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Testua 
Aitor Aspuru Saez

2010ean eman zituen bere 
lehenengo urratsak Aiaraldea 
proiektuak. Eskualdeko hain-
bat euskaltzaleren baturak go-
goeta ekarri zuen eta hitzetatik 
ekintzara pasa ziren. Euren lehe-
nengo helburua anbizio handi-
koa izan zen eta etorkizune-
ra so zegoen. Izan ere, euska-
ra herritarren egunerokotasu-
nean txertatzeko helburu argia 
jarri zuten: Internet ataria sor-
tzea, euskalduna eta tokikotasu-
nean zentraturik. Hau da, inork 
eskaintzen ez zuena ematea, eta 
gainera euskaraz.

Lehenengo urrats horietan 
boluntarioek hartu zuten zama 
guztia euren sorbaldetan; web 
garapena, albisteak idaztea, bi-
deoak ekoiztea, diseinatzea, fi -
nantzazioa eskuratzea, argaz-
kiak egitea... Egitasmoak indar 
ugari eta anitzak erakarri zi-
tuen eta harrera ona izan zuen. 
Euskarazko hedabiderik ez zuen 
eskualde honetan ongi etorria 
izan zen Aiaraldea.com.

Gainera, jarduera ez zen albis-
tegintzara mugatu eta ikuskizu-
nak ere prestatu zituen tokiko 
sortzaileekin; Mikel Laboaren 
omenezko lana egin zen Amu-
rrio Antzokian, esaterako, eta 
leku berean hainbat emakume 
igo ziren oholtzara Ene Begiak 
Eme obrarekin.

Gauzak horrela, 2012rako hu-
rrengo urratsa egiteari ekin zion 
proiektuak eta langileak izaten 
hasi zen, profesionalizazioaren 
bidean. Horrekin batera, plan es-
trategikoak eta epe luzerako go-
goetak ere etorri ziren. Besteak 
beste, hedabidearen asmoetako 
bat da eskualdeko herritar oro  
bizitzan behin gutxienez, ko-
munikabidean agertzea. 

Apurka-apurka eta ia nabari 
gabe, egitasmoaren hurrengo 
kolpe efektua mahai gainean 
zegoen eta 2013ko urrian Aia-
raldea hamabostekaria atera 
zen kalera.

Tokiko argitalpen euskaldu-
nak milaka ale zabaltzen ditu 
geroztik bi astean behin eskual-
deko gaurkotasuna eta erreali-
tatea lantzeko. Paper eta infor-
mazio  tonak zabaldu ditu 6 ur-

tetan egunkari itxurako ager-
kariak. Bere baliabide nagusiak 
izan dira, besteak beste, bolun-
tarioak eta hainbat ikastetxeren 
laguntza, banaketa sarea osatze-
ko. Horien guztien ekarpenari 
esker ametsa ematen zuena lor-
tu da, eta 2019ko otsailean aldiz-
karia 100. zenbakira heldu zen.

Hala ere, euskarri gehiago lan-
du ditu hedabideak: Udako al-
dizkari berezia jaien egitaraure-
kin edota Laudioko uholdeei bu-
ruzko dokumentala, zeina Lan-
bide Heziketan estreinatu zen 
hainbat herritarrekin.

Txiri-txiri, 2016an, salto egin 
zuen hedabideak eta Aiaraldea.
eus izendatzera igaro zen, web 
atari eta aplikazio berrituekin. 
Halaber, Laudioko herrigunean 
dagoen behin-behineko egoi-
tzara mugitu zituen bere tras-
teak, Aiaraldea Ekintzen Fakto-
riaren irekieraren zain.

Une goxoak eta garratzak
Bizitzako edozein esparru-

tan bezala, Aiaraldeak momen-
tu atseginak eta gatazkatsua-
goak bizi izan ditu. Une goxoak 
ugariak izan dira. Argia Saria 
jaso zuen hedabideak euskara-
ren alde egiten duen lanagatik 
2015ean. 2018an Lazarraga saria 
egokitu zitzaion ere eta 2017an 
bestelako aitorpena izan zuen, 
Laudioko sanrokeen pregoila-
ri izendatu baitzuen Jai Batzor-
deak, tokiko informazioa euska-
raz zabaltzeko egiten duen aha-
legina nabarmentzeko.

Edonola ere, dena ez dira al-
biste onak izan eta gorabeherak 
ere esperimentatu ditu hedabi-
deak. Esanguratsuena, agian, 
eduki zuen oihartzun publikoa-
gatik, iaz gertatu zen, Artzinie-
gako udal gobernu taldeak era-
baki baitzuen Aiaraldea hedabi-
dea diruz ez laguntzea eta publi-
zitaterik ez kontratatzea, PPren 
eskariz. Hori izan zen alderdi po-
pularrak EAJri jarritako baldin-
tza aurrekontuak onartzeko.

Eskatu gabe, komunikazio 
proiektua eztabaida politikoa-
ren erdian geratu zen eta bere 
lana zalantzan jarri zuten. Hala 
ere, artziniegarren babesa jaso-
tzeko jaia antolatu zen hori sa-
latzeko eta Aiaraldearen jardue-
ra babesteko.

10 urteko ibilbidea bete du Aiaraldea proiektuak. Aiaraldea.
com izatetik Aiaraldea Gaur eta Aiaraldea Hemen izatera 
igaro da lagun ugariren ahaleginari esker. Webgune xume 

batekin hasi zen proiektua hedabide sendo bihurtu da, 
Aiaraldeko errealitatea denon eskutik denon eskura jartzeko 
asmoa duena, euskaraz. 

Aiaraldea, 10 urte euskara zabaltzen

Ilustrazioa: Jabi Isasi



3AIARALDEA #115 2019ko abenduaren 12a

sarrera

HAMAIKA EGITASMO ETA BIZIPEN

Hamaika egitasmo eta bizipenek osatzen dute 
Aiaraldea hedabidearen ibilbidea. 2020an egingo 
dira egitasmo osoaren 10. urteurrena ospatzeko 
ospakizunak, Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren 
eskutik. 
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Testua Izar 
Mendiguren Cosgaya

Salda badago. Hala zioen Eus-
kal Herriko emakumeen* topa-
keta feministak. Azaroan Duran-
gon 3.000 lagunek eginiko go-
goetetan mahaigaineratu ziren 
azken urteetan feminismoak 
erdigunera eramandako zen-
bait gai, problematika eta pro-
posamen. 

Eskualdean ere, ordea, nabar-
men hazi da ikuspegi feminis-
ta: espazio, foro eta talde berriak 
sortu dira. Horren adibide dira 
Aiaraldeko emakumeen topa-
keta feminista, Aiarako Emaku-
meen Gela, edota neska gazteen 

dinamika bateratuak.  Su txikian 
piztu zen feminismoa bailaran. 
1974an “Iraultza” izan zen lehen 
txinparta, Laudio Institutuko 
ikasle mugimenduak sortuta-
ko taldea. Egoera matxisten au-
rrean elkartzeko eta antolatzeko 
beharrak bultzatuta osatu zuten 
erakundea 16 urteko gazteek, an-
tisorgailuak eta abortua legez-
tatzea aldarri nagusi. Ordutik, 
pauso handiak eman ditu nola 
jendarteak hala mugimendu fe-
ministak. 

 Kolektibotasunean jauzia
2010ean 3 talde feminista zeu-

den bailaran (Orozkoko Matxin-
txu, Amurrioko Aurreraka eta 

Urduñako Adi Emakumeak). Ha-
markada, berriz, 13 eragilerekin 
bukatuko dute. Ondorengoa da 
zerrenda: Otsemeak (Amurrio), 
Bagara Nor (Laudio), Laudioko 
Etxe Feminista, Sorgin moreak 
(Urduña), Kallera (Arrankudia-
ga-Zollo), Otsati emakumeak 
(Artziniega), Arrankudiaga-Zo-
llo eta Ugaoko Bilgune Feminis-
ta; Aiaraldeko, Amurrioko eta 
Laudioko Mugimendu Feminis-
tak; Aiaraldeko neska* gazteak, 
Matxintxu (Orozko), Ekintzen 
Faktoria (Aiaraldea). Zerrenda 
horri, emakumeen elkarteak 
gehitu behar zaizkio: 7, hain zu-
zen (Menagaraiko Emakume 
Taldea, Artziniegako Hiriska, Ur-

duñako Loraldi, Laudioko Jaka-
randa, Solastiar, zein Avillo, eta 
Okondoko Ametsuts). Eltzeak, 
beraz, ez du helduleku faltarik.

Eta, saltsa, handia egon da. Ez 
bakarrik etxeetan, baita kalee-
tan ere. Izan ere, hamaika izan 
dira eragile eta norbanako fe-
ministek burututako ekime-
nak. Oihartzun handiena izan 
duena, ziurrenik, greba femi-
nista izan da. 2018an egin zen 
lehenbizikoz, lanuzteen plan-
teamenduarekin. Aurten, al-
diz, 24 orduko plantoa egin da. 
Emakumeen etxeko zein kan-
poko lana geldituz gero mun-
dua geratzen dela erakutsi nahi 
izan zuten ordukoan. Hala, bizi-

Salda egon da

2010ean 3 
talde feminista 
zeuden 
bailaran. 
Hamarkada, 
berriz, 13 
eragilerekin 
bukatuko dute

Eremu pribatutik espazio publikoetara, sekulako jauzia eman du feminismoak azken hamarkadan Aiaraldean. 2000-2015 urte 
arteko pausaldiaren ondotik, pauso ugari eman dira. Adierazleetako bi dira talde berrien sorrera edota greba feministarekin 
milaka aiaraldearrek bat egitea. 

Mendiguren Cosgaya
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2010 Emakumeen Mundu 
Martxaren lehen edizioa. 
Aiaraldea zeharkatu zuen eta 
kulturen arteko saretzeari ekin 
zitzaion

Amagoia Elezkanoren 
erailketa matxista jazo zen. 
Eskualdean mobilizazio 
jendetsuak egon ziren 
gertatutakoa gaitzesteko.

2010

Talde berriak sortu ziren: 
Sorgin moreak, Emaion 
(2015. urtera arte) 
Otsemeak, Bagara Nor eta 
Kallera

tzak eta zaintza erdigunean jar-
tzeko beharra gailendu zen. Aia-
raldean ere, adin  orotako milaka 
andrek egin zuten bat protesta-
rekin, irudi eta gogoeta histori-
koak utzita. Arrakasta eta era-
gin handia izan zuten bi greba 
egunek.

Kolektibo bakoitzak bere ildo 
eta jarduera propioa eduki arren, 
bateratzeko guneak sortu dituz-
te. Esaterako, Aiaraldeko Mugi-
mendu Feministaren barruan, 
norbanakoak zein taldeak ba-
tzen dira, ahalduntzean eta kon-
tzientziazioan eragiteko ekimen 
bateratuak prestatze aldera. Ildo 
beretik, herrietako foroak jaio 
dira, jatorri anitzetako ekarpe-
nei bide emanez. Bestalde, espa-
zio fisiko ez-mistoen sorrera ai-
patu beharra dago. Zentzu ho-
rretan, Aiarako Emakume Gela 
bihurtu da bailarako aitzindaria, 
Arabako emakumeen lehen az-
piegitura bilakatuta. Hala, Amu-
rrio zein Laudion Etxe Feminis-
tak eskatzeko prozesuak abia-
tu dira, talde eragileak osatuta. 
Koordinazioan ez ezik, saretzean 
ere sakondu da, horrenbestez. 
Ikusteke dago hamarkada be-
rrian espazio propio edo ahizpa-
tasun guneak handitzen diren; 
alegia, prestatutako proiektuek 
zer nolako bilakaera soziala du-
ten, edota tokiko erakundeek zer 
nolako laguntza ematen dieten.

Ahalduntzeari dagokionean, 
Laia jabekuntza eskolaren es-
kutik, ikastaro eta tailer uga-
ri antolatu dira. Tokian toki, el-
karteek ere eman diote bultzada 
kontzientziazioari. Jaietako era-
so eta jarrera matxisten aurka-
ko protokoloak eta guneak dira 
horren adierazle. Ildo beretik, 
aipatzekoa da Aiaraldeko Mugi-
mendu Feministak azken urtee-
tan indarkeria matxista salatze-
ko eginiko lana. Festa egunetan 
telefono bidez zabaldutako 24 or-
duko arreta eta babes dinamika 
da horren adibide.

Halaber, mota askotako ekin-
bideei esker, indarra hartu dute  
autodefentsa feminista eta in-
justizia heteropatriarkala lau 
haizetara zabaltzeko deialdiek. 
Adibide gisa aipa daitezke Iruñe-

ko "Manada"-ren bortxaketa ko-
lektiboaren epaia salatzeko es-
kualdean eginiko mobiliza-
zioak, edota Aiaraldean jasan-
dako indarkeria matxista aitor-
tu eta gainditu duten emakume 
andana. 

Memoria historiko feminista 
berreskuratzeko lehen harria ere 
jarri da, oraintsu. 2013an erailda-
ko Amagoia Elezkano orozkoa-
rraren Laudioko bizilekuan, esa-
terako, plaka eta lorategia jarri 
zuten iaz. Aiaraldea Ekintzen 
Faktoriak, bere aldetik, eskual-
deko emakume esanguratsuen 
zerrenda osatzeari ekin dio, es-
kualdeko tribial feminista sor-
tzeko asmoarekin.

Genero aniztasuna eta askata-
sun sexuala ere ekarri dira lan-
du beharreko lehen lerroetara, 
azken hamarkadan. Emakume-
gizon bi sexuen arteko sistema-
tik harago, transexualitateak ere 
hartu du presentzia. Genero eta 
sexu aniztasuna normalizatze-
ko ekimen ugari egin dira: Oroz-

Aiaraldean ere, 
adin  orotako 
milaka andrek 
egin dute 
bat azken 
bi urteetan 
eginiko greba 
feministarekin, 
irudi eta 
gogoeta 
historikoak 
utzita. 
Aiaraldeko 
Mugimendu 
Feministak 
azken urteetan 
indarkeria 
matxista 
salatzeko 
eginiko lana 
ere nabarmena 
izan da

Azken bi urteetan greba feministak historikoak izan dira eskualdean.  Aiaraldea.eus eta Eider Gartzia

2013
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Eskualdeko talde feministek ekimen 
ugari egin zituzten, udan batez ere. 
Brigada moreek, mobilizazio ez-mistoek 
eta beste egitasmo batzuen zeresan 
handia sortu zuten eskualdean.

Greba feministaren lehen 
zein bigarren edizioek milaka 
emakume* mobilizatu zituzten. 
Aiaraldeko Mugimendu Feministak 
ere ekimen ugari burutu zituen.

2017

Aiaraldeko 
emakumeen* 
topaketa feminista 
antolatu zuen 
Aiaraldea Ekintzen 
Faktoriak

Uda 2018-2019

ko eta Laudioko autobus gelto-
kiak koloreztatzea, besteak bes-
te.  Horrez gain, gaia lantzeko 
nazio eta herri mailako erakun-
deak sortu dira: Naizen eta Lau-
dion Harro, kasu.

Azken 5 urteetako loraldia
Kronologiari erreparatuta, az-

ken hamarkadan badira zenbait 
mugarri. Aintzat hartu behar 
da 2000. urtetik 2014ra arte, ia 
15 urteko etenaldia izan zuela 
feminismoaren egituratze ko-
lektiboak eskualdean. 2010ean 
Emakumeen Mundu Martxa-
ren lehen edizioak zeharkatu 
zuen Aiaraldea. Kulturen arte-
ko harremanak sortzeko balio 
izan zuen horrek ziurrenik, ga-
rai hartakoak baitira Kulturarte-
ko Zubiak edota Etawasol elkar-
teak, edo Zaskaleari moduko eki-
menak. 

2014-2015.urteetan, berriz, 
neska gazteen bilgune ugari ja-
rri ziren martxan: Amurrion 
Otsemeak, Laudion Bagara Nor 
eta Arrankudiaga-Zollon Kallera. 
Hala, lekuko aldaketa eman zen 
zenbait kolektibotan, Laudioko 
Emaion taldea desegin eta gaz-
te gehiago bilduta Bagara Nor 
bihurtu zen, esaterako. Horrela 
ekin zioten, besteak beste, nes-
ka gazteak saretzeari. 

2000tik 2014ra 
bitartean, 
ia 15 urteko 
etenaldia 
izan zuen 
feminismoaren 
egituratze 
kolektiboak 
eskualdean. 
2010ean 
Emakumeen 
Mundu 
Martxaren 
lehen edizioak 
zeharkatu zuen 
Aiaraldea

Edozelan ere, ekimenak izan 
dira eztabaidaren beharra azale-
ratu dutenak. 2016an, adibidez, 
Amurrioko gune beltzak iden-
tifikatzeari ekin zioten Otse-
meak taldekoek. Prozesu parte 
hartzailea izan zen, kaleetan pa-
nelak jarri baitzituzten herrita-
rren iritziak biltzeko. Diagnosti-
koa osatuta proposatu zizkieten 
Udalari zein amurrioarrei puntu 

beltzak more bilakatzeko egin-
bideak. Orozkon, aldiz, Zapatu 
morea antolatzea erabaki zuten 
2016an. Geroztik, urtero errepi-
katu dute herriko eragileek eki-
mena elkarlanean, festetan ema-
kume sortzaileei ikusgarritasu-
na emateko eta jaiak andreenak 
ere badirela gogorarazteko. 

Artziniegan, berriz, hilerokoa-
ri buruzko argazki erakusketa 

sortu zuen Otsati elkarteak, bai-
ta tratu txarren ingurukoa ere.

2017ko uda beroa
Alabaina, izan dira hautsak ha-

rrotu dituzten ekintzak. 2017ko 
uda beroa eta emankorra izan 
zen, zentzu horretan. Amurrion, 
adibidez, udako solstizioan erre-
tzekoa zen sorginaren panpina 
lapurtu zuen Otsemeakek, tra-

dizioen bidezko zapalkuntza 
salatzeko. Polemika handia era-
gin zuen herrian esku-hartzeak. 
Hala ere, aldaketa ekarri du: aur-
ten ez dute mota horretako pan-
pinik erre bertan. 

Laudion, urte berean, zezen-
plazan pintaketa egin zuen Ba-
gara Norrek gazteleraz: “Ante 
corridas taurinas corridas clito-
rianas”. Udal Osoko Bilkuran eta 

Eskualdeko emakumeak saretzeko helburuarekin jarduera mordoa egin dira azken urteetan. Aiaraldea.eus
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sareetan zer esan handia eman 
zuen ekintzak, orduko zinegotzi 
sozialistaren adierazpenak izan 
zirela medio. 

Artziniegako jaietako play-
back saioak ere utzi zuen marka, 
emakumeek nahi bezala janzte-
ko eskubidea plazaratzeko balia-
tu baitzuten aukera, “Ez naiz ho-
rrela janzten probokatzeko, nahi 
dudalako baizik, eta kitto” lelo-
dun pankarta aterata. 

Arrankudiagako Andra Mari 
jaietan ere, pregoilari zirela 
aprobetxatuta, buruberokiak 
soinean azaldu ziren herriko 
neska gazteak, ahalduntzea eta 
kontzientziazioa areagotzeko 
helburuarekin. 

Saretze eta ahalduntzea
Suek, beraz, pizturik diraute 

oraindik. Are, ez dute itzaltze-
ko asmorik. Eskualdeko ema-
kumeak saretzeko helburuare-
kin topaketa mordoa egin dira 
azken urteetan. Etxe Feminis-
ten proiektuen txinpartak ate-
ra dira nola Amurrion hala Lau-
dion. Neska gazteek, euren alde-
tik, eskualdeko edota Euskal He-
rriko topaketak burutu dituzte 
(400 gazte bildu ziren Lizarran 
urrian). Aiaraldea Ekintzen Fak-
toriak eskualdeko emakumeen 
topaketa feminista egin zuen 
lehenbizikoz 2018an, 100 lagu-
netik gora elkartuta. 

Bete-bete dator feminismoa-
ren agenda. Urte luzez etxeko su 
motelean egositako saltsak ari 
dira zabaltzen eskualdean. Ge-
neroak genero, bizitzak ez erre-
tzeko, beraz, bada zer egina.

Izan dira 
hautsak harrotu 
dituzten 
ekintzak. 
2017ko uda 
beroa eta 
emankorra izan 
zen, zentzu 
horretan Duela 10 urte, gure aurrekoek egindako lana aprobe-

txatuz, beti beste batzuk ibili direlako bidea irekitzen, Adi 
Emakumeak taldearen lekukoa jaso genuen.

Garai hartan ez genuen pentsatuko 2017ko martxoaren 
8an Urduñan, Aiaran, bizi izan genuenaren moduko mo-
bilizazioa biziko genuela. Grebaren esperientziak eraku-
tsi ziguna da antolaketa garrantzitsuagoa den lekuetan 
deialdiek arrakasta handiagoa izan zutela, eta hor egon 
zen Euskal Herria.

Duela 10 urte, azaroaren 25aren inguruan, gutxi batzuk 
ateratzen ginen; gaur egun, askotariko jendea batzen 
duen esperotako eguna da. Jaietan gertatzen diren era-
so sexisten aurkako protokoloa abian jarri genuen, eta 
horrek aukera eman zigun eskualdeko laguntza-sare bat 
planteatzeko, erantzun antolatu bat emateko eta, gainera, 
belaunaldien arteko topagune bat sortzeko.

Antolatzea, kontzientzia hartzea, sareak sortzea auzoe-
tan, herrietan, hiriburuetan… Batzuetan ikusezina den lan 
horrek eraiki egiten gaitu eta fruituak ematen ditu. Izan 
ere, gaur egun ditugun eskubideetako bat bera ere ez da 
posible izan emakumeen borroka indibidual eta kolektibo-
rik gabe, eta ez dira inoiz izango.

Dagoeneko berdintasuna agendan dagoen arren, hori 
posible egin duten emakume antolatuen belaunaldien 
lana ikusezin bihurtzen da. Horregatik da funtsezkoa his-
toria ezagutzea, gure genealogia, eta hortik Aiaran egiten 
ari diren memoria feminista eta emakumeen memoria be-
rreskuratzeko lanaren garrantzia. 10 urte hauetan gauzak 
aldatu dira, orain deialdi-boterea eta belaunaldi-errele-
boa ditugu. Boteredun feminismoa buru duten beldurrik 
gabeko gazteak, beste mugimendu batzuek galdu duten 
mobilizazio eta kontzientziazioarena. Diskurtso feminista 
egungo eztabaiden abangoardian dagoelako, hizkuntza 
asko hitz egiten dituelako eta askotariko esperientziez 
elikatzen delako, gai delako beste eragile batzuekin elkar-
lanean aritzeko eta bizitzaren iraunkortasunaren aurka 
doan eredu sozial eta ekonomikoa modu egiazkoan bir-
planteatzen ari den diskurtsoa izateko.

Garai batean, sorginak, jakintsuak eta libreak su miso-
ginoetan erre gintuzten. Gaur egun, sua feminista da, eta 
hor erre behar dira zeharkatzen gaituzten bidegabekeria 
patriarkalak eta kapitalistak.

ADI EMAKUMEAK

ARANTZA ANCIZAR PERIAÑEZ

Hamar urte
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Azken hamarkada honetan memoria historikoaren 
inguruan aurrerapauso nabarmenak egin dira gure 
eskualdean eta inguruko herrietan, bai gizabanakoen 
zein elkarte edo udal batzuen eskuetatik (norbait kan-
poan uztearen beldurrak izen zehatzak ez aipatzera era-
maten nau). Lan bakoitzak memoria hori lantzeko bere 
estilo propioa eduki arren, guztion helburua  bera izan 
da: Guda Zibilean gertatutakoa ahanzturatik ateratzea 
eta gizarteratzea.  Guda Zibilaren inguruan idatzitako 
historia ofi ziala -hau da, garaileek idatzitakoa- manten-
du nahi dutenentzat memoria historikoa zauri zaha-
rrak irekitzen dituen egitasmoa da. Aldiz, urteetan mina 
isiltasunean eraman behar izan zutenentzat, galtzaile 
atera ziren errepublikanoentzat eta euren senideentzat,  
irekita dauden zauriak sendatzeko aukera da. Azken-fi -
nean, memoria historikoak, aitortza ematen die altxa-
tuek deabru modura irudikatu zituzten horiei eta falta 
den historiaren atala osatzen laguntzen du. 

LAUDIO MEMORIA ELKARTEA

JON MUÑOZ PARRAZAR

Aurrerapauso nabarmenak

memoria historikoa
Urte luzez ezkutuan egon ostean, Gerra Zibilaren ondorioak 
azaleratu dituzte hainbat herri ekimenek. Eskualdeko udalerri 
gehienetan guda zelaiak, errepresioa jasan zutenak eta 

Frankismoaren bortizkeriak hildakoak gogoratu eta ikertu 
dituzte. Indusketa arrakastasuak burutu eta zenbait liburu 
argitaratu dira, besteak beste, azken 10 urteotan. 

Gerra zibilari buruzko interesaren 
loraldia ekarri du azken hamarkadak

Testua  
Aitor Aspuru Saez

Frankismoak, gerra barne har-
tuta, 40 urte luze iraun zituen eta 
bere itzala oraindik sumatzen da 
nonahi; urruti jo gabe, gogoratu 
beharra dago Santiago Abascalen 
aitona Amurrioko alkate frankis-
ta izan zela. Diktadura nabarmen 
luzatu bazen, sortutako beldu-
rrak eta tabuak ez dira agortu, bai-
na behintzat azken hamarkadan 
herri ekimenak sortu dira gerran 
gertatutakoa ikertzeko, gizartera-
tzeko eta biktimak aitortzeko.

Arlo horretan aitzindaria izan 
zen Urduña, han egondako kon-
tzentrazio eremu lazgarri eta bel-
durgarriari buruzko liburua ida-
tzi baitzuen Joseba Egigurenek. 
Guztira, 50.000 preso egon ziren 
kartzela horretan. Biolentzia, hu-
miliazioa eta gosea izan ziren ber-
tan nagusi eta, ondorioz, hildako 
ugari egon ziren. Bertatik igarota-
ko gatibuak omendu zituen uda-
lak 2012an. Gainera, handik bizi-
rik ateratako batzuk bertaratu zi-
ren ekitaldira.

Edonola ere, errepresaliatuen 
aldeko lana ez zen bertan geratu 
eta 2014an Aranzadi elkarteak in-
dusketak gauzatu zituen hiriko 
hilerrian. Lagin txikia egin arren, 
14 gorpu topatu zituzten. Susmoa 
da guztira 200 egon daitezkeela 
bertan. Urduñako inguruetatik 
atera gabe, oihartzun handia izan 
dute San Pedro mendian egiten 
ari diren indusketak, bertan ger-
tatutako bataila odoltsu eta borti-
tzak ahanzturatik ateratzeko. In-
dusketekin batera, bisitak ere an-
tolatu dituzte mendira, han jazo-
takoa azaltzeko. 

Horrez gain, hiru talde oso ak-
tibo egon dira urte hauetan: Lau-
dio Memoria, Aztarna elkarteko 
zenbait kide eta Txomin Egiluz 
eta Markel Iturrizar ikertzaileak 
Arrankudiaga-Zollon. 

Laudioarrek urte arantzatsuak 
landu dituzte. Izan ere, ez da ahaz-
tu behar Amalur Fundazioak 
egindako herriko historia libu-
ruetan apropos alboratu zituztela 
gerra eta frankismoa. 2012an alde 
batean utzitako faxismoaren bik-
timak berreskuratzeari ekin zion 

Laudio Memoriak. Mozioa aur-
keztu zuten udalean, errepresa-
liatuen izen eta abizenak jasotzen 
dituen plaka jarri zuten Herriko 
plazan eta laster liburua plazara-
tuko dute Juan Ibarrolari buruz. 
Hori guztia gutxi balitz, jardunal-
diak antolatu dituzte eta gerrari 
lotutako eraikinak bilatu dituz-
te: odol ospitalea, hegazkinen ai-
reportua...

Herri txiki, orbain handi
Txomin Egiluzek eta Markel 

Iturrizarek osatzen duten biko-
teak hainbat ikerketa egin du 
Arrankudiaga-Zollo eta inguru-
ko herriei dagokienez. Condor 
Legioaren bonbardaketei, erre-
fuxiatuei, errepresaliatuei edota 
borrokan hildakoei buruzko in-
formazio andana batu eta gizarte-
ratu dute erakusketak eta hitzal-
diak baliatuta. Zenbait ikerketek 
Arrankudiaga-Zollon eta Arakal-
don zendutakoak omentzeko ba-
lio izan dute, monolito edo pla-
ken bitartez. Horrez gain, luba-
kiak berreskuratzera ere bidera-
tu dute euren lana.

Esparru horretan, lubakietan, 
hain zuzen, Laudioko Udalak 
Ermu Andra Mariko defentsa sis-
tema zaharberritu du eta Aztarna 
Elkarteak ere lan handia egin du. 
Esaterako, Baranbioko trintxeren 
garbiketan parte hartu du. Hala 
ere, ziurrenik elkartearen ekar-
pen garrantzitsuena Nerbioigoie-
nako gerraren historiari buruzko 
liburua argitaratzea izan da. Ho-
rrela, testu berean jaso ditu gu-
duaren nondik norako orokorrak 
eskualdean, egile ezberdinen la-
guntzari esker.

Hiru talde nagusi horiek kendu-

ta ere, memoria historikoa susta-
tzeko ekimenak ez dira falta izan 
Aiaraldeko txoko gehiagotan. 
Adibidez, Orozkon eta Artzinie-
gan monolitoa eta plaka jarri di-
tuzte. Berez, herri bizkaitarrean 
Frankismoak eragindako 21 hilda-
ko zenbatu dituzte eta 80 errepre-
saliatu baino gehiago. Artzinie-
gan, ordea, omendu egin zituzten 
estatu kolpeak militarki kargutik 
kendu zituen udal osoko bilkura-
ko kideak. 

Bestalde, Memoria Historikoa-
ren Legea betetzeko ahaleginak 
ere egon dira. Laudion, Amurrion, 
Urduñan edota Artziniegan sin-
bologia frankistako plakak erreti-
ratu dituzte. Bestalde, azken uda-
lerri horretan mozioa onartu zu-
ten berriki Jesus Romeo ministro 
falangistari udalerriko ohorezko 
herritar titulua kentzeko.

Bistan denez, zenbait muga 
apurtu dira azken hamarkadan 
errepresio faxistaren beneta-
ko neurria agerian uzteko, eta 
ikusteke dago hurrengo urteo-
tan joera horretan sakonduko 
duten eskualdean.

Urduña izan 
zen aintzindaria 
gaiari 
heltzerako 
orduan. 
Ondoren, 
beste hainbat 
herrietan 
egin dituzte 
ekimenak

Aitor Aspuru Saez

Urduñako hilerrian eginiko indusketetan hainbat pertsonen hezurrak topatu zituzten.  Aiaraldea.eus



9AIARALDEA #115 2019ko abenduaren 12a

politika
Azken 10 urteek bi errealitate politiko nagusi izan dituzte; 
ETAren borroka armatuaren bukaera eta Espainiako Estatuko 
krisialdi politikoa. Horrez gain, eskubideen murrizketek eta 

eskuin muturreko diskurtsoek zein ekintzek ere izan dute 
isla Aiaraldean. Eskualdeko mapa politiko-instituzionalak 
ere aldaketa ugari izan ditu azken urteetan. 

Alderdi eta koalizio berrien 
agerpenak markatu du hamarkada

Testua  
Aitor Aspuru Saez

Euskal Herrian eta Espainiako 
Estatuan jazotako gertakari ga-
rrantzitsuenek eragin nabarme-
na izan dute Aiaraldeko erakun-
deetan zein gizartean. Hasteko, 
2010ean, Euskadi Ta Askatasuna 
talde armatuak erasoak egiteari 
utziko ziola iragarri zuen. Hila-
bete batzuk geroago, 2011ko ur-
tarrilean, urrats gehiago eman 
zituen bide horretan eta, azke-
nik, urrian, jakinarazi zuen jar-
duera armatua behin betiko 
utziko zuela.

2011n bertan Espainiako Auzi-
tegi Gorenak Sortu alderdia le-
geztatzea ukatu bazuen ere -az-
kenean Konstituzionalak legali-
zatu zuen 2012an-, Ezker Aber-
tzaleari lotutako egitura poli-
tikoak poliki-poliki itzuli ziren 
bizitza publikora, ilegalizazioen 
aroa apurka-apurka gailenduta.

Gauzak horrela, Ezker Aber-
tzaleak, Eusko Alkartasunak 
eta beste alderdi txikiagoek osa-
tu zuten Bildu koalizioa -2012an 
batu zen Aralar, eta EH Bildu 
izendatu zuten batura-. Indar 
politikoen metaketak 2011ko 
udal hauteskundeetan izan zuen 
bere lehenengo proba eta nota 
oso ona lortu zuen, gainera, au-
kera bozkatuena izan baitzen 
Aiaraldean. 

Zenbait urtez udaletatik kan-
po egon ostean, ezker indepen-
dentistak Laudioko, Arrankudia-
ga-Zolloko, Urduñako eta Aiara-
ko alkatetzak lortu zituen. Hu-
rrengo tokiko hauteskundeetan 
alkatetza gehienak mantendu zi-
tuen EH Bilduk -Aiara ezik- eta 
Arakaldo ere bereganatu zuen. 
Artziniegan alderdi bozkatue-
na izan zen.

Edonola ere, Ezker Abertza-
leak hartutako bide politiko be-
rria babesteko ez ezik, ohiko po-
litika eredua zigortzeko baliatu 
zuten herritarrek 2011ko auke-
ra. Are gehiago, hainbat alderdi 
txiki sortu dira Aiaraldean az-
ken hamarkadan, maiz tokiko 
gatazken ondorioz. 2011n Oroz-
kon ADIE agertu zen eta 3 aldiz 
jarraian eskuratu du alkatetza. 

Arrakasta gutxiagorekin, bai-
na ordezkariak eskuratuta, Lau-
dion Omnia bultzatu zuten, eta 
zerrenda osatu zuten Aiara Ba-
tuz-ek eta Okondo Baik. 2015eko 
udal hauteskundeetan alderdi 
berrien loraldia areagotu zen; 
Okondo Aurrera alkatetzara hel-
du zen eta Amurrio Guk Bai eta 
Orain Amurrio ere kokatu ziren 
udalbatzetan. 2019an Elkarrekin 
Podemosek bere zerrenda aur-
keztu zuen Laudion ere.

Hala eta guztiz ere, 2019ko 
hauteskundeek EAJren hegemo-
nia sendotu dute hamarkada bu-
katu baino lehen eta jeltzaleek 
Okondo, Laudio, Amurrio eta 
Aiarako udalak dituzte, eskual-
deko indar bozkatuena izanik. 

EAJren hegemoniak, dena den, 
gorabeherak eta arrakalak izan 
ditu hamarkada honetan. Aipa-
tutakoaz gain, 2016ko Kongresu-
ko hauteskundeetan Podemos, 
Ezker Batua eta Equo alderdien 
baturak lortu zuen boza kopu-
ru gehien Aiaraldean, 7.309 guz-
tira. Pablo Iglesias madrildarra-
ren proiektuaren emaitzarik 
onenak izan dira eskualdean. 
Europako hauteskundeetan ha-
sita 2016ra arte gorako joera izan 
zuen koalizio ezkertiarrak, bai-
na gero behera egin du, nahiz 
eta oraindik milaka boto emai-
le mantendu. 

Elkarrekin Podemosen feno-
menoa garrantzitsua izan da 
Aiaraldean, dudarik gabe, baina 
ezin da gauza bera esan krisi eko-
nomikoak eta politikoak pil-pi-
lean jarri dituen beste alderdiei 
buruz. Ciudadanosek boto gutxi 
izan ditu hauteskunde guztietan 
eta nahiz eta Santiago Abasca-
lek VOX sortu, egitasmoak 600 
boza inguru eskuratu ditu bere 
unerik onenean. Mas Paisek ere 
ez du arrakasta handirik izan, 
Txema Urkijo Bizkaiko zerren-
daburua izan arren. Ematen du 
Aiaraldean esaera zaharra bete-
tzen dela eta inor ez dela profe-
ta bere mendean.

Eskubide politikoak kolokan
XXI. mendearen hasieran Do-

rre Bikien aurkako atentatuaren 
ondorioz, askatasun zibilak mu-

rrizteko nazioarteko olatua egon 
zen. Estatu Espainiarrak olatu 
hori hartu eta Ezker Abertzalea 
legez kanpo uzteko legeak onar-
tu zituen. Mundu osoan bezala, 
horiek eragina izan zuten zen-
bait oinarrizko eskubidetan; po-
litikoetan eta adierazpen askata-
sunean, esaterako.

ETAren borroka armatua 
amaitu arren, 2012tik aurrera 
PPko Gobernuak maiz baliatu du 
legedia hori sare sozialetan ari-
tzen ziren erabiltzaileen kontra. 
Berez, Jorge Fernandez Diaz Bar-
ne ministroaren agindura, sare-
kada sorta egin zuten eta horie-
tan eskualdeko 3 gazte atxilotu 
zituzten. Are gehiago, horietako 
batek, Alfredo Remirezek, urte-
beteko espetxealdia bete zuen.

Julen Ibarrola gazte amurrioa-
rrak ere urtebete eman zuen pre-
sondegian, errotulkia baliatuta 
terrorismoa goratzen zuen mar-
goketa egiteagatik. Biek topo 
egin zuten pare bat astez Basau-
riko kartzelan. Errepresio kasu 
gehiagok jarri dute eskualdea 
hedabidetan. Adibidez, Laudio-
ko bi gazte ere epaituak izan zi-

ren Auzitegi  Nazionalean, pinta-
ketak egitea leporatuta. Hori bai, 
absolbituak izan ziren.

Horrez gain, ETAk bere jardue-
ra bertan behera utzi arren, bor-
tizkeria politikoa ez da desager-
tu. 2019ko hasieran ezezagun ba-
tek Ezker Abertzaleko familia 
baten etxearen aurka tiro egin 
zuen. Ertzaintza Polizia Nazio-
nal erretiratu bat ikertzen hasi 
zen eta bere etxea miatu zuen, 
baina  oraindik ez da epaiketa-
rik izan.

Gatazka armatuaren ondo-
rioak bukatu ez direla frogatzen 
duen beste adibidea preso politi-
koena da. Egia da azken 10 urtee-
tan gehienak kalera atera direla 
eta errefuxiaturen batek auke-
ratu duela Amurriora itzultzea 
Koldo Zurimendi-, baina orain-
dik ere Alaitz Aramendi oroz-
koarra Frantziako Rennes espe-
txean dago, bere herritik 700 ki-
lometrora. Frantziako Estatuan 
zigorra bete ostean, Espainiako 
Estatuan beste bati egin behar-
ko dio aurre; 535 urtekoa. 2018an 
berretsi zuen Auzitegi Gorenak 
epaia.

2019ko 
hauteskundeek 
EAJren 
hegemonia 
sendotu dute 
hamarkada 
bukatu 
baino lehen, 
eskualdeko 
indar 
bozkatuena 
izanik. 
Jeltzaleen 
hegemoniak, 
dena den, 
gorabeherak 
eta arrakalak 
izan ditu 

Aitor Aspuru Saez

Urduñako hilerrian eginiko indusketetan hainbat pertsonen hezurrak topatu zituzten.  Aiaraldea.eus
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kultura

Testua Aitor 
Aspuru Saez

Ezinezkoa da Aiaraldean dau-
den kultura sortzaile guztiak ze-
rrendatzea. Musikan, literatu-
ran, zineman, antzerkigintzan, 
dantzan... hainbat lagun aritzen 
dira zenbait helbururekin. Ba-
tzuk ondo pasatzea dute xede, 
beste batzuk traszendentziaren 
bila aritzen dira, baina guztiek 
osatzen dute mapa oparoa.

Zinema zuzendariak, argazki-
lariak, antzezleak, musikariak, 
dantzariak, idazleak, ipuin kon-
talariak, antzerkigileak, doku-
mental ekoizleak... Aiaraldean 
bertan zein kanpoan lanean ari-

tu dira azken hamarkadan, eta 
arriskutsua da laburpena osa-
tzea, baten bat aipatu gabe uz-
teko arriskua oso handia delako. 

Kasu batzuetan kanpora jo 
behar izan dute sortzaileek arra-
kastaren bila (Saydi Lubanzadio 
eta Iñigo Martinez dantzarien, 
Esti Urresola zein Leire Larisgoi-
tia zuzendarien edota Guiomar 
Puerta antzezlearen kasuak, ba-
kar batzuk, aipatzearren), baina 
gehienek eskualdean bertan 
zentratu dute euren jarduera.

Badaude ere biak uztartu di-
tuztenak. Esaterako, Kepa Sojok 
Artziniegan edota Baranbion 
grabatu zituen La pequeña Sui-
za eta Hileta pelikulen zenbait 

pasarte. Are gehiago, beste zine-
magile batzuek Aiaraldea hauta-
tu dute euren lanak prestatzeko. 
Koldo Serrak, adibidez, Artzinie-
gan grabatu zituen Gernika fi l-
maren hainbat eszena.

Jarduera gehiagoren hiribu-
ru bilakatu da eskualdea 10 
urte hauetan. Begibistan zine-
ma jaialdia egin dute Amurrion 
zenbait urtetan, eta Jalgi Euska-
raren Plaza Ibiltariaren edizio 
bakarrak Aiaraldea zipriztin-
du zuen, puntako euskal artis-
tak ekarrita. 

Gazteek bi Gazte Danbada 
izan dituzte Aiaraldean, aste 
santua kontzertuz, hitzaldiz, 
tailerrez eta ekitaldiz beteta; Ur-

duñan eta Laudion, hain zuzen 
ere. Edonola ere, kultura espa-
rrua zerbaitek baldintzatu badu 
mende hasiera honetan sorkun-
tzak erakusteko lekuen aldeko 
borroka izan da. Zinemaren 
gainbeherak eskualdeko are-
toak itxi zituen eta horrek au-
kera berriak bilatzera eraman 
ditu erakundeak zein elkarteak. 
XXI. mendearen hasieran hasie-
ran (2005ean) ireki ziren Amu-
rrio Antzokia eta Donibane Are-
toa (2009an), baina 2010etik au-
rrera lehorte ikaragarria gertatu 
da. Adibidez, krisialdiak proiek-
tu faraonikoa bota zuen atze-
ra Laudion, eta aurreko legeal-
dian onartutako eraikinaren 

Muga eta agertoki 
berrien bila

Zinemaren 
gainbeherak 
eskualdeko 
aretoak itxi 
zituen eta 
horrek aukera 
berriak 
bilatzera 
eraman ditu 
erakundeak 
zein elkarteak

10 urtetan konstantea gertatu da eskualdean kulturari dagokionez: herri gehienek garrantzia eman diote gaiari eta 
azpiegitura berriak bidean dira. 2016an jaio zen Burubio Kultur Elkartea Amurrion. Laudion, aldiz, antzokia eraikitzeari 
ekingo diote laster. Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren egoitzak, aldiz, datorren urtean irekiko ditu ateak. 
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kultura

Hamarkada bat bizitzea mendira igotzea lako esfor-
tzu galanta da. Aldatsean gora, maiz irudituko jatsu ar-
nasa barik geratu behar dozula, baina mendi puntara 
ailegatu orduko ahaztuko jatsuz birika eta hanketako 
min guztiak. Eta ibilitako bideari begiratuko deutsazu 
handik goitik. 

Lehen begiratuan, beharbada, irudituko jaku kul-
turaren munduan azken hamar urteotan ez dala ezer 
aldatu. Batzuk joan dira eta beste batzuk etorri. Baina 
largabistak hartu eta hortxe eskura dogun kulturaren 
kontsumoari buruzko azken azterketeari begiratzen 
badotsagu, horra zehaztasuna: duela hamar urte baino 
gutxiago irakurtzen dogu eta antzezlan eta bertso-saio 
gehiago ikusten doguz. Ahozko adierazpideak aurrea 
hartu deutso nabarmen idatzizkoari, hemen eta mundu 
luze-zabalean. Baina bereziki kezkagarria da fenome-
noa azpiratutako kulturetan, estatu indartsuen aldean, 
askoz be urrutiago baikagoz letretatik. 

Dana dala, ez da falta gurean kultura eman eta zabal-
tzeko gunerik. Gezurra badirudi ere, batzuk ez genue-
kazan duela hogei urte, berbarako, eskuetan dekozun 
periodiko hau bera. Aurre egin behar izan deutsie ekaitz 
askori kulturgune garrantzitsuak direzan gune autoges-
tionatuek, eta hor diraute tinko. Eta sortu direz berriak: 
Burubio, pixkanaka jaiotzen ari jakun Faktoria…

Beste hamar urte dekoguz aurretik, mendi altuagoe-
tara igo eta izerdia botatzen jarraitzeko.

IDAZLEA

MIKEL AYLLON CORRAL

Beti izerditan

lehen adreilua ez da jarri, an-
tzokiaren proiektuak aurrera 
egin badu ere, beste kokaleku 
batean.

Amurrion bestelakoa jazo 
da: La Kuadra hustarazi egin 
zuten lehenbizi, gero erais-
teko. Baina hutsunea baliatu 
zuen Burubio elkarteak bere 
espazioa aldarrikatzeko. Eus-
kal Herriko musikari onenak, 
ziurrenik, handik igaro dira. 
Berri Txarrak taldeak berak 
hautatu zuen tokia agur biran 
kontzertua eskaintzeko.

Hala ere, joera ez da berdi-
na izan herri guztietan. Kul-
turak toki berrietan jarri du 
habia: Alondegian Urduñan 
eta Arrankudiagako Oxinbu-
ruren proiektuan ere. Dizipli-
na anitzeko eraikina prestatu 
nahi dute azken honetan, eta 
esleipena abiatzear dago.

Artziniegan Mendieta Kultu-
ra egitasmoa aurkeztu zuten; 
baina, momentuz, horren eki-
taldi asko agustindarren ko-
mentuan edota Etnografia Mu-

seoan egiten dira. Hori, jada-
nik, albiste ona da: 2019an mu-
seoaren etorkizuna zalantzan 
egon baitzen eta. Berez, langi-
lerik gabe geratu zen museoa 
tarte batez, diru-laguntza ga-
bezien ondorioz.

Zorionez, Artziniegakoak ez 
du Laudioko Gastronomia Mu-
seoaren bidea jarraitu, 2013an 
desagertu baitzen; eta egun ez 
dago argi zein izango den era-
kinaren erabilera. Azken ur-
teotan udalak iragarri zuen 
liburutegia bertan kokatuko 
zuela, baina iritzia aldatu eta 
beste leku batean egongo da.

Aiaraldea Ekintzen Faktoria
Datorren urtean irekiko ditu 

ateak Faktoriak. Lanak gauza-
tzen ari dira barruan, baina 
azken urte eta erdian jardue-
ra jendetsuak prestatu dituzte 
pabilioian: Azoka soziala, Kot-
en azoka eta, nola ez, Arrastiak 
Faktorian egitasmoa, bertsola-
ritza, musikak eta zinema ema-
naldiekin.

Burubio aretoa eskualdeko kulturaren arnasgune bihurtu da. Irudian, Berri Txarrak taldea bertan jotzen.  Aiaraldea.eus 
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iruditan
Zaila da hamar urte 24 orritan laburbiltzea. Hainbat gairi 
buruzko analisiak plazaratu ditugu hamabostekari berezi 
honetan, hamarkadaren nondik norako esanguratsuenak 

kontatzeko. Baina beste zenbait gai  eta albiste tintontzian 
geratu dira, espazio faltagatik. Hauek dira gertakari horietako 
hamar. 

LAMUZA PARKEA

Laudioko Lamuza Parkeko 
eraikinen egoera zela 
eta, kezka nagusitu 
zen herritarren artean. 
Bizilagun batzuk pauso 
bat harago joan eta SOS 
Lamuza Parkea plataforma 
sortzea erabaki zuten. 
Urteetako lanaren ostean, 
Aldundiak eraikin ugari 
birgaitzea lortu dute.

Hamar urte, hamar iruditan
JANTOKIEN ALDEKO BORROKA

Jantoki ekologikoaren aldeko borroka esanguratsua 
burutu da Urduñan. Hainbat urteko lanaren ostean, iaz 
jarri zuten abian zerbitzua. 

HERRI GALDEKETAK

Arrankudiaga-Zollo izan zen aintzindaria herri 
galdeketen dinamikan. Orozkok hartu zuen 
lekukoa, eta Laudion, Amurrion, Aiaran, Okondon, 
Artziniegan eta Arakaldon egin zen gero. 

AZTERKETA INPOSATUEI PLANTO

Eskualdeko ehunka ikaslek egin zieten planto LOMCE, Heziberri zein 
PISAren azterketei. 

MUSEOAREN ALDE

Artziniega Museoak 
itxita hasi zuen 2019a, 
“finantziazio faltagatik”. 
Herritar ugari batu ziren 
azpiegitura horren alde 
eginiko mobilizazioetara. 
Martxoan ireki zuten berriz.
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PENTSIONISTAK

Azken bi urteetan eskualdeko ehunka pentsionista mobilizatu dira, pentsio 
duin eta publikoen defentsan. Astero deitu dituzte elkarretaratzeak Artziniega, 
Laudio, Amurrio eta Urduñan, eta manifestazio jendetsu ugari ere egin dituzte. 

KULTURARTEKOTASUNA

Kulturartekotasuna sustatzeko egitasmo 
ugari egin dira Aiaraldean azken hamar 
urteetan. Kulturarteko Zubiak, Etawasol 
eta Laudion Bizi Gara taldeak jaio dira eta 
topaketa ugari egin dira eskualdeko hainbat 
herritan. Hamar urte, hamar iruditan

iruditan

RENFEREN IRISGARRITASUNA

Tren zerbitzuan irisgarritasuna bermatzeko 
protestak egin zituzten Urduñan. Hainbat 
obra egin dira C-3 linean horri esker. 

SARATXO BIZIRIK

Saratxoko saihesbidearen 
proiektuaren aurka altxatu 
ziren herri horretako 
hainbat bizilagun. Hainbat 
ekimen egin zituzten eta 
proiektu alternatibo bat 
plazaratu zuten, baina 
Aldundiak ez zuen onartu 
eta obrak hasi zituen. 

FRACKING-AREN 
AURKA

Frackingaren aurkako 
borrokak ere zeresana 
eman zuen eskualdean, 
hamarkadaren lehen erdian 
batez ere. 
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sozioekonomia

Testua Txabi 
Alvarado Bañares

Egoera ez zen samurra Aia-
raldean hamarkada hasieran. 
Krisi ekonomikoak gogor kol-
patu zuen eskualdea. 2007tik 
2013ra %146,65 igo zen langabe-
zia, %17an kokatzeraino (EAE-
ko ehuneko altuenetako bat). 
Sortzen zen lan apurra, gaine-
ra, oso prekarioa zen, kontratu 
gehienak egun gutxi batzue-

tarako baitziren. Horri gehitu 
behar zaio Espainiako Gober-
nuak 2012an onartutako lan 
erreforma. Kaleratzeak erraztu 
eta merketu egiten zituen lege 
horrek, besteak beste.

Gauzak hala, hamarkada ha-
sieran hainbat gatazka piz-
tu ziren hainbat lantegietan: 
Aplican, Artiachen, Construc-
ciones Pagolarren, Ramon de 
Urquijon, Tubos Reunidosen, 
Gometeguin, Urduñako bai-

nuetxean... Guardianeko lan-
gileen borroka, esaterako, oso 
nabarmena izan zen. Hainbat 
egun eman zituzten greban, zu-
zendaritzak ehundik gora lan-
gile kaleratu nahi zituelako. 
Lan-hitzarmena sinatzea lortu 
zuten azkenean.

Tomas Achako langileek gau-
zatutako protesta ere luze be-
zain gogorra izan zen. 2012an 
abiatu zuten greba mugagabea, 
hiru hilabete soldatarik jaso 

gabe eman ostean. Zuzenda-
ritzak kaleratzeekin erantzun 
zuen, eta horrek asko zakar-
tu zuen giroa. Guardia Zibilak 
ELAko 4 kide atxilotu zituen en-
presaren jabeen salaketaren on-
dorioz. Handik hiru urtera izan 
zen epaiketa: sindikalistek ur-
tebeteko kartzela zigorra jaso 
zuten, baina ez ziren kartzela-
ra sartu behar izan. 

Borroka giroa eta krisi ekono-
mikoaren ondorioekiko sumin-

Kolore anitzeko borrokak 
panorama txuri beltzean

2011n, 2012an 
eta 2013an 
eginiko greba 
orokorrek 
jarraipen zabala 
izan zuten 
eskualdean

Krisi ekonomikoak gogor kolpatu zuen eskualdea hamarkada hasieran. Langabeziak gora jo zuen eta prekarietatea -are 
gehiago- nagusitu zen. Egoera latz horrek hainbat borroka piztu zituen eskualdeko lantegi zein kaleetan. Protesta ugari 
eragin dituzte kaleratzeek, lan hitzarmenen negoziazioek, enplegu espedienteek eta lan heriotzek, besteak beste. 

2011ko urtarrilaren 27ko greba 
orokorra deitu zuen gehiengo 
sindikalak Hego Euskal Herrian. 
Ekimenak harrera zabala izan 
zuen eskualdean. 

Lan gatazka ugari piztu ziren 2012an. Guardian 
eta Tomas Achako langileen borrokak izan 
ziren luze eta gogorrenetarikoak. Stop 
Etxegabetzeak Aiara taldea ere sortu zen. 
Beste greba orokor bat egon zen.

2011 2012
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sozioekonomia

dura ez zen fabriketan gera-
tu. Kalera ere egin zuen salto, 
hainbat modutan. Stop Etxe-
gabetxeak Aiara taldea ere 
sortu zen, urte horietan  pu-
ri-purian zegoen problemati-
kari irtenbidea emateko. Era-
gileak, baina, ez zuen ibilbide 
oso emankorra izan, hainbat 
faktore medio. 

Bestalde, hiru urte eskase-
tan hiru greba orokor egon 
ziren Hego Euskal Herrian, 
gehiengo sindikalak deituta. 
Hiru kasuetan jarraipen za-
bala izan zuten lanuzteek Aia-
raldean. Azken grebak (2013ko 
maiatzaren 30koak), gainera, 
indar handiko irudi sinboli-
koa utzi zuen herritar askoren 
memorian: Ertzaintza Herri-
ko plazara sartu zen gazte bat 
atxilotzeko asmoz, baina ber-
tan zeuden herritarrek polizia 
kanporatu zuten. 

Borroka gehiago
Hala ere, 2013ko greba oro-

korrera arte hauspotutako bo-
rroka giroa airea galtzen joan 
zen hurrengo urteetan. Eten-
gabeko mobilizazio garaitik 
nolabaiteko “bake sozialera” 
egin zen salto hamarkadaren 
bigarren zatian, salbuespenak 
salbuespen. 

2015ko martxoan dozena-
ka gazte sartu ziren ordurako 
jada hutsik zegoen Lipmesa 
fabrikara. Ekimen sinbolikoa 
egitea izan zen asmoa, eskual-
deko egoera sozieokonomikoa 

salatzeko. Hortik jaio zen "Aia-
raldean lan, bizi eta ikasi" di-
namika. Hainbat ekimen egin 
zituzten hurrengo hilabetee-
tan, baina gerora ez zuen ja-
rraipenik izan.  

Azken bost urteetan beste 
hainbat lantokitan piztu dira 
gatazkak: Bizkaiko Dia super-
merkatuetan, Artiachen, Jez-
en, Gometeguin, Valvospain-
Ituarten, Sunrise Medica-
len, Tubos Reunidosen edota 
Bañueta kiroldegian, besteak 
beste. Mobilizazio gehienek 
helburu hauek izan dituzte: 
lan-hitzarmenean hobekun-
tzak jasotzea edota zuzendari-
tzak hartutako erabakiei (lan-
gile batzuen kaleratzea, enpre-
saren zati baten itxiera...) eran-
tzun kolektiboa ematea. 

Fabriken itxiera
Lipmesa 2013an, Norten 

eta Kider 2014an, Vicalde 

Fabrika ugari 
itxi dira azken 
urteetan: 
Lipmesa 
2013an, 
Nortean eta 
Kider 2014an 
eta Vicalde 
2015ean, 
besteak beste

2013an egin zen azken greba orokorra Hego Euskal Herrian.  Aiaraldea.eus

Guardianeko langileek borroka luzea abiatu zuten 2012an.  Aiaraldea.eus
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Fabrika ugari itxi dira azken urteetan: 
Lipmesa 2013an, Nortean eta Kider 2014an 
eta Vicalde 2015ean, besteak beste. 
Horrez gain, hainbat enpresetako langileak 
mobilizatzen dira, euren eskubideen alde.

2012-2015

Protesta ugari egiten dira 
eskualdean jazotako lan heriotzak 
salatzeko. Murgan gazte bat zendu 
zen 2017an, 2018an bi behargin 
zendu ziren Orozkoko harrobian eta 
aurten beste bi langile Tubacexen. 

2017-2019

2015ean... fabrika ugariren itxie-
ra ekarri du hamarkadak. Bai-
na ez da kontu berria. Lantegien 
itxiera 1990eko hamarkadatik 
tantaka gertatu den fenomenoa 
da, garai horretan abiatutako in-
dustria birmoldaketaren ajeeta-
tik eratorritakoa.  Dena dela, es-
kualdeko enpresa handiek (Tu-
bacex, Tubos Reunidos eta Aia-
la Vidrio, adibidez) hazkuntza 
prozesu batean murgildu dira. 
Lantegiak erosi dituzte beste 
herrialde batzuetan, eta iraba-
zi garrantzitsuak izan dituzte, 
salbuespenak salbuespen. 

Lan heriotzak
Eskualdean hainbat aldiz jazo 

da prekarietatearen ondorio laz-
garriena: lan heriotza. Azken ha-
maika urteetan 20 pertsona hil 
dira eskualdean lanean ari zire-
la. Azken bi lan heriotzak aur-
tengo udan izan dira, Tubace-
xen. Hori dela eta, mobilizazio 
jendetsuak egin dituzte fabrika-
ko lan baldintzak salatzeko. 

Amiantoak ere heriotza ugari 
eragin ditu azken urteetan eta, 
tamalez, hurrengo urteetan ere 
albiste izaten jarraituko duela 
aurreikusi daiteke. Gai horri 
heltzeko elkartea sortu da es-
kualdean: Asviamie Aiaraldea. 
Aste honetan beteko da urte bat 
taldea eratu zenetik.  

Morea da gorri berria
Kolore anitzekoak izan dira 

eskualdeko paisaia txuri bel-
tzean aurrera eraman diren bo-
rrokak. Baina aurten kolore mo-
rea izan da nagusitu dena. 

Hori argi ikusi daiteke Ar-
tiacheko kaleratuen eta Berriak 
supermerkatuetako langileen 

kasuetan. Bi borrokek gauza bat 
izan dute komunean: emaku-
me langileak izan dituzte pro-
tagonista. Berriakeko behargi-
nak, gainera, iragan martxoa-
ren 8ko greba feministan hasi 
ziren mobilizatzen. Hautes-
kunde sindikalak deitu zituz-
ten handik gutxira, eta iragan 

astean lortu zuten aurreakor-
dioa zuzendaritzarekin, lanuz-
te kanpaina jarraitua gauzatu 
eta greba mugagabea mahai 
gainean jarri eta gero. 

Hori da, hain zuzen, langile 
klaseari azkenaldian falta zaion 
gauzetako bat: garaipenak (txi-
kiak badira ere) lortzea. Horri 

begira, hamarkada berriare-
kin batera etorriko da indarrak 
neurtzeko hurrengo zita: Esku-
bide Sozialen Kartak (gehiengo 
sindikala eta beste hainbat era-
gile batzen dituen plataforma) 
Greba Orokorra deitu du dato-
rren urtarrilaren 30rako. His-
toria ez da amaitu. 

Lan heriotzen aurkako protestak eta Artiach zein Berriakeko langileen borrokak izan dira nagusi aurten. Aiaraldea.eus eta Hala Bedi

Lan heriotzen 
aurkako 
protestak eta 
emakume 
langileek 
abiatutako 
borroka 
dinamikak izan 
dira nagusi 
azken urtean. 
Urtarrilaren 
30erako greba 
orokorra deitu 
du Eskubide 
Sozialen Kartak
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Duela gutxi lagun batek 
esan zidan alabari galdetu 
zionean honek Olentzerori 
zer eskatuko zion, honela 
erantzun ziola: “Mugiko-
rrarekin ibiltzeko askata-
suna eskatuko diot ama”. 
(...) Teknologia berez ez da 
txarra, izatez neutroa izan 
beharko luke, baina ema-
ten zaion erabileran dago 
gakoa(...).

Komunikazio aldetik ere 
aldaketa ikaragarria izan 
da. Nola aldatu diren lagun 
arteko harremanak, kama-
rada! Zein milenialek daki 
etxe ondoko parkean ordu 
jakin batean lagunekin 
geratu eta berandu iritsiz 
gero, herrian bueltaka la-
gunen bila ibiltzea zer den? 

Adingabeek pornora gero 
eta gazteago jotzeko joera 
edota komunikazio “mer-
ke” horrek bullyinga area-
gotzean duen eragina ere 
aipatu nahi nituzke, baina 
gaiak askorako ematen 
du. (...) Azken aldian, Eusko 
Jaurlaritzaren bedeinka-
zioaz eskoletan banatzen 
ari diren Chromebook fa-
matuak adibidez. Kontura-
tzen al gara gure haurren 
datuak eta teknologia kon-
tsumo ohiturak nora bide-
ratzen ari garen? Google 
anaia handia hor dago eta 
ez du ezer dohainik ematen. 
Zutabe osoa Aiaraldea.eus 
atarian irakurgai.

GAME ERAUNTSIA

URTZI ODRIOZOLA

Norabidean 
dago gakoaAzkar pasatu da azken 

hamarkada zerbaiten bila 
gabiltzanontzat: gau, egun, 
aste eta hilabeteen artean 
pasa gara Tuentitik Insta-
gramera, Ternuatik Adida-
sera, kafesnetik deskafei-
natua sojazko esnearekin 
hartzera. Eta egun batetik 
bestera, hara non aurkitu 
dugun gure burua hogeita 
hamarretatik hogeietatik 
baino gertuago, gizartea-
ren adin honetarako eskaki-
zunetatik ez bakarrik urrun, 
baizik eta beste norantzan 
oinez. Gustatuko litzaidake 
esatea urteetan bildutako 
irakaspen bakoitzak bizirik 
jarraitu izan duela izan-
dako harreman, egindako 
erosketa, edukitako lan eta 
babestutako iritzi bakoi-
tzean. Etsipenak, erosota-
sunak ez dutela kabidarik 
izan, edo ez behintzat noiz-
bait bularra piztu zidaten 
utopiak itzaltzeko bezain 
beste. Nire ideiek barnera-
tu nituenean bezain tinko 
eta argi lagundu nautela, 
behin azalarekin bat eginda 
bertan betirako manten-
tzen diren tatuajeak bezala. 
Utopiak, ordea, kalkamonia 
bilakatzen dira garenari 
eusten ez asmatuz gero.

Horregatik, behar dut, ba-
tzuetan, heldu maskara une 
batez kendu eta galdutako 
ametsen bila joatea, nora 
heldu nahi dudan gogora-
tzeko.

BERTSOLARIA

AINHOA COMAS

Heltzea

XXI. mendeko bigarren hamarkadak bere sinadura utzi du hainbat 
gazteren orainaldian eta etorkizunean; krisialdia, prekarietatea, 
teknologia berriak… izan dira urte horiek utzitako ezaugarri batzuk.

Azken hamarkadako 
gazteak, krisialdian 
jaioak eta haziak

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Millenialak, Z belanauldia… 
horrelako hitzak erabiltzen 
dituzte maiz helduek egungo 
gazteei buruz hitz egiteko. As-
kotan deskribapen horiek irain 
kutsua daukate; barbaro be-
rrien edo ganorabakoen sino-
nimoen kiratsa.

Egia da, egungo gazteak sare 
sozialekin eta nonahi dauden 
pantailekin hezi direla. Reg-
gaetoia eta trapa entzuten dute, 
baina XXI. mendeko nerabeak, 
aurrekoak bezala, euren gizar-
tearen isla dira. Helduek, uler-
tzen ez dituzten elementu osa-
garrietan erreparatu baino, 
bestelako errealitateak aintzat 
hartu beharko lituzkete.

Izan ere, duela urte gutxi jen-
de gehienak uste zuen hurren-
go belaunaldiak egoera hobean 
egongo zirela, baina krisiak za-
lantzan jarri du hori. Esaterako, 
2018an EAEko 20 eta 24 urte bi-
tartekoen %58k uste zuen gu-
rasoen etxetik joateko aukera-
rik ez zuela izango, eta 2013an 
%61,1era heldu zen kopurua.

Gure eskualdean pentsa-
mendu horiek ulertzeko ain-
tzat hartu beharra dago en-
presa garrantzitsuak itxi di-
rela: Lip, Vicalde, Norten... Eta 
jarduera mantendu dutene-
tan baldintzak ez dira onenak 
hasi berrientzat. Horren adibi-
de lazgarrienak Murgan eta Tu-
bacexen jazotako lan heriotzak 
izan dira. Uda honetan Laudio-
ko gazte bat zendu zen tutuak 
ekoizten dituen lantegian, eta  
2010ean Ugaoko beste bat izan 
zen. 

Horrez gain, gazte askok kan-
pora jo behar izan dute. Esate-
rako, 2014an Aiaraldetik 1.463 
lagun joan ziren eta horietako 
438 EAEtik kanpo. Atzerrian 
lan egitea hain arrunta bilaka-
tu da, ezen Aiaraldea Hemen al-
dizkariaren kontrazala gai ho-
rretan zentratzen baita.

Erronka berri eta ezezagun 
gehiago agertu dira ere Z be-

launaldiko gazteentzat. Arris-
kutsuenetakoa izan da jokoa. 
Urte gutxitan bi apustu etxe 
ireki dituzte Aiaraldean, bai-
na horren itzala askoz zabala-
goa da; Internet, iragarkiak... 
Sortzen diren arazoak lantze-
ko, udal zerbitzu askok garran-
tzia eman diote ludopatiari, ba-
tzuetan drogei baino gehiago, 
alegia.

Gazte desmobilizatuagoak?
Aiaraldeak ez du inoiz hain-

beste gaztetxe izan azken ha-
markadan baino; Orozkon, 
Amurrion, Urduñan, Arran-
kudiagan eta Laudion, hain zu-
zen, Orbeko Etxea ahaztu gabe.

Horrez gain, feminismoak 
emakume gazte ugari eraka-
rri du herri mugimendura eta 
Martxoaren 8an egindako gre-
ba eta mobilizazioetan oso age-
rikoa izan da hori. Hala ere, ka-

leak ez dira jadanik gazteenak. 
Horretan eurek ere sakondu 
dute eta lonjen txokoen zabal-
penak ematen du horren neu-
rria; 2016an 120 lonja baino 
gehiago zeuden Aiaraldean.

gazteria
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euskara

Testua Txabi 
Alvarado Bañares

Pauso kualitatibo ugari eman 
dira amaitzear dagoen hamarka-
dan Aiaraldean euskararen nor-
malizazioari dagokionez. Artzi-
niegako Euskararen Egunak, Lau-
dioko Euskararen Jaia, Amurrio-
ko Euskaraz Bizi Nahi Dut Egu-
na... Ekimen andana egiten da 
urtero eskualdean Euskararen 
Normalizazioa sustatzeko. Ber-
balagun eta Gurasolagun taldeak 
ere eratu dira hainbat herritan, 
hizkuntza inguru informaletan 
ere sustatzeko. 

Horrez gain, duela hamar urte 
eratu zen Oxigenoa Euskarari 

ekimena, mendizaletasuna eta 
euskara uztartzea helburu. Urru-
ti heldu da ekimena, Himalaya-
ra, hain zuzen. Berriki estreinatu 
da Oxigenoa euskarari 6.000 me-
troan ere, Euskal Herriko hainbat 
gazte euskaldunek (eskualdeko 
hiru tartean) sherpa herriarekin 
bizitako abenturak kontatzen di-
tuen dokumentala. 

Euskararen aldeko ekimen jen-
detsuak ere ez dira falta izan. 
Ikastolen aldeko Araba Euska-
raz jaiak bi edizio izan ditu Aia-
raldean, Laudion 2011n eta Amu-
rrion bi urte beranduago. Horrez 
gain, Korrikaren bost edizio iga-
ro dira eskualdetik 2010etik 
hona. 

Infl exio puntua
Horrelako ekimenek badute 

euren garrantzia, euskara haus-
potzeko balio baitute, indarrak 
hartu eta normalizazioaren al-
deko bidean aurrera jarraitze-
ko. Hala ere, beharrezkoak dira 
bestelako pauso batzuk ere, egun 
eta ekintza puntualetatik harago 
doazenak. 

2016ko otsailean aurkeztu zen 
Aiaraldeko Euskalgintza Kon-
tseilua, sukalde lan handia egin 
ondoren. Eskualdeko 42 eragilek 
bultzatu zuten ekimena. Erakun-
de horren jaiotza infl exio pun-
tutzat hartu daiteke Aiaralde-
ko euskalgintzaren garapenean. 
Emandako pausoaren garran-

tzia ezin hobeto islatua ager-
tu zen handik hilabete batzue-
tara (urte hartako abenduaren 
3an, hain zuzen) Amurrion egi-
niko “Euskararen errota” ekime-
nean. Juan Urrutia plaza bete zu-
ten ehunka lagunek, ordura arte 
eskualdeak inoiz ikusitako Eus-
kararen Nazioarteko Egunik jen-
detsuenean. 

2017an, aldiz, “Armairutik ate-
ratzeko” kanpaina arrakastatsua 
burutu zuen kontseiluak eskual-
de osoan. 4.500 bizilagun batu zi-
ren astebetez euskaraz bizitzeko 
erronkara. Urduñan eman zioten 
amaiera kanpaiari, beste ekital-
di jendetsu batekin. 

Ekimen horrek beroketa gisa 

Pauso kualitatibo 
handiak eman dira

2016an infl exio 
puntua eman 
zen eskualdeko 
euskalgintzaren 
ibilbidean, 
Aiaraldeko 
Euskalgintza 
Kontseilua 
sortuta

Pauso esanguratsuak eman dira amaitzear dagoen hamarkada honetan Aiaraldea euskaraduna lortzera bidean. 2016an jazo 
zen infl exio puntua, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren eraketarekin. Ordutik hona ekimen jendetsu ugari egon dira, 
baina sukalde lana albo batera utzi gabe. 



19AIARALDEA #115 2019ko abenduaren 12a

“Osasun eta entrenamendu pertsonalerako 
Laudioko lehen zentroa da All Voltage”

Nola sortu zen zentroa irekitzearen ideia?
Nire esperientziaren bidez konprobatu dut badaudela 

hainbat alor jorratu beharrekoak direnak. Badago kiro-
la egin edo bere egoera fi sikoa hobetu nahi duen jendea, 
baina ez dakite zer komeni zaien, zeintzuk diren jardue-
ra eta intentsitate egokiak. 

Badaude gimnasiora jotzen ez duten pertsonak, es-
pazio horiek “kirolarientzako soilik” direla uste dute-
lako edo ez direlako eroso sentitzen bertan: lotsa dute-
lako, behatuak sentitzen direlako edo gainontzeko per-
tsonekin alderatuta oso egoera fi siko baxua dutelako. 
Horrez gain, jarduera desegokiak gauzatzeak, makinak 
gaizki erabiltzeak eta beste akats batzuek lesio edo mi-
nak eragin ditzakete.

“Errezetek” ez dute guztientzako balio. Beharrezkoa 
da banakako planak osatzea, arreta pertsonalizatua ga-
ratzea eta soluzio zehatzak bilatzea. 

Zertan datza mota honetako zentro bat?
Jarduera fi sikoa eginez norbere burua zaintzearen 

beharrari soluzioak bilatzen laguntzea da zentroaren 
xedea, modu  horretan bizi kalitatea hobetu eta gaixo-
tasun asko prebenitu daitezkeelako. Pertsona bakoitza-
ren egoeraren, beharren, ohituren eta helburuen eraba-
teko analisia egiten dut. Modu horretan, plan bat gara-
tzen dut dauden baliabideekin eta entrenatzaile baten 
parte hartze eta behaketa pertsonalizatuarekin. 

Zertan ezberdintzen da gimnasio batetik?
Intimoago eta pertsonalagoa da. Ariketa plan guztiak 

pertsonalizatuak dira, entrenatzaile batekin garatzen 
dira, pausoz pauso, eta osagarriak dira gomendioekin eta 
etxean edo ohiko gimnasio batean egiten den lanarekin. 

Pertsona orori dago zuzendua, duen adin, baldintza 
eta helburua dena dela. Guztiei luzatu nahi dizuet zen-
troa ezagutu eta dituzuen zalantza guztiak argitzeko 
gonbita. Lehen saioa doan izango da eta elkarrizketa bat 
egiteko baliatuko dugu, pertsona bakoitzarekin baldin-
tzak, helburua eta aukerak aztertzeko eta zuen erronka 
propioak planteatu ahal izateko. 

BABESTUTAKO EDUKIABABESTUTAKO EDUKIA

Virgen del Carmen 33 (Laudio osasun zentroa)  / allvoltagetrainning@gmail.com   /         650963690           allvoltagetrainning

AITOR GOMEZ ZAYAS (Laudio, 1992) JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIETAN 
GRADUATUA DA ETA NSCA ELKARTEKO ENTRENATZAILE PERTSONAL OFIZIALA DA. OSASUN ETA 
ENTRENAMENDU PERTSONALERAKO ZENTROA IREKI BERRI DU. 

euskara

balio izan zuen hurrengo urtean 
-iaz- burutu zen Euskaraldiari be-
gira. Arrakasta nabarmena izan 
zuen ekimen horrek Euskal He-
rrian, eta Aiaraldea ez zen sal-
buespena izan. Milaka lagunek 
hartu zuten “Ahobizi” edo “Be-
larriprest” rolean aritzeko kon-
promisoa. Ariketa hori baliaga-
rria izan zen hainbat bizilagu-
nek euren artean zituzten hiz-
kuntza ohiturak, apur bat bada 
ere, iraultzeko. 

"Bai we can't"
Euskaraldia igarota, institu-

zio publikoei begira jarri zen 
Aiaraldeko Euskalgintza Kon-
tseilua. Hizkuntza eskubideak 
bermatzeko konpromisoak es-
katzea ordezkari politikoei, hori 
izan ze kontseiluak bere burua-
ri jarri zion erronka. "Ez we can't" 
kanpaina jarri zuen martxan ho-
rretarako udaberrian. Arrakas-
ta handia izan zuen ekimenak, 
eskualdeko 25 talde politiko ani-
matu baitziren euskararen alde-
ko konpromisoak hartzera. 

Aurrera begira
Orozkon ospatu da aurtengo 

euskararen eguna. Ez da aurre-
koak bezain masiboa izan, baina 
hori ere ez zen helburua, sukal-

de lanean sartu baita berriz Aia-
raldeko Euskalgintza Kontseilua. 
Batzordeak eratu dituzte herriz 
herri, arestian aipatutako 25 or-
dezkari politikoekin, udal hau-
teskundeen atarian hartu zituz-
ten konpromisoak paperean ge-
ratu ez daitezen. Plan estrategi-

koa ere lantzen ari dira. Hainbat 
lan-talde sortu dituzte horreta-
rako, eta beste horrenbeste sor-
tzeko asmoa dute.   

Horrez gain, datorren urtean 
berriz egingo da Euskaraldia eki-
mena, azaroaren 20tik abendua-
ren 4ra. 14 egun guztira, iaz bai-
no 4 gehiago. Geroz eta urrats 
handiagoak, euskaraz biziko 
den Aiaraldera bidean. 

Sukalde lanean 
murgilduta 
dago berriz 
Aiaraldeko 
euskalgintza, 
datorren 
urteko 
Euskaraldia 
antolatzeko, 
besteak beste

Aiaraldeko Euskararen Eguna xumeagoa izan da aurten, aurreko urteetako ekitaldi jendetsuekin alderatuta. Aiaraldea.eus
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kirola

Testua Izar 
Mendiguren Cosgaya

Jakingo al zenuke zenbat ki-
rol praktikatzeko aukera dagoen 
Aiaraldean? Azken hamarkadan 
garrantzia eta presentzia handia 
hartu du kirolak bailaran. Ho-
rren adierazle dira eskualdean 
dauden kirol elkarte andana, 
ehundik gora baitira.  Azpiegi-
turetan ere areagotu dira zen-
bait modalitate: padel pistak eta 
Pitch & Putt zelaiak sortu dira, 
besteak beste.

Denborak ez du urteen zen-
bakia bakarrik aldatu: kirol be-
rriak errotu dira eskualdean, 
traila eta crossfi ta kasu. Hala, ge-

roz eta herritar gehiago ari dira 
ongizatea bilatzeko prestakun-
tza fi sikoa jasotzen.

Eskaintza anitza
Gustu guztietarako kirolak 

barne hartzen ditu Aiaraldeak. 
Orotara, 30 jardueratik gora 
praktika daitezke: parapentea, 
espeleologia, traila, mendia, 
negu kirolak, borroka kirolak 
(judoa, karatea, mugendoa, kick 
boxinga), bola-jokoa, igeriketa, 
triatloia, belar eta areto hocke-
ya, areto futbola, eskubaloia, es-
kupilota eta pala, tenisa, pade-
la, frontenisa, gimnasia errit-
mikoa, irristaketa, hipika, ehiza 
eta arrantza, arku-tiroa, errug-

bia, motorra, orientazioa, eska-
lada… Jakina, kirol ezagunek ere 
badute tartea, futbolak, saskiba-
loiak, atletismoak edo txirrin-
dularitzak, besteak beste.

Kirol proben gorakada
Edozelan ere, kirol proben go-

rakada jazo da azken urteetan. 
Nazioartean nabarmentzekoa 
da ziklokrosak eginiko goraka-
da; Laudioko proba ez ezik Ur-
duñakoa gehitu baizaio beste 
herrialdeetako kideen hitzor-
du zerrendari. Horrez gain, las-
terketa berezi andana gauzatu 
dituzte kirol elkarteek. Horien 
artean daude mendi lasterketak 
edota duatloiak. Mendi ibilal-

diekin batera, bi jarduera horiek 
dira eskualdeko herri gehiene-
tan errepikatzen direnak, bola 
txapelketekin batera. 

Halaber, proba herrikoiak 
areagotu dira. Arrakasta ho-
rren adibide dira Peregaina 
igoera edota Arrankudiaga-Zo-
llo, Amurrio, Areta, Arespaldi-
tza eta Okondoko trailak. Edoze-
lan ere, ez dira horiek izan men-
dian jokatutako lasterketa bere-
zi bakarrak. Izan ere, Urduñan 
mendi maratoia egin zuten iaz 
lehenbizikoz, eta Laudion ur-
terik urte sendotu zein handi-
tzen doa Mugagabe Traila. Hala, 
hainbat luzera eta zailtasuneko 
ibilbideak jartzen dituzte anto-

Aiaraldea, kirol eta 
proba askoren joko zelai

Kirol berriak 
errotu dira 
eskualdean, 
traila eta 
crossfi ta kasu. 
Padel pistak 
eta Pitch & 
Putt zelaiak 
ere sortu dira, 
besteak beste

Azken hamarkadan nabarmen hazi da eskualdeko kirol eskaintza. Gainera, jarduera berriak hedatu dira, traila eta padela 
kasu. Tokiko lasterketek indar handia hartu dute, baina nazioartean ere utzi dute arrastoa aiaraldearrek. Nola lorpenek hala 
probek, ez dute etenik.

Mendiguren Cosgaya

Aiaraldeko Kirol Urtekarirako eskualdeko hainbat kirolarirekin osatutako irudia. Iban Pagalday
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kirola

Berdintasun Martxak mila partaide baino gehiago ditu. Altzarrate K.E.

latzaileek partaideen eskura 

Berdintasunari keinu
Emakume eta gizonezkoen 

arteko berdintasuna jendar-
teratzeko ekimenek ere har-
tu dute indarra, ezbairik gabe. 
Esaterako, Amurrioko Kaska-
gorri eta Laudioko Altzarra-
te taldeek bi herriak batzen 
dituen martxa jendetsua os-
patu dute aurten, bigarrenez. 
Nabarmentzekoa da ere ema-
kumez osaturiko bi talde sor-
tu direla; futbolean Altzarra-
te, eta txirrindularitzan Aia-
ra Women in Bike. Orozkoko 
Olgetan elkartean diharduten 
pala jokalari guztiak ere nes-
kak izanik, pentsatzekoa da da-
torren hamarkadan hazi egin-
go dela emakumeen parte har-
tzea kirolean.

Kirolari asko, puntan
Nazioarteko kirol probak 

ere izan dira azken hamarka-
dan eskualdean. Laudioko na-
zioarteko ziklokrosari Urduña-
ko zita gehitu zaio, geroz eta 
gehiago baitira urriko laster-
ketara animatzen diren atze-
rritarrak. Ildo beretik, Pitch & 
Putt kirola praktikatzeko ze-
laia egokitu dute Urduñan, eta 
bertan jokatu da nazioen arte-
ko kopa, besteak beste. 

Ildo beretik, eskualdeko or-
dezkari ugari izan dira beste 
herrialdeetan lehiatzen: Olga 
Artiñanok zilarrezko domina 
ekarri zuen Munduko sokati-
ra txapelketatik, Aimar Amon-
do Europako gazteen  kopa txa-
pelketan aritu zen Euskal se-
lekzioarekin Portugalen, Ma-
nolo Hidalgo 12.postuarekin 
itzuli zen Venezian eginiko 
Munduko pentatloi txapelke-
tatik, Oihana Moya Mundu-
ko CrossFit Kopan 14. sailkatu 
zen, eta Nuria Larrinaga hoc-
key jokalaria mundu mailan 

lehiatu zen. Funtsean, Eli eta 
Patri Pinedo eskubaloi jokala-
riak izan dira kirol profesiona-
lean marka utzi dutenak, bai-
na marka asko hautsi dituzte 
aiaraldearrek. 

Bitxikeriarik ere ez da fal-
ta izan. Duela bi urte, 2017an, 
24 orduko Raida antolatu zu-
ten Aiaraldean. Orientazioa, 
trekkinga, txirrindula eta es-

peleologia baliatu behar izan 
zituzten ordukoan partaideek. 
Ez da iraupen luzeko ekimen 
bakarra izan, ordea. Xabier 
Abajo Ruiz urduñarrak 12 or-
dutan 7 aldiz igo zuen Txar-
lazo gailurra, “heroien” apus-
tua erronkatzat hartuta. Len-
doñobeitin, berriz, 12 orduta-
ko bola-joko maratoia burutu 
zuten 2016an. Iaz, berriz, 24 or-
duz Burubiora joan-etorrian 
ibiltzeko gonbita luzatu zuen 
Amurrio Trail taldeak, eta aur-
ten ere errepikatuko dute ger-
taera abenduaren 23tik 24ra. 

Finean, geografia zein kirol 
aukerei dagokienez, zinez abe-
ratsa da gure lurra. Horregatik, 
Aiaraldea hedabideak kirol ko-
munitatea euskaraz saretzeko 
ahalegin berezia egin du. Hain 
zuzen, 200 orriko argitalpena 
plazaratu berri du: Aiaraldeko 
Kirol Urtekaria. Eskualdeko 17 
tokitan egongo da salgai, urta-
rrilaren 11 arte. 

Emakume eta 
gizonezkoen 
arteko 
berdintasuna 
sustatzeko 
ekimenek ere 
hartu dute 
indarra

Kirol proba arrakastatsuak ugarituz joan dira azken urteetan eskualdean . Aiaraldea.eus, Mendiko Lagunak eta Nagore Portillo
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herriko plaza

Zozketa

Denborapasak

DENBORAPASEN SOLUZIOAK

Sudoku, hitz-gurutzatu eta hitz gezidunen soluzioak webgunean 
ikusgai: http://www.aiaraldea.eus/users/denborapasak

ZAILAERRAZA

Lanean istripuak ekiditeko 
teknikaria LAUDIO

Mantenu elektrikoko langilea 
LAUDIO

Okina LAUDIO

Delineatzailea/ Proiektu egilea 
LAUDIO

Logopeda euskalduna eta 
kolegiatua LAUDIO

Teknikari elektromekanikoa 
LAUDIO

Ingeniari teknikoa LAUDIO

Lorezain arduraduna LAUDIO

Leiho muntatzailea LAUDIO

Lan-eskaintzak

LAN-ESKAINTZA GEHIAGO 
AIARALDEA.EUS ATARIAN

Parte hartzeko sartu www.aiaraldea.eus en
Zozketa data: abenduaren 26an, 12:00etan.

GOAZEN 6.0 
ikusteko sarrera bikoitza!

Abenduak 11 EGUIA eta PEREZ
Abenduak 12 C. FUERTES eta FERNANDEZ 
(errefortsua PEREDA)
Abenduak 13 AIS eta IBARROLA 
(errefortsua YARZA)
Abenduak 14  RIVERA eta IBARROLA 
(errefortsua AIS)
Abenduak 15  RIVERA eta IBARROLA 
(errefortsua YARZA)
Abenduak 16  A. FUERTES eta YARZA
Abenduak 17  SOLAUN eta HERNANDEZ
Abenduak 18 MENOYO eta PEREDA
Abenduak 19  EGUIA eta CACERES 
(errefortsua PEREZ)
Abenduak 20 C. FUERTES eta YARZA
Abenduak 21  AIS eta YARZA
Abenduak 22  AIS eta YARZA 
Abenduak 23 RIVERA eta FERNANDEZ 
(errefortsua HERNANDEZ)
Abenduak 24 A. FUERTES eta IBARROLA
Abenduak 25 SOLAUN ETA IBARROLA

Guardiako farmaziak

Josu
Zorionak Josu! Segi bizitzari 
kliska egiten eta bazterrak 
alaitzen. Hamaika musu eta 
sugus!

Kontuz Garaio!!

Ixasne / Iratxe
Zorionak bioi!!! Egun paregabea, 
izugarria, ikaragarria... pasatzea 
espero dugu!! 

IranXuxUne

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. Urtarrilean 
argitaratuko da hamabostekariaren hurrengo zenbakia. 

Ane eta Txabi
Zorionak bikote! Hurrengo 
urteotan dena ederra izan 
dadila!!!! Gure partetik maitasun 
handiz. Musu!

Mari Paz eta Periko

Nazk / Noor
Zorionak Nazk eta Noor! Neska 
langile eta ausartak. Egun polita 
izan eta gure partez musu 
erraldoi bat!

Ama eta bere lagunak

Saioa /Ander
Zorionak Saioa eta Ander!!!  
Jarraitu irri polit horiek 
oparitzen! Musu handi bana! 
Asko maite zaituztegu! 

Osaba eta izeko
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Aiaraldea 

SOLUZIOAK
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Araba kalea 2, Laudio • 944 200 310 • 690 341 413

RPS 101/19

Kalitatezko eta konfiantzazko odontologia,
zugandik hurbil

Gabon zoriontsuak opa dizkizuegu

Tellería 2, Laudio (Araba)
94 672 65 43// info@

grafi ksarea.com
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