan parte 
hartzen ari dira Herriaren klube-
ko hiru pilotari. Paleta argentinar 
eta frontenis modalitateetan ari 
dira lehiatzen. Aretarrekin batera, 
Gipuzkoako, Errioxako, Arabako, 
Bizkaiko, Nafarrako eta Iparralde-
ko kirolarien arteko ekimena da.

SASKIBALOIA

Gazteentzako 
Kanpusa egingo 
dute Amurrion 
Pazko Astean

ERREDAKZIOA I 
Aste Santuko Kanpusa antolatu 

du Amurrioko Zaraobe Saskiba-
loi Taldeak. Apirilaren 18tik 21era 
iraungo du ekimenak.

Goizez egingo dira saioak, 
10:00etatik 13:00etara, Bañueta 
kiroldegian.

Amurrioko udaletxera bertara-
tuta edo zaraobest@gmail.com 
helbide elektronikora mezu bat 
bidalita eman daiteke izena. 

Antolatzaileek adierazi dute-
nez, 60 euroko kuota ordaindu 
beharko du parte hartzaile ba-
koitzak.

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares

30 urte baino gehiago daramatza martxan Amurrioko Mugendo Eskolak. Ehundik 
gora ikasle ditu, eta urtez urte handitzen doa diziplina horren jarraitzaile kopurua. 
Mugendoa kirol bat baino gehiago dela diote eskolako kideek. 

ARTE MARTZIALAK

Mugendo Eskola, 30 urte baino 
gehiago komunitatea eraikitzen

Ainara Minguez
Manten ekimenaren sustatzailea

“Elkarri komunikatzen 
eta errespetatzen ikasten 
dugu batez ere”

Ruben Martin
Mugendo Eskolako irakaslea

“Agenda bat baliatzen 
dugu haurren gurasoekin 
lotura estutzeko”

Eider Martinez 
Mugendo Eskolako kidea

“Familia osoa gaude kirol 
hau praktikatzen, eta oso 
gustura gainera”

Jesus Maria Platon
Mugendo Eskolaren Sortzailea

“Izaera hezitzailea du 
eskolak, pedagogia 
lantzen dugu”
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ESKALADA
“Nire helburua Espainiako 
Kopan lehenengo zortzien 
artean sartzea da”
TASIO MARTINek (Urduña, 2000) irabazi berri du 
Bulder Liga. Larunbatean izan zuen Espainiako Ko-
pako lehen proba, eta 10. sailkatu zen.

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Bulder liga irabazi berri 
duzu...

Lau proba izan ziren, bi Gastei-
zen eta bana Amurrion eta El-
burgon. Sailkapen orokorrean 
lehen postuan bukatu nuen txa-
pelketa. Bi proba irabazi nituen, 
eta besteetan bigarren geratu 
nintzen. Helburua bete nuen, be-
raz, oso pozik nago. Bulder Li-
gan hiru kategoria daude: sub16, 
herrikoia eta elitea. Horri ema-
kumezkoen kategoria eta gi-
zonezkoena gehitu behar zaiz-
kio. Guztira 60-70 lagun inguruk 
hartu genuen parte. 

Espainiako Kopan parte har-
tzen ari zara. Zein helbururekin?

Asteburuan izan nuen lehen 
proba, beste bi geratzen dira, 
Madrilekoa eta Zaragoza-
koa. Hamargarren postua lor-
tu nuen. Nire helburua lehenen-
go zortzien artean geratzea zen, 
horien artean jokatzen baita fi-
nala. Hurrengo probetan -finale-
ra iristea espero dut. 

Emaitza onak lortu dituzu.
Orain arte batez ere Euskal 

Herriko lehiaketetan hartu dut 
parte. Behin bigarren geratu nin-
tzen, hirugarren egin dut bi aldiz, 
eta laugarren ere izan naiz. Ha-
margarren bukatu nuen aurre-
ko Espainiako Kopa. Bulder Li-
gan, duela hiru edo lau urte egin 
nuen lehen debuta, irabaztea 
lortu nuen. 

Eskualdean eskalatzaile gu-
txi gara eta ez daude baliabi-
de asko. Ni Urduñatik Amurriora 
joan behar naiz, ez dudalako en-
trenatzeko beste tokirik. 

Zer da garrantzitsua eskala-
dan?

Indarra eta teknika. Oso ga-
rrantzitsua da oinak ondo erabil-
tzea. Ez da indar kontua soilik, % 
1 baino ez da indarra. Ondo es-
kalatzen jakin behar da. Bestal-
de, lehiatzerako orduan oso in-
portantea da burua, kontzentra-
tuta egotea. 

Harrobiari dagokionez, ba al 
da zaletasunik?

Nik dakidala ez, ez dut ni baino 
gazteagorik ezagutzen. Lagun 
bat konbentzitu dut, baina gutxi. 
Amurrion jende gehiago ibiltzen 
da eskalatzen.

Zein da zure aurtengo helbu-
rua?

Espainiako Kopan emaitza ona 
lortzea eta udan lehiaketetatik 
aparte eskalatzea. Udan lagun 
batzuekin joan nahi dut Alpeeta-
ra. Gaur egun lehiatzeko entre-
natzen dut, baina argi dut nire 
helburua ez direla txapelketak. 
Nik nahi dudana mendian eskala-
tzea da. Lehiaketak niretzako in-
dartzeko motibazioa dira. Hori 
da nire bidea orain, gerora lehia-
ketak utzi eta mendiko eskala-
dan zentratu nahiko nuke.

TENISA

Emaitza bikainak lortu ditu Laudio Tenis 
Klubak Mendizorrotzako eskola kirol lehian

ERREDAKZIOA I Izar Mendiguren Cosgaya

Mendizorrotzan (Gasteiz) izan 
zuten zita Laudio Tenis Klubeko 
neska-mutilek asteburuan, esko-
la kiroleko jardunaldietan. 

Benjamin eta alebin mailan ari-
tu ziren Andoni Suarez, Ander Ur-
kiza, Danel Onieva, Ieltxu Flores, 
Eneko Arregi, Hugo García, Enara 
Ereño eta Iñigo Luengas. Infantil 
eta kadeteen artean, berriz, Na-
roa Cereceda, Ane Guerrero, Jo-

seba Aiz, Ibon Arana, Joritz Flores 
eta Ekain Gutierrez. Laudio Tenis 
Klubaren esanetan, onak izan zi-
ren hala maila nola emaitzak. 

Benjaminetan Enara Ereño eta 
Iñigo Luengas izan ziren txapel-
dunak, eta Ander Urkiza bigarren. 
Kimuetan Ieltxu Floresek lortu 
zuen bigarren postua. Haur Ka-
tegorian, berriz, Naroa Cereceda 
eta Joseba Aiz izan ziren txapel-

dunordeak; eta gizonezko kade-
tetan Ibon Arana.

Bestalde, Laudio Tenis Klubeko 
kideek VNRC txapelketako kanpo-
raketa jokatu zuten larunbatean 
Faduran (Getxo). Bertan hartu zu-
ten parte senior mailako Mikel Mar-
tinek, Iñaki Aizek, Jon Andoni Mar-
tinezek, Ivan Gonzalezek eta Asier 
Motrikok. Alabaina, 4/3 galdu zuten  
Playas de Getxo B taldearen aurka.

Tasio Martin eskalatzen. / Argazkia: Tasio Martin
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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
Besteei beti arreta falta leporatzen 
diezu. Besteek zuk nahi adina eman 
dezaten, eskua luzatu beharko duzu, 
ikas ezazu ezeren trukean ahal du-
zuna ematen, eta bueltan uste baino 
gehiago jasoko duzu.

LAMIA
04.21 - 05.20
Jakintasuna da arazo guztien 
konponbidea, ezjakina denak 
zailtasunak ditu arazoak identifikatu 
eta konponbide arrazional bat 
aurkitzeko. Ezjakintasun horren 
atzean ondorio kaltegarriak daude, 
dena dakienaren konfiantzaren 
bultzadaz hartzen baitira erabaki 
asko .

BASANDERE
06.21 - 07.20
Umorea da egunerokoan aurkitzen 
ditugun oztopoak arintzen dituen te-
rapeutarik onena. Bizitzak dakartzan 
alde negatiboak bakarrik ikusten di-
tuzulako zaude horren gaizki. Barre 
algarak sortzen dituen endorfina da 
zuk behar duzuna!

JENTILAK
08.22 - 09.22
Udaberriarekin batera eguzki izpien 
argipean txoriek bikote bila abesten 
dute. Une egokia izan daiteke zure 
ahotsa lau haizetara zabaldu eta 
erantzuna jaso ahal izateko. Ez ezazu 
amore eman, desiratzen duzun txioa 
belarrira helduko zaizu azkenean!

MARI
10.23 - 11.22
Zure bikoteak detaileak maite dituela 
dioenean ez du lore sorta edo beste 
objektu bat espero. Detaileek maite 
dugun pertsonaz arduratzen garela 
erakusten dute. Maitasun seinalea da 
bestarekiko daukagun ardura, haien-
gan pentsatzen dugunaren seinale.

SUGAAR
12.20 - 01.19
Amodioa joan eta etortzen da. Pertso-
na bakoitzarentzako lagun bakarra da-
goela dioena gezurtia da. Zenbatetan 
sentitu izan zara pertsona ezberdinen-
gatik erakarria? Gure esku dago nahi 
dugun pertsona aukeratzea.

TARTALO
01.20 - 02.18
Udako eguraldia dugula ematen 
du. Laino egunetan arindu itzazu 
lan latzak eguzkia aprobetxatze-
ko gero, horrela bitaminak berres-
kuratu ahal izango dituzu draku-
la aurpegi horrekin txikiak beldurtu 
ez ditzazun!

HERENSUGE
03.21-04.20
Askotan mezuaren igorleek 
transmititu nahi dutena 
ulertzen saiatu beharko zenuke. 
Jendeak normalean errespetua 
mantentzearren gauza asko 
isiltzen ditu, baina desadostasuna 
erakusteko seinaleak bidaltzen ditu. 
Arreta jarri, ez zara leloa eta!

BASAJAUN
05.21 - 06.20
Kritikoak izan behar gara. 
Gertaeren inguruan hausnartu 
ostean kritikak lantzen ikasi 
behar duzu. Hurbilekoen arreta 
bereganatzeko ezinbestekoa da 
gure balio eta iritziak sinistu eta 
defendatzea.

GAUEKO
07.21 - 08.21
Bai istorio politak lagunek 
kontatzen dizkigutenak, ezta? 
Ez al da garaia zureak sortzeko? 
Besteen bizipenen ordez, zure 
abenturak izango dira zure 
altxorrik onenak. Igo zaitez 
itsasontzi berri horretara!

AKERBELTZ
09.23 - 10.22
Ez izan zure izaera erakustearen 
beldur. Izatekotan, izu izan zure 
izate horrekin gehiegi liluratzeari. 
Denak nahi izango dute zu gertu 
edukitzea, baina gutxi batzuk dira 
zure merezidun. Arima biluztu, 
baina tentuz ibili!

ZIRIPOT
11.23 - 12.20
Ez al zara konturatzen, egiten du-
zuna egiten duzula, beti kritika-
tua sentituko zarela? Kuxkuxe-
ro gehiegi daude. Zure identi-
tatea bermatzen joan beharko 
zara atmosfera horren barnean.

_horoskopoa

_agurrak  Bidali zorion agurra egunkaria@aiaraldea.eus helbidera apirilaren 21a baino lehen. Interneten zuzenean argitaratu ditzakezu aiaraldea.eus-eko komunitatean.

Haizea
Zoriionak Haizea! Prime-

ran pasa zure urtebetetze 
egunean! Muxu handi bat!

Lagunak

Harri 
Zorionak eta muxu piloa 

gure bihotzeko kolibriaren-
tzat!!
Ama, aita, Ekaitz, Haritz, Mak

Ariane / Maier
Zorionak Ariane eta Maier 

zuen 9. eta 6. urtebetetzee-
tan. Maite zaituztegu!

Aita eta ama

Ixone
Zorionak Ixone, gure 

klaseak alaitzen denbora 
luzez egotea espero dugu!

Klasekide gertukoenak

Andrea
Zorionak Modelo! Besar-

kada handi bat zure lagunen 
partez!

Lagunak

Sergio
Zorionak laztana! 

Urrun egonda ere, poza-
rren ospatuko dugu! Mua! 

Familia
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_irakurlearen txokoa

04.08 LARUNBATA

“NACIDO EN 
SIRIA” LANBIDE 
HEZIKETA,17:30ean eta 
20:00etan(3€) 

04.09 IGANDEA

“LA VIDA DE 
CALABACIN” AMURRIO 
ANTZOKIA 17:30ean  
(3,60 €) 

“LO QUE DE VERDAD 
IMPORTA” AMURRIO 
ANTZOKIA 19:30ean  
(4,80 €)

04.10 ASTELEHENA

“LO QUE DE VERDAD 
IMPORTA” AMURRIO 
ANTZOKIA 20:00etan  
(3,60 €)

ZINEMA15:00 LAUDIO
KORRIKA
Bazkaria
Gaztetxea

15:00 URDUÑA
KORRIKA TXIKIA
Foru Plaza 

15:00 AMURRIO
KORRIKA TXIKIA
Herrian zehar

16:00 OKONDO
KORRIKA TXIKIA
Gero txokolatea eta 
umeentzako ikuskizuna
Garaikoetxea etorbidea

16:30 ARRANKUDIAGA
KORRIKA
Txokolatea
Herriko Plaza

17:00 OROZKO
KORRIKA
Umeentzako jolasak
Zubiaur Plaza

17:00 ARRANKUDIAGA
KORRIKA
Xaibor
Herriko Plaza

18:00 URDUÑA
KORRIKA
Diskorrika eta txokolatea
Foru Plaza

18:00 ARTZINIEGA
ZINEGOAK
Zinema gaylesbotrans
Etnografia Museoa

18:00 URDUÑA
HITZALDIA
Emakumea Elizan
Alondegia

18:30 URDUÑA
ASKAPENAKO BRIGADAK
Brigadisten esperientzia 
Grezian
Gaztetxea

19:00 LAUDIO
KORRIKA
Txarlestrup antzezlana
Lanbide Heziketa (3€)

19:30 LAUDIO
HITZALDIA
Gambian hazten
Satya Yoga Eskola

19:30 OROZKO
KORRIKA
Dokumentala: 
Mairulegorreta
Museoa

20:00 LAUDIO
KORRIKA
Nafarroa kantu taldea
Herriko Plaza 

20:00 ARRANKUDIAGA
KORRIKA
Trikipoteoa
Herrigunea

20:00 LAUDIO
DANTZA PLAZA
Herriko Plaza

20:30 LAUDIO
KONTZERTUA
Santa Luzia abesbatza
San Pedro parrokia

20:30 URDUÑA
KORRIKA
Dantza plaza
Foru Plaza

21:00 ARRANKUDIAGA
KORRIKA
Afaria
Gizarte Etxea

22:00 LAUDIO
BERTSOHOP ETA 
KONTZERTUAK
Ingo Al Deu, Radio 
revolucion
Gaztetxea

22:30 AMURRIO
KONTZERTUA
Ikaära, Nakkiga, Sinigami, 
Helde
Burubio Kulturgunea (5€)

04.08
LARUNBATA
09:00 LAUDIO
ELKARTASUN AZOKA 
Perurekin
Aldai Plaza

11:00 URDUÑA
KORRIKA KULTURALA
Spinning, Zumba, herri 
kirolak eta mintzodromoa
Foru Plaza

_agenda

_ezin galdu

04.05
ASTEAZKENA
10:00 AMURRIO
KORRIKA KULTURALA
“Tuppersex”
Euskaltegia

11:00 LAUDIO
IKASTAROA
Erosketa seguruak 
interneten
KZ gunea

14:30 AIARA
IZENA EMATEA
Jolas Txokoak (azken 
eguna inskribatzeko)
Udal bulegoak

15:00 AMURRIO
TAILERRA
Eskola jazarpenaren 
aurkako trebakuntza
Lukas Rey

16:45 LAUDIO
ZINEFORUMA
Elsa y Fred filma
Kultura Etxea

18:30 LAUDIO
HITZALDIA
Jose Arrue, 40 urtez 
oroitua, 40 urtez ahaztuta
Kultura Etxea

18:30 LAUDIO
BILERA
Martxoak 8ko balorazioa
Erabilera Anitzeko Aretoa

04.06
OSTEGUNA
11:00 LAUDIO
IKASTAROA
Erosketa seguruak 
interneten
KZ gunea

17:00 AMURRIO 
KORRIKA KULTURALA
Dokumentala: Euskararen 
lau aurpegi
Euskaltegia

17:00 LAUDIO
BIDEOJOKO TXAPELKETA
FIFA17
La Meca taberna

PASARELA: Amurrioko denda askok sustatuta egingo dute desfile 
herrikoia Antzokian larunbatean. Umeena 17:30ean izango da, eta 
helduen txanda 19:00etan . Apdemako modeloak egongo dira, besteak 
beste, udaberriko eta udako jantziak erakusteko.

IRENE NOVALESI OMENALDIA: Amurrioko Udalak omenduko du Irene 
Novales sozialista bihar 18:00etan. Horretarako “Emakumea eta politika” 
mahai-ingurua prestatu dute. Estibaliz Ruiz de Azua kazetariak zuzenduko 
du solasaldia, eta hainbat ordezkari politikok parte hartuko du.

11:00 AMURRIO
KORRIKA KULTURALA
Yoga saioa
Bañueta Kiroldegia

17:00 MENAGARAI
LIBURU AURKEZPENA
Oro verde, Inma Roizekin
Eskola zaharra

17:30 AMURRIO
PASARELA
Umeen desfilea
Amurrio Antzokia

17:30 LAUDIO
SORGIN ZAPATUAK
Hozkailuetako iman tailerra 
eta askaria
Kultura Etxeko Ludoteka

19:00 AMURRIO
PASARELA
Helduen desfilea
Amurrio Antzokia

20:00 AMURRIO
KORRIKA KULTURALA
Nafarroa kantu taldea
Herrigunea

20:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Andere Abesbatza
San Pedro parrokia

22:00 LAUDIO
KONTZERTUA
Rude Kanka Sound, Urbi 
Selektah eta Akerjenbe 
Sound
Gaztetxea (3€)

04.09
IGANDEA
08:30 AIARALDEA
KORRIKA
Autobusa Iruñeara joateko
Urduñatik atera eta Amurrio 
eta Laudiotik igaroko da

04.11
ASTEARTEAN
20:00 LAUDIO
Ozono bidezko garbiketari 
buruzko hitzaldia
Erabilera Anitzeko Aretoa

18:00 AMURRIO
EMAKUMEA ETA POLITIKA 
Irene Novalesi omenaldia
Refor

18:00 LAUDIO
UMEENTZAKO IKUSKIZUNA
Potxin eta Patxin: 
“Piramideen bila”
Aldai Plaza

19:30 LAUDIO
SAN PRUDENTZIO
Entsegua
Aldai Plaza

04.07
OSTIRALA
09:00 AMURRIO
KORRIKA
Txokolate jana
Juan Urrutia plaza

11:00 LAUDIO
KORRIKA
Kun Kun Batukada
Arrañope

11:30 LAUDIO
KORRIKA
Euskara sari ziurra, zozketa
Herriko Plaza

DOLUMIN 
BARIKUA

04.07 OSTIRALA
ABERE, EKOIZLE, 
ELKARTE ETA KOLEKTIBO 
AZOKA
08:00etatik aurrera  
Herriko plaza eta Aldai 
plazako inguruak hartuko 
dituzte abereek, ekoizleek, 
artisauek...



Aiaraldea ///  2017ko apirilaren 5a /// 67. ZENBAKIA 16

aiaraldea.eus_kontra

Nola bururatu zitzaizun “First 
Dates” saioan parte hartzea?

Bat-batean burura-
tu zitzaidan. Gogoak 
nituen jakiteko 
nolakoa den te-
lebista barru-
tik. Eskaera 
egin nuen eta 
3 aste ge-
roago ha-
rremane-
tan jarri zi-
ren nire-
kin. Zer bi-
dali 

behar nien jakinarazi zidaten: bi-
deoa, argazkiak...

Hilabete geroago antolatu zi-
daten hitzordua, egun batetik 
bestera izan zen. Han elkarrizke-
ta izan nuen erredaktorearekin, 

eta azaldu zidan zertan datzan 
saioa, zer egin eta esan behar 
nuen... prestatu egin ninduen. 
Egia esanda, espontaneota-
sun gutxi dago.

Zein neurriraino dago zu-
zendu edo prestatua saioa?

Sartu bezain laster esa-
ten dizute mutila oso ja-

torra dela, eta bereha-
la azaltzen dizute zer 
egin behar duzun: ta-
bernan sartu, harre-
ra egin, honi eta ho-
rri buruz galdetu... 
eta dantzatu!

Ez dizute gal-
detzen dantzatu 
nahi duzun, adie-

razten dizute egin beharko duzu-
la. Ez dizute tarte handirik uzten, 
baina ez duzu askatasun askorik, ia 
guztiak dauka gidoia.

Egokitu zitzaizun bikotekidea-
rekin zer moduz moldatu zinen?

Zuk ez duzu ikusten han egon 
arte. Bost orrialdeko inkesta osa-
tzen duzunean uste duzu agian es-
katutakoa jarriko dizutela, baina 
ez, dagoena egokitzen zaizu. 

Mutikoa oso jatorra zen, baina 
inoiz ez da egon telebistan ikusita-
koa baino ezer gehiagorik gure ar-
tean.

Kafea hartu genuen tren gelto-
kian, han utzi gintuztelako; eta ge-
roztik, ez dugu berriro elkar ikusi.

Eta janaria?
Cateringa da, hotza. Goizeko ha-

maikak ziren. Esaten dute afaria 
dela, baina ez da horrela. 

Oso mekanikoa da: goizez 4 hi-
tzordu grabatzen dituzte eta arra-

tsaldez beste lau. Dena oso azka-
rra da.

Zerk harrapatu zintuen ezus-
tean?

Ni heldu nintzenean hirugarren 
munduko zerbait iruditu zitzaidan. 
Telebista pabiloi batean zegoen, 
tailer mekanikoen artean, dena 
oso industriala zen. Jende asko be-
kaduna zen, ez zegoen prestatu-
ta... hori erredakzioan.

Telebistan eman dutena nola 
ikusi duzu, oso moldatuta al ze-
goen?

Egia esanda, ez dut ikusi. Telefo-
noa jotzen hasi zen, jendeak esa-
ten zidan: “telebistan zaude!”. Lo-
tsa eman zidan. Alboko auzokidea-
ri entzun nion: “Hori ez da bihar ka-
lera aterako” (barreak). Kuxkuxe-
roren batek sartu du muturra lan 
egiten dudan ile-apaindegian ni 
nintzen edo ezikusteko, baina bes-
tela oso normala izan da dena.

AGURTZANE TIRADO HIDALGO
“First Dates saiora ez nintzen joan bikote bila, 
telebista barrutik nolakoa den ikustera baizik”
AGURTZANE TIRADO HIDALGO (Amurrio, 1981) “First Dates” saioan agertu zen. Martxoan eman zuten 
azaroan grabatutako saioa. Telebista eta esperientzia nolakoa izan den azaldu du. 

ERREDAKZIOA I Aitor Aspuru Saez

Gorka Belasko

Andrea
Ulloa
KAZETARITZA IKASLEA

_Leihotik

Maite(mindu)

Maitemindu hitza entzu-
terakoan gauza xamu-
rrak zein goxoak da-
tozkigu burura. Sabe-

lean tximeletak bagenitu bezala 
sentitzen garela diote, baita pozta-
zun eta osotasun amaigabe batek 
inguratzen gaituela ere. Baina, non 
da poztasun eta osotasun amai-
gabe honen muga? Noizbait geldi-
tu gara hitz honek daukan beneta-
ko esanahia aztertzen?

Hitz honek, amodioak gure bizi-
tzan izango duen ibilbidea erakus-
ten digu etengabe bere esanahia-
ren bitartez, baina guk inoiz ez dio-
gu garrantzi handirik eman. Alde 
batetik, “maite” hitza sentimendu 
honek gugan daukan eraginare-
kin lotzen dugu. Gehienetan, mai-
temina idealizatzen dugu, betirako 
izango balitz bezala, inoiz hautsiko 
ez den harri gogor baten modura.  
Beste batetik, hiztegiak dioenez, 
”mina” barruan edota kanpoan 
senti dezakegun sentsazio samin-
garria da. Gehienetan, gauza haus-
korrekin erlazionatzen dugu senti-
mendu hau. Geratzen ez diren la-
gunak, ustekabean joan diren ba-
tzuk… Baina, zein da zuretzat mai-
tasunaren benetako esanahia?


