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Testua  Izar 
Mendiguren Cosgaya

 
Lehiaketara aterako dute 

Orozkoko anbulatorio berriaren 
proiektua. 

Epeei dagokienez, aurki ekingo 
diote lizitazioari. Urrirako egon-
go da ebatzita, lanei azaroan edo 
abenduan helduko baitiete. He-
goalden egongo da osasun azpie-
gitura.

Apirileko udalbatzan onartu 
zen kredituaren egokitzapena. 
Izan ere, aurten 193.000€ au-
rreztu ditu udalak, eta iazkoari 
gehituta 545.000€ ditu guztira.  
“Hortik 200.000 euro hartuko 
ditugu proiektua osatu eta gau-
zatzen hasteko”, adierazi du Josu 
San Pedro alkateak.  

Osasun zentroa sortzeko 
ideia, ordea, lehenagokoa da: 
“Iaz proiektuaren oinarria egite-

ko dirua jarri genuen, hori egi-
na dago. Urtarrilean adostu ge-
nuen ez-ohiko bilkuran obra au-
rrera eramateko konpromisoa”. 

Bestalde, Gizarte Etxea eraiki-
tzeko urratsa eman zuten alder-
diek udal osoko bilkuran. Eraiki-
tzeko proiektua sortzeko diru ko-
purua da zehazki onartu dutena. 

Hala ere, egitasmoa ez da epe 
motzean abiatuko. Izan ere, udal 
brigada kokatua dagoen tokian 

jarri nahi dute zentroa, eliza on-
doan.

Etxebizitza hutsak
Alokabide eta Bizigune progra-

men bidez, etxebizitza hutsak 
alokairuan jartzeko elkarlan 
akordioa osatzearen alde egin 
zuten Orozkoko udal alderdiek. 
Finean, programa berria abiatu 
nahi dute, bizilagun orori bide-
ratuta.

Espainiako Gobernu Ordez-
karitzak ETAri buruzko pintaketak 
ezabatzeko agindu die Euskal 
Herriko hainbat udali. Horreta-
rako 20 eguneko epea eman die, 
bestela salatu egingo ditu. Lau-
dioko Udalaren esanetan, pinta-
ketak ezabatuta zeuden mehatxua 
jaso baino lehen. Ez da kasu baka-
rra izan; izan ere, Hernanik gauza 
bera egin zuen aurretik.

Orozko

herriz herri

ETAren 
pintaketak 
kentzeko agindu 
du Espainiako 
Ordezkaritzak

Testua Izar 
Mendiguren Cosgaya

Maiatzaren 7an egingo dute 
Orozkon herri galdeketa. Ebatzi 
lemapean  “izan gure dozu Eus-
kal Herri independiente bateko 
herritarra?” galderari erantzun 
beharko diote herritarrek. 

Maiatzaren 5ean ekingo dio-
te kontsultaren beroketari, izan 
ere, erabakitzeko eskubideaz ari-
ko dira Garbiñe Biurrun eta Lau-
ra Mintegi. Solasaldia 19:00etan 
hasiko da Donibane Aretoan, 
eta Agurtzane Intxaurraga oroz-

koarra  izango da hitzaldiko gi-
daria. Bestalde, ekimenari babe-
sa adierazteko ostiralean egin zu-
ten agerraldia Orozkoko udaleko 
hautetsi oihek. Guztira, 30 lagun 
inguruk hartu zuten parte ekital-
dian, 1975etik hona instituzioe-
tan aritutakoek. 

Orozkoko Gure Esku Dagoko ki-
deek adierazi dutenez, egunotan 
banatu dute etxez etxe bozka au-
rreratua nola egin azaltzen duen 
eskuorria. Hala, apirilaren 29an 
lau auzotan egongo da botoa tra-
mitatzeko aukera: Ibarran (9:00-
12:00), San Martinen (12:15-14:15), 

Jauregin (16:00-17:00) eta Bera-
zan (17:15-19:00). Biharamunean, 
apirilaren 30ean, aldiz, Arbaitzan 
(9:00-11:00), San Juanen (11:00-
12:00) Muruetan (12:15-15:00) eta 
Bengoetxen (16:00-19:00) egon-
go dira. 

Bozkatzeko baldintzak
16 urtetik gorakoek bozkatu 

ahalko dute herri kontsultan. 
Alabaina, Orozkon erroldatuta 
daudela ziurtatzen duen agiria 
aurkeztu beharko dute. Horreta-
rako, ezinbestekoa da udaletxe-
ra joatea.  

Egun osoko egitaraua
Maiatzaren 7rako egitarau opa-

roa prestatu dute. Goizean goize-
tik, txistulariek girotuko dute he-
rria.

9:00etatik 20:00etara egongo 
dira boto-mahaiak irekita. Herri-
tar guztiek toki berean bozkatuko 
dute, hots, Hegoalden.  11:00eta-
tik aurrera, berriz, herriko arti-
sau eta ekoizleen azoka egongo 
da. Umeek ere izango dute zer 
egina, tailerrak eta  jolasak anto-
latu baitituzte, baita  Mateo-me-
teo ipuin kontalariaren emanal-
dia ere. 12:00etan, aldiz, musika-
riek hartuko dute kalea, Kun-kun 
batukadak eta Karrankan Traka-
tan taldeek, besteak beste. 

Orozkon bezala, Euskal Herri-
ko hamaika txokotan egingo dira 
herri kontsultak. Hori dela eta, 
13:00etan egingo diete inguruko 
herriei harrera, hau da, galdeke-
ta egin duten eta gauzatzeko as-
moa duten udalerrietako ordez-
kariei. Dantzatzeko aukera ere es-
kainiko dute, 13:30ean flashmo-
ba egingo baitute. Eguerdian he-
rri bazkaria izango da nagusi, eta 
16:00etan Nafarroa Kantu taldea. 
Arratsaldean, ostera, “Hilean ba-
riku bat” dinamikaren kontzer-
tua egongo da, Igon Olaguenaga-
rekin batera. 

 20:30ean egingo dute ekital-
di nagusia, emaitzak ezagutzera 
emateko.

Maiatzaren 7an izango da Orozkoko herri galdeketa. 16 urtetik gorakoek bozkatu ahalko dute, 
baina horretarako beharrezkoa izango da errolda agiria aurkeztea.

Orozko, maiatzaren 7ko herri 
galdeketan geroa ebazteko prest

Agerraldia egin zuten udal hautetsiek iragan ostiralean, galdeketari babesa adierazteko. Julen Zubiete

Azaroan egingo dute Orozkoko 
anbulatorio berria

Laudio

Udal osoko bilkuran aurkeztu 
dute landa eremuko bideen inben-
tarioaren hasierako onarpena, eta 
dagoeneko ikusgai dago udale-
txean.

Herritarrek patxadaz aztertu 
dezaten dokumentua, udalak 3 
hilabeteko erakusketa publikoa 
egingo du. Gauzak hala, laudioa-
rrek parada izango dute udale-
txera jotzeko; asteartetan 16:00eta-
tik 18:00ak arte, eta ostiraletan 
09:00etatik 14:00ak arte. Era 
horretan, helegiteak aurkezteko 
aukera izango dute dute.

Herritarrek 3 
hilabetez aztertu 
ahalko dute landa 
eremuko bideen 
inbentarioa

Ikerketa diligentziak ireki ditu 
Arabako Pronbitzia-Fiskaltzak, 
Latiorroko Ikastetxean dagoen 
amiantoaren atzean “ingurugi-
roaren edota osasun publikoaren 
aurkako deliturik” dagoen ebaz-
teko, Oskar Benitok jarritako sala-
keta dela kausa. Latiorro Ikaste-
txeko gurasoa da Benito, eta hila-
beteak daramatza Latiorroko 
Ikastetxean amiantoa dagoela 
salatzen. Lege haustea ematen ari 
dela uste du Benitok, “material 
horrek ikastetxean jarraitzen due-
lako, bere bizitza-balioa aspaldi 
gainditu zuen arren”. 

Latiorro 
Ikastetxeko 
amiantoa 
ikertzen ari da 
Probintzia
Fiskaltza
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Laudio

herriz herri

Testua Aitor Aspuru Saez

Zein da zuen zigor eskaera?
BEÑAT EREÑO: Urtebeteko kartzela zigorra, 7 urte-

ko gaitasungabetze osoa, urtebeteko zaintzapeko aska-
tasuna eta 2.520 euroko isuna eskatzen du Fiskaltzak. 

Gainera, Entzutegi Nazionalari eskatu genion idaz-
kera probak egitea, baina epaileak ukatu egin dizkigu. 
Epaiketa maiatzaren 3an izango da Madrilen goizeko 
10:30ean. 

Zerk eraman zaituzte Madrilen epaituak izatera?
B. E.: Laudioko Ertzain Etxeko polizien arabera, Aito-

rrek eta biok zenbait pintaketa egin eta terrorismoa 
goratu genuen. Muntaia poliziala egin dute.Nire gura-
soen etxera joan ziren abenduaren 16an goizeko zazpiak 
aldera, komisaldeira joatea eskatzeko. Handik deitu 
ninduten esateko nire aita ez zutela topatzen, eta komi-
sariara joan behar nintzela, bertan azalpen gehiago 
emango zizkidatelako.

AITOR MARTINEZ: Norbera bere kabuz joan zen, 
kanpoan topo egin genuen. Argazkirik erakutsi gabe, 
besterik gabe, eskatu zidaten Laudioko jendearen ize-
nak emateko, zin eginda ez zutela esango ni izan nin-
tzela izen horiek eman zituena.

Idazkera proba eskatu zenuten. Zergatik da garran-
tzitsua?

A. M.: Alde batetik, esan behar dugu proba horiek 
poliziak egiten dituela, eta ez direla batere fi dagarriak. 
Hori subjektiboa da, baina guztiz objektiboa da poli-
ziaren irudietan agertzen diren pertsonak eskuinez 

egin zituztela pintaketak.Ertzaintzak berak horrela jaso 
du txostenean, biek eskuinez idazten dutela. Horrega-
tik da garrantzitsua. Guk ez daukagu aurrekaririk. Nik 
frogatzen badut ezkerra erabiltzen dudala idazteko, 
euren argudio guztiak botako ditut. Nire susmoa da 
komisarian idazki bat ezkerrez sinatzen nuela ikusi 
zutenean erabaki zutela idazkera proba oztopatzea.

Zertan oinarritzen da zuen aurkako epaiketa?
A.M.: Bi parte ditu akusazioak. Alde batetik, argaz-

kiena, ez gara gu agertzen diren bi pertsonak. Ni iru-
dietakoak baino garaiagoa naiz eta Beñat txikiagoa.
Gainera, ni ezkertia naiz. Hala ere, polizia batek dio 
identifi kazio batean % 90ean ziur dagoela, eta bestean 
% 70ean. Horrekin ari dira saiatzen itxura objektiboa 
ematen. Baina muntaia poliziala egiteko oinarri juri-
dikoa erabili dute. 

Berez, duela 2 edo 3 urte Beñatek eta biok epaiketa 
izan genuen; eta hori erabili nahi dute froga modua. 
Edonola ere, fi skalak akusazioak erretiratu zituen eta 
absolbitu gintuzten. Pintaketa batzuk egiteaz akusatu 
gintuzten, baina inoiz ez dute frogatu gu garenik horien 
egileak. Edozein kasutan, zigortuak izan bagina ere, 
proba horiek ezingo lituzkete orain erabili, ez baita 
konprobatu gu izan ginenik. Horretarako egiten harra-
patu behar gintuzten, edo idazkera proba egin berres-
teko. 

Alabaina, ez dute bata ez besta egin. Ondorioz, poli-
ziak faltsutu du gertatutakoa, eta gezurrak esan ditu. 
Hortaz, absolbituak izandako epaiketa erabili nahi dute 
frogatzeko gu izan ginela. 

Atzekoz aurreko logika da, duela bi urteko pintake-
tak baliatu nahi dituzte beste margoketa batzuk guri 

leporatzeko, nahiz eta ez duten frogatu nork egin zituen.

Zer uste duzue gertatuko dela epaiketan?
B. E.: Angela Murillo da epailea eta badakigu zer 

nolako jarrera duen. Ziurrenik eskaeraren zigor osoa 
edo zatia egokituko zaigu; eta guk onartuko dugun 
gauza bakarra absoluzioa da. Guk ez ditugu pintaketak 
egin, eta frogatu dezakegu; uzten badigute, jakina. 
Entzutegi Nazionalak ez bagaitu absolbitzen, Epaitegi 
Gorenera joko dugu, edo Konstituzionalera.

A. M.: Aurrekariak ikusita, ezin gara oso itxaropen-
tsuak izan. Ez da ohikoa prozesua hain azkarra izatea. 
Abenduaren 16an gure etxeetara etorri baziren, bi 
asteren buruan izan zen deklarazioa, eta dena izaten 
ari da erlojupean. Oso modu zorrotzean betetzen ari 
dira epeak. Adibidez, epaiketaren berri emateko hila-
beteko epea beharrezkoa da; eta hori izan da, hain zuzen, 
eman digutena. Apirilaren 3an jakinarazi ziguten eta 
maiatzaren 3an izango da epaiketa. Horrela, bide batez, 
ekidin dute guk frogak aurkezteko denbora izatea. 

Zein izango da zuen jarrera?
B. E.: Herrian hasi gara plataforma sortzen, infor-

mazioa zabaltzeko kalean zein sare sozialetan. Gutxien-
go interpelazioa egin nahi diogu Laudioko Ertzaintza-
ri. Salatu nahi dugu muntaia poliziala dela eta inpuni-
tate osoz egin dutela.

A.M.: Helburua da erakustea askotan hitz egiten 
dugula muntaia polizialez, baina ez dugu urrun jo 
behar, gure herrian ere gertatzen direla. Gure lanketa 
horrelako gauzak hemen gertatzen direla salatzera 
bideratuko dugu, modu errazean eta ur handitan ero-
ri gabe.

 “Jazarpen politikoa dago 
muntaia polizial honen 
atzean”

AITOR MARTINEZ eta BEÑAT EREÑO GAZTE LAUDIOARRAK 

MADRILGO ENTZUTEGI NAZIONALEAN EPAITUKO DITUZTE MAIATZAREN 3AN. 

TERRORISMOA GORATZEN DITUZTEN PINTAKETAK EGITEA LEPORATU DIETE. 
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Artziniega

Arrankudiaga-Zollo

Herriko bonbardaketari eta lubakiei 
buruzko erakusketa ikusgai

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Maiatzaren 5etik 7ra Arranku-
diaga-Zolloko lubakiak erakutsi-
ko dituzte gaztetxean. Txomin 
Egiluzen hitzetan, 1937ko maia-
tzetik ekainera hainbat egune-
tan bonbardatu zuten Arran-
kudiaga: “Ekainak 15 arte egon 
ziren behintzat, hori esan digu 
jendeak. Bonba bat Iberlandan 
jauzi zen.  Hilerrian eta San Ro-
manen ere bota zituzten”. Zulua-
gan, Atxetan eta Aretako gelto-
kian ere jasan zituzten erasoak. 
Ahozko lekukotzak bildu dituz-

te, eta horrela jakin dute Arakal-
doko egungo ostalean hil zue-
la ume bat bonbak. Erakuske-
ta eta solasaldiaren bidez, his-
toria berreskuratu nahi dute: 
“Burdin Hesiak Arrankudia-
gan izan zuen garrantzia kon-
tatuko dugu. Bunkerrak, luba-
kiak eta beste hainbat elementu 
egon ziren”. Hain zuzen, hiruga-
rren sektorea osatzen zuen he-
rriak, Goikogane, Kamaraka eta 
Ugaorekin batera: “Zolloko urte-
gia Bilboko defentsaren mugarri 
zen, bertatik hornitzen baitzen 
urez hiria”. Hesia berreskura-
tzea izango da hurrengo pausoa. Arrankudiaga-Zolloko lubaki bati 1937an eginiko argazkia. Bizkaiko Foru Aldundia

Testua Aitor Aspuru Saez

Artziniegako Udalaren eskaera 
onartu du Arabako Foru Aldun-
diak eta Artekale kaleko azken la-
nak gauzatuko ditu.

Hala, Foru erakundeak garbi-
tu beharko ditu Beraza aldapa-
ko galtzada-harriak, eta tutuen 
eta hormen erremateak amaitu, 
besteak beste. 

Duela urte batzuk bukatu zi-
tuzten obrak Artekalen, baina ez 
guztiz. Izan ere, erremateak bu-

rutu gabe utzi zituzten. Orain 
arte, arazoa izan da lanak gauza-
tu zituzten enpresak itxita dau-
dela. 

Alde batetik, Arriaga S.A. har-
tzekodunen konkurtsoan dago 
2014ko hasieratik, eta Arabako 
Lanak-ek ere ez du jarduerarik. 
Galtzada-harriak hornitu zituen 
harrobia ere itxi zuten.

Ondorioz, Arabako Foru Al-
dundia saiatuko da beharrezkoak 
diren 19.000 euro horiek Arriaga 
S.A.ko abaletik eskuratzen.

Artekaleko lanen 
errematea egingo 
du Foru Aldundiak

HERRI ORATZEA  EGIN DUTE ARTZINIEGAKO 
MUSEOAN. ANTZINA OGIA NOLA EGITEN ZEN IRAKATSI ZUTEN.

herriz herri
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Ezagutu nahi al duzu zer gehiago egiten dugun?
Bisitatu eta erakutsiko dizugu.

URAREN HORNIDURA 
HOBETUZ

2017. Laudion Bestialdietik 
San Bartolome Edateko 
Uraren Tratamendu 
Estazioraino (EUTE) 
ponpaketa eta kondukzioa 
hobetzea.
Altube ibaiko ekarpenekin 
Laudioko eta Maroñoko 
urtegiaren sistema 
orokorraren hornidura 
bermatzea. Arabako Foru 
Aldundiarekin (AFA) batera 
finantzatutako aurrekontua: 
900.000 euro.

2016. Urduñako EUTEtik Aloria, 
Artomaña eta Delikara 
hornidura obrak.
AFAk Artomañan I. fasea amaitu 
du 375.000 euroko 
inbertsioarekin.

2016. Artziniegako UETEan 
teleagindua eta monitorizazioa 
eranstea.
Teknologia aurreratuenez 
hornitu da eta Izoriako kontrol 
postu zentralean integratu da. 
Partzuergoak 150.000 euro 
inbertitu ditu.

2017. Urean usainak eta 
zaporeak deuseztatzea.
Maroñoko urtegian algen 
ondorioz usainak saihesteko 
ekintza plana bultzatzea. 
Partzuergoak jarduera 
honetarako 400.000 euroko 
aurrekontua du.

2016. Amurrion Lejarzoko ur 
depositu berria.
Amurrioko horniduraren sistema 
sendotzen du eta hornidura 
bermatu ere bai. AFAk 400.000 
euro inbertitu ditu.

2015. Laudio, Amurrio eta 
Artziniegako deposituak 
konpontzea.
San Bartolome, Lejarzo (zaharra) 
eta El Sotoko iturburuetako 
deposituak berritu eta moldatu 
dira eta guztira 370.000 euro 
inbertitu dira.

Obrak eta 
azpiegiturak: 2,6 
milioi euro baino 
gehiago 3 urtetan.

www.kantaurikourkidetza.eus
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Urduña

Testua  Aitor Aspuru Saez
Argazkiak Javier Ruiz Lili

Gertutasuna eta ingurumena 
aintzat hartzen duten ekoizleak 
egongo dira Urduñan apirilaren 
29an, Foru Plazan, 10:00etatik 
aurrera.

Ordu horretan hasiko dira sal-
tzen nekazari eta abeltzain ekolo-
gikoak euren produktuak. Anto-
latzaileek ingurumena errespe-
tatzen dutela ez ezik, gertukoak 

izatea bermatuko dute, aztarna 
ekologikoa ahalik eta txikiena 
izateko. 

Janariaz gain -ogiak ere leku 
berezia izango du-  artisauek ko-
toi, artile edo zeta ekologikoz eta 
tindagai naturalez eginiko arro-
pak ekarriko dituzte hirira, espa-
rru hori ere lantzeko asmoz.

Gastronomia gogoko dutenen-
tzat Showcooking-erako tartea 
ere egongo da. Izan ere, “Ortutik 
ahora” catering enpresak erakus-

taldia egingo du azokan eskura-
tutako elikagaiekin. Nahi due-
nak parte hartzeko aukera izan-
go du, sukaldaritza agroekologi-
koan lehenengo urratsak emate-
ko, adibidez. Bukatzeko, 14:30ak 
aldera, bazkaria gauzatuko dute. 

Menua paella ekologikoak osa-
tuko du, eta txartelak 5 eurotan 
erosteko parada emango dute 
egunean bertan Turismo Bule-
goan. Goiz osoan girotuko du 
musikak azoka.

Agroekologia azokaren 
IV. edizioa egingo dute 
larunbatean

Produktu ekologikoak eskuratzeko aukera egongo da azokan.

Amurrio

Okondo

47 proposamen igaro dira 
AmurriokoEKIN prozesuaren 
azkenaurreko fasera 

Testua 
Txabi Alvarado Bañares 

Aurkeztu ditu udalak Amurrio-
koEKIN parte hartze prozesuko 
hirugarren fasera igaro diren 
proposamenak. Herritarrek egi-
niko 47 proposamen igaro dira 
azkenaurreko fasera. 

164 ekarpen jaso ziren guzti-
ra, baina horietako 117 utzi dira 
albo batera, hainbat arrazoi me-
dio: horietako 7 jada eginak edo 

aurreikusiak daude, 8 udala-
ren eskumenetatik kanpo gera-
tzen dira, 23 ekarpenek ezarri-
tako gehienezko aurrekontua 
(400.000 euro) gainditzen dute, 
27 ez dira inbertsioak eta 44 tek-
nikarien arabera, ez dira bidera-
garriak. 

Lan saio irekia maiatzaren 11n
Astelehenean egin zen propo-

samen horien aurkezpena, uda-
letxean; eta maiatzaren 11n deitu 

dute hurrengo lan saio irekia. “47 
ideia horien artean 20 inguru hau-
tatzea izango da lan saio ireki  ho-
rren xedea”, azaldu du Leire Zua-
zo parte hartze teknikariak, “pro-
zedura zehatza erabiliko da horre-
tarako”. 

Ekainean egingo da laugarren eta 
azken fasea: hautatutako 20 propo-
samen horien bozketa. Modu ho-
rretan ebatziko da zertara bideratu-
ko diren erreserbatutako 400.000 
euroak.

Testua Aitor Aspuru Saez

Administrazioarekiko auzien 
epaitegiak ez du aintzat hartu 
Sergio Tato alkatearen salake-
ta. Hala adierazi dute Okondoko 
udaleko oposizioko kide guztiek: 
EAJko Jose Angel Eguiak, Begoña 
Rodriguezek eta Alberto Muño-
zek; EH Bilduko Itziar Caminok 
eta Mikel Cuestak; eta Amaia Sa-
daba independenteak.

Alkateak eskatu zuen lanal-
di osoko soldata berriro izatea, 
Udal Lege berria baliatuta eta la-
naldi osoko ordutegia duela al-
darrikatuta. Hala ere, epaileak 
ez du onartu eskaria, bere ustez, 
epez kanpo egin baitu. 2 hilabe-
teren buruan egin behar zuen, 
baina 5 hilabeteren ostean aur-
keztu zuen. Orain 15 lan egun 
izango ditu alkateak helegitea 
jartzeko Euskal Herriko Epaite-
gi Gorenean.Sergio Tatok adiera-
zi du erakunde horretara jotzeko 
asmoa daukala, izan ere, haren 
aburuz, epailea ez da sartu sala-
ketaren muinean, hau da, ebaz-
tean ea benetan dagokion lanaldi 
osoko soldata. Okondo Aurrera-
ko ordezkariak epaileen balora-

zioa  forma-akatsetik harago joa-
tea nahi du, horri buruz erabaki-
tzea, alegia.

Alkatearen iritziz, epe barruan 
egin zuen salaketa: “Horretara-
ko jakinarazpena kontuan har-
tu behar da, eta ez akordioaren 
data”.Tatoren hitzetan, oposi-
zioak ez du baloratu nahi bere es-
kubidea ; hots, soldata osoa ko-
bratzea, “nahiago dute forma-a-
katsean geratzea”. Okondo Au-
rrera taldeak Sergio Tato babestu 
du. “Okondokoa izango da segu-
ru aski lanaldi osoan lan eginda 
soldata erdia jasotzen duen Eus-
kal Herriko alkate bakarra”, adie-
razi du taldeak. 

“Harropuzkeria”
Oposizioko kideek lepora-

tu diote alkateari modu harro-
putzean jokatzea eta akordioak 
lortzeko borondaterik ez izatea. 
Gainera, adierazi dute Sergio Ta-
tok 300 euroko kostak ordaindu 
beharko dituela. Bestalde, nabar-
mendu dute epaiketaren gaine-
rako gastuak udalak bere gain 
hartu dituela, eta helegitea onar-
tuko balute erakundeak kostu 
gehiago izango lituzkeela.

Epaitegiak ez du onartu 
Sergio Tatoren eskaera 
lanaldi osoko soldata 
berreskuratzeko

Testua 
Txabi Alvarado Bañares 

Amurrioko Udalak duela bi 
urte sortutako figura da Auzo-
begiralearena, “udalaren eta he-
rritarren arteko komunikazio 
errazteko”. Auzokideen 773 abi-
su kudeatu ziren iaz haren bidez. 

Horietako 295 gorabeherak 
izan ziren, 176 eskaerak edota 
eskabideak, 47 iradokizunak eta 
23 informazio-eskaerak. Ardu-

radunaren hitzetan, hauek dira 
gehien jorratu diren gaiak auzo-
kideen abisuetan: mantentze-la-
nak eta lorezaintza, galtzada, es-
paloiak eta berdeguneak, kaleen 
garbitasuna, hondakinak,  hiri-
ko altzariak, argiztapen-siste-
ma, izurriteak, arautegia, jagole-
tza eta kontrola. Auzo batzarretan 
jaso dira abisu gehienak (256), mu-
gikor aplikaziotik eta gorabeheren 
web-gunetik 232 jaso dira eta azken 
285ak hainbat bidetatik.

773 abisu kudeatu 
zituen iaz 
Auzobegiraleak

herriz herri



  Jabi Isasi

iritzia

Zaila zen hamarkadako bortizkeria politikoari arrazoizko bukaera ematea. Aldatu 
behar zen urteetan elikatu den espirala, infi nitora generamatzana.Mentalitate berria 
behar zen horri aurre egiteko.Eta paperak aldatu dira. Urteetan, ustez ETAren estrate-
giaren alde lerrokatu direnek, lorpen bezala hartu dute borondatezko armagabetzea. 
Eta ustez momentu hau gehien aldarrikatu dutenak ez dira asebete agertu, ez dira ba-
tere poztu, ordea. Horregatik eskakizun maila igo behar izan dute: disolbatu, damutu, 
krimenak argitu… Horregatik, beti ukatu duten gatazka klabeetan agertu dira: “ETA 
garaitua izan da”, “irabazle eta galtzaileak daude”. Horregatik armagabetzeari buruz-
ko zalantzak haizatu dituzte “tranpa”, “parodia” eta zulo gehiago ote dauden espeku-
latuz. Paradoxa honen aurrean etorri zitzaizkidan burura The Clash taldearen hitzak. 
“All the peacemaker, turn war offi cer”. Ustez bakegileak ziren horiek, gerra ofi zial be-
zala jardun dute. 

Ordea, “bakearen artisauak” deitu diren horiek beste gauza bat frogatu dute: batzen 
dituena ez zen ETArekiko jarrera, baizik eta ETA amaitzeko bide arrazoitsua,  elkarriz-
ketatua eta logikoa behar zela eskatzea. Eta horren faltan, kreatibitatearekin bide hori 
asmatzeko lanean jarri dira. Bakerantz urrats sendoak eman badira ere, ez da bake 
osoa lortu. Gaixo dauden presoen egoerarekin eta dispertsioarekin amaitu behar da. 
The Clash gogoraraziz, gerrarako ofi zial gutxiago eta bakegile gehiago behar ditugu.

Bi aste igaro dira ETAren armagabetzearen eszenifi kaziotik. Batzuk zalantzan jartzen dute 
armagabetzea erabatekoa izana, baina gutxi dira kolokann jartzen dutenak armagabetze ona 
izan zela. Ez ETAk edo nazioarteko bitartekariek hori diotelako,  Espainiako Gobernuak ope-
razioa onartu zuelako baizik. 

ETAk ez du armagabetzeari probetxua ateratzea lortu beste bide batzuk jorratuta. Azke-
nean Eusko Jaurlaritzaren eta EAJren interbentzioarekin lortu du armak uztea. Nork esango 
luke hori duela hamarkada bat! Izarrak alienatu egin behar izan dira horretarako. Espainian 
zein Euskadin egoera politiko eta parlamentario oso konplexua egotea izan da horretarako 
gakoa. Osagarriak dira bi instituzio horietan gobernatzen dutenen interesak: PPk eta EAJk el-
karren beharra dute gobernatu eta aurrekontuak aurrera ateratzeko. Negoziazioen mahai ez-
kutuan egon da armagabetzea. Horretaz baliatu da ETA, modu horretan bere “Aiete 2” esze-
nifi katuaz, operazioa saltzeko baldintzekin eta porrotaren argazkia ekidinez, nahiz eta gutxi 
diren argazki hori dudan jartzen dutenak. 

Emaitza: atakatik atera dira guztiak. Erakunde terroristaren disoluzioa gauzatzea baino ez 
da geratzen, terrorismoaren aurkako salbuespenezko zigor-legislazioaren amaierarekin eta 
presoen urruntzearen amaierarekin batera; kartzela politikaren normalizazioarekin, elkar-
bizitza politiken mesedetan. Horren ostean dago errelato ospetsuarekin erlazionatutako guz-
tia, baina beste egun batean hitz egingo dugu kontu horretaz. 

?
GALDERA

Maiatzaren 
Leheneko 
mobilizazioetara 
joango zara?

Joas
Autobus gidaria

Ez dut Maiatzaren Leheneko 
mobilizazioetara joateko ohitu-
rarik, manifestazioen aurkakoa 
naiz. Maiatzaren 1a beste egun 
bat da niretzat, ez da ezer egiten. 

Gutxien espero zuten bidetik

Peacemakers

TXEMA URKIJO
Abokatua 

JULEN ARZUAGA
Legebiltzarkidea

“ETAk ez du 
armagabetzeari 

probetxua 
ateratzea lortu 

beste bide batzuk 
jorratuta”

“Aiete 2 
eszeni� katu du 

ETAk, porrotaren 
argazkia 
ekidinez”

“Momentu 
hau gehien 
aldarrikatu 

dutenak ez dira 
asebete agertu”

“Ustez bakegileak 
ziren horiek, 
gerra ofi zial 

bezala jardun 
dute”

Eduardo
Arotza

Bai, parte hartzeko ohitura 
daukat, bestelako planik sortzen 
ez bazait behintzat. Bilboko mo-
bilizazioetara joan ohi naiz, ga-
rrantzitsua dela deritzot.

Elena
Irakaslea

Aurten hiru lagun Madrilera 
joango gara, ballet obra bat ikus-
tera. Lehen parte hartzen genuen 
mobilizazioetan, baina orain 
jada ez.

Gari
Administraria

Aurten Zamorara joango gara 
oporretan, egun horiek aprobe-
txatuta. Ez dugu mobilizazioetan 
parte hartzen, asteburua luzatze-
ko baliatzen dugu eguna.

AIARALDEA #68 2017ko apirilaren 26a
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elkarrizketa

Testua Txabi Alvarado Bañares
Argazkiak Iban Pagalday

Aurki da Maiatzaren Lehena. Mobilizazioak deitu 
dituzue bi sindikatuek. Zer helbururekin?

 IZASKUN GARCIA: Aurten ikusten genuen Euskal 
Herrian ziklo berria irekitzen ari dela. Behar berriak sortu 
dira,  burujabetza prozesua azkartzearena tartean.

 Hori dela eta, pentsatu dugu badela garaia mobiliza-
tzeko guztiok batera,  egun ditugun hiru eremu adminis-
tratiboak kontuan hartuz, langileok Euskal Estatuaren 
aldarrikapena egiteko. 

 ITZIAR LARRAZABAL: Bi manifestazio nazional egingo 
ditugu guk aurten, Iruñean bata eta Bilbon bestea. Aurten 
greban daude erresidentzietako langileak. Hori dela eta, 
eurekin elkarlanean arituta egin nahi ditugu Maiatzaren 
Leheneko aldarrikapenak, manifestazio handi baten bidez.

 
Langile klasea eta klase borroka ez al dira iraganeko 

kontuak?
 I.G: Zentzugabekeria da gaur egun klase borroka exis-

titzen dela ukatzea. Gutxiengo bati erantzuten dion elite 
ekonomikoak agintzen du; eta zapaltzen ari dira herritarren 
eta langileen gehiengoa. Geroz eta agerikoagoa da gataz-
ka. Egia da sindikalgintzatik autokritika apur bat egin 
beharko genukeela. Guztiok dugu buruan langile fi nko, 
gizonezko eta txuriaren irudia, baina iruditegi horretatik 
harago joan beharko ginateke. Langile klase anitz, zabal 

eta aberasgarriago baterantz jo beharko genuke. Hor aipa-
men berezia beharko lukete orain arte gure iruditegian 
ordezkatuak egon ez diren sektoreak: lan merkatu arau-
tutik kanpo lan egiten dutenak, zaintza lanetan ari diren 
emakumeak, sexu langileak, etorkinak... horiei guztiei 
begirako diskurtsoa egiteke dugu oraindik. 

 I.L: Ados nago horrekin. Kontua da sindikalgintza ere 
moldatzen eta eraldatzen joan behar garela pixkanaka. 
Neoliberalismoak hainbat estrategia baliatzen du, eta gu 
ere gai izan behar gara gertatzen ari denaren gaineko diag-
nostikoa egin eta horren araberako estrategiak osatzeko.

 I.G: Hori da orain dugun erronka: langile klasea berriz 
osatzeari ekitea.

 
Nola iritsi daiteke aipatu dituzuen langile klasearen 

beste sektore horietara?
 I.L: Asko ikasten ari gara erresidentzietako langileekin. 

Urte luzez ibili gara eurekin lan egiten, eta egia da hasiera 
batean ez zutela euren burua greba egiteko gai ikusten, 
uste zutelako euren soldata etxerako diru-osagarria zela, 
bigarren mailakoa. Baina urteen poderioz nik uste dut 
konturatu direla oso lan garrantzitsua egiten dutela. Oso 
borroka polita egiten ari dira emakume horiek une hone-
tan, eta gu ere asko ikasten ari gara eurekin.

 I.G:  Nik uste dut sindikalgintzaren borroka molde asko 
(greba, tartean) baliagarriak direla oraindik ere, eta alda-
rrikatu egin behar dugu.  

Baina beste sektore batzuen errealitateari erreparatu 

behar diogu, sindikalgintzak euren interes jakinei eran-
tzuteko.

 ELAk eta LABek osatzen duzue gaur egun Euskal 
Herriko gehiengo sindikala. Zer erraztasun eta zer zail-
tasun dakartza gehiengo horren kudeaketak?

I.L:  Lan-hitzarmenen negoziazio mahaian gehiengoa 
izateak aukera itzelak ematen dizkizu hitzarmen onak 
(blindatuak eta oso eduki sendoekin) lortzeari begira. Gehien-
go horrek eman beharko liguke aukera gauza gehiago 
egiteko beste sektore eta arlo batzuetan. 

 I.G.: Gehiengoa izatea abantaila da beti, baina gure 
arerioak ere badaki hori. Horretara dator Cofesbankek 
orain abian jarri duen estrategia, Eusko Jaurlaritzak guztiz 
babestu duena. Gehiengo horren eraginkortasuna baldin-
tzatu nahi izan dute, gure bidean oztopoak jarrita. 

 
Pozik zaudete ELAk eta LABek krisi garai hauetan 

eginiko lanarekin? Gehiago egin zitekeela uste duzue?
 I.G.:  Egia da neoliberalismoak lortu duela bere estra-

tegian aurrera egitea, baina argi dut ez duela Euskal Herrian 
nahi zuen guztia egitea lortu gu hor egon garelako. 

I.L.: Gauza askori aurre egin diogu. Gobernuak legeak 
aldatu ditu. Negoziazio kolektiboa, adibidez, goitik behera 
moldatu du. Joan tailer batera eta azaldu bertako langileei 
lehen zegoen negoziazio sistema amaitu dela eta orain 
beste negoziazio mota bat egin behar dugula... Oso alda-
keta handia izan da. 

 “Langile klasea 
berriz osatzeari 
ekin behar diogu”

ITZIAR LARRAZABAL GARDEAZABAL (Arrankudiaga) eta IZASKUN 
GARCIA BORDAGARAIREKIN (Amurrio) MAIATZAREN LEHENAREN BUELTAN 
BILDU GARA. ESPERIENTZIA HANDIA DUTE SINDIKALGINTZAN. LARRAZABAL ELA-KO 
METAL ARLOKO ARDURADUNA IZAN DA. GARCIA, ALDIZ, LAB-EKO 
ZEHARLERROETAKO POLITIKEN ARDURADUNA DA.
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Langileek batasuna eskatzen ei diete sindikatuei, 
bakoitza bere aldetik ibili beharrean. Zergatik ez duzue 
posible ikusten batasun hori? Non daude marra gorriak?

 I.G.: Orain arte bi esparru egon direla esango nuke. 
Lantegietan egon izan dira sindikatuen arteko elkarlanak, 
oso borroka eta aldarrikapen konkretuen baitan. Baina oso 
zaila da adostasunak lortzea esparru nazionalean estrate-
gia politiko-sindikal ezberdinak izanda.  Tarte txikia uzten 
digute lantegietan eurekin ezer negoziatzeko. Oso zaila 
izango da lau sindikatuak (LAB, ELA, CCOO eta UGT) bate-
ra ikustea, oso gauza zehatzetan ez bada.

 

Maiatzean du LABek bere kongresua, eta ELAk ekai-
nean. Zer kezka eta zer aurreikuspen dituzue kongresu 
horiei begira?

I.G.: 40 urte betetzen ditu LABek aurten. Laugarren 
hamarkada hau uste dugu badela garaia ziklo berriari eki-
teko. Euskal langileriak ziklo berri horretarako behar duen 
sindikatua sortu eta antolatzea, hori da aurrean dugun 
erronka.

 I.L.: ELAren aldetik, datozen lau urteetarako ildo nagu-
siak berdinak izaten jarraituko dutela esango nuke: aus-
teritateari eta erreformei aurre egitea... baina aukera 
izango dugu hainbat kontzepturen inguruan hitz egiteko: 
zaintzari buruz, hainbat genero ikuspunturen inguruan, 
erreprodukzio sozialaren alorrez ere hitz egiten ari gara, 
burujabetzaren inguruan... uste dut erronka polita dauka-
gula aurretik. 

 
 Aurrerantzean ELA eta LAB elkarlanean aritzea aurrei-

kusi duzue? 
 I.G.: Zuzendaritzak ari dira elkarrekin harremanak eta 

gogoeta egiten. Baina nik uste bi aldeek dakigula ez dela 
akordio orokorrik egongo, ez behintzat mahai nazionale-
tan erabaki eta ezarriko dena. Modu naturalean sortu 
beharko dira aliantzak, esparru zehatzetan. 

 I.L.: Argi dugu mobilizazioen bidez lortu behar ditu-
gula planteatzen ditugun aldarrikapenak. Horretarako oso 
garrantzitsuak dira aliantzak, argi dago.

 
Zer ezberdintasun dago ELA eta LABen artean?
I.G.:  Estrategia sindikalean ditugu desadostasunak  edo 

gauzak egiteko modu ezberdinak; lantegietan zein nego-
ziazioan. Hala ere, LABen  uste dugu horietatik harago ere 
heldu gaitezkeela zenbait elkarlanetara. Alor politikoan 
egia da oraindik ez daukagula irakurketa partekaturik 
euskal  sindikalgintzak Euskal Herrian zabaltzear dagoen 
ziklo berrian izango duen paperaren inguruan. Bakoitzak 
bere gogoeta dauka. 

I.L.: Nik esango nuke negoziazio kolektiboan ditugu-
la ikuspuntu estrategiko ezberdinak. Guretzat oso garran-
tzitsua da azpimarratzea beharrezkoa dela burujabetza 
prozesuarekin batera prozesu soziala egin behar dugula, 
batera joan behar dira.

 “Oso zaila 
izango da lau 
sindikatuak 
(ELA, LAB, 
CCOO eta 
UGT) batera 
ikustea, 
oso gauza 
zehatzetan ez 
bada”

“Modu 
naturalean 
garatu 
beharko 
dira ELA eta 
LABen arteko
harremanak”

elkarrizketa

 Maiatzean lau urte beteko dira Euskal Herriko azken 
greba orokorra egin zenetik. Zergatik ez dira gehiago 
egin egoerak kaskarrra izaten jarraitzen badu, zuen 
ustetan? 

 I.G.: Ez dut uste grebek eraginkortasuna galdu dutenik. 
Baina egon diren erreformekin delitu bilakatu da ia greba 
egitea, Mozal Legea ere hor dago...Ofentsiba oso bat dago 
prestatuta herria kalera atera eta mobilizatu ez dadin.  

Mobilizazio indartsuen fase bat egon zen, baina nik 
uste dut instituzioak ez zirela gai izan sindikatuok kalean 
bildu genuen indar hori guztia baliatzeko. Aukera galdu 
zen.

 I.L.: Greba orokorra hor dago eta beti izango da aukera 
bat. Grebak egin genituen legeen aldaketa oso gogorrak 
egin zituztenean. Azken urteetan “proba-akatsa” sistema 
baliatzen egon gara, beste mobilizazio formatu batzuk 
abian jarrita.

 
 Eraginkortasun eza leporatu zaie askotan sindika-

tuei.
 I.G.: Nik uste dut hori modu maltzurrean zabaldu dela, 

sindikatuoi eta langileriaren aurkako erasoaldia artikula-
tzeko. Ez dut pentsatzen langileek sindikatuekiko konfian-
tza galdu dutenik. Hor daude hauteskunde sindikalen 
emaitzak. 

 I.L.:  Kontua da sindikatuez hitz egiten denean, oro-
kortasunetik hitz egiten dela. Poltsa berean sartzen gai-
tuzte Espainiar Estatuko sindikatuak eta gu. 

         + INFO: IKUSI ELKARRIZKETA OSOA   
AIARALDEA.EUS-EN



Kartelera

AMURRIO
ANTZOKIA

Savva, el 
corazón del 
guerrero
APIRILAK 30, IGANDEA

17:30

LAUDIOALDE 
ARETOA 

Lo que de 
verdad 
importa
MAIATZAK 7, IGANDEA 

17:30

LAUDIOALDE 
ARETOA 

Kong: La Isla 
Calavera
MAIATZAK 6, LARUNBATA

17:30/20:00

LAUDIOALDE 
ARETOA 

Batman 
Lego
MAIATZAK 7, IGANDEA

17:30

AMURRIO
ANTZOKIA 

Moonlight
APIRILAK 30, IGANDEA

MAIATZAK 1, ASTELEHENA 

20:00

agenda

Opera lehenbizikoz 
Amurrio Antzokian

Gorbeiako 
altxorrak,
errotarriei 
bisita

Apirilaren 27an izango da San 
Prudentzioren bezpera. Ohitu-
rei jarraiki, danborradak egin-
go dira Aiaraldeko hainbat he-
rritan. Amurrion, esaterako, 
15:30ean izango da txikien dan-
borrada, eta 20:00etan, berriz, 
orokorra. Jarraian egingo dute 

barraskilo jana. Laudioko dan-
borrada, berriz, 17:30ean izan-
go da, herriko plazatik abiatuta. 
Ondoren, tailerrak eta disko/fes-
ta egongo dira, toki berean. Gau 
partean, aldiz, Rakatapla taldeko 
kideak aterako dira kalera. 

Aiaran, aldiz, 28an egingo dute 

haurren danborrada, eguerdiko 
ordubatetan.

Barraskilo jana
Apirilaren 30ean 9:00etatik 

12:30era egongo da Laudioko he-
rriko plazan kazolatxoak dasta-
tzeko aukera. 

“Ópera L’Elisir D’Amore” ikus-
kizun italiarra ikusteko aukera 
egongo da maiatzaren 6an Amu-
rrion. Emanaldia 20:00etan ha-
siko da, eta 12 euro balioko ditu 
sarrerak. Gaetano Donizettiren 

lanak oso kritika onak ditu, XIX. 
mendeko opera komikoko lanik 
onena baita. 

Artziniegatik Amurriora joa-
teko autobusa antolatu dute, 
19:00etan aterako da.

Baranbioko errotariei bisita egingo die-
te apirilaren 29an. Garrastatxuko ermi-
tan egingo dute aurkezpena 9:30ean eta 
10:30ean bisitatuko dituzte errotarriak. 
12:30ean kirikinausiak ikustera joango 
dira, eta 13:00etan Katzabasoko landan  
Baranbioko ikazduna omenduko dituzte 
(Ibilbidea: 4 km).

IKUSKIZUNAK
05.05
Ostirala
18:00 LAUDIO
IPUIN KONTALARIA
“Aurorita beti polita”
Liburutegia 

05.06
Larunbata
20:00 AMURRIO
OPERA
“Ópera L’Elisir D’Amore”
Amurrio antzokia

17:30 LAUDIO
HAURRENTZAKO 
IKUSKIZUNA
“Walkman” eta Dj 
Mariskaldejai
Gardea

MUSIKA
04.29
Larunbata
20:00 ARRANKUDIAGA
PILOTAKADAZ PILOTAKADA
Enkore, Itziarren Semeak eta
Dj Bull
Herrigunea

21:30 LAUDIO
KONTZERTUAK
Gorrotoz haziak eta Gabezia
Gaztetxea

05.05
Ostirala
19:00 LAUDIO
IGOR ARZUAGA
Diska berriaren aurkezpena
Udal zinema

BESTEAK
04.29
Larunbata
19:00 URDUÑA
AZOKA
IV.Azoka agroekologikoa
Foru plaza

05.03
Asteazkena
19:00 LAUDIO
GARDEAKO JAIAK
Lankaietako lagunekin 
kalejira eta askaria
Gardea

05.06
Larunbata
11:00 LAUDIO
GARDEAKO JAIAK
Haurren parkea, kalejira, 
buruhandiak...
Gardea

05.07
Igandea
08:45 AIARALDEA
HERRI URRATS
Autobusa
Urduña, Amurrio, Laudio

05.08
Astelehena
17:00 LAUDIO
LAIA ESKOLA
Bilera irekia
Erabilera Anitzeko Aretoa

KIROLA
04.29
Larunbata
16:30 AIARA
TXIRRINDULARITZA
XXXVII. San Prudentzio Saria
Arespalditza

04.30
Igandea
09:30 AMURRIO
MOTOR ERAKUSTALDIA
Euskadiko Trial txapelketa
San Jose

10:00 ARESPALDITZA
MENDI DUATLOIA
Aiarako  II. Mendi Duatloia
Herrigunea

10:00 URDUÑA
PITCH & PUTT 
ERAKUSTALDIA
Ate irekien jardunaldia
Arbieto

05.05
Ostirala
17:00 LAUDIO
BOLO TXAPELKETA
Santa Kruz Bolatokiko Sari  
Nagusia
Gardeako bolatokia

TAILERRAK
04.26
Asteazkena
16:30 LAUDIO
TAILERRA
Emakumeen jakintzak
Kultur etxea

05.03
Asteazkena
16:45 LAUDIO
BARRETERAPIA
Joana Achutegirekin
Kultur etxea

HITZALDIAK
04.26
Asteazkena
19:00 LAUDIO
HITZALDIA
“Zer da BDZ? Nola garatu 
daiteke herrian?”
Gaztetxea

19:00 LAUDIO
HITZALDIA
Feminismoaren historia 
laburra, gizonentzako 
solasaldia 
(Ana Unzaga eta Jone Unzaga)
Kultur etxea

04.27
Osteguna
13:00 LAUDIO
HITZALDIA
Paziente bizia
Erabilera Anitzeko Aretoa

19:00 URDUÑA
HITZALDIA
Nerabeen sexualitatea
(Lucia Amaltea Garcia)
Antzinako Andra Mari ikastetxea

19:00 LAUDIO
HITZALDIA
“Kurduen sistema politikotik 
ikasten”
Gaztetxea

04.28
Ostirala
19:00 LAUDIO
HITZALDIA
“Drogak sistema 
kapitalistan”
Gaztetxea

04.29
Larunbata
19:00 LAUDIO
HITZALDIA
“Nola askatuko ditugu preso 
eta iheslari politikoak?” 
Gaztetxea

05.04
Osteguna
19:00 LANTENO
HITZALDIA
Juanito Oyarzabal: 
Himalayako esperientziak
Lantenoko eskola

19:00 LAUDIO
HITZALDIA
“Sexu kategoriaz 
harago: gorputza eta 
intersexualizatea” 
(Mediqueertza)
Gaztetxea

05.05
Ostirala
19:00 LAUDIO
HITZALDIA
“Langileen autodefentsa 
eraikitzen” 
Gaztetxea

21:00 LAUDIO
BIDEO EMANALDIA
“Aceros 25 urte: Aiaraldeko 
klase borrokaren adibide 
bat”
Gaztetxea

05.06
Larunbata
11:00 LAUDIO
HITZALDIA ETA BAZKARIA
“Vallecas: Herri baten 
borroka”
Gaztetxea

17:00 LAUDIO
HITZALDIA
Kolonbiako bake prozesua
Gaztetxea

05.08
Astelehena
18:30 LAUDIO
HITZALDIA
“Unibertsitateetako egoera 
eta eskola kolektiboak”
Gaztetxea

05.09
Asteartea
18:30 LAUDIO
HITZALDIA
“Borroka armatua eta 
kartzela”
(Zuriñe Rodrigez)
Gaztetxea

ERAKUSKETAK
05.05
Ostirala
19:00 ARRANKUDIAGA
ARGAZKI ERAKUSKETA
1937: Burdin hesia 
Arrankudiagan
Gaztetxea

LAUDIOALDE 
ARETOA 

La La Land
MAIATZAK 14, IGANDEA

17:30/20:00

LAUDIOKO 
KULTUR ETXEA

Hello, my 
name is Doris
MAIATZAK 17, ASTEAZKENA

16:45

Juanito Oyarzabal
hizlari Lantenoko Eskolan

Hitzaldia eskainiko du Jua-
nito Oyarzabal mendizaleak 
maiatzaren 4an Lantenoko Es-
koletan. Himalayan bizitako 
esperientziak izango ditu hiz-
pide. 17:00etan izango da zita. 
Hitzaldira joateko beharrez-
koa izango da izena ematea, 
945399013 telefonora deituta.

Asteartean hasi ziren Gazte 
Asanbladak antolatutako III. Jar-
dunaldi Antikapitalistak, eta da-
torren maiatzaren 14ra arte luza-
tuko dira. Drogei, feminismoari, 
langile borrokei edota mugimen-
du ekologistari buruzko hitzal-
diak egongo dira, besteak beste.

Haurtzaindegi zerbi tzua egon-
go da jardunaldietan. Zerbitzu 
hori baliatu ahal izate ko mezu 
bat bidali beharko da on doren-
go emailera hitzaldia baino hiru 
egun lehenago: laudiokogaz tea-
sanblada@gmail.com.

Dozenaka 
hitzaldi
Jardunaldi 
Antikapitalistetan

Danbor hotsak
 eta barraskiloak, 

San Prudentzioren 
bezperako osagai

LAUDIOALDE 
ARETOA 

Un amor de 
verano
MAIATZAK 13, LARUNBATA 

17:30/20:00

igor zalbidea

goiberri.net

Silvia Andrea Moreno

INFO +
aiaraldea.eus

 2017/04/26 
2017/05/10



Testua Txabi 
Alvarado Bañares

ArgazkiaJavi Ruiz Lili

Otxomaioen egitaraua aur-
keztu du Urduñako Jai Batzor-
deak. Aurten ere ugariak dira 
jaietan ekarpena egingo duten 
elkarte eta eragileak; 21 taldek 
hartu dute parte guztira jai pro-
gramaren osaketan.

Maiatzaren 5ean hasiko dira 
jaiak. Giroa arratsaldeko lehen 
ordutik egongo da bero, bai-
na jaiak ez du eztanda egin-
go 21:00ak arte, ordu horretan 
jaurtiko baitute festen lehen su-
ziria udaletxeko balkoitik. Ma-
ria Luisa Goikoetxea izango da 
aurtengo pregoilari eta txupi-
nera. 

Bozketa herrikoiaren bidez 
hautatu dute Goikoetxea. Aitor-
tza egingo zaio horrela emaku-
me urduñarrak Renfek eta Adi-
fek trenbide sarean irisgarrita-
suna berma ditzaten aurrera 
eramandako borrokari. 

Behin suziria jaurtita eman-
go zaio hasiera maiatzaren 14ra 
arte luzatuko den egitarauari. 

Musikak protagonismo berezia 
izango du, hainbat musika tal-
deren eskutik. Gatillazo, Enko-
re eta Kosmos taldeak igoko dira 
oholtzara, besteak beste. Egon-
go dira bestelako ekintzak ere: 
pilota partidak, koadrilen afa-
ria, taekwondo erakustaldia... 
Aurten, gainera, emakumez-
koen partidak antolatu ditu Jai 
Alai Pelotazale elkarteak. 

Jaia eta aldarrikapena
Irisgarritasunaren alde egin-

dako borroka izango du hizpide 
Maria Luisa Goikoetxeak pre-
goian. Bera ez da izango festa 
eta aldarrikapenak uztartuko 
dituen bakarra. 

Hala egingo dute baita Ur-
duñako Herri Eskolako guraso 
elkarteko kideek. “Umeen herri 
bazkaria” prestatuko dute Hau-
rren Egunerako (maiatzak 7). 

Azken asteetako kanpaina 
eta lan moduari jarraiki, tokiko 
produktuekin kuzinatuko dute, 
nagusien egoitzan. Ikastetxera-
ko aldarrikatzen duten jantoki 
proiektua bideragarria dela era-
kutsiko dute horrela.

05.05
Ostirala
TXUPINAZOA
20:00 // 
Haurren kartel 
lehiaketako
sari banaketa
21:00 // 
Txupinazoa 
eta erraldoi eta 
buruhandien 
kalejira musikatua
23:00 // 
Kontzertuak: 
Enkore eta DJ 
Oihan Vega

05.06
Larunbata
9:00 // 
XVIII. Haurren 
Arrantza Lehiaketa
10:30 // 
X. Patata Tortilla 
Txapelketa eta V. 
Paella Lehiaketa, 
Foru plazan
13:00 // Fita Fik
16:30 //
Mus azkar 
txapelketa
17:30 // 
Falkoneria 

20:00 //
Berbena: Kosmos
22:00 // Kontzertua: 
Café Cubano
23:30 //
Berbena: Kosmos

05.08
Astelehena
ANTZINAKO 
ANDRA MARIREN 
EGUNA
10:30 //
Agintarien segizio 
desfi lea, udaletxetik 
Antzinako Andra 
Mari Santutegira
11:00 //
Meza, santutegian
12:00 // 
Buruhandiak
13:00 // Meza
13:15 //
Santa Zezilia 
Bandaren 
kontzertua

13:30 // 
Kale-animazioa 
Etxebarria aita-seme 
trikitilariekin
18:30 // 
Kale-animazioa
19:00 //
Umore ikuskizuna 
Iñigo Salinero 
‘Txafl as’: “Hay dos 
vidas, una buena y 
otra mala”.
21:00 // Kontzertua 
Hotza

05.09
Asteartea
UMEEN EGUNA
11:00-14:30 // 
Puzgarri parkea eta 
bizikleta ginkana
11:30 //
Arrastariako 
agintarien 
erromesaldia
12:00 // Meza
12:30 //
Batibomba eta 
buruhandiak
13:30 //Kantu-poteoa
14:30 //
Haurren bazkaria
16:30 //Zirkun 
konpainiaren 
“Bidaibizitzen”
17:45 // DJ Ilia

05.12
Ostirala
ADINEKOEN EGUNA
12:30 // Meza
14:30 //
Adinekoen bazkaria
18:00 // Elviren “Tres 
en uno” obra
19:00 //
Euskal Ligako 
saskibaloi partida
20:00 // Animazioa
20:30 //
Play back lehiaketa
22:00 // Koadrilen 
afaria
23:30 // Berbena

05.13
Larunbata
9:30 //
XVIII. Hipika 
Kontzentrazioa
12:00 // Euskal 
dantzak
13:00 // Kantu-poteoa
15:00 // Herri bazkaria

18:00 // Bolo 
jaurtiketa
18:30 //
Errekortadoreak
19:00 // Herri kirolak
20:30 //
Koralen udaberriko 
kontzertua
22:30 // Gatillazo eta 

Etenik ez

05.14
Igandea
9:00 // Bakailao 
lehiaketa
10:30 //
Mendi ibilaldi txikia
11:00 //
Bola txapelketa
11:30 //
Saratxoko auzokideei 
harrera
12:00 // Meza
12:30 // Kalejira
13:30 // Animazioa
17:30 // Eskupilota
18:30 // Txistu alardea
20:00 //
Txalaparta eta 
pandero tailerreko 
ikasleen kontzertua
20:30 // Animazioa
20:45 // Agur-desfi lea
21:30 //Jaien amaiera 
kalejira eta Bihotzaren 

erreketa

Jaietan
A I A R A L D E A

erakustaldia
18:00 // 
Eskupilota jaialdia
19:30 // 
Santa Zezilia Banda
22:00 // 
Berbena Luhartz 
taldearekin
22:00 //
Gazte kontzertuak, 
gaztetxean
01:00 //
DJ Remenber Night

05.07
Igandea
12:30 // Kalejira
13:00 //
Kale antzerkia: 
PhilotaJole 
konpainiaren 
“Mister Pichichi”
13:30 // 
Kale-animazioa
18:00 //
II. Urduña Hiriko 
Erakustaldia. 
Urduña Taekwondo 
Elkartearen eskutik. 
18:30 // 
Zezenketa-jaialdia
18:30 //
Batukada

Gatillazo, Enkore eta Kosmos
taldeek girotuko dituzte otxomaioak

URDUÑA



Pregoilaria eta txupine-
ra izango zara aurtengo otxo-
maioetan. Sorpresa bikoitza, 
ez?

TxupinerA gisa aritzeko esan 
zidaten lehenbizi. Sekulako ilu-
sioa egin zidan. Egon daiteke 
izendapen horregatik ni bezain 
harro dagoen jendea, baina ni 
baino harroago sentitzen dena 
ez. Bihotzean daramat Urduña, 
benetan.

Astebete beranduago esan zi-
daten pregoilari gisa aritzeko 
ere hautatu nindutela. Errespe-
tu apur bat eman zidan horrek. 
Ilusioa egiten zidan, baina huts 
egitearen beldurra ere sortu zi-
tzaidan, maila ez eustekoa.

Nola daramazu pregoiaren 
idazketa? Zer edo zer aurrera-
tzerik bai?

Ez dut asko aurreratu nahi, 
sorpresa izatea nahi dut. Eske-
rrak eman nahi ditut lehenbi-
zi, Urduñako herritarrak niga-
tik egiten ari diren guztiagatik. 
Behin hori eginda, otxomaioen 
inguruan mintzatuko naiz.

Tren zerbitzuaren irisgarri-
tasunaren alde eginiko borro-
ka ere izango duzu hizpide, ez?

Une guztiak dira onak irisga-
rritasuna bezalako gauza bidez-
ko eta beharrezkoa aldarrikatze-
ko. Hori ere jorratuko dut pre-
goian, behar bereziak ditugun 
guztion eskubidea baita, legeak 
hala adierazita, gainera. Baina 
gero, bizitza errealean, azaldu 

ezinak diren gauzekin egiten 
duzu topo; Renferen jarrerare-
kin, adibidez.

 Uste duzu aurtengo jaiak zu-
retzat ezberdinak izango dire-
la?

Noski baietz, txupinera eta 
pregoilaria izango bainaiz. Zere-
san berezia du horrek niretzat. 
Iktusa izan nuen urtea dut oroi-
menean. Etxean egon nintzen la-
gun batekin, ezin nintzelako pla-
zara gerturatu. Bertatik entzun 
genuen txupinazoa. Nork esan-
go zidan niri bi urte berandua-
go ni izango nintzela suziri hori 
piztuko zuena?

Txikitatik bizi izan dituzu 
otxomaioak. Zer nolako bila-
kaera izan dute zuretzat? Zerk 
egiten ditu berezi?

Hiru etapa bereizten ditut. 
Umea nintzenekoa da lehena. 

Adin horrekin niretzat maiatza-
ren 9a 8a baino garrantzitsuagoa 
zen ia, Umearen Eguna baitzen. 

Gero etorri zen bigarren etapa, 
nerabezaro eta gaztarokoa. Eta-
pa horretan otxomaioak data 
txarrak dira, azterketak gai-
nean dituzulako.  Hirugarren 
fasea nagusia zarenean ematen 
da. Otxomaioak, gauez baino, 
egunez bizitzera igarotzen zara. 

Madrilen egon zara sinadu-
rak entregatzen. Renfek hain-
bat obra egingo duela adierazi 
du. Nola ikusten duzu egoera?

Madrilen egindako bileran 
gauza asko egingo zutela adie-
razi zuten. Baina denbora igaro 
da, eta momentuz ez da aldake-
tarik ikusten. Ohartzen banaiz 
honakoa Renferen beste estrate-
gia bat izan dela, argi izan deza-
tela: borrokara itzuliko naiz se-
gituan.

“Irisgarritasunaren aldeko
borroka ere islatuko dut pregoian”

MARIA LUISA GOIKOETXEA DIAZ (Urduña, 1960) DA 

OTXOMAIOETAKO PREGOILARIA ETA TXUPINERA. FESTETAN ERE 

TRENEKO IRISGARRITASUNA ALDARRIKATUKO DU.

Testua Izar
Mendiguren Cosgaya

Apirilaren 27an hasiko dira Aia-
rako Jaiak. Aurten, gainera, arre-
ta berezia jarri diete berdintasu-
nari, euskarari eta ingurumena-
ri. Gogoetaren ondorio, jaiak ho-
betzeko gomendioak ere ezagu-
tarazi ditu udalak, bost guztira. 

Aurrenekoa “Aiara berdinta-
sunaren alde” zapi morea jartzea 
da, parekidetasuna bultzatzeko. 
“Euskaraz hitz egin eta ahalbide-
tu besteek ere egin dezaten”, dio 
bigarrenak. Hain zuzen, lehen hi-
tza euskaraz egitera konprometi-
tu dira festetako kideak. Bestal-
de, hondakinak eta soberakinak 
birziklatuko dituzte, horretara-
ko materiala eta guneak eskura 
jarrita. 

Hori dela eta, festez gozatzera 
hurbiltzen direnei arduratsuak 
izateko deia luzatu diete, baita 
erabiltzen dituzten ontziak jaso-
tzekoa ere.

Baloreak sustatzeko moduak
Aipatutako baloreak sustatze 

aldera, hainbat material sortu 
dute. Batetik, zapi moreak; 0.50 
euroren truke egongo dira salgai 
txosnetan. Horrez gain, Pron-
txik,Aiarako jaietako masko-
tak, betaurreko moreak eraman-
go ditu. Antolakuntzari dagokio-
nez, estereotipoak eta ohiko rolak 
ekiditeko lan banaketa modua be-
rritu dute. Etxaurren Ikastolako 
andereñoak izango dira aurtengo 
pregoilariak. Aurreratu dutenez, 
festen hasiera ekitaldian emaku-
meek herriko historian eginda-
ko lana goraipatuko dute. Hala-
ber, komunikazio euskarrietan 
eta musika eskaintzan euskara in-
dartzen saiatu dira. Ingurua zain-
tzeko, aldiz, bazkarietan plater eta 
mahai-tresnak berrerabilgarriak 
erabiltzera animatu dituzte he-
rritarrak, baita tokiko ekoizleen 
produktuak kontsumitzera ere. 
Ildo beretik, edalontziak jasotze-
ko ahalegina eskatu dute, zabor 
pilaketak ekiditeko.

Aiarako jaiak: Euskara, 
ingurumena eta 
berdintasuna zaintzeko 
dinamikaz blai

Hondakinak murrizteko neurriak hartuko dituzte. aiaraldea.eus

JaietanA I A R A L D E A

URDUÑA AIARA



Nola jaso duzue pregoilari 
hautaketaren berria?

ESTIBALIZ BIDEGUREN: Izu-
tuta, ilusioz eta arduraz. Hala 
ere, eskertuta, Ikastolaz eta gu-
taz oroitu direlako.

Herrian eta Ikastolan egin-
dako lana, euskarari eman-
dako bultzada eta emaku-
meak izatea aitortu dizuete. 
Zer deritzozue?

BLANCA DUÑABEITIA: Guri 
ez ziguten zehazki horrela 
azaldu. Irakaskuntzan gehie-
nak gara emakumezkoak. He-
mengo klaustroan, zehazki, 
guztiak, baita jantokian, ga-
rraioan... ere Etxaurren Ikas-
tolaren ibilbide ia osoa emaku-
mezkoek egin dute. Eta euskal-
dunak garela argi dago.

ANGOSTO        MAGUNAZELAIA: 
Zuzendari ia guztiak ere ema-

kumezkoak izan dira. Hala 
ere, guretzat Etxaurren Ikas-
tolak egindako lana aitortu 
dute. Gure gain erori da ardu-
ra denbora gehien eman dugu-
lako hemen.

Zuek landatutako haziek 
emaitzak eman dituzte?

B. D.: Nik ez dakit hazi ho-
riek guk landatu ditugun, bai-
na bai. Guztion lana izan da.

A. M.: Hemen ikasi dutenek 
ardura hori ere badute eta na-
barmena da.

Pregoiaren ostean zer egin-
go duzue?

B.D.: Gozatzera! Pregoiaren 
tragoa igaro ondoren, beste-
lako tragoak hartuko ditugu.

A.M.: Aiarako Jaietan asko-
tan egon gara eta primeran 
pasa dugu.

“Etxaurren Ikastolako 
ibilbidea aitortu dute 
gu pregoilari jarrita”

04.27
Osteguna
19:00 // Txupinazoa
*Pregoilarien agurra
*Portada lehiaketako sari 
ematea
*Txupinazo ofiziala 
pregoilarien eskutik
*Luiaondoko txistulariak
*Prontxiri ongietorria, 
Itzalde eta Eskutxiko 
Ahotsak abesbatzen 
laguntzarekin. Aiara 
Dantza Taldearen 
emanaldia, txorizo-jana 
eta fanfarrea

23:00 // Berbena: Lisker 
taldea

04.28
Ostirala
11:00 //  Kalejira
11:00 // Azoka
12:00 // Meza

12:30 // Eskutxiko 
ahotsak abesbatzaren 
kontzertua
13:00 // Haurren 
danborrada
19:00 // Erromeria Patxi 
eta Konpaniarekin
21:30 // Odolki-jana eta 
kontzertuak: Atzekabe, 
Basajaun eta DJa

04.29
Larunbata
09:30 //
Erakustxakurren Arabako 
III. Irekia
11:00-13:00 //
Bolo-jokoa Kexaako 
bolatokian
Haur-parkea: 11.00 – 14.00 
eta 16.30 – 19.30
14:30 // Herri-bazkaria. 
Nork bere bazkaria 
eramango du, eta Udalak 
ardoa eta ura emango 
ditu

16:30 // J.Isasiren 
Omenezko Txirrindula 
Txapelketa (kadeteak) 
18:00-20:00 // 
Bolo-jokoa Luiaondoko 
bolatokian
18:00-20:00 // Bolo-jokoa 
Kexaako bolatokian
19:30 // Xaibor
22:00 // Kontzertuak 
Deiedra eta Sukar

04.30
Igandea
10:45 // Txikien Duatloia
11:45 // Aiarako II.Mendi 
Duatloia
12:00 // Adinekoen 
omenezko meza
12:30 // Itzalde 
abesbatzaren kontzertua
14:30 // Adinekoen 
XXVI. Eguna ospatzeko 
bazkaria eta dantzaldia
17:00 // Pilota-jaialdia, 
Luiaondo frontoian

ANGOSTO MAGUNAZELAIA, BLANCA 
DUÑABEITIA eta ESTIBALIZ BIDEGUREN 
ETXAURREN IKASTOLAKO IRAKASLEAK  IZANGO 

DIRA PREGOILARIAK AURTENGO JAIETAN. 

JaietanA I A R A L D E A

AIARA



Testua
Aitor Aspuru Saez

Argazkia
Raimon Molinari 

Apirila mugarria da parran-
dazaleen bizitzan. Izan ere, 
udazkeneko eta neguko jai 
lehortea atzean geratzen da eta 
ospakizunek errutinaren izotza 
apurtzen dute. Gainera, haste-
ko, data bereziak dira Amurrio-
ko San Jose auzoko jaiak.

Berez, aspaldi auzune horre-
tan apustu garrantzitsua egin 
zuten musikazaleen alde, eta 
kontzertu potenteak antolatzen 

dituzte urtero. Iaz Reincidentes 
izan zen kartelburua, eta beste 
batzuetan Txapelpunk, EH Su-
karra, Betagarri, La Pulquería, 
Gatibu, Vendetta edo Koma tal-
deak kontratatu dituzte, punta 
puntako musikariak, alegia.

Aurten jendea erakartzeko 
Def Con Dos arituko da San Jo-
sen apirilaren 29an, larunba-
tean; hau da, jaien hasiera egu-
nean. Dena den, madrildarrak 
ez dira bakarrik egongo; Garilak 
26 eta Perros Con Asma taldee-
kin igoko dira oholtzara.

Edonola ere, San Josen dena 
ez da gaueko musika. Egun oso-

ko egitarauak prestatzen dituz-
te eta apirilaren 29an 13:00etan 
abiatuko dituzte ospakizunak 
txupinazoarekin eta trikipo-
teoarekin. 16:00etan heldu-
ko da umeentzako jolasen, tai-
lerren, txokolatearen, barra-
ketako fitxen eta diskofesta-
ren txanda.18:30ean, ordea, hi-
tzordu garrantzitsua egongo da, 
auzoan kirolak protagonismoa 
baitu Futbol Areto Txapelketa 
dela medio. Ordu horretan tor-
neoaren fi nalaurrekoak jokatu-
ko dituzte. 

Bukatzeko, 22:00etan egin-
go dituzte aipatutako kontzer-

tuak. Hurrengo egunean, api-
rilaren 30ean, kirola ardatza 
izango da berriro goizez. Gau-
zak horrela, umeentzako Futbol 
Aretoko Txapelketa egingo dute 
09:00etatik 13:00ak arte. 

Horren ostean, publikoa 
zeharo aldatuko da, elizako ar-
kupeetan egingo baitute adi-
nekoen bazkaria 14:00etan. 
18:00etan gorputza mugitze-
ko ordua izango da; areto dan-
tzen eta sevillanen erakustal-
dia eskaini ez ezik, dantzatze-
ko parada ere emango baitute. 
Aukera 22:00etan luzatuko da, 
Placton eta Trikizio taldeek joko 
dute eta.

Maiatzaren 1ean emango di-
tuzte bukatutzat jaiak, baina 
hori baino lehen, 11:00etan ka-
lejira egingo dute, baita kade-
teen San Jose Txirrindularitza 
Lasterketa ere. 12:00etan jau-
nartze meza antolatuko dute 
eta 19:00etan Futbol Aretoko 
fi nalarekin amaituko dituzte 
jaiak.

Gaztetxeko egitaraua
Amurrioko Gaztetxeak ere 

bat egingo du ospakizunekin. 
Larunbatean 22:00etatik au-
rrera DJ festa egingo dute: DJ 
Peru, Ziribulio Sound, Antxon 
Sagardui eta Aiaraldeko Sound 
Systemekin. Igandean, berriz,  
01:00etan abiatuko dute DJ 
Gaua, Pottors Destroyersekin.

Musika eskaintza zabala prestatu du San Joseko Jai 
Batzordeak. Apirilaren 29an hasiko dira jaiak, eta 
maiatzaren 1ean bukatuko dira. Besteak beste, futbol areto 

lehiaketa, motorren erakustaldia, dantza emanaldiak eta 
txirrindularitza lasterketak egongo dira.

Def Con Dos taldea izango da 
San Jose Jaietako kartelburua

Def Con Dos taldea igoko da oholtzara, besteak beste. 

04.29
Larunbata
13:00 // Txupinazoa eta 

triki poteoa

16:00 // Umeentzako 

jolasak, tailerrak, 

txokolatea, barrakak eta 

diskofesta

18:30 // San Jose Areto 

Futbol Txapelketako 

fi nalaurrekoak

22:00 // Kontzertuak:

Def Con Dos
Perros con Asma
Garilak 26

22:00 // Kontzertuak 

gaztetxean: DJ Peru, 

Ziribulio Sound, Antxon 

Sagardui eta Aiaraldeko 

Sound System

04.30
Igandea
09:00-13:00 // 

Txikientzako Areto 

Futbol Txapelketa

14:00 // Auzoko 

nagusien bazkaria, 

elizako arkupeetan

18:00 // Areto 

dantzak, sevillanak eta 

dantzatzekoak

22:00 // Kontzertua eta 

erromeria:

Placton

Trikizio

01:00 // Pottors 

Destroyers, Gaztetxean

05.01
Astelehena
11:00 // Kalejira La 

Fanfarre Tabarrarekin

11:00 // Txirrindularitza, 

San Jose Kadeteen Saria

12:00 // Jaunartze meza

19:00 // San Jose Futbol 

Areto Txapelketako fi nala

JaietanA I A R A L D E A

AMURRIO



Hezkuntza
Aiaraldean
BATXILERGOA ·
LANBIDE HEZIKETA · 
HAURRESKOLAK ·

MOTXILA BETE AUKERA
Argazkia: Jon Catalan
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Pertsonen lehen urteetan ga-
ratzen dira nortasunaren oina-
rriak. “Haur bakoitza etxeko gi-
rotik aldendu eta Ikastolan in-
tegratu behar da, leku ezeza-
gun batean. Txikienen ongi-
zatea bermatu eta prozesua 
ahalik eta atseginen izateko 
giro lasaia eta egonkorra sortu 
nahi dugu”, dio Ziortza Uriarte 
ikasketa buruak. 

Txikienen aldaketa handiaz 
mintzo da, eskolaratzean bizi 
dituzten egoera ezezagunez: 
“Pertsona ugari ezagutzen di-
tuzte: irakasleak, kideak... Hau 
da, bat-batean eraiki behar di-
tuzte talde handi baten parte 
bihurtzeko gaitasunak eta es-
trategiak”. 

Hori dela eta, beharrezkotzat 
ditu esploratzen egoteko ma-
terial anitzak, esperimentazio-
rako guneak, errepresentazio 
eta jolas sinbolikorako baliabi-
deak...  Hain zuzen, umeen eta 
Konfiantzaren Pedagogiaren 

beharren arabera, espazioak 
berrantolatzen ari dira Laudio 
Ikastolan. 

Espazioak berritzeko obrak
Haur Hezkuntzako inguru-

nea birgaitzen dabiltza egun, 
etapa osoari zuzendutako es-
pazioa atontzen: “Proposa-
men integratua, parte hartzai-
lea eta berritzailea izango da, 
ideia eta marko pedagogikoa-
rekin bat egingo duena, umeen 
hezkuntzan parte hartzea, es-
perimentazioa zein elkarlana 
ardatz hartuta”. 

Pedagogia berrien bidez, 
umeen bizipen esperimenta-
lak eta begirada kritikoa bul-
tzatu nahi dituzte, Ikastolen 
balioak kontutan hartuta.

 “Modu horretan haurra-
ri bere autonomia garatzeko 
baldintza hobeak eskainiko 
dizkiogu, bakoitza bere errit-
moan ikasketa prozesuan mur-
gildu dadin”, azaldu du Uriar-

tek. Haren esanetan, helduek 
konfiantzarako giro eta es-
pazioak eman behar dizkiete 
umeei hezkuntza ibilbiderako 
bidelagun bihurtuz: “Lau pa-
reten artean autonomia gara-
tzeak aukera eta baliabide asko 
mugatzen ditu. Konfiantzaren 
Pedagogiarekin umeek hain-
bat momentutan libreki mugi-
tzeko aukera izango dute, eta 
beste batzuetan adin anitzeko 
ikasleekin elkarlanean aritze-
ko ere”. 

Horregatik egingo dituzte 
obrak egungo bi eraikinetako 
barruko patioetan, gelen eta 
adin ezberdinetako umeen ar-
teko elkargune izan dadin. 

Udan gauzatuko dute alda-
keta, eta barruko patioaz gain, 
kanpoaldeko mendia hartuko 
dute aintzat. Horretarako jo-
lastokian mendira zuzenean 
igarotzeko atea zabalduko 
dute.Izan ere garrantzia ema-
ten diote egunerokoan erabil-

tzeko elementuak ahalik eta 
naturalenak izateari, “aldez au-
rretik markatutako funtzio eta 
betebeharrik gabe”. 

Horrela, haurrek sormena 
eta irudimenaren bidez aseko 
dituzte beharrak; eta, ondo-
rioz, entzumena, ikusmena, 
ukimena, usaimena eta dasta-
mena bezalako zentzumenak 
beraien aprendizaiaren arda-
tza bihurtuko dituzte.

Argiaren deskubrimendua
Zentzumenen esperimenta-

zioaren adibide gisa, argia zer 
den, nondik datorren,  edo nora 
doan aztertzeko tailerra gara-
tu dute, esperimentazioa bai-
ta metodologia berritzailearen 
oinarria. 

Ziortza Uriarte izan da leku-
koetako bat: “Gure txikitxoak 
aho zabalik gelditu ziren argia-
rekin jolastean Laudio Txikin. 
Iluntasuna nagusi zen gela ba-
tean proiektorea jarri genuen, 
argi izpi bakarra agerian utziz; 
eta honekin esperientzia be-
rria suertatu zitzaien haurrei”. 

Era horretako dinamiken al-
deko apustu argia egiten ari di-
rela azpimarratzen du ezagu-
tza anitzak jasotzen baitituz-
te plazeretik abiatuta. “Argiak 
ematen die presentzia elemen-
tuei, iluntasunak desagerra-
razi egiten ditu. Haurrentzat 
iluntasuna gabezia da, pre-
sentzia eza; eta, argia, desku-
britzea, ingurua antzematea. 
Horrekin batera, objektue-
kin zer gertatzen den ikastea 
da tailerraren muina. Umeek 
objektuen eta itzalen ezauga-
rriak, kolorea, tamaina aldake-
ta... barneratzen dituzte. Bista-
koa da, argiak eta itzalak espa-
zioak eraldatzeko balio dute”, 
erantsi du. 

Hori dela eta, ukaezina da 
Uriarterentzat argi tailerra-
ren helburua plazera eta dis-
frutatzea ez ezik, ikaskuntza-
rako bide berriak eskaintzea 
ere badela.

Espazioak proiektu pedagogikoaren 
zerbitzura jartzeko eraldaketa, abian

Laudio Ikastola Haur Hezkuntza 

Haurrengan konfiantza eraikitzeko baldintza egokiak sortzea da Laudio Ikastolako hezitzaile eta eskola gunearen egitekoa. 
Premisa hori du oinarri “Konfiantzaren Pedagogiak”. Hori dela eta, Haur Hezkuntzako espazio guztiak obra eginez 
eraberrituko dituzte abiatu duten pedagogia berriaren beharretara egokitzeko. 

Adin txikiko 
umeak zein 
ikasgelak 
harremantzeko 
obrak egingo 
dituzte udan. 
Horrela, 
patioaz gain, 
mendi gunea 
baliatuko dute 
naturarekiko 
eta 
pertsonekiko 
erlazioa 
garatzeko
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Laudio Ikastola
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Tipi Tapa

Umeentzako eta 
gurasoentzako ateak zabalik 
dituen “Haurreskola”

Tipi-Tapa izena du Amurrioko 
Patzuergoko Haurreskolak. Ara-
nalde kalean kokatua dago.  

Tamainari erreparatuz, sin-
plea bezain konplexua da: guz-
tira bi gela baino ez ditu. Urte-
bete baino gutxiago dutenei bi-
deratuta dago lehendabiziko gu-
nea, eta urte bat baino gehiago 
dutenei bigarrena. Ikasle kopu-
ruari dagokionez, berriz, 21 per-
tsonentzako tokia dago: zortzi 
plaza dituzte txikienentzat eta 
hamairu urte bat dutenentzat. 

Pikler pedagogia
Hezitzaileen esanetan, Pi-

kler pedagogian oinarritzen da 
haien lana. 

Finean, haurrak ezberdin 
ikusteko moduan datza pro-
posamena, “haurrak ezberdin 
ikusteko modua planteatu zuen 
Piklerrek”. Funtsean,  umeei se-
gurtasun afektiboa eskaintzean 
datza sistemak.

 Helburua bikoitza da. Bate-
tik, txikitatik erraztea jardue-
rak modu autonomoan gauza-
tzeko baliabideak, eta bestetik, 
horren bitartez areagotzea au-
kerak. 

Hori dela eta, behar beste den-
bora eskaintzen diete Haurres-
kolako hezitzaileek loari, jana-
ri eta pardel aldaketei.

Umeen garapenaren ingu-
ruan malgutasun handiare-
kin jokatzen dute, haien iritziz. 
“Mugimendu librea errespeta-
tzen dugu.  Behaketa lan sako-
na eginez antolatzen dugu ma-
teriala eta espazioa, haur bakoi-
tza dagoen etapa kontuan izan-
da”. Helburua da umeek haien 
kasa mugitzen ikastea: “Hori 
guztia ikustea plazera da ira-
kasleontzat, asko disfrutatzen 
baitute. Zentzu horretan, gure-
tzat ez da horren garrantzitsua 
aurrerapausoa noiz lortzen du-
ten, baizik eta zelan egiten du-

ten; ikasteko prozesuaren bai-
tan zenbat gozatzen duten ja-
betzen gara eta”. 

Gurasoentzako eskola
Bestalde, gurasoei pentsatuta-

ko eskaintza ere badute Tipi-Ta-
pan. Horregatik diote gurasoen-
tzako Haurreskola ere badela, 
izan ere, ateak zabalik dituzte 
nahi dutenean gelara sartzeko. 

“Hezigunean beti esaten du-
gun esaldia hauxe da, oso gus-
tuko dugu: zuek, gurasook mai-
te dituzuelako zaintzen dituzue 
umeak; eta eta guk, hezitzai-
leok, haurrak zaintzen ditugula-
ko maite ditugu”,  adierazi dute 
zentroko arduradunek.  Ordute-
gi aldetik malgutasunak bereiz-
ten ditu: 07:30ean irekitzen di-
tuzte ateak, eta 17:00 arte egoten 
dira. 0-2 urte bitarteko umeak 
jasotzen ditu zentroak, Haur 
Hezkuntzako lehen zikloa, hain 
zuzen. 

Geroz eta goizago eskolatzen 
dituzte haurrak gurasoek

Eskolaurrea deitzen zaio 0-6 
urte bitarteko umeek jasotzen 
duten hezkuntza etapari. Haurren 
premiei erantzutea da fase horren 
xede nagusia: norberaren zein in-
gurumen sozialaren ezagutza eta 
autonomiaren garapena susta-
tzea, alegia.

 Alabaina, ez da derrigorrezko 
ikas-jarduera. Gauzak hala, gura-
soen esku geratzen da umeak adin 
horrekin eskolatzearen edo Lehen 

Hezkuntzara arte itxarotearen ar-
teko hautua egitea. 

Hala ere, geroz eta gehiago 
dira seme-alabak Haur Hezkun-
tzako lehen zikloan (0-3 urte) es-
kolatzearen aldekoak. Hori diote 
EUSTATen datuek. 

Aldaketa nabarmena jazo da az-
ken hamarkadetan. 1994 urtean 
guztiz ez-ohikoa zen EAEko esko-
laurrean matrikulatutako urte 
bateko haurren kopurua, % 0,3 

baino ez. Kopuru hori, baina, eten-
gabe hazi da urtez urte: 2015ean 
adin horretako haurren % 44,2 ze-
goen matrikulatuta. 

Bilakaera nahiko mailakatua 
izan da, baina XXI. mendearen 
lehen urteetan eman zen salto 
handiena. Bigarren zikloan (3-6 
urte), aldiz, ez da aldaketa han-
dirik jaso 90eko  hamarkadatik 
hona: eskolatze tasa ez da inoiz % 
95etik jaitsi. 

Kaleak haurrentzat 
berreskuratzeari 
ekin diote Urduñan 
eta Orozkon
Eskola Bidean proiektua garatzen ari dira Oroz-
koko Eskolan eta Urduñako Herri Ikastetxean. 
Haurrak ikastetxera euren kabuz joateko ibil-
bideak diseinatzean datza proiektua. 

Fenomeno berdina gertatzen 
da Aiaraldeko ikastetxe askotako 
sarreretan: auto eta jende pilake-
tak daude egunero, gurasoak eu-
ren seme-alabak eskolara erama-
ten dituztenean. “Askotan heldu 
gehiago daude haurrak baino”, 
azaldu du Garazi Abrisketa he-
zitzaileak. Eskola Bidean proiek-
tuan buru belarri dabil zolloarra. 

Euskal Herriko hainbat ikaste-
txetan dago abian ekimena, Gu-
raso Elkarteek eskatuta. Aiaral-
dean momentuz bi dira egitasmo 
hori hasi duten zentroak: Oroz-
koko Eskola eta Urduñako He-
rri Ikastetxea. “Bide seguru ba-
tzuk” diseinatzea  da Eskola Bi-
dean programaren xedea, “hau-
rrak eskolara euren kabuz joan 
daitezen”. Francesco Tonucci psi-
kopedagogo italiarraren teorie-
tan oinarritutako proiektua da. 
“Berak defendatzen du hiriak gi-
zon zuri langileentzako eta au-
toentzako tokiak bihurtu direla, 
eta haurrentzako kaleak berres-
kuratu behar direla”, adierazi du. 

Bi fase
Bi fase ditu ekimenak. Eskola-

ra joateko bideak identifikatzea 
da lehena. Lehen Hezkuntza-
ko ikasleekin bildu da Abriske-
ta horretarako. “Eskolara joate-
ko zer bide egiten duten marka-
tzen dute haurrek herriko mapa 
batean. Bide horretako zein pun-
tu gustatzen zaizkien, eta zein-
tzuk ez, zehazten dute ondoren”.  
Eskolara joateko bide komunak 
identifikatzen dituzte horrela. 

“Umeei gustatzen zaie eskola-
ra bakarrik edo lagunekin joa-
tea, euren autonomia garatze-
ko balio du”. 

Komunitatearen inplikazioa
Bigarren fasea gauzatzeko ka-

lera irten dira haurrak, eskola-
raino egin behar duten bidea 
“in situ” ikusteko. “Helduek oso 
modu abstraktuan ulertzen di-
tuzte haurren beldurrak, umeak 
askoz konkretuagoak dira, 
zehatz mehatz esaten dute bi-
deko zein tokitan ikusten duten 
arriskua”. Identifikatutako tra-
ba edo arrisku horiek komuni-
tatearekin (irakasleekin, herri-
ko merkatariekin...) alderatzen 
dituzte gero, eskolako bidea se-
guruago egiteari begira egin dai-
tezkeen moldaketak iradokitze-
ko. “Behin hori eginda, udalera 
joatea da asmoa, bideetan egin 
beharreko obrak planteatzeko”. 

Urduñako Herri Ikastetxean 
lehen txanpan daude, ikastur-
te berrian ekingo diote bigarre-
nari. Orozkoko Eskolan, aldiz, bi-
garrenera iritsi dira dagoeneko, 
eta irailerako amaitzea aurrei-
kusi dute. 

Eskolara joateko bi bide disei-
natu dituzte Orozkon, eta Ur-
duñan ere beste bi sortuko di-
tuztela aurreikusi du Abriske-
tak. Hezitzaileak nabarmendu 
du egitasmoa aurrera ateratzea 
ez dagokiola soilik eskolari, “ko-
munitate osoa inplikatu behar 
da proiektuan, herrigintza egi-
teko modua da”.
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La Milagrosa ikastetxea

Ikastetxean zein 
eskola orduetatik 
kanpo, orotariko 
eskaintza zabala

Hizkuntza aniztasuna nagusi 
La Milagrosa ikastetxean

0-16 urte bitarteko ikasleentzako trebakuntza 
du ikur nagusi La Milagrosa eskolak. Horrez 
gain, goiztiarren gela, ikastekoa, lo-kuluxka 
gunea eta jantoki zerbitzua dituzte.

Haur, Lehen eta Bigarren Hez-
kuntza da La Milagrosako funts 
nagusia. Dena dela, bestelako 
zerbitzuak ere badituzte. Ho-
rien artean daude Goiztiarren 
gela, jantokia edo ikasteko gela. 

Guztira, 31 ikasgela ditu zen-
troak. Haur Eskolako (0-1 urte) 
hiru ikasgela dituzte, Haur Hez-
kuntzari dagokionez, 2 urte-
koentzako bi gela dituzte; eta 3, 
4 eta 5 urtekoentzako sei. Lehen 
Hezkuntzan, aldiz, 12 ikas areto 
dituzte (6-12 urte) eta Derrigo-
rezko Bigarren Hezkuntzakoen-
tzako zortzi (12-16 urte). 

Bestalde, bi laguntza gela be-
rezi dituzte heziketa prozesuan 
babesa emateko.

Historiari erreparatuz, 1981.
urtean abiatu zuten Ugarte au-
zoko eraikina. Hala ere, 1922an 
iritsi ziren Laudiora San Vicente 
Paul Karitatearen Alabak. 

Eskola orduez gain, ingelera 
klaseak ematen dituzte arra-
tsaldeetan, baita musika, kiro-
lak, dantza, argazkilaritza eta 
xakea ere. Guraso Elkartea ar-
duratzen da horien guztien ku-
deaketaz. Gainera, informatika 
gela eta baliabideak ikasleen es-
kura jartzen dituzte, aisialdi or-
duetan barne. 

Egunerokoan lantzen dituz-
ten proiektuen artean daude 
Agenda 21, pastorala, JMV, Ikas-
teko ohiturak eta teknikak.

0 eta 16 urte bitartekoentza-
ko hezkuntza eskaintza du Lau-
dioko La Milagrosa eskolak. B 
eta D ereduak dira nagusi, baina 
hainbat hizkuntza lantzen dute, 
hiru eledun sistema baliatuta. 
Horrez gain, metodologia berri-
tzailea dute ardatz, lan koopera-
tiboak, hain zuzen. 

Arduradunen hitzetan, adi-
menetan  oinarritzen dira, ikas-
leak gaur egungo gizarte aldako-

rrean agente aktibo bilakatzeko. 
Ikas-metodoa ingelera irakasle 
talde batek eta Saro Manrique 
de Lara adituak diseinatu dute, 
Mondragon Lingua akademian 
garatuta. Nabarmendu dutenez, 
Europar Batasuneko Kalitate zi-
giluak saritu du planteamen-
dua. Zehazki, ingeleraz hainbat 
irakasgai lantzean datza egitas-
moa. “Edukiak, beraz, aniztu egi-
ten dira. Matematika, Artea, mu-

sika, inguruaren ezaguera edota 
heziketa fisikoko klaseak ingele-
raz jasotzen dituzte”. 

Baloreak eta metodologia
Hezkuntzaren zutabeen ar-

tean daude metodologia eta tek-
nologia berriak, hizkuntzak, ba-
loreak eta aniztasunari arreta. 

Informazio gehiago eskura-
tzeko www.lamilagrosall.net 
webgunea bisita liteke.

31 ikasgela
ditu La
Milagrosa
zentroak. 
Behar bereziak 
dituztenentzat 
bi laguntza 
gela ere
badituzte

Eskola 
jarduerez 
gain, aisialdi 
ekintza ugari 
egiten dute. 
Horien artean 
daude kirolak, 
ingelera edo 
argazkilaritza
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Geroz eta ikasketa gehiago dituzte Aiaraldeko biztanleek. Hori ondorioztatu daiteke EUSTATek (Euskal Estatistika 
Erakundeak) eskainitako datuak behatuta. Apurka-apurka handitzen doa goi-mailako ikasketak dituzten herritarren 
ehunekoa, ikasketarik jaso ez dutenen kopurua jaisten ari den bitartean. Hala ere, ezberdintasunak daude oraindik, 
emakumezkoen eta gizonezkoen artean batik bat.

Ikasketa mailaren bilakaera Aiaraldean: 
ikasleak gora, analfabetismoak behera 

Geroz eta gehiago dira goi mai-
lako ikasketak egitera iristen di-
ren aiaraldearrak. 2006an ikas-
leen % 10,37k zituen unibertsita-
te ikasketak (gradua, lizentzia-
tura, masterra edo antzekoak). 
2014rako, aldiz, hiru puntu igo 
zen ehunekoa (% 13,14). Hori dio-
te EUSTATek bildutako datuek.

Halaber, handitu egin da Lanbi-
de Heziketa hautatu duten ikas-
le kopurua. 2006an eskualde-
ko biztanleen % 16,35 ziren. Ha-
mar urte beranduago, berriz, % 
20,45 dira. Joera bera da nagu-
si bigarren mailako ikasketetan 
(DBH, Batxilergoa eta antzekoak): 
% 17,85 ziren 2006an eta % 19,62, 
berriz, 2014an.

Analfabetismoa, desagertzear
Analfabetismoa egon bada-

go eskualdean, urria bada ere. 
2006an 214 pertsona ziren Aia-
raldean irakurtzen eta idazten ez 
zekitenak, biztanleen % 0,56 bai-
no ez (hamar urte baino gutxia-
go dituztenak kenduta). Kopuru 
hori geroz eta txikiagoa da gaine-
ra, 2014an 64 gutxiago baitziren.

Antzeko fenomenoa gertatzen 
da ikasketarik ez dituzten herri-
tarrekin. 2006an 1.103 ziren ira-
kurri eta idazten jakin arren, 
inoiz eskolara joan ez zirenak (% 
2,9). 2014rako, ostera, 834ra mu-
rriztu zen kopuru hori (% 2,16)

Datu estatistikoetatik harago, 
badago eskualdeko anafabetis-

Erreportajea
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Ikasketa mailaren bilakaera Aiaraldean: 
ikasleak gora, analfabetismoak behera 

moaren errealitatea gertutik eza-
gutzeko beste modu bat: helduen-
tzako ikastetxe publikoetara (EPA 
gazteleraz) gerturatzea. Bi zentro 
daude eskualdean: Amurrion bata 
eta Laudion bestea. 470 ikasle ingu-
ru dituzte guztira.  Ikasle horieta-
tik guztietatik 30 doaz alfabeti-
zazio klaseetara, eta 30 horieta-
tik hamar dira “irakurle-berriak”. 
Hau da, irakurtzen eta idazten 
lehen aldiz ikastetxe horretan 
ikasi dutenak. Gainerakoek txi-
kitan ikasi zuten, baina praktika 
asko galdu dute, ikasketa-aldia 
oso laburra izan zelako edota ja-
rraipenik eman ez zitzaiolako.

Alfabetizazio klaseetara doa-
zen herritar gehienak nahiko 
helduak dira. Bakan batzuk bai-
no ez dituzte 60 urte baino gu-
txiago. Profil horrek bat egiten du 
EUSTATek eskainitako datuekin. 
Ikerketen arabera, eskualdean 
2014an zeuden eskolaratu gabeko 
pertsona gehienek (984 pertsone-
tatik 841k) 60 urte baino gehiago 
zituzten. Hori dela eta, aurreikusi 
daiteke ikasketarik ez duten aia-
raldearren kopuruak jaisten ja-
rraituko duela urteak aurrera 

Oraindik
altua da
lehen
mailako 
ikasketak 
soilik
dituzten 
aiaraldearren 
kopurua, 
baina 
gutxiagotzen 
ari da urtez 
urte

Erreportajea

egin ahala, desagertu arte. Hala 
ere, oraindik altua da lehen mai-
lako ikasketak (Haur Hezkun-
tza, Lehen Hezkuntza eta antze-
koak) soilik bukatu dituzten he-
rritarren zenbatekoa: 2014an ha-
mar urtetik gorako aiaraldearren 
% 37,7 ziren. Baina datu hori ere 
txikiagotzen ari da urtez urte, 
2006an % 45 baitzen.

Genero ezberdintasunak
Genero aldetik behatuta ere on-

dorio esanguratsuak atera daitez-
ke EUSTATen datuetatik. 

Emakumezkoak dira irakur-
tzen eta idazten ez dakiten aiaral-
dearren gehiengoa ( % 66). Hori 
guztiz lotua dago garai batean an-
dreek eskolara joateko izan zituz-
ten zailtasunekin. Inolako ikas-
keta akademikorik ez duten aia-
raldearren % 59,3 baita emaku-
mezkoa. 

Lanbide Heziketan ere ematen 
dira genero ezberdintasunak. Gi-
zonezkoa da gehiengoa, eta joera 
hori ez da aldatu hamar urteetan. 
Aldatzekotan, okertu dela esan li-
teke: 2006an % 38,7 ziren emaku-
mezkoak; eta % 38,1 2014an. 
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Laudio Ikastola Batxilergoa

Gizartean 
eragiteko 
osotasunean 
heztea xede
Ikasleak protagonista bilakatzeko trebakuntza 
integrala eskaintzen dute Laudio Ikastolan. 
Zientziak eta Giza-Gizarte Zientziez gain,  
batxilergo teknologikoa ere badute.

D ereduan hiru batxilergo 
modalitate lantzen dituzte Lau-
dio Ikastolan. Hala, unibertsi-
tate gradu oro zein goi mailako 
modulu guztietara sartzeko au-
kera ematen dute.

Eleaniztasunaren aldeko bi-
deari jarraiki, Frantsesa ere ira-
kasten da Batxilergoko lehen 
mailan. 

Ordutegiari dagokionez, goi-
zez dira eskola ordu guztiak: 
8:00etatik 15:00etara, hain zu-
zen. 

Gainontzeko ikastetxeeta-
tik tutoretzak eta orientazioak 
bereizten  ditu, ikasleen jarrai-
pen hurbila egiten baita, horre-
la, norberaren behar eta nahien 
araberako aholkularitza berma-
tzen dute.

Horrez gain, ugariak dira es-
kolaz kanpoko ekintzak. Horien 
artean daude aisialdiko begira-
le ikastaroak edo elkarbizitzan 
sakontzeko egiten diren bar-
netegiak Batxilergo lehen mai-
lan. “Museoak, ospitaleak, au-
zoak, unibertsitateak, natura 
guneak, gizarte egoitzak... bisi-
tatzen dituzte txangoen bidez”, 
adierazi du Igor Lujanbio ikas-
keta buruak. 

Nabarmendu duenez, lehia-
keta askotan hartzen dute par-
te, Kultura Ondare Sarian edo 
Urruzuno Literatura Sariketan, 
besteak beste. “Lehen bi edizioe-
tan, duela bi urte eta iaz, Kultura 

Ondarearen Saria jaso genuen, 
eta Irlandara astebeteko bidaia 
egin zuten ikasleek”, erantsi du.

Ikasleak protagonista
Trebakuntza integrala dute la-

nabes, giza eta adimen helduta-
suna lortzeko: “Gure gizartean 
erantzukizunez jokatzeko; egoe-
ra sozio-kulturala aintzat har-
tuz, euskara maitatuz”. Horre-
tarako, azken aldian proiek-
tuen bidez lan egiteari ekin die-
te, ikasleak protagonista bilaka-
tuta. Hala, prozesu autonomoa 
sustatu dute, edukiak eta balia-
bideak eskuratu ostean erron-
kari aurre egiteko lana planifi-
katuz, eta aurkeztuz: “Azken hi-
ruhilekoan, esaterako, ikasleek 
Bilbotik gida turistiko litera-
rioa garatu dute; Kurdistanen 
inguruko ikerketa-lana, Youtu-
berren eragina, Lomce, Urigoiti-
ko artzaina, Kontsumismoa, An-
tzinako Greziara bidaia antzez-
lana, Emakumeen rola egungo 
gizartean, Konpetentzia sozia-
la lantzeko Amurrioko Gazte 
Alaiak...”. 

Lujanbioren aburuz, modu 
horretan lan egiteak eskaintzen 
die ikasleen iniziatibaz hezkun-
tzan eragiteko aukera, martxoa-
ren 8aren harira ikasleek antola-
tutako jardunaldiak, kasu. Sexu 
aniztasuna eta botere harrema-
nak jorratu zituzten ikasleen bi-
dez. 

IRATXE LETONAk (Laudio, 
2001) eta MAIDER RAMIREZek 
(2002, Laudio) prestatu eta gida-
tu dute sexu eta genero erlazioei 
buruzko saioa, besteak beste. 

Ikasleak irakasle izan zare-
te. Zer nolako esperientzia izan 
da?

Egun osoko tailerra egin ge-
nuen genero eta sexu askape-
naren inguruan, Ikastolan hori 
lantzeko beharra ikusten genue-
lako. 

DBH 3-4 eta Batxilergoak har-
tu genuen parte, 200 gazte ingu-
ruk. Ezagutza jolasak, guk sor-
tutako ipuinaren irakurketa… 
egin genituen, baita horren in-
guruko dinamikak ere. Bestal-
de, sexu askapenaren inguruan 
ikasleek hainbat aurkezpen sor-
tu zituzten, informazioa bilatu-
ta. 

Aurrez prestaketarik egin al 
duzue?

Bai. Azaroaren 25aren baitan 
egiteko asmoa genuen, baina 
denbora faltagatik martxoaren 
8rako uztea erabaki genuen. Gu-
tariko batek ipuina idatzi zuen, 

eta hortik atera genituen dina-
mikak. 

Genero aniztasuna lantze-
ko ipuinak sortu dituzue. No-
lakoak dira?

Hiru gertaeretan oinarrituta 
daude. Istorioek egunerokoan 
bizi ditugun eraso edo zapal-
kuntza anitzak islatzen dituz-
te: familia, janzkera eta bazka-
ri bateko egoerak. Irakurketa 
kolektiboki egin ondoren, ikas-
leei horren inguruko galderak 
planteatu genizkien, eztabaida 
emateko.

Dinamikaren bigarren za-
tian proposatu genuen taldeka 
banatu  eta hainbat kontzeptu-
ren inguruko informazioa bila-
tu eta aurkeztea: transexualita-
tea, asexualitatea…

Emaitzarekin pozik?
Bai, oso arrakastatsua izan 

zen, lan erritmo ezberdinak 
suertatu baziren ere.  Hau guz-
tia dinamizatzeko 15 ikasle aritu 
ginen. Izan ere, Ikastolan hain-
bat eraso egon dira. 

Azaroaren 25ean, Emaku-
meen kontrako indarkeriaren 

aurkako nazioarteko egunean 
hainbat ekintza egin genuen, eta  
iruzkin oso matxista eta gogo-
rrak jaso genituen. 

Batetik, komunetan margo-
tutako konpresak jarri geni-
tuen; eta, bestetik, erasotutako 
emakumeen argazki erakuske-
ta egin genuen. Alabaina,  gero, 
horiek apurtu eta neska borro-
kalarien argazkiak jarri. 

Ikasle batek honako mezua 
idatzi zuen komunean perma-
nentearekin: “Mi polla mata a 
perras”. Hori dela eta, gogoeta 
kolektiboaren beharra ikusi ge-
nuen.

Aurrera begira, baduzue bes-
te proiekturik buruan?

Irakasleak oso pozik geratu 
dira. Hasieran zalantzak zituz-
ten, gazteok horrelako zerbait 
proposatzen genuen lehen al-
dia zelako. Harrituta geratu zi-
ren jendearen erantzunarekin, 
eta gu ere bai. 

Etorkizunari begira, tailer txi-
kiagoak egingo ditugu hiru hi-
lero.

IRATXE LETONA ETA MAIDER RAMIREZ
IKASLEEK SORTU ETA DINAMIZATUTAKO PROIEKTUAK 
LANDU DITUZTE LAUDIO IKASTOLAN. DBH-N ETA 
BATXILERGOAN, ESATERAKO, BOTERE HARREMANAK 
AZTERTU DITUZTE.

 “Genero 
eta sexu 
askaparenaren 
inguruan 
Laudio 
Ikastolan 
lantzeko 
beharra ikusi 
genuen”  

“Iraskaleak 
harrituta geratu 
dira jendearen 
erantzunarekin, 
eta gu ere bai. 
Hiru hilero 
tailer txikiagoak 
egingo ditugu 
orain”

 
“Sexu eraso 

ezberdinak 
islatzen dituzten 
ipuinak eta 
dinamikak 
sortu ditugu 
denon artean 
eztabaidatzeko”
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Laudio BHI

Estetikari buruzko 
Lanbide Heziketa 
gauzatzeko aukera

Arte Batxilergoa: 
sormena da lan mundura 
sartzeko giltza

Laudio BHIko bi ikasle, EAEko 
emaitza onenen artean

Arte Batxilergoaren bitartez asko dira lan mundura jauzia ematen duten 
ikasleak. Behin ikasketak bukatuta, besteak beste, kultur ondarearen 
zaintzan, zaharberritzeetan, sorkuntzan, diseinuan, dekorazioan eta 
arte grafikoetan lan egin dezakete.

Irudi pertsonala. Hori du ar-
datz Laudio BHIko edergintza 
zikloak. Rosa Usategiren abu-
ruz, Barakaldo eta Gasteiz bi-
tartean Lanbide Heziketa es-
kaintzen den ikas-eremu baka-
rra da Laudiokoa. 

Isasi auzunean dute eskola, 
eta nahiz eta txikia izan, badi-
tu abantailak: “Ikasle eta ira-
kasleen arteko harremana as-
koz hurbilagoa eta pertsonali-
zatuagoa da”. 

Jardines de Albian praktikak
Trebakuntza Laudion jaso 

arren, bertako eta kanpoko eder-
gintza zentroetan gauzatzen di-
tuzte praktikak, besteak beste, 
Biboko Jardines de Albian. 

“Gure ikasleek, ospe handia 
dute, prestakuntza hobea dute-

lako”, adierazi du. Gainera, ki-
deen interesak hartzen dituzte 
aintzat lehentasunak ezartzera-
ko orduan; besteak beste, etxe-
bizitzaren gertutasuna. 

Horrez gain, Lanbideren bidez 
prestakuntza handitzeko auke-
ra luzatzen dute ile eta azkazal 
apainketetan. 

Ile-apainketari dagokionean, 
nagusiki, 15-17 urteko gazteei bi-
deratua dago eskaintza, DBHko 
ikasketak alboratu dituztenei. 
Pizgarri gisa, klaseak teorikoak 
baino praktikoak direla nabar-
mentzen du Usategik. 

Etorkizunari erreparatuta, 
Lanbide Heziketaren irteerak 
goraipatzen ditu arduradunak: 
“Irratietako iragarkietan egune-
ro entzuten dira adar honetako 
lan eskaintzak”.

Laudio BHI ikastetxeko ikas-
leen artean, badira goia jo du-
tenak ere. Horren adibide dira 
Blanca Atxa edo Irene Luengas. 

Blanca Atxa orozkoarrak ira-
bazi ditu EAEko Kimika Olinpia-
dak, eta beste zentro bateko ikas-
le batekin hartuko du parte Es-
painiar estatuko finalean.

Irene Luengas laudioarrak, be-
rriz, iaz atera zuen EAEko selek-
tibitateko notarik onena.

Kimikan, fin
Maiatzean joango da Madri-

lera Atxa: “Esperientzia aberas-
garria izan da, institututik ate-

ra eta kanpoan dagoena ikuste-
ko balio izan dit”.

Euskadiren izenean joango 
dela-eta, pozik dago: “Harro 
sentitzen naiz. Hiri handietan 
beti egoten da oso jende pres-
tatua eta konpetentzia handia-
goa; baina herri txiki batean ere 
posiblea da gauzak ondo egitea”. 

Betidanik izan ditu gustuko 
zientziak, eta kimikak egunero-
ko bizitza hobeto ulertzeko ba-
lio izan diola dio. “Hala ere,  etor-
kizunari begira, teknologia in-
dustrialaren ingeniaritza ikas-
teko asmoa daukat”, aitortu du 
orozkoarrak.

Laudio BHI da eskualdean 
Arte Batxilergoa duen zentro 
bakarra. Hori dela eta, Aiaral-
deko zein inguruetako hainbat 
gazte bertaratzen dira ikasketak 
gauzatzera. 

Lan irteera ugari
Belen Urutxurturen hitze-

tan, asko dira Arte Batxiler-
goaren lan irteerak. Horien ar-
tean daude Arte Ederretako fa-
kultateko gradu ikasketak; Kul-
tura Ondareen Zaingintza eta 
Zaharberritzea. Sorkuntza, di-
seinua eta artea ere izan litezke 
norberaren egoera ekonomikoa-
ren sostengu. 

Horrez gain, barne diseinua 
eta diseinu grafikoa dira beste-
lako lan eremu batzuk; argazki-
laritza artistikoa edo ilustrazioa 
moduan. 

Edozelan ere, ikasten jarrai-
tu nahi dutenentzat zabala da 
zikloen eskaintza: arte grafi-

koa, zurgintza eta altzarigin-
tza, ikus-entzunezko eta ikus-
kizunen errealizazioa... 

Arte batxilergoko ikasgaiak
Batxilergo ezberdina izan 

arren, baditu beste motekin an-
tzekotasunak  -Giza Zientziak, 
Zientziak edo teknologikoa- 
hainbat arlo berberak baitira. 

Lehen mailari dagokionez, 
adar guztietan bezala, ikasgai 
trinkoak daude: gaztelera, eus-
kara, ingelera, filosofia eta gor-
putz heziketa. Alabaina, arteari 
lotutako bestelako arloak ere di-
tuzte: Bolumena, Arte marraz-
keta, Mundu garaikidearen his-
toria, Artearen oinarriak I eta 
Ikus-entzunezko Kultura I, bes-
teak beste. 

Bigarren ikasturtean, aldiz, 
Artearen oinarriak II, Ikus-en-
tzunezko kultura II, Oinarrizko 
diseinua eta Adierazpen Grafi-
ko-Plastikoaren Teknikak jorra-

tzen dituzte. Urutxurturen esa-
netan, gaur egun 20 ikasle ingu-
ru daude Arte Batxilergoa gau-
zatzen: “Lehen jende gehiagok 
aukeratzen zuen, orain zikloe-
tara jotzen dute”.

Besteak beste, eskulturak egin 
dituzte: “Bolumen ikasgaian 
material ezberdinekin sortu di-
tugu eskulturak: buztinarekin, 
alanbrearekin, polestelenoare-
kin…”. Bestalde, kartoia eta pa-
pera baliatuta hainbat arte lan 
osatu dituzte. Horietako batzue-
kin prestatzen dute erakusketa. 
“Dolumin Barikuan kalean ego-
ten gara margotzen. Orain pa-
tioan muralak egiten gabiltza, 
bi ikasgai uztartuta”, erantsi du. 
Ikus-entzunezko kultura ere jo-
rratzen dute, argazkigintza digi-
tala eta analogikoa, besteak bes-
te: “Zuri-beltzean errebelatzen 
ditugu irudiak, ordenagailue-
kin animazioak sortzen ditugu, 
GIFak, narrazioak, komikiak…”.
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Laudioalde

AITOR LARREA (1972, Galda-
kao) Laudioalde eskolako Tre-
bakuntza Dualaren arduradu-
na da. 

Trebakuntza Dual Espeziali-
zatua abiatu duzue. Zertan da-
tza?

Alternantzian. Bi modalitate 
ditu, trebakuntza duala dago ba-
tetik; eta espezializatua beste-
tik. Lehendabiziko formatuan 
Laudioalden ematen dute  lehen 
ikasturtea, eta bigarrenean en-
presako lana eta eskolak uztar-
tzen dituzte. Espezializatuaren 
adarrak, berriz, urtebete gehia-
go irauten du; alegia, hiru. 

Hirugarren urtean espeziali-
zatzen dira; Eusko Jaurlaritzak 
zehaztutako enpresa estrategi-
koetan, gainera. 

Gure kasuan, Tubacexen egi-
ten da, mantenu zikloetan eta 
operatzaileenean. Euskadin,  
guztira, 12 programa espeziali-
zatu daude, zazpirekin hasi zi-
ren. Pixkanaka, enpresa gehia-
go sartzea da asmoa. 

Noiz ekin zenioten trebakun-
tza dualari?

2012/2013 ikasturtean. Irtee-
ra asko du prestakuntza dualak, 

eskolan trebakuntza jasotzeaz 
gain enpresetan jartzen dutela-
ko praktikan ikasitakoa. 

Orain arte hiru hilabeteko 
praktikak ziren, baina dualak 
urte osoko enpresa jarduna es-
kaintzen du; ondorioz, osoagoa 
da prestakuntza. 

Pertsona balioaniztunak bila-
tzen dituzte enpresek; Tubace-
xek, esaterako, jada “superope-
radoreak” deitzen ditu, kualifi-
katuagoak dira eta. 

Zenbat ikasle daude egun 
ikasketa horiek egiten?

Mantenuko Programa Espe-
zializaturako mekatronika zi-
kloko bost hautagai eskatzen   
dizkigute. 

Orain, produkzioari lotutako 
espezializazioa lantzen ari gara, 
eta 15 ikasleko eskaera egin dute. 

Beraz, nahiz eta gelak 20 ki-
dekoak izan, ezin ditugu tre-
bakuntza dual espezializatura 
guztiak bideratu, ezinbestekoa 
da aukeraketa. Hautaketarako 
orduan, hobekien erantzungo 
dutenengan jartzen dugu arre-
ta, ez baita erraza beti ikaske-
tak eta lana uztartzea. Aberas-
garria eta beharrezkoa da, bai-

na hein batean, bekaldia zein lan
-kontratua gogorra ere bada; en-
presaren arabera ezberdina da 
akordioa, nahiz eta lan-sari an-
tzekoak eduki . 

Eskaintza berria prestatzen 
ari zarete, noiz egongo da es-
kura?

Hurrengo ikasturtean. Be-
raz, aurten hasi direnek aukera 
izango dute prestakuntza dua-
lari heltzeko, hirugarren urtea 
baita espezializazioarena.  

Tubacexek, baina, lau urte-
ra begirako proposamena egin 

zuen; azken urtean, beka bidez, 
nazioartean dituen fabriketan 
(Brasil, Italia...) lan egiteko auke-
ra eskaintzeko. Era berean, bes-
te lurraldetako ikasleak jasoko 
dituzte hemen. 

Duala nori zuzendua dago?
Herritar orori, baina egia da 

mantenu eta fabrikazio meka-
nikoa direla eskualdean irteera 
gehien dituzten dualak, horre-
gatik, inguruetako jende asko 
etortzen da. 

Adina ez da muga, lanerako ja-
rrera baizik. 

AITOR LARREA 
TREBAKUNTZA DUAL ESPEZIALIZATUA ESKAINTZEN 
DUTE LAUDIOALDEN. HIRU URTEREN BURUAN HEZTEN 
DITUZTE LANGILE BALIOANIZTUNAK, ESKOLA ETA 
FABRIKETAKO LANA UZTARTUTA.

 “Lan irteera 
asko du 
trebakuntza 
dualak, 
enpresetan 
jartzen dutelako 
praktikan 
ikasitakoa”

 
“Tubacexek 

lau urtera 
begirako 
proposamena 
egin du, 
azken urtean 
nazioartean 
lan egiteko”

 
“Jaurlaritzak 

zehaztutako 
enpresa 
estrategikoetan 
egiten 
dira dual 
espezializatuko  
praktikak” 

ETHAZI: “Erronkak” 
osatzea ardatz 
duen metodologia 
berria

ETHAZI metodologiaren onu-
rez jakitun, espazio edo ikasge-
la berritzaileak diseinatzen ari 
dira Laudioalden, baliabideak 
bateratu eta berrantolatzen. 
“Era honetan ikasleek taldeka 
hainbat ikasgai lotzen dituz-
ten erronkak erosotasunez lan-
du ahal izango dituzte”, diote 
Ibon Berriozabalgoitia, Jon Gon-
zalez, Maria Barroeta eta Urko 
Olabarria irakasleek.  Zehaz-
ki, irakasgaiak orduka eta  ba-
naka ordez, edukiak konbina-
tzean datza egitasmoa, “Erron-
kak” diseinatzean. “Tradizional-
ki ziklo batetan lortu beharreko 
jakintza irakasgai askeetan ba-
natu da. ETHAZIk era natura-
lean edukiak bateratzea propo-
satzen du, pausoz pauso siner-
giak sortuz”, azaldu dute.  Ho-
rrela, partaideek informazioa 
jaso eta ohiko azterketa siste-
mari aurre egin beharrean, bes-
telako ebaluazio sistema izango 
dute: “Ikasleek informazioa bila-
tzea eta edukiak taldeka modu 
kolaboratiboan lantzea plantea-
tzen du metodologiak, erronka 
jakin bati erantzuna emateko”. 

Nabarmendu dutenez, orain ar-
teko irakasle eta ikasleen arte-
ko arrakalarekin hausten du lan
-moduak. 

Ikasleak, burujabe
Gaur arte irakaslea izan da 

informazio igorle nagusia, eta 
ikaslea jasotzailea. EHTAZIren 
bidez, ordea, elkarlanean lan-
duko dituzte edukiak, “beti ere, 
irakaslea lagun, baina informa-
zio iturri baino, laguntzaile edo 
gidari gisa”. Era horretan ikasi-
tako gaitasunak iraunkorragoak 
eta erabilgarriagoak izango dira 
ikasleentzat. “Metodologia ho-
nen helburua zeharkako gaita-
sunak lantzea ere bada: talde 
lana, IKT-ak, buruaskitasuna, 
autonomia...”. Izan ere, jakintza 
berriak eskuratzeaz gain, auto-
kritika, konpromisoa eta ahoz-
ko komunikazioa garatzeko au-
kera ematen du ereduak. Horre-
tarako, irakasle talde bat ari da 
TKNIKA jasotzen prestakuntza: 
“Era honetan Eusko Jaurlaritzak 
Lanbide Heziketan lehiakorta-
suna indartzeko egindako apos-
tuarekin bat egiten dugu”.
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Zaraobe

Amurrio ingurukoentzako batxilergo ikasketak 
gauzatzeko espazio eta eskaintza zabala

Enpresa eta eskola, 
ikasteko eta lan 
egiteko gune

Zaraobe BHI, nazioartea 
ezagutzeko zubi

Zaraobe BHIk eskolan eta enpresetan trebatzen ditu ikasleak. Proiektu 
teknologiko-didaktikoen bidez prestatzen dituzte. Lanbide Heziketa dual 
espezializatua jarriko dute abian aurki, baita “haizerrota” ere.

Urduña, Aiara, Artziniega eta 
Okondotik gertu egonagatik 
bertako zein Amurrioko ikas-
leak jasotzen ditu Zaraobe BHIk. 
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzaz gain, batxilergoa zein  Lan-
bide Heziketa eskaintzen dute. 

Batxilergoari dagokionez, 
hiru modalitate dituzte: Giza 
zientziak, Zientziak eta Tekno-
logia. 

Ikasleak, gustura
Paula Garcia Balager, esatera-

ko, zientzia adarreko batxilergo-
ko bigarren mailako ikaslea da: 
“Zaraoben ikasteak nire burua 
ezagutzea ahalbidetu dit. Etor-
kizunean gradu edo zikloa egi-
teko prestakuntza ona jasotzen 

dugula pentsatzen duen horie-
takoa naiz”.

 Harekin bat dator Asier Elor-
za Larrea, batxilergo teknologi-
koko kidea ere: “Behar nituen 
baliabide guztiak eman dizkit 
institutuak. Prestakuntza mai-
la egokia izateak eta batxilergoa 
ondo bideratuta egoteak lasaita-
suna ematen dit”. 

Iker Loidi Vadillo, berriz, zien-
tzia batxilergoa gauzatzen ari 
da. Datorren urtean bukatuko 
ditu Amurrion ikasketak. Zarao-
be BHItik gertutasuna eskertzen 
du gehien. Izan ere, nahi zuena 
topatu du bertan: “Zaraoben 
etxetik hurbil betidanik amestu 
dudana ikasteko aukera aurkitu 
dut, bai eta ikasi nahi dudan gra-

dua ere: biologia”. Hezi guneak 
zer eskaintzen dion galdetuta, 
garbi du erantzuna: “Hurbilta-
sunak eta benetan nahi duguna 
kasteko aukerak bihurtzen dute 
ikastetxe on Zaraobe”.

Zaraobe BHIko ikasleek Amu-
rrion ez ezik, atzerrian ere dute 
aukera nola ikasi hala gozatze-
ko. Horren adierazle dira “Eras-
mus++” izendapenari esker gau-
zatzen dituzten trukeak. Ziur-
tagiriak ikastetxearen ibilbi-
dea eta proiektuak aitortzen 
ditu, eta era horretan, bertako 
ikasleek kanpora jotzeko auke-
ra dute; edo, alderantziz, atzerri-
tarrek Amurrion ikas dezakete. 

Europako eskolekin itunak
Horrez gain, Europako hain-

bat ikastetxerekin akordioak di-
tuzte. Aurten, gainera bi itun be-
rri itxi dituzte. Batetik, Holanda-
koa, hiru dimentsiotako fabri-
kazioan oso aurreratuta baitau-
de. Eta, bestetik, Danimarkako 

eskolan alor industriala gara-
tzekoa, “orain arte arreta sozio-
sanitarioan izan dugu hartu-e-
mana”. 

Salernokoekin trukea
Bestalde, iaz abiatu zuten Sa-

lernokoekin “truke soziokultu-
rala”. Batxilergokoei bideratu-
tako programa da, hautazkoa. 
Hala, konpromisoa hartzen du-
ten gazteen etxeetan jasotzen 
dituzte italiarrak. Urrian izango 
dira salernoarrak Amurrion, eta 
otsailean edo martxoan itzuli-
ko diete bisita aiaraldearrek: “4-5 
eguneko egonaldiak izaten dira. 
Salernok historia zein arkitektu-
ra zabala du. Guk hemengo pai-
saia erakusten diegu, eta Euskal 
herriko hiriak”.

Enpresen bidez lan mundura 
sartzea. Hori da Zaraobe BHIko  
helburua, Iñaki Rodrigo zuzen-
dariaren hitzetan. Orain arte 
Lanbide Heziketa duala eskain-
tzen zuten, baina aurki egingo 
dute dual espezializaturako jau-
zia.  Hiru urteko zikloa izango 
da, eta ikasleek Petronor zein Tu-
bacex moduko enpresa handie-
tan gauzatuko dute praktikal-
dia: “Enpresa txikiekin akor-
dioak ditugu ere bai, aurten 12 
tokitan egingo dute lan Zarao-
beko ikasleek”. 

Mantenu arloari dagokionez, 
“Prediktibo” programan har-
tzen dute parte: “Ikasleek ma-
kinak aztertzen dituzte, gailuek 
huts egin aurretik, tresneriaren 
egoera ona bermatzeko”.

 Inguruko fabrika askotan egi-
ten dituzte inspekzioak: “Ikas-
leak 2-3 egunez joaten dira az-
terketak egitera, enpresarekin 
adostuta beti ere”. Hala, maki-
nen bibrazioak, ultrasoinuak, 

haize-ihesak... detektatzen di-
tuzte. Horrez gain, termogra-
fiaren bidez tenperatura azter-
tu eta sistemaren hutsuneak 
identifikatzen dituzte, eta txos-
tena aurkezten diete. “Guretzat 
inportantea da, ikasleak enpre-
sara gerturatzen dituelako”.

Lanbide Heziketa duala
 Rodrigoren arabera, asko dira 

Lanbide Heziketa duala osatze-
ra  hurbiltzen diren pertsonak. 
Aurten, gainera, dual espezia-
lizatua garatuko dute, bi ziklo-
ko prestakuntza hiru urtera lu-
zatuz. 

Ikasturte agendari dagokio-
nez, ekainean hasten dute ikas-
turtea; irailetik otsailera esko-
lan eta enpresan tartekatzen di-
tuzte ikasketak, eta martxotik 
ekainera fabriketan aritzen dira 
lanean. “Espezializatua duala-
ren egokitzapena da. Gaur arte 
enpresa txiki edo ertainetan ari-
tu dira ikasleak. Orain, espezia-

lizazioarekin, fabrika handietan 
ere egingo dute lan, Tubacexen, 
besteak beste.

Haizerrota
Maiatzaren amaieran jarri-

ko dute Lanbide Heziketako pa-
tioan haize-sorgailua. Goi Mai-
lako lehen kurtsoko ikasleek 
hartuko dute parte, besteak 
beste, instalazioan eta munta-
ketan. Horretarako trebakun-
tza jaso dute, eta hainbat bisita 
egin eta gidatuko dute gazteek. 
“Modulu batzuetan haize-sor-
gailuaren barruko portaera az-
tertzen ari dira: mekanika, ins-
talazioa...” Haizerrotaren man-
tenua enpresak egingo du, bai-
na ikasleak ariko dira lanean. 
Horrekin batera, institutuaren 
filosofia eta estrategia indartu-
ko dugu, balioekin batera”. Ar-
duradunak aurreratu duenez, 
ekainerako egongo da funtzio-
namenduan haizerrota; inguru-
ko udalen laguntzari esker.

Hiru Batxilergo mota gauzatu 
litezke Zaraobe BHIn: giza 
zientzien adarrekoa, zientzietakoa 
eta teknologikoa
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Zergatik da garrantzitsua 
haurrek  hizkuntza lantzea?

Umeak ohituratzeko hiz-
kuntza bakoitzaren berezko 
soinuak entzutera. Haurrek 
jolas gisa ikasten dituzte hiz-
kuntzak.

Ingelera, alemaniera eta 
frantsesa irakasten diezu. 
Zer dela eta hautatu zeni-
tuen  hizkuntza horiek?

Nire ibilbide profesionala 
lotuta egon da beti nazioar-
tearekin. Alemaniera lantze-
ko jatorriz bertakoa den ira-
kaslea dut. 

Metodologia aldetik, el-
karrizketak hobesten ditu-
zu. Zer ba?

Hizkuntzak hitz egiten 

praktikatzen dira, horrega-
tik eskaintzen ditugu gure es-
kolan beharren arabera mai-
la guztietara egokitutako so-
lasaldiak edo ikastaroak. As-
kok bidaiatzea dute helburu, 
horregatik ditugu bidaiarien-
tzako ingelera ikastaro labu-
rrak, eta azterketa ofi zialeta-
rako “speaking-a” ere lantzen 
dugu. 

Eskolaz kanpo hainbat saio 
ematen duzu.  Bada gailen-
tzen den profi lik?

Hiru profi l nagusitzen dira: 
Lehen eta Bigarren Hezkun-
tzako ikasleena, titulu bila da-
biltzan unibertsitarioena, eta 
lana dela kausa hizkuntzaren 
ezagutza areagotu edo sendo-
tzea nahi dutenena.

ROCIO EZQUERRA VIVANCO 
3 URTETIK GORAKOEI EMATEN DIZKIE 

ESKOLAK  LAUDIO LANGUAGE SCHOOLEN.

Onak al dira etxerako lanak ume eta nerabeen hezkuntzarako? Ondorio negatiboak ote dituzte? Beste mota bateko ariketa 
edo dinamikak planteatu beharko lirateke? Itziar Urkijo eta Koldo Gilsanz adituen arabera, gabezia ugari du gaur egungo 
hezkuntza sistemak.  

Etxerako lanak, haur eta nerabeen 
hezkuntzari gehitutako zama

“Etxerako lanak ez dira ezin-
bestekoak”. Argi du Koldo Gilsanz 
psikologo amurrioarrak. “Balia-
garriak izan daitezke baldin eta 
ikasleen autonomia eta lan gai-
tasuna areagotzen laguntzen ba-
dute”, azaldu du, baina gaineratu 
du gaur egun lagungarri izatetik 
urrun daudela, “bigarren maila-
ko ondorioak” dituztelako. “Etxe-
rako lanak eta eskolatik kanpoko 
ekintzak direla kausa, Lehen Hez-
kuntzako haur batzuk 10-11 ordu-
ko jardunaldiei aurre egiten diete 
egunero”. Horrek “nekea eta satu-
razioa” sortzen ditu, haren ustez: 
“Kontzentrazioa gutxitzen da eta 
haurren berezko jakin-mina ito”. 

Unibertsitatean ikusten ditu 
amurrioarrak horrek dakartzan 
ondorioak. “Unibertsitatera hel-
tzen diren ikasleen heldutasun 
maila geroz eta baxuagoa da: tu-
toretzetara gurasoak lagunduta 
iristen direnen kasuak areagotu 
dira”. Horregatik, etxeko lanak, 
“lagungarriak” baino, “oztopo” 
direla pentsatzen du psikologoak. 

Harekin ados dago Itziar Urki-
jo Cela psikopedagogo laudioa-
rra: “Ez du zentzurik klasean ku-
deatu ezin izan den teoria etxera 
bideratzeak”. Gakoa “metodolo-
gian” dagoelaz ziur dago aditua: 
“Gaur egungo hezkuntza sistema 
oso oinarritua dago konduktis-
moan, galdera bati erantzun bat 
ematean. Industrializazioko pro-
zesua imitatzen dugu: geroz eta 
gehiago ekoiztea dugu helburu”. 

Badaude alternatibak
Etxerako lanekiko alternatibak 

garatu daitezkeela ziurtatu dute 
biek ala biek. 

Hezkuntza sistemak “hainbat 
alderdi” zaindu beharko lituzke, 
Gilsanzen aburuz: “Lehenik eta 
behin, irakasleen arteko koordi-
nazioa egon beharko da etxerako 
lanen karga erregulatzeko”. 

Haurren interesetan oinarri-
tzen diren gaiak lantzea funtsez-
kotzat du, ordea, Urkijok. “Lehen 
Hezkuntzan gelan eta haien bizi-
penekin harremana duten edu-
kiak landu beharko dira”, azaldu 
du, “Bigarren Hezkuntzan, ordea, 
heldu arora bideratutako egoerak 
planteatu ahalko lirateke”. 

Metodologia proposamenak
Urkijok, bere aldetik, teoria 

praktikarekin uztartzea pro-
posatu du:“‘Flipped classroom’ 
izeneko metodologia baliatzen 
da Finlandian: irakasleak kla-
sean emango duen teoria guztia 
ikus-entzunezko formatuan bi-
deratzen da etxera, gero klasean 
modu praktikoan lantzeko”.

Beste bi ideia plazaratu ditu 
Gilsanzek. Klaseko ordutegiaren 
barruan “lan autonomorako tar-
teak” uztea da bat: “Modu horre-
tan ziurtatu egiten  dugu lanera-
ko giroa eta baldintzak ematen 
direla,  eta ikasleek beraien pro-
zesuaren erantzukizuna hartzen 
dute”. 

Beste proposamena etxerako 
lanen zati bat “aukerazkoa” iza-
tea da, “autonomia sustatu eta 
ikasleen interesak kitzikatzeko”. 

Hala ere, etxerako lanik gabe 
ere funtzionatu ahalko litzate-
keela erantsi du Urkijok. “Gaur 
egun existitzen dira etxerako la-
nik gabeko metodologiak dituz-
ten hezkuntzak”, azaldu du. 

“Eskola libre eta demokrati-
koak” jarri ditu Gilsanzek ho-
rren adibide gisa. “Ikasleek be-
raien erritmora ikasten dute esko-
la horietan, beraien interesei ja-
rraituta. Proiektuka egiten dute 
lan, eta horietariko batean sakon-
tzeko gogoa izanez gero, etxera 
eraman dezakete lana, haien au-
kera da”. 

Zer egin dezakete gurasoek?
Bi adituek nabarmendu dute 

gurasoen egitekoa oso garrantzi-
tsua dela. “Askok euren gain har-
tzen dute eskolako lanen erantzu-
kizuna”, zehaztu du Gilsanzek, 
“eta modu horretan ez da ikas-
leen autonomia sustatzen”. 

Zentzu horretan, etxerako lane-
tan “esku hartzerik ez egitea” go-
mendatzen die Urkijok helduei. 
“Etxerako lanak gurasoek egiten 
badituzte, pilota handitu egingo 
da. Seme-alabek ebatzi behar dute  
etxerako lanak egiteko gai diren 
edo ez”.  

Gurasoen eginbehar garrantzi-
tsuena bestelakoa dela defenda-
tzen du Gilsanzek: “umeak haur 
gisa jolasteko denbora librea due-

Itziar Urkijo Cela
Psikopedagogoa

Koldo Gilsanz Bravo
Psikologoa

 “Etxerako 
lanak ez dira 
beti existitu, 
eta ez dut 
uste betirako 
existituko 
direnik”

 
“Etxerako 

lanak ez dira 
ezinbestekoak, 
baina lanerako 
gaitasuna eta 
autonomia 
garatzen 
laguntzen dute”

Erreportajea

la bermatzea. Guraso batzuk ke-
xatzen dira ez direlako gai senti-
tzen seme-alabei hainbat lanekin 
laguntzeko”, adierazi du, ”baina 
gurasook beti lagundu dezakegu 
nola edo hala: motibazioa susta-
tzen, frustrazioak nola kudeatu 
irakasten edota seme-alabek egi-
niko ahaleginak baloratzen, esa-
te baterako”. 

“Etxerako lanen tradizioa hor 
dago, eta ez da egun batetik bes-
tera aldatuko”, dio Itziar Urkijok. 

Edozelan ere, baikorra da psi-
kopedagogoa. “Etxerako lanak ez 
dira beti existitu, eta ez dut uste 
betirako existituko direnik”.

Hortaz, hezkuntza eta hezike-
ta sisteman bada zer hausnartu 
eta aldatua. 

publizitatea
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Kultura

Testua Txabi
Alvarado Bañares

1867ko abenduaren 18an jaio 
zen Joaquin Barbara y Balza 
margolaria Laudion, Aldaiko 
etxean. 150 urte igaro dira ordu-
tik hona. Urteurren hori profi -
tatuta margolariaren biografi a 
argitaratu nahi du Egoitz Ber-
naolak.

Hiru urte baliatu ditu histo-
riazale laudioarrak Barbara y 
Balzari buruzko liburua idaz-
teko, baina duela urte gehiago 
hasi zen margolariaren ibilbi-
dea ikertzen, artikulu laburra 
plazaratu baitzuen Aunia aldiz-
karian 2003an. 

“Artistaren familiarekin ha-
rremanetan jarri nintzen or-
duan, eta informazio asko 

eman zidaten”, azaldu du Ber-
naolak, “orduan bururatu zi-
tzaidan lan sakonagoa egin zi-
tekeela”.

Egilearen hitzetan, datu gutxi 
daude Barbara y Balzaren ingu-
ruan, “eta horietako asko gaizki 
daude, gainera. Hil ostean ahanz-
turan erori zen bere fi gura. Iker-
tzeko interesgarri bilakatzen 
zuen horrek guzti horrek”.

Liburuaren idazketa prozesua 
“luzea eta zaila” izan dela adierazi 
du. “Konplexua da garai horreta-
ko margolariei buruzko informa-
zioa topatzea”, dio Bernaolak.  Joa-
quin Barbara y Balzaren kasuan, 
gainera, zailtasun gehiago dago, 
“askotan ez zituelako bere koa-
droak sinatzen eta informazio gu-
txi dagoelako bere bizitzako eta-
pa batzuen inguruan”.  Artxiboak 
eta argitalpenak arakatuta bildu 

du Bernaolak informazio gehie-
na. Familiaren laguntza “oso han-
dia” izan dela nabarmendu du li-
buruaren egileak: “Oso ondo har-
tu dute proiektua, ilusio handia-
rekin, hori eskertu nahi dut be-
reziki”.

Laudioren eragina
Madrilgo Prado Museoan dau-

de Joaquin Barbara y Balzaren la-
nik ezagunenak. Baina Bernaolak 
aukera izan du margolariaren la-
nik “intimoenak” aztertzeko, fa-
miliak duen bilduman. 

“Erretratuengatik da Barbara y 
Balza ezaguna, baina familiaren 
bilduman arakatuta ikusi ahal 
izan dut askoz estilo gehiago jo-
rratu zituela”, argitu du Bernao-
lak, eta gaineratu du “Laudioren 
eragina” nabarmena dela artista-
ren lanetan, “berarentzat egiten 

zituen koadroetan, batez ere. Uda 
guztietan etortzen zen Laudiora, 
eta inguruko paisaiak margotzen 
igarotzen zituen egunak”.

Liburua idatzita dago dagoene-
ko, eta Arabako Foru Aldundiare-
kin hitz egiten ari dira argitara-
tzeko. “Aurten plazaratzea izan-
go litzateke idealena, 150. urteu-
rrenarekin bat egin dezan”, jaki-
narazi du..“Liburu  akademikoa” 
dela adierazi du Bernaolak, baina 
gaineratu du ez duela “datu kata-
logo soila” eskaini nahi izan. “Ar-
tistaren alde gizatiarra islatu nahi 
izan dugu, bizi izan zituen garaie-
tako testuinguruan jarrita”.Gau-
zak hala, Barbara y Balzaren bizi-
tzaren nondik norakoak gertutik 
ezagutzeko parada izango du ira-
kurleak, margolaria jaio zenetik 
Santanderren bere buruaz beste 
egin zuen arte.

Aurten 150 urte beteko dira Joaquin Barbara y Balzaren 
jaiotzatik. Hiru urte behar izan ditu Egoitz Bernaola historia 
zaleak margolari laudioarraren bizitzari eta ibilbideari 
buruzko liburua osatzeko. 

Argitaratu gabeko lan ugari ezagutzeko aukera izan du 
Bernaolak, eta horrek balio izan dio sakontzeko artistak 
Laudiorekin eta eskualdearekin zuen harremanean. Laster 
plazaratuko du liburua idazle laudioarrak.

Liburu batean islatuko dute Joaquin 
Barbara y Balza margolariaren bizitza

Joaquin Barbara y Balzaren erretratua, margozten zegoela eginikoa.  Barbara familiaren bilduma

Egoitz 
Bernaola Luxa
Liburuaren egilea

 
“Laudioren 

eragina 
nabarmena 
da Barbara 
y Balzaren 
lanetan”
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Testua Txabi
Alvarado Bañares

2013an argitaratu zenuen 
“Standby” liburua, baina 
orain hasiko zara aurkez-
ten. Zer dela eta?

2013an argitaratu nuen li-
burua, La Ovejita Ebooks ar-
gitaletxearekin. Juan Navi-
dadek kudeatzen du egitas-
mo hori. 

Gaur egun New Yorken bizi 
da, baina Gasteizen ezagutu 
nuen nik, bertako lagun ba-
tzuen bidez. La Botica aldiz-
kari literarioan kolaboratzen 
nuen, eta  aldizkariaren bi-
dez kontaktatu nuen berare-
kin. Autoedizioan oinarritu-
tako argitaletxea da La Ove-
jita Ebooks. Juan Navidad di-
seinua egiteaz arduratzen da 
eta idazleak egiten ditu gero 
liburuaren kopiak. 

Orain arte unibertsitate-
ko ikasketetan buru-bela-
rri egon naiz. Lana  argitara-
tzean eskuz esku igaro zen, 
baina orain dut hobeto mu-
gitzeko asmoa.

Zer nolako olerkiak topa-
tu daitezke liburuan?

2005-2009 urteen artean 
idatzi nuen liburua. Zaharra 
da, beraz. Poesia estilo inti-
mista eta erromantikoa ba-
liatzen dut, munduaz kexa-
tzeko tarte bat utzita betie-
re. Poesia iradokitzailea dela 
esango nuke, batez ere.  Este-
tikan oinarritzen naiz, errit-
moa duela bermatuta, jaki-
na. Gaur egun idazten ditu-
dan olerkiekin alderatuta ez-
berdina da, askoz poesia so-
zialagoa egiten ari naiz orain.

Gasteizen bizitzen egon 
nintzen garaian asko idatzi 
nuen, eta saiatu naiz liburu 
berriak plazaratzen. Proiektu 
berriarekin nago orain. “Los 
bolsillos de los héroes”    dei-
tuko da, eta ezberdintasun so-
zialak izango ditu hizpide.

Antzezlanak idatzi ditut 
baita. Duela urte batzuk nire 
obra bat estreinatu zen Gas-
teizen, “Mohamed arrantza-
lea”. 

Errezitaldiak egiteko as-
moa duzu. Non?

Patxi Urkijo zinemagilea-
rekin hitz egin dut aurkezpe-
nak egiteko. Bi emanaldi es-
kaini nahi ditugu Laudion, 
Kultura Etxean bata eta Li-
burutegian bestea. Gastei-
zen eta Bilbon ere dut libu-
rua aurkezteko asmoa. Hala 
ere, liburua Laudioko Zuhai-
tza liburudendan erosi daite-
ke, eta Euskal Herriko Liburu-
tegien Sarearen bidez ere es-
kuratu daiteke. 

Zinema munduan ere ari-
tu zabiltza murgilduta.

Hainbat film laburretan 
hartu dut parte, aktore zein 
gidoilari gisa. Bocado Films 
ekoiztetxearekin nabil la-
nean. 

Bi proiektu ditugu eskuar-
tean. “Instantes” da horieta-
ko bat, bi emakumek tangoa-
rekin duten harremana kon-
tatzen duen film luzea. Uru-
guaiko telebista interesatu da 
proiektu horretan. Bigarrena 
“Guarda mi secreto” da, Pilar 
Lloves Masiden eleberri ba-
tean oinarritua, eta Gastei-
zen girotua egongo dena.

“Poesia estilo 
intimista baliatzen 
dut liburuan”

ROBERTO DOMINGUEZ SANCHEZek 
(Laudio, 1980) 2013AN PLAZARATU ZUEN 
BERE LEHEN OLERKI LIBURUA. ERREZITALDI 
POETIKOAK EGITEARI EKIN DIO ORAIN.

Testua Txabi
Alvarado Bañares

Egun berean ospatuko dira 
aurten Koreografia Lehiaketa eta 
Parke Eguna: urriaren 7an. Hala 
aurreratu du bi ekitaldien antola-
tzailea den SOS Laudioko Lamu-
za Parkea plataformak.

Plataformatik adierazi dute au-
rreko urteetan “Lamuzatik kan-
po” egin dela Koreografia Lehia-
keta, “parkean ez baita egon be-
rau burutzeko espazio aproposik, 

baina lekuz aldatzeko ideia izan 
dugu beti”. Gauzak hala, aurten-
go edizioa Kasino berrituan egin 
ahal izatea espero dute platafor-
mako kideek. Bertan egin ezin-
go balitz Parke Egunean jarri ohi 
den karpan gauzatuko litzateke. 

Parke Egunaren hirugarren 
edizioa izango da aurtengoa eta, 
ohikoan bezala, herriko dozena-
ka elkarte, eragile eta norbana-
kok hartuko dute parte antola-
kuntzan. Koreografia lehiaketa 
egiten den hirugarren aldia ere 
izango da. SOS Lamuza parkea 

plataformatik jendea animatu 
nahi izan dute lehiaketan parte 
hartzera, “behin oinarriak aur-
keztuta”.

Kasinoa, udarako amaituta
Apirilaren hasieran jakinara-

zi zuen Arabako Foru Aldundiak 
86.325 euro gehiago inbertituko 
dituela kasinoko terraza erabil-
garri egiteko. 916.328 euro balia-
tuko dira guztira eraikina era-
berritzeko. Urtarrilean hasi zi-
ren obrak, eta udara arte luza-
tzea aurreikusi dute.

Urriaren 7an egingo dira 
aurtengo Koreografia 
Lehiaketa eta Parke Eguna

kultura
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Testua Izar Mendiguren
Argazkia Javier Ruiz LIlI

Ahalik eta jaurtiketa gutxie-
nekin pilota zuloan sartzea. 
Horra Pitch & Putten funtsa. 
Makilek eman diote izena Irlan-
dako kirolari. Arbietokoa da ja-
torri Irlandarreko kirola prakti-
katzeko Euskal Herriko zelai ba-
karra, nahiz eta EAEn jolasteko 
beste lau gune egon. 

Golfarekin makina bat ezber-
dintasun ditu. Batetik, zuloen 
arteko distantzia: “40-90 me-
trora daude, golfean 300-400 
metrora dauden bitartean”. 
Bestetik, alfonbratik botatzen 
da beti pilota, hots, zulo bakoi-
tzaren irteera puntutik.  Matxa-
len Petralanda Inbarri elkarte-
ko kideak azaldu duenez, “tee” 
deitzen zaio irteera guneari, 
eta “green” zuloari. Guztira, 18 
zulo dituzte Urduñako zirkui-

tuan. Gune bakoitzak berezko 
‘handicapa’ du, zailtasun maila 
adierazteko txartela: “1etik 18ra 
daude zenbakituta. Zenbat eta 
zenbaki txikiagoa izan, orduan 
eta konplexuagoa da. Adibidez, 
Urduñan lehen zuloak 1 zenba-
kia du, beraz, hori da hemengo 
ibilbideko zulo zailena”. 

Horrez gain, panelen bidez 
zehaztu dute “greenera” da-
goen distantzia, bandera zen-
bat metrora dagoen jakiteko.  

“Golfa praktikatzeko zegoen 
gunea egokitu dugu. Ingurua 
ederra izanik, Pitch & Putt ze-
laia eraikitzeko aukera ikusi ge-
nuen”.

Guztientzako kirola
Petralandaren iritziz, edo-

nori bideratuta dago jarduera: 
“Gurasoek, aiton-amonek, se-
me-alabek, gazteek... guztiek 
joka dezakete”. Arauei dagokie-
nez, jokalariek pilota zuloratze-

ko hiru saiakera izaten dituz-
te: “Batzuk gutxiago behar di-
tuzte, eta beste batzuk gehiago. 
Zenbat eta kolpe gutxiagotan 
sartu, hobe”. Banaka edo talde-
ka jolas liteke, baina lau partai-
de egon daitezke gehienez gune 
bakoitzean.  

Hala, erabiltzaileen eskura 
jartzen dute beharrezko ma-
teriala: pilotak eta eskuin zein 
ezkerrentzako makilak. Erabil-
tzaile bakoitzak “Greefie” txar-
tela ordaindu behar du zirkui-
tua osatzeko; Euskadiko Pitch 
& Putt elkarteko kideentzat 10 
€ balio du partidak, eta gaine-
rakoentzat 12€. “Ibilbidea osa-
tzeko ez dago denbora muga-
rik, abileziaren arabera 2-5 ordu 
behar dira”, zehaztu du Inbarri-
ko kideak. 

Kirola ezagutarazteko ikas-
taroak antolatuko dituzte Ur-
duñako Udalarekin batera. 
Apirilaren 30erako, baina, era-

kustaldia eta ate irekien jardu-
naldia prestatu dituzte. Hor-
tik at, asteazkenetik igandera 
-10:00etatik 20:00etara- ego-
ten da zabalik kirol gunea: “Ez 
da erreserbarik egin behar, aski 
da bertaratzea”.

Urduñako zelaian egin dira 
Kataluniako Openean parte 
hartzeko sailkapen probak. 

Urtarriletik gaur arte, larun-
batero egon da norgehiagoka. 
“Hala ere, hori ez da praktika-
rako oztopo; denentzat tokia 
dago, zuloak libre egoten dira”. 

Laster barru Iberiar Opena jo-
katuko da bertan Galiziako, Ka-
taluniako eta Frantziako elkar-
teetako kideen artean. “Aurten 
Norbegian izango da Mundu-
ko txapelketa, eta hara joateko 
lehiatzen ari dira hemengo jo-
kalariak”. 

Partidak publikoak eta 
doakoak dira, “10:00etatik 
13:00etara izaten dira”. 

“Pitch & Putt” kirola praktikatzeko zelaia egokitu 
du Inbarri elkarteak Urduñan. Arbietoko kirol 
gunean 18 zuloko ibilbidea eraiki dute. Apirilaren 
30ean egingo dute ate irekien jardunaldia;  eta 

erakustaldiaz gain,  lehen aldiz praktikatzeko 
aukera eskainiko dute. “Adin eta sasoi guztietako 
pertsonei bideratutako kirola da, oso erraz 
ikasten da”, dio Matxalen Petralandak.

Pitch & Putt: Irlandako kirola 
Urduñako zelaian

18 zuloko ibilbidea du Urduñako Pitch & Putt zelaiak.  

Duela bi asteburu izan zen 
Frantziako Rosenauko lasterketa. 
Bertan parte hartu zuen Ione Bas-
terra orozkoarrak, eta emaitza ona 
eskuratu zuen, hirugarren sailka-
tu zen eta. Sentsazio onekin buka-
tu zuen ibilbidea kirolariak: “Noi-
zean behin badira egunak zein-
tzuetan bide onetik zoazela 
ikustea beharrezko den”. Podiuma 
zapaltzeko aukera ez ezik, iazko 
marka 10 segundo gutxitzea lortu 
zuen.

Ione Basterra 
Rosenauko proban 
hirugarren

Amurrioko Txirrindulari Elkar-
teak bi txapelketa antolatu ditu 
astebururako. Apirilaren 29an 
10:00etan abiatuko da lehena, 
junior mailakoen Euskal Herria 
torneoaren barnean dagoen II. 
Amurrioko Sari Nagusia, hain zuzen. 
Bigarrena XLII. San Jose Saria izan-
go da, Arabako kadeteentzat anto-
latua. Hitzordua maiatzaren 1ean 
izango da, 11:00etan. Bestalde, Julen 
Garcia eta Aner Moreno Arabako 
selekzioarekin arituko dira Gipuz-
koako Klasikoan lehiatzen.

Bi txirrindula 
proba egongo 
dira asteburuan 
Amurrion 

Arespalditzako eta 
Amurrioko Trailen 
datak aurkeztu 
dituzte

Maiatzaren 20an egingo dute 
Arespalditzako II. traila, 16:45ean. 
Antolatzaileek adierazi dutenez, 
gainera, mendi ibilaldia egingo 
dute egun berean, 16:00etan.  Bes-
talde,  ekainaren 17an izango da  
Amurrioko Traila. Seigarren edi-
zioa izango da aurtengoa, eta 
izen-ematea zabaldu dute dagoe-
neko www.kirolprobak.com web-
gunean. 

Kirola
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Apirilaren 3oean, igandean, 
izango da Aiarako bigarren Men-
di Duatloia. Iaz antolatu zuten au-
rreneko aldiz, eta jende ugarik 
hartu zuen parte. Partaideen ar-
tean makina bat sari banatuko di-
tuzte, baina ikustera bertaratzen 
direnek ere izango dute horreta-
rako aukera, bizikleta bat zozke-
tatuko baitute. Txartelek euro bat 
balioko dute.

Izena emateko epea hilaren 
28an bukatuko da. Modalitateei 
dagokienez, norbanakoak zein bi-
koteak arituko dira nor baino nor. 
Hortaz, banaka ala binaka lehia-
tu ahalko da.

Ibilbidearen ezaugarriak
Ibilbideari erreparatuz, 4.7 kilo-

metroko bidea zeharkatu behar-
ko dute lasterka, 17 kilometro bi-

zikletaz eta, bukatzeko, beste 2 ki-
lometro arineketan. Antolatzai-
leen esanetan, ez da bista ederrik 
faltako, bi bira emango baitituzte 
kirolariek Pagonabarra menditik, 
besteak beste.

Ibilbidearen inguruko xeheta-
sunak topa litezke wikiloc progra-
man, “Aiarako Mendi Duatloia” 
facebook orrian eta antolakun-
tzak sareratutako bideoan. 

Aurreratu dutenez, partaide 
guztiei galtzerdiak oparituko 
zaizkie oroigarri modura. Norba-
nakoentzat 5.30 euro balioko du 
izen-emateak, eta taleen kasuan 
10.30 euro. 

Irteera ordua adinka
Adinaren araberakoa izango da 

irteera hurrenkera.  2007 eta 2010 
urteen artean jaiotakoak izan-
go dira ateratzen aurrenekoak, 
10:00etan, hain zuzen. Ordu erdi 
beranduago, hots, 10:30ean izan-
go da 2004 eta 2006 artean jaio-
takoen txanda. Lasterketa nagu-
sia, hau da, helduena, 11:00etan 
hasiko da. Eguerdian izango da 
sari banaketa.

Ozono bidezko garbiketa,
eskualdera iristear dagoen iraultza

Garbiketari buruzko hitzaldia eskaini zuen Ozo-
no Izadik apirilaren hasieran Laudion. Bertan par-
te hartu zuen Valentin Casasek, Espainiako Garbi-
keta Institutu Teknikoko (ITEL) zuzendariak. Gar-
biketaren munduan oso ohikoak diren eta erabil-
tzeari utzi beharko liratekeen produktuak aipatuaz 
hasi zuen solasaldia Casasek. ITELeko arduradu-
nak ziurtatu zuen kloroa, desinfektaketak, erabile-
ra anitzeko garbiketa produktuak edota aire-giro-
tzaileak osasunarentzako arriskutsuak direla, eta 
gaineratu zuen ez dutela balio garbiketa integra-
la bermatzeko. 

Hori dela eta, garbiketa teknika eta baliabide be-
rriak garatzen ari dira institutuan. Ozonoak eskain-
tzen dituen aukerak aztertzen ari dira orain. Desin-
fektatzeko botere handia duen gasa da ozonoa, eta 
urarekin nahasten denean  ezaugarri bereziak ga-
ratzen ditu: edateko aproposagoa bihurtzen da li-
kidoa, eta oso egokia da bakteriak deuseztatzeko. 

Ildo beretik doa ur ionizatua: “Edozein gune xa-
boia baliatu gabe garbitzeko balio du”, ziurtatu du 
institutu teknikoko kargudunak. 

Sistema berritzaile horiek, baina, badute desa-
bantaila handia: ez direla batere errentagarriak gar-
biketa produktuak saltzen dituzten enpresa han-
dientzat, erabateko garbiketa produktu kimikorik 
gabe gauzatzea ahalbidetzen dutelako. “Garbiketa 
sistema hau oztopatzen saiatzen ari dira”, azaldu 
du Casasek, eta gaineratu du oso sistema merkea 
dela, “ozonoa edo ur ionizatua sortzeko tresneria 
baino ez da eskuratu behar”. 

Hori eskaintzeari ekin diote Ozono Izadi Garbi-
ketak-ko kideek. 15 urte daramatzate garbiketaren 
munduan lan egiten. Eredu horretako garbiketak 
egiten dituzte,  beste hainbat zerbitzu eskaintzea-
rekin batera; aholkularitza edota tresneriaren sal-
menta tartean. Casasen hitzetan, “mota horretako 
garbiketan dago etorkizuna”.

Garbiketa integrala produktu kimikoak baliatu gabe egitea ahalbidetzen du ozonoak. Hori azaldu zuen Espainiako Garbike-
ta Institutu Teknikoko zuzendaria den Valentin Casasek hilaren hasieran Laudion emandako hitzaldian. Aiaraldean badago 
jadanik teknika horiek eskaintzen dituen egitasmoa: Ozono Izadi Garbiketak, 15 urteko ibilbidea duen enpresa.

Valentin Casas eta Juan Ramón Merino Izadi Garbiketako zuzendaria.

Pagonabarra birritan zeharkatuko 
du Aiarako bigarren Mendi duatloiak

“Santa Luziako kilometro 
bertikala”, bigarrenez

Maiatzaren 27an egingo dute 
“Santa Luziako kilometro berti-
kala”. Azkenaldian mendian ko-
rrika aritzeko joera nabarmen 
areagotu dela eta, partaide kopu-
rua mugatuko dute. 100 lagunek 
izango dute soilik lasterka aritze-
ko aukera. Norbanakoek zein bi-
koteek izango dute parte hartze-
ko parada. 5 euro balioko du ize-
na emateak, eta Laudioko Olim-
pus eta Amurrioko Ortu kirol 
dendetan egin ahalko da.4.200 
metroko krono igoera izango da 

proba. Ugarte Plazan abiatuko 
dute 10:00etan, gero Errekabie-
tatik igaroko dira Santa Luziara 
heltzeko. Bertan hamaiketakoa 
egongo da, trikitilariek girotuta. 

Lasterketako emakume zein gi-
zon garaileek kiloko txuleta, txa-
pela eta ardo botila irabaziko di-
tuzte. Bigarrenek, ordea, kirola 
egiteko materiala. Lehen eta biga-
rren bikoteek ere izango dute sa-
ria, baita iazko marka  hobetzen 
duenak ere. Kide orok jasoko du 
kamiseta oroigarri gisa.

Apirilaren 30ean Euskadiko 
Trial proba jokatuko da Amu-
rrioko San Jose auzoan. 9:30ean 
ekingo diote motorren lehia-
ri, eta goiz osoa iraungo du txa-
pelketak. Antolatzaileek adiera-
zi dutenez, sariketaren hama-
bigarren edizioa izango da aur-
tengoa. 

Espainiako txapelketan lehia-
tuko dira Ane Miren Arregi eta 
Edorta Codou Amurrioko judo-
kak. 

Apirilaren 2an Euskadiko txa-
pelketa irabazi zuten, eta ondo-
rioz, maiatzean Espainiako ki-
rolari onenekin lehiatuko dira, 
Ane Muñozekin batera.

Euskadiko Trial 
proba jasoko du 
Amurriok

Ane Miren Arregi 
eta Edorta Codou 
judokak, puntan

Arrakastatsua izan zen lehen edizioa.  aiaraldea.eus

BEREBIZIKOA zure ongizate eta osasunerako Lehendakari Agirre z/g, Orozko
665 724 947

publierreportajea

kirola
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Herriko plaza

Argitaratu Aiaraldea Egunkarian eta webgunean
nahi duzun eskela edo agur mezua.

Urteurrenak
Oroigarriak
Esker-onak

Eskelak

Informatu eskelak@aiaraldea.eus-en

@
BIDALI 
ZUREA! 

Idatzi zure mezua eta bidali 
argazkia  agurrak@aiaraldea.eus
helbidera maiatzaren 5a baino 
lehen.

ZozketaEskelak
PITCH & PUTT

Denborapasak

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

ZAILAERRAZA

Ane
Zorionak abuztu! Ez espero 
opari gehiagorik memelo. Lotsa 
asko pasa dezazula espero dugu. 
Mila musu! 

Maialen eta Maite

Claudia
Zorionak Claudia zure bedera-
tzigarren urtebetetzean! Asko 
maite zaitut “miniyo”. 
Muxu bat!

Ama eta familia

Nerea
Zorionak Nerea! Apirilaren 28an 
zure urtebetetzea izango da 
horregatik muxu handi bat bi-
daltzen dizugu.

Edorta eta Edorta txiki

Arrate
Zorionak politta! Muxu 
pila-pila bat zure lagunen
 partez! 
Maite zaitugu txikitxo!

Elur, Leire eta Izaro

Ezagutu Urduñako PITCH & PUTT. Parte hartu
www.aiaraldea.eus web atarian.
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Kontra

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
Helbidea: Nerbioi Kalea 1, 3. esk. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak: 94 656 85 54/688 62 59 00 
Web-gunea: www.aiaraldea.eus
ERREDAKZIO OHARRA: Aiaraldea 
Egunkariak ez du bere gain hartzen iritzi 
artikuluetan, gutunetan zein egindako 
elkarrizketetan adierazitakoaren 
erantzukizuna.

Zankueta Poligonoa
z/g – Amurrio, Araba.

Tlfnoa: 902 210 215 
info@cuadrabus.com

Telleria 2 01400 Laudio
(Araba)

94 672 65 43
info@grafi ksarea.com

Codou
Ba
JAIOTERRIA
SENEGAL

BIZILEKUA
URDUÑA

Mundutik Aiaraldera
NOR 

Codou Ba

NONGOA

Dakar (Senegal), Afrika 
mendebaldea. 14 
eskualdek osatzen dute 
Senegal, eta Dakar eta 
Couba dira bertako hiri 
nagusiak.

BIDAIAREN XEDEA

Haurrak hezteko etorri 
zen Euskal Herrira.

AZALERA

196.712 kilometro karratu

BIZTANLEAK

14,7 milioi

HIZKUNTZAK

Frantsesa da hizkuntza 
ofi ziala, baina etnia 
bakoitzak bere hizkuntza 
edo dialektoa du. Wolofa 
gorakada handia izaten 
ari da. 

BITXIKERIAK

Sei etnia nagusi daude: 
wolof (%38,7), fulani 
(% 26,5), serer (% 15), 
mandinka (% 4,2), jola 
(% 4) eta soninke (% 
2,3). Musulmanak dira 
gehienak (% 95).

ARTISTA BAT

Yossou. Oso ezaguna da, 
hiru telebista ditu eta 
gazte askori eman die 
lana.

“Senegalen dena partekatzen dugu”
“Senarrarekin elkartzeko” eto-
rri zen Euskal Herrira Codou Ba. 
2009. urtetik bizi da Urduñan. 
Euskal Herria eta Senegal oso 
ezberdinak direla dio; ospatze-
ko moduetan bereziki: “Gure he-
rrian ez dira festak ospatzen, ez 
ditugu Otxomaiotan bezala kul-
tur ekitaldiak antolatzen. Gure-
tzako buruhandiak ere berriak 
dira”. 

“Teranga” herrialdea da Senegal 
harentzat, jende guztia baita on-
gietorria: “Senegalen dena parte-

katzen dugu, ezer ez badugu ere. 
Esaterako, nire etxera etortzeko ez 
da abisatu beharrik, horretan da-
tza kultura”. Euskal Herrian mun-
du osoko jendea topatu du, baina 
gurasoak faltan botatzen dituela 
dio barrez. Baita dantzatzeko mu-
sika eta estiloa ere. 

Wolofa du hizkuntza, eta Bilbo-
ko lokutoriora joaten da astero bere 
herrikideekin tea edan eta tertulia 
egitera. “Nire umeek wolofa uler-
tzen dute, baina ez dute hitz egi-
ten, gazteleraz eta euskaraz aritzen 

dira. Euskal Herriko guztia hartu 
dute gure seme-alabek, orain gure 
etxean Korrikako kanta baino ez da 
entzuten, sakelakoan jarri eta dan-
tzan hasten dira!”, dio.

Euskal Herrian txapela gisa, 
oihala da Senegaleko bereizgarria: 
“Jendeari gure telak gustatzen zaiz-
kio”. Euskal Herritik janari bande-
ja eramango luke, eta paisaia: “Se-
negalen mendia, itsasoa... ditugu, 
baina ez hemen bezain ondo zain-
duta. Horrek asko harritu ninduen. 
Gaixotasun guztiek dute ingurua-

rekin lotura, gure herrialdean ez da 
zaintzen, eta ondorioz osasuna ez 
da hain ona”. Patata tortillak zeha-
ro txunditu zuen: “Itxura asko gus-
tatu zitzaidan, eta zaporea ere bai. 
Hemen dena bereizita prestatzen 
duzue, han dena nahasten dugu: 
haragia, dilistak, barazkia...”.

Aiaraldean urte batzuk emate-
ko asmoa du soilik: “Nire alabak 
laguntzea dut helburu, baina haz-
tean itzuli egin nahi dut, zer egingo 
dut hemen ba? Ikusi nahi banaute 
Senegalera etor daitezela!”. 

Arantzar, z/g 
LAUDIO (Araba)

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