
URDUÑA 10-11
Animalientzako aterpea 

sortu dute Urduñan, 

auzolanean
Rondinako futbol zelai 
zaharreko azpiegituretan 
atondu dute gunea

ARTZINIEGA 12-13
Kutxabankeko bulegoa 

ez dute itxiko, baina 

zerbitzua murriztuko dute
Eskualdeko beste herri 
batzuetako joera ematen ari da 
Artziniegan ere

A I A R A L D E A  hemen
2020 · 09 · 09

WWW.AIARALDEA.EUS

#127
DOAN

  

EKONOMIA:
Tubacexeko kaleratzeen 
aurkako mobilizazioa 
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Aiaraldea Ekintzen Faktoriarena

Ezohiko 
ikasturte
baterantz

KULTURA 19
Amurriora gerturatukoda 

Durangoko Azokako 

Ahotsenea urriaren 18an
Zortzi kultur emanaldi 
eskainiko dituzte, Araba 
Euskarazi amaiera emateko

KIROLA 24-25
Kolokan daude 

eskualdeko kirol 

denboraldiak
COVID-19ak erabat 
baldintzatuko ditu Aiaraldeko 
kirol taldeak eta probak

NEREA IGLESIAS LILI:
“Norbait deseroso 
sentiarazten badugu, ondo 
gabiltzanaren seinale” 22-23 or.
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Testua Txabi 
Alvarado Bañares

Aste honetan hasi dute ikas-
turtea EAEko ikastetxeetan 
Haur Hezkuntzan, Lehen Hez-
kuntzan eta Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzako lehen zi-
kloan. Ezohiko ikasturtea izan-
go da, COVID-19aren pande-
miak erabat baldintzatu baitu 
ikastetxeen jarduna. Aiaralde-
ko hezkuntza zentro gehiene-
tan asteartean ekin zioten kla-
seak emateari. Astelehenean 
aurkezpen saioak baino ez zi-
tuzten egin ia kasu guztietan. 

Aiaraldea hedabidea iragan 
ostiralean jarri zen harrema-
netan eskualdeko ikastetxe guz-

tiekin, euren azpiegituretan eta 
funtzionamenduan zer aldake-
ta egin dituzten jakiteko. Ha-
mabi ikastetxeetako kideekin 
hitz egin genuen. Batzuk ez zu-
ten erantzuterik izan, lanez lepo 
zeudelako, ikasturteari hasiera 
emateko azken gauzak lotzen. 

Ikastetxe gehienetan bilerak 
egin dituzte gurasoekin, hasi 
berri den ikasturtearen non-
dik norakoak azaltzeko. Alda-
keta batzuk bistakoak izango 
dira. Moldaketak egin dituzte 
azpiegituretan, ikasleen pilake-
tak ahalik eta gehien murrizte-
ko. Kasu batzuetan ate berriak 
ere atondu dituzte, sarrera eta 
irteeretan ere segurtasun dis-
tantziak bermatzeko.

Horrez gain, zenbait ikaste-
txek espazio publiko gehiago 
baliatuko dute ikasturte ho-
netan. Horretarako baliatu zi-
tezkeen udal-lokalen zerren-
da bat egitea eskatu zien EUDE-
Lek EAEko udalei, eta hala egin 
dute eskualdeko tokiko erakun-
deek ere.

Laudioko Udalak, adibidez, La 
Granjako kiroldegiko kantxak, 
Areta eta Latiorroko frontoiak 
eta Ugarte plaza utziko dizkie 
udalerriko hezkuntza zentroei. 
Orozkoko Udalak, aldiz, kultu-
ra etxea, gizarte etxea, frontoia, 
kiroldegia eta eskola ondoko te-
nis pista eskaini dizkie herriko 
eskolari, alfonbrak, gela eta si-
katzeko papera emateaz gain. 

Artziniegako Udalak, bere al-
detik, hiru lokal atondu ditu, 
Arteko Gure Ama eskolako ki-
deek behar izatekotan erabiltze-
ko. Amurrioren kasuan, ikaste-
txeek ez dute toki gehiago es-
katu, baina udalak baditu ba-
tzuk prestatuta, behar izateko-
tan erabiltzeko. Arrankudiaga 
eta Zolloko Udalak, aldiz, lokal 
bat eta berdegune bat utzi diz-
kio udalerriko eskolari. 

Beste kasu batzuetan, udalek 
langileak bideratuko dituzte 
eskoletara, guneen etengabeko 
garbiketa eta desinfekzioa ber-
matzeko. Hala egingo dute Ar-
tziniegako, Urduñako, Orozko-
ko zein Laudioko udalek, bes-
teak beste. 

Ikastetxe 
gehienetan 
asteartean hasi 
ziren klaseekin, 
astelehenean 
aurkezpenak 
egin eta gero

Astelehenean itzuli ziren klasera Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleak, urte erdiko etenaldiaren ostean. 

Klasera berriz, urte 
erdiren ostean

Latiorro Ikastetxeko ikasleak astelehenean itzuli ziren klasera. Aiaraldea.eus
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Jolastokietara ere, txandaka
Hezkuntza Sailak osatutako 

protokoloak ikasleen “talde bur-
builak” osatzea planteatzen du, 
ikasle-taldeen arteko kontaktua 
saihesteko.

Ikastetxe gehienetan gelaka 
osatuko dituzte “burbuila” ho-
riek. Toki komunetan egiten di-
ren jarduerak geletara eraman 
dituzte horretarako, eta jolasto-
kiak ere moldatu dituzte. Zonal-
deka banatu dituzte espazioak, 
“talde-burbuilen” arteko kon-
taktuak saihesteko. Atsedenal-
dien ordutegiak ere moldatu di-
tuzte, helburu berdinarekin.

Horrez gain, “alde emozio-
nalari” garrantzia eman nahi 
diotela nabarmendu dute zen-
bait ikastetxek. “Umeek denbo-
ra luzea eman dute klasera eto-
rri gabe, martxotik. Horregatik, 
lehen harrera ere ahalik eta po-
litena izatea nahi dugu”, nabar-
mendu du Okondoko Eskolako 
Gemma Corbellak.

Ildo horretan, programa bat ja-
rriko du martxan Amaurre Ikas-
tetxeak,  “adimen emozionala” 
zaintzea helburu izango duena,  
COVID-19aren testuinguruan. 

Aresketa Ikastolak, aldiz, kon-
tzientziazioari ere emango dio 
garrantzia, egoerari “ikuspun-
tu pedagogiko batetik” heltzeko. 
“Osasuna ez da soilik sukarrik ez 
izatea, askoz kontzeptu zabala-
goa da. Horrela heldu behar dio-
gu gaiari”.

Baliabide falta
Hezkuntza Sailak izandako jo-

kabidearekin kritiko azaldu dira 
hainbat ikastetxetako langileak. 

Ikastetxe 
gehienetan 
gelaka antolatu 
dituzte “talde 
burbuilak”. 
Taldeen artean 
kontakturik 
ez egotea 
da helburua. 
Hainbat 
moldaketa 
egin dituzte 
horretarako 
hezkuntza 
zentroen 
antolaketan

Hainbat aldaketa egin dituzte hezkuntza zentroen funtzionamenduan, segurtasun irizpideak mantentzeko. Aresketa Ikastola eta Aiaraldea.eus

Latiorro Ikastetxeko ikasleak astelehenean itzuli ziren klasera. Aiaraldea.eus

erreportajea
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Behin betiko protokoloa iragan 
astean jaso zutela salatu dute 
kasu batzuetan. “Udan proto-
kolo eta plan propioak garatzen 
egon gara, eta azken unean alda-
tu behar izan ditugu”. 

Giza baliabide falta dagoela 
ere nabarmendu dute. “Klaserik 
bikoiztu gabe ezarriko ditugu se-
gurtasun irizpideak, klaseak bi-
koizteko irakasle gehiago behar-
ko genituzkeelako”, aipatu dute, 
adibidez, Urduñako Herri Ikaste-
txeko kideek.

Gainera, kasu batzuetan ez 
dituzte berez egokitzen zaiz-
kien irakasleak ere jaso. “Eslei-
penak egiten ari dira oraindik, 
eta gurera ez dira oraindik eto-
rri behar ziren irakasle guztiak 
etorri”, azaldu zuten Laudio BHI 
Institutuko kideek iragan osti-
ral arratsaldean, “gainera, Hez-
kuntza Sailetik ordenagailuak 
bidali behar zituzten udan, ba-
liabide gutxi zituzten familiei 
eman ahal izateko berriz kon-

Alde 
emozionalari 
ere garrantzia 
eman 
nahi diote 
irakasleek, 
umeek sei 
hilabete 
daramatzate- 
lako eskolara 
joan gabe

Baliabide falta 
dutela salatu 
dute hainbat 
ikastetxetako 
kideek. Kasu 
batzuetan 
irakasle 
gehiago eskatu 
dituzte, baina 
ez dituzte jaso. 
Gela,maskarak 
eta bestelako 
tresnak ere 
euren kabuz 
erosi behar izan 
dituzte zenbait 
hezkuntza 
zentrok

finamendua ezartzen bazen, 
baina ez dute egin”. Latiorroko 
Ikastetxean ere irakasle gehia-
go eskatu dituzte, baina ez di-
tuzte jaso.

Maskara eta gela falta zaie-
la ere aipatu dute zenbait ikas-
tetxek, euren kabuz eskura-
tu behar izan dituztela nabar-
menduta.

Dituzten baliabideekin segur-
tasun irizpideak mantentzea 
zaila izango dela ere ohartarazi 
dute. “Ikastetxe guztiek izango 

dute arazo hori, zaila izango da 
25 ikasleko geletan 1,5 metroko 
aldea mantentzea ikasleen ar-
tean”, azaldu du Zaraobe Insti-
tutuko zuzendaria den Roberto 
Marinek, “kasu batzuetan posi-
blea izango da, baina beste ba-
tzuetan ez”.

Hala ere, horretan tematuko 
direla nabarmendu dute langi-
leek. “Segurtasuna jarriko dugu 
lehen mailan, helburu akademi-
koen gainetik”, azaldu du Gen-
ma Corbellak.

erreportajea

Aldaketa ugari egin dituzte hezkuntza zentroen azpiegituren antolaketan. Aiaraldea.eus eta Aresketa Ikastola
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Aldaketa ugari egin dituzte hezkuntza zentroen azpiegituren antolaketan. Aiaraldea.eus eta Aresketa Ikastola

“Itzulera seguru eta 
adostua” eskatzeko 
greba, datorren astean

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Datorren astea ere mugitua 
izango da eskualdeko hezkun-
tza zentroetan. Orduan itzuliko 
dira klasera bigarren hezkun-
tzako gainontzeko ikasleak zein 
Lanbide Heziketako Goi Maila-
ko graduetakoak. 

Gainera, irailaren 15erako -as-
teartea- greba deitu dute hez-
kuntza eragileek, aspaldi iku-
si gabeko batasun sindikalare-
kin: ELA, LAB, Steilas, CCOO eta 
UGT batu dira deialdira, beste 

hainbat antolakunderekin ba-
tera. Bihar -irailak 10- mobiliza-
zioak egingo dituzte Bilbo, Do-
nostia eta Gasteizko hezkuntza 
delegaritzen aurrean, datorren 
asteko lanuzteari begira moto-
rrak berotzeko.

“Hezkuntza itzulera segu-
rua eta adostua” eskatzen dute. 
Giza baliabide gehiago exijitzea 
da deialdiaren xedea, geleta-
ko ikasle-ratioa jaitsi ahal iza-
teko eta, modu horretan, CO-
VID-19aren zabalpena ekidite-
ko prebentzio eta segurtasun 
neurriak bete ahal izateko.

Irailaren hasieran egin zuten greba iragartzeko prentsaurrekoa. ELA

ELA, LAB, 
Steilas, CCOO 
eta UGTk 
deitu dute 
greba, beste 
hezkuntza 
eragile 
batzuekin 
batera

Eskualdeko hezkuntza zentroetako langile ugarik egin dute bat grebarekin. Argazkian, Laudio Ikastolakoak.

Irailaren 15erako greba deitu dute hezkuntza eragileek. 
Bihar, aldiz, mobilizazioak egingo dira hiriburuetan. 
Babes sindikal oso zabala du deialdiak.
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Testua Aitor 
Aspuru Saez

Oraindik herria eta ordua 
zehaztu ez badu ere, Tubacex 
enpresako langile batzordeak 
mobilizazioa deitu du irailaren 
17rako. Manifestazioaren hel-
buruak anitzak dira. Alde ba-
tetik, Amurrio eta Laudioko fa-
briketako 150 langileren balizko 
kaleratzearen kontra azalduko 
dira. Bestalde, eskualdeko he-
rritarren babesa erakarri nahi 
dute beharginek.

Izan ere, sindikatuek gogo-
ratu dute eskualdean langabe-
zia tasa %15ekoa dela eta kalera-
tzeek ondorio  hilgarriak izan-

go lituzketela "merkataritzan, 
ostalaritzan edo supermerka-
tuetan". 

Horrez gain, langileen ordez-
kariek aipatu dute ehunka lan-
postu zuzen ez ezik, zeharkako 
enpleguak ere sortzen dituela 
Tubacexek: “100 enpresa lagun-
tzaile baino gehiago eta 1.000 
pertsona baino gehiago”.

Horiei gehitu behar zaizkie, 
Tubacex taldeko beste empre-
sa txikiagoak: “Cotubes, Tubos 
Mecánicos eta TTA”.

Tirabira
Gatazkaren sorburua Tubacex 

enpresako zuzendaritzak iraga-
rritako neurriak dira. Berez, uz-

tailean konpainiako arduradu-
nek aipatu zuten 500 langile 
kaleratzeko asmoa zutela -tal-
dearen %20, alegia-, COVID-19 
birusak eragindako krisialdi 
ekonomikoaren ondorioz. Ho-
rien artean, antza,  Aiaraldeko 
150 behargin daude. 

Eskualdeko langileen ordez-
kariek, ordea, gogoratu dute en-
presaren gastuen %15 baino ez 
dutela suposatzen beharginen 
soldatek. Halaber, sindikatuek 
salatu dute zuzendaritzaren 
helburua dela "eskulana osa-
tzen dugunon soldata-kostuak 
murriztea". 

Ildo beretik, azpimarratu 
dute Tubacex Aiaraldean sortu 

eta errotu zela 1963tik aurrera, 
eta hemen eskuratu diren moz-
kinak bideratu direla atzerrian 
lantegiak erostera edo eraiki-
tzera -Estatu Batuetan, Aus-
trian edota Italian- deslokali-
zazioa sustatuta.

Gatazka gehiago
Enpresako arduradunen eta 

sindikatuen arteko talka ende-
katzen joan da; bereziki, azken 
urtean. Kontuan hartu beha-
rra dago iazko udan Laudioko 
bi langile hil zirela Tubacexeko 
fabriketan eta, horrez gain, bi al-
deen arteko harremana okertu 
duela zuzendaritzaren dizipli-
na politikak.

Sindikatuek 
gogorarazi 
dute 
enpresaren 
gastuen %15 
baino ez dela 
langileen 
soldatetarako 
erabiltzen  

Tubacex enpresako zuzendaritzak adierazi zuen 150 langile kaleratzea baloratzen ari zela, eta 
sindikatuek eskualdearen babesa eskatu dute irailaren 17an egingo duten manifestaziorako.

Irailaren 17ko 
mobilizazioarekin 
hasiko da ikasturtea 
Tubacex enpresan

Prentsaurrekoa egin zuten Tubacexeko langileek uztailean datorren asteko mobilizazioa iragartzeko. Aiaraldea.eus
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Heriotzen ondoren, iazko 
urrian greba egon zen Amu-
rrion zein Laudioko lantegie-
tan, segurtasun eta prebentzio 
neurri gehiago eta eraginkorra-
goak eskatzeko. 

Ezinegona piztu zuen, gaine-
ra, enpresak mimo bat kontra-
tatzeak kaskoa edo segurtasun 
elementuak txarto jartzen zu-
ten langileei kargu hartzeko. 

Otsailean are gehiago tenkatu 
zen giroa, langile bati 60 egune-
ko zigorra ezarri baitzion enpre-
sak, eta ekainean bi langile kale-
ratu zituen, guztiei bajan iruzur 
egin zutela leporatuta. Hori jus-
tifikatzeko, zuzendaritzak iker-
lariak kontratatu zituen eta eu-
ren txostenak erabili proba mo-
duan. Beharginek euren bizitza 
pribatuaren aurkako mugimen-
dutzat eta baja hartzen dutenen 
kriminalizazio ahalegintzat jo 
zuten hori, eta protestak antola-
tu zituzten. Azkenean, auzi guz-
tiak epaitegian daude, erabakia-
ren zain.

Epaitegietan kasu anitzak
Edonola ere, aipatutako dizi-

plina zigorrak ez dira izan au-
zitegiek izan dituzten kasu ba-
karrak Tubacexi dagokionez. 
Izan ere, zuzendaritzak eta sin-
dikatuek talka gogorrak izan 
zituzten pandemiaren itxial-
dian. Egun batean, beharginek 
ekoizpena gelditu zuten, adibi-
dez, prebentzio eta segurtasun 
neurriak eskatzeko.

Gero, enpresarekin akordioa 
lortu zuten eta adostu zuten lan-
gileen presentzia murriztea, sol-
data ukitu gabe. Hori bai, uztai-
lean 9 orduko lanaldiak egitera 
behartu zituen konpainiak.

Testuinguru horri erantsi 
behar zaio enplegua erregula-

tzeko espedientea baliatuta, en-
presak 10 opor egun kendu ziz-
kiela beharginei. Epaitegi batek 
onetsi zuen neurria uda hasie-
ran eta, ondorioz, Tubacexek 150 
balizko kaleratzeak iragarri zi-

tuenean, lan karga falta argu-
diatuta, langileak espedientean 
zeuden, opor egun gutxiagore-
kin eta lanaldi luzeagoak bete-
tzen.

500 langile 
kaleratu nahi 
ditu Tubacexek 
guztira 
bere lantegi 
guztietan, 150 
Aiaraldean

Iazko udan 
jazotako lan 
heriotzek eta 
zuzendaritzak 
azken 
hilabeteetan 
garatutako 
disziplinak 
politikak 
are gehiago 
tenkatu dute 
egoera Laudio 
eta Amurrioko 
lantegietan. 
COVID-19aren 
testuinguruan 
ere talkak egon 
dira

erreportajea

Testua Txabi 
Alvarado Bañares

Duela urtebete hainbat ekintza 
egin zenituzten Tubacexen jazo-
tako lan heriotzak salatzeko. Zein 
zen testuingurua?

Edozein langile bere lanpostuan 
hiltzea bada kalera irteteko arrazoi 
nahikoa. Baina ez hori bakarrik.  Es-
kualdean 10 hilabetean zortzi lan-
gile hil dira, eta Tubacexen ere ha-
maika lan istripu egon dira azken 
urteetan. Iazko udan bi langile izan 
ziren erailak Tubacexen: Laudion 
lanean zegoen 25 urteko gazte bat 
eta beste langile bat gero, Acerala-
van. 

Hori icerbergaren punta bai-
no ez zen, gainera. Eskualdeanbi-
zi dugun prekarizazio egoera go-
rantz doa, geroz eta prekarioagoak 
dira lanak, eta horrek gazteak inpli-
katzen gaitu zuzenean. Tubacexek 
sekulako propaganda zeukan Dual 
programarekin, zeinen bidez gazte 
asko  bideratu diren enpresa horre-
tara, gerora lana eskuratuko luke-
telakoan. Baina enpresara iristean 
prekarietatea, lan baldintza kaska-
rrak, istripuak eta hildakoak dira. 

Bienbitartean, egoera lasaiegia 
zegoen eskualdean. Guztiz norma-
lizatua zegoen eskualdeko langile-
ria lanera joan eta etxera pinu ku-

txa batean itzuli zitekeela. Horri 
erantzuna eman behar zitzaion, 
eta hortik garatu genituen ekin-
tzak. Egoera hori ez normalizatze-
ko hautua hartu genuen orduan, 
Ernaiko militante bezala. Preka-
riettea, lan istripuak, heriotzak... 
eguneroko  ogia bilakatzen ari zi-
ren eta iruditzen zitzaigun ezin 
ginela besoak gurutzatuta geratu. 
Orduan erabaki genuen gure gor-
putzak ere inplikatzea prekarieta-
tearen aurkako bataila horretan. 

Lehen ekimenak 25 urteko gaz-
tea hil zenean egin genituen, Dua-
leko ikaslea zena. Laudioko kale na-
gusia moztu genuen eta Amurrio-
ko lantegiko sarreran ere jarri gi-
nen, izen eta abizenak jarriz erail-
keta horien erantzuleei.

Tubacexeko zuzendaritzaren 
salaketa jaso zenuten gero eta 
epaiketaren zain zaudete orain. 
Nolakoa izan da prozesua?

Ekintzak egin genituenean mo-
mentuan identifikatu gintuzten, 
eta salaketa jaso genuen enpresa-
ren partetik. Salaketa horrekin zu-
zendaritzako kideek gu jarri nahi 
izan gintuzten begi-puntuaren 
xedean, euren zabor guztia esta-
liz. 5.200 euro eskatzen dizkigute 
kalte-ordainengatik.

Guk egin duguna langileariaren 

bidezko aldarrikapenak kalera ate-
ratzea izan da, gaur egungo lan bal-
dintzak eta heriotzak desnorma-
lizatzea. Ez dugu zerbait normal-
tzat hartzen, eta inork ez luke egin 
beharko. 

Zein fasetan dago epaiketa?
Instrukzio fasea amaitu da eta 

epaiketaren zain gaude. Guk egin-
dakoa aitortu genuen epailearen 
aurrean, eta berriz egingo genu-
keela diogu, bidea hori dela uste 
dugulako. Garai latzak datoz eta 
denok batzeko eta aurrera begira 
borrokatzeko unea da.

Denborak arrazoia eman digu. 
Tubacexek bere praktika esplota-
tzaile berdinekin jarraitu du. Age-
rian geratu zen hori COVID-19aren 
pandemia hasi zenean, enpresak 
produkzioa mantentzea erabaki 
baitzuen, langileen osasunaren 
gainetik jarriz. Agerian geratu zen 
baita ere detektibe pribatuak kon-
tratatu zituenean langileen atze-
tik joateko, eta orain ere geratu 
da agerian, pandemiaren aitzaki-
pean 150 langile kaleratu nahi di-
tuenean. Garai ilunak datoz, eta ez 
bakarrik Tubacexera. Gauzak hala, 
duela urtebeteko mezu bera be-
rresten dugu: egoerari erantzute-
ko modu bakarra egoerari aurre 
egitea eta antolatzea dela.

“5.200 euro eskatzen 
dizkigu Tubacexeko 
zuzendaritzak, lan 
heriotzak salatzeko 
eginiko ekintzengatik”

ERNAI GAZTE ERAKUNDEKO AIARALDE SEI KIDE DAUDE 
EPAIKETAREN ZAIN, IAZ TUBACEXEKO LAN HERIOTZAK 
SALATZEKO EGINIKO EKINTZENGATIK.

Mobilizazio segida luzea egin dute Tubacexen, hainbat arrazoiengatik. Aiaraldea.eus
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Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Koronabirusa aspaldi harrapatu zenuen, baina 
hilabeteak igaro arren, zure gorputzean jarraitzen 
du. Zelan zaude?

Gaur-gaurkoz ez nago ondo, esango nuke hasieran 
baino okerrago nagoela. Hasierako sintomekin jarrai-
tzen dut, eta gehiago agertu zaizkit. 15-20 eguneko 
zikloak ditut sukarrarekin, eta geroz eta gutxiago dira 
ondo sentitzen naizen egunak. Sukarrik gabe nagoenean 
pixkat bizi naiteke, uneotan, beraz, bizi gutxirekin 
nago.

Noiz jakin zenuen COVID-19 birusa zenuela? 
Koronabirusa nuela bigarren egunean jakin nuen, 

nahiz eta pittin bat beranduago frogatu zuten. Izan 
ere, otsaila-martxoan ez zekiten oraindik COVID-19a 
zer zen. Ito sentsazioa edo eztula ez nituen oraindik, 
baina bai usaimen eta dastamen falta. Horregatik, 
koronabirusa zela jakitea errazago egin zitzaien medi-
kuei. 

Nolakoa izan da osatze prozesua?
Gaur egun, ez da existitzen errekuperazio prozesurik, 

hobetu ordez okertzen goaz. Hasiera batean kortisona 
tratamendua jarri zidaten. Hobekuntza nabaritzen 
nuen, baina hartzeari uztean egoera berdinera itzultzen 
nintzen. Barne medizina hori ezinbestekoa zela esan 
zidaten, ordea, nik uste nuena baino okerrago bainen-
goen. 

Asteek aurrera egin ahala, sintoma berdinekin 
jarraitu duzu. Zenbateraino, edo nola baldintzatu du 
koronabirusak zure egunerokoa?

Koronabirusak guztiz baldintzatu du nire bizitza, 
%100 esango nuke. Ezin dut lehengo bizimodua egin. 
Oso egun gutxi dira -momentu honetan- gorputzak 
zerbait egitea ahalbidetzen dizkidanak. Fisikoki muga-
tu nau, gaixo bainago. Eta, nire egunerokotasunean 
ezin naiz lehen bezala pertsonekin erlazionatu. Akaso, 
ni izan naiz beldurra hartu dudana: pasatakoak pasata, 
eta gaindituko dudan jakin gabe, izutu egiten nau 
jendea kutsatzeak. Komentatu zidatenez, birusaren 
beste zepa bat hartuko banu edota hori beste norbaiti 
pasako banio (hipotesia da, ez dago jakintzarik), oso 
egoera konprometituan egongo nintzake. 

Egia esan, asko dira nire bizitzan jasandako aldaketak: 
oso pertsona aktiboa nintzen lehen, eta gaur egun ez 
naiz gai zutik 3 ordu baino gehiago egoteko; eta 3-4 
orduro sofan atsedena hartu edo lo-kuluxkak egin 
behar ditut. Horrez gain, badira egunak altxatzeko 
kapaz ez naizenak: gertatu izan zait janaria prestatu 
eta ondoren ontziak ezin garbitzea, atsedena hartu eta 
indarberritu arte.

Euskal Herri mailan eritasun iraunkorra duzuen 
asko zaudete. Elkartea sortu duzue. Zein helburure-
kin?

Ez da elkartea, kolektiboa baizik. Elkartea eratzea da 

gure asmoa, baina. Emakume batek abiatu zuen eki-
mena, gaixorik baitzegoen. Ordurako Madrilen, Anda-
luzian eta Bartzelonan baziren mota honetako eragileak. 
Horregatik, Madrileko taldearekin harremanetan jarri 
zen, eta apirilaren amaieran edo maiatzaren hasieran 
sortu zuen taldea. Pixkanaka, gure kabuz ikertzen ari 
ginen lagunak batzen joan ginen, bagenekielako gure 
egoeran jende gehiago zegoela. Kalkulatzen denez, 
COVID-19 gaixoen %10 geratzen da sintoma jarraiekin. 

Euskal Herriko kolektiboan 50 bat lagun gaude, 
baina ikusgarritasuna eta oihartzuna handitu ahala 
hazten ari da. Telefono pertsonaletara deitzen gaituz-

te ingurukoek, hilabete batzuk antzeko egoeran dara-
matzatelako. Kolektiboko gehienok 5-6 hilabete dara-
matzagu sintoma etengabeekin. Gure helburu nagusia 
gaixotasunaren inguruko informazioa ezagutaraztea 
da. Askok PCR negatiboak ditugu, eta tarteka osagile 
batzuek ez gaituzte COVID-19 kutsatu gisa hartu. Hori 
guretzat atzerapausoa da, bestela egunero zerotik 
hastea da guretzat. Diagnostiko falta dugu, eta hori ere 
arazoa da guretzat.

Ikertzea ere ezinbestekotzat dugu, Eusko Jaurlaritzak 
aurrekontu edo partida gehiago bideratu behar ditu 
azterketetara. Diotenez, Gurutzetan 2021eko urtarrilean 

elkarrizketa

IDOIA SORIANO ESKUBI (Urduña, 1978) KORONABIRUSAGATIK. DESINFORMAZIOA MEDIO, 
HILABETEAK IGARO DITU COVID-19 BIRUSAK ERAGINDAKO SINTOMEKIN.

“Koronabirusak %100ean 
baldintzatu du nire bizitza”
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elkarrizketa

ikerketa egingo dute, baina oraindik asko falta da. 
Bestalde, Osakidetzaren partetik arreta egokia jaso 

beharko genuke, osasun jarraipena barne. Edota erre-
kuperaketa, behar duten pertsonentzat. Horrez gain, 
egoera berean zenbat gauden jakin nahiko genuke, 
gure datuak gurekin harremandutakoenak bakarrik 
baitira. Protokoloak ezarri behar dira, eta post-COVID 
unitateak; beste toki batzuetan dauden bezala.Beste 
barne unitate batzuk kolapsatzera iritsi gara post-COVID 
eriak hemen.

Funtsean, osasun zentroetan langile gehiago behar 
dira, eta horretarako baliabide ekonomiko gehiago. 
Guzti hori lortzeko borrokan jarraitu behar dugu. 

Zer diote ikerketek edo osasun adituek zuen egoe-
raren inguruan?

Printzipioz, oso ikerketa gutxi daude COVID-19 
jarraituaren inguruan. Horrenbestez, ez dakite zer 
gertatzen zaigun. Horregatik, hipotesiak formulatzea 
da adituek egiten dutena, baina oinarri zientifiko edo 
esperimentalik gabe. Denetarik aipatu da: COVIDa 
zeluletan izan dezakegula, nerbioetan, prozesu infla-
matorioa izatea… Baita gorputzean ez izatea, eta hon-
datutako zelulen ondorioz ateratzea ere. Denak dira 
hipotesiak, ordea; ez dago gauza argirik dioen ikerke-
tarik. Horregatik diogu oso garrantzitsua dela ikertzea: 
zergatik gaude hainbat pertsona sintoma jarraiekin? 
Zergatik ez dute gorputz guztiek gainditzen? Ezinbes-
tekoa da ikerkuntzan inbertitzea.

Osasun sistemak “gainezka” dauden garaiotan, ba 
al da gaixotasuna gainditzeko modurik?

Ezin da jakin. Nik behintzat, inguruan ikusitakoare-
kin, kaltetuta edo ondorioekin jende asko geratu 
garela uste dut. Portzentaje altuez ari gara, baina ez 
dugunez diagnostiko edo tratamendu zehatzik, arazo 
handiak ditugu. Gainera, gutako zenbait martxoa 
aurretik hasi ginen sintomekin, eta ez ginen ospitale-
ratuak izan protokoloak -nire kasuan behintzat- adina 
edo osasun egoera hartzen zuelako aintzat ingresatua 
(edo ez) izateko. Gure PCR frogak negatiboak izanik, 
are gehiago konplikatzen du gure trataera. 

Niri, esaterako, lehen sintomak egin nituenetik 45 
egunera egin zidaten lehenbizikoz froga. Bigarren 
azterketa 130 egunera izan zen, beraz, ezinezkoa da 
positiboa ematea. Orain, egia da froga gehiago egiten 
dizkigutela, baina asko atzeratzen ari da kontua. Badi-
rudi urrun dagoela gaixotasuna gainditzeko modua 
oraindik, horretarako lehenbizi gure gorputzetan zer 
gertatzen den jakin behar baitute. Ez da posible horren-
beste egunez sukarra izatea. 

Zoramena ari da izaten: iragan astean aurpegian 
neurosia atera zitzaidan eta mandibulan, begian.. 
eragin zidan. Oso zaila da jakitea zer gertatzen zaigun, 
diagnostikoa osatzea, eta aurre egiteko tratamendua 
zehaztea. 

Eskualdean ba al da zure kasuaren antzekorik?
Bai, noski. Kolektiboan gutxi gaude, 3 edo 4, baina 

nik ezagun asko ditut, eta horietako asko egoera pre-
karioan daude. Alabaina, pertsona batzuk lana galtze-
ko beldurragatik-edo, lotsa dutela iruditzen zait. Nire 
sentsazioa hori da, inguruko 10 lagunekin hitz eginda, 
COVID-19a pasa arren gaur-gaurkoz nire moduko sin-
tomekin jarraitzen dute. Bihotz edo giltzurrun arazoak, 
ilea galtzea… denetariko ondorioak ezagutu ditut. 
Espero dut jendeak eragilea ezagutu ahala pausoa 
ematea. 

Egoera berdinean dagoenak, medikuarenetik hara-
go, nora jo dezake laguntza eske?

Posta elektronikoa dugu: covidpersistente.euskalhe-
rria@gmail.com, baita Facebook (Covid Euskal Herria) 

eta Twitter kontuak ere (CovidEuskal). Jendeak kontak-
tatzea eta jarraitzea inportantea da; oro har, arreta 
faltan gaude eta elkarrekin beti da errazagoa borroka-
tzea. Lagun asko daude etxeetan sartuta, edota osasun 
eta medikuntza sistema pribatuetara jotzen. 

Osakidetzak artatzea behar dugu, eta kolektiboak 
zure egoeran jende gehiago dagoela jakitea eta pertso-
na horiek ezagutzea ahalbidetzen du. Kolektiboa eza-
gutu aurretik, zoratuta nengoela pentsatzera iritsi 
nintzen, gertatzen ari zitzaidana ez zelako normala. 
Medikuek -are gehiago gaixoak gazteak izanda- ez 
dakite zer gertatzen zaigun, eta garai hartan ez zitzai-
gun PCR froga egiten. PCR negatiboekin gure gorpu-
tzaren egoera eta sentsazioak azaltzea hiru aldiz zaila-
goa da, desgaste psikologiko izugarria eragiten du. 
Etengabe borrokatu behar dugu sinistu gaitzaten. 
Horregatik da garrantzitsua kolektiboa, kasu kalkatu 
asko baitaude, eta burua galtzen ari ez garela ikusten 
laguntzen digu, inork ez baititu zalantzan jartzen gure 
sintomak edo egoera. 

Osasungintzan jasotako arreta behar bezalakoa 
izan al da?

Barne Medikuntzako nire medikuak ez nau besteek 
bezala ikusten: nire moduko kasu gehiago landu ditu. 
Pixkanaka frogak egitea da kontua, ez toraxeko 5 plaka 
egitea, beste 30 eriri ere ez dienean ezer konpondu. 
Zuzenean birika ekografia edo TACa egitea izan daite-
ke soluzioa, adibidez. Horregatik, Espainiako mediku 
familien kolaborazio elkartearekin harremanetan 
gaude. Bertan daude COVID-19a jasan duten zenbait 
mediku, horietako batzuk gure egoera berean daude-
larik. Inkestak sortu dituzte kalte hauekin gaudenontzat, 
medikuek sintomatologien berri izan dezaten, lana 
errazteko. Ikerketa fase honetan odoleko  PCR frogei 
ekin diete. 

Oraindik ez dago fidagarritasuna ziurtatuta, edo 
akaso garestiegiak dira, baina guri asko erraztuko 
liguke bidea: birusa odolean topatuko baligute jendeak 
ez luke zalantzan jarriko, eta gure egungo egoera COVID-
aren ondorio izan daitekeela frogatuko litzateke. Espe-
ro dugu momenturen batean Osakidetzak baloratu eta 
abiatzea.

Pandemiaren edo zure gaixotasunaren amaiera 
ikusten al duzu?

Ez. Nire gaixotasunari ez diot amaiera ikusten. Badut 
sendatzeko esperantza, baina urrun gaude oraindik. 
Gure kolektiboan ez dago inor oraindik guztiz ondo, 
eta beraz, ez dugu hori pentsatzeko aurrekaririk. 

Pandemiaren bukaera, ordea, espero dut baietz, 
laster heltzea. Horretarako, baina, kontu handiagoare-
kin ibili behar dugu. Ez da adin kontua: kolektiboaren 
batez besteko adina 35 urtekoa da. Edonori egokitu 
dakioke birusaren kalte jarraitua. Guzti honen amaie-
ra ikerketa edo txertoen baldintzapean dago, farmazia 
industriaren negoziotik harago. 

Gizarte gisa, baina, gure esku dagoen guztia egin 
beharko genuke.  Niri, kutsatu nintzen egunean ekidi-
teko zerbait egin banezake -maskarilla jarrita, eskuak 
garbituta edo distantzia mantenduta-, zinez konpen-
tsatuko lidake bizitzen ari naizena. Pasatzen ari garena 
oso gogorra da. Oxala guzti hau laster amaitzea eta 
Gurutzetako ikerketak emaitza onak ematea. Ni behin-
tzat baikorra naiz, denok sendatzea eta bitxoa desager-
tzea espero dut. Birusa ez harrapatzearen garrantziaz 
jabetuko ginateke. Bada gripe gisa pairatzen duen 
jendea, baina baita gu bezala geratzen dena ere. Kolek-
tiboan uneotan umeak ere badira, beraz, atera kontuak. 
Tristea da, baina ez dago inor koronabirus arriskutik 
salbu. Zentzu horretan, galderan diozun moduan, 
jendeari arduraz jokatzeko deia luzatzen diot. 

Elkarrizketa osoa Aiaraldea.eus atarian.

“Sei 
hilabetean 
42 urteko 
kirolaria 
izatetik ezer 
egiteko gai ez 
izatera igaro 
naiz”

“Gaur 
egun, ez da 
existitzen 
errekuperazio 
prozesurik, 
hobetu ordez 
okertzen 
goaz”

“Eskualdean 
badaude nirea 
bezalako 
kasu gehiago. 
Nik ezagun 
asko ditut, 
eta horietako 
asko egoera 
prekarioan 
daude”
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Testua 
Aitor Aspuru Saez

Duela 3 hilabete inguru ire-
ki zituen bere ateak El Refugio 
de los Sabios animalientzako 
aterpeak. Izen bereko elkarteak 
kudeatzen du eta jadanik txe-
rri vietnamdar bat, 2 asto gaz-
te, 4 txakur heldu, 8 txakurku-
me eta 14 katakume artatzen 
dira bertan. 

Guztiek bizi izan dute aban-
donua edo tratu txarrak. Ba-
tzuk udalerrian topatu dituz-
te noraezean, beste batzuk sa-
krifi katu behar zituzten eta ba-
zeuden euren jabeekin egoera 
onean ez zeudenak ere.

Animaliak zaindu ez ezik, 

adopziorako ere prestatzen di-
tuzte. Adibidez, katuak esterili-
zatzen dituzte populazioa kon-
trolik gabe haz ez dadin. Bitar-
tean, katakumeek erabiltzen 
duten eraikina moldatzen ari 
dira kanpora ateratzeko auke-
ra izan dezaten. “Ez dugu nahi 
itxita egon daitezen”, adierazi 
du Maria Jose Barquin Fernan-
dez, elkartearen sortzaileak.

Katuei dagokienez, helbu-
ruetako bat da hirian dauden 
kolonia guztiak kontrolatzea, 
katakumeak zein kide heduak 
esterilizatuta, eta herritarrak 
heztea: “Ezin dira ontziak ja-
nariarekin kalean utzi, horre-
la arratoien agerpena errazten 
da. Ez da animalien arazoa, gi-

zakien hezkuntza falta baizik”.
Berez, egitasmoa ez da zerotik 

abiatu, Barquinek azaldu due-
nez: “Nik animalien babesera-
ko elkarteetan lagundu izan dut 
aurretik eta gogoko izan ez ditu-
dan zenbait kontu hobetu nahi 
ditut. Adibidez, alde ekonomi-
koa modu gardenean kudeatu 
nahi dut, nahi duenak jakin de-
zan zertan gastatzen den dirua. 
Duela urtebete hasi ginen ater-
pea kudeatzen eta itxialdiak 
iraun bitartean Urduñako jende 
nagusiarekin lan egin genuen. 
Hasieran euren txakurrak pa-
seatzen genituen, eurak kalera 
ez ateratzeko eta arriskuan ez 
egoteko. Gero erosketekin ere 
lagundu genituen”.

Pandemiak parada eman zie-
nean, ordea, Rondinako futbol 
zelai ohian lanak egiteari ekin 
zioten, baita animaliak zain-
tzeari ere. Helburu horretan, 
gainera, bidelagun ugari izan 
dituzte. Adingabeentzako zen-
troko 5 gazte joaten dira egu-
nero, astelehenetik ostiralera, 
behar diren ardurak betetzera. 
“Oso eskertuta gaude” erantsi 
du elkarteko kideak.

Hala ere, ekarpen gehiago 
izan dituzte. ASASAMeko era-
biltzaileek ere instalazioetan 
esku hartu dute, adibidez. Eta 
hori ez da dena izan. Adibidez, 
umeak joaten dira animaliak 
paseatzera, betiere, El Refugio 
de los Sabioseko boluntarioe-

Animaliak 
zaindu ez ezik, 
adopziorako 
ere prestatzen 
dituzte

Urduñako 
katu koloniak 
kontrolatzeko 
asmoa ere 
badute 
elkarteko 
kideek

Rondinako futbol zelai zaharra lagatu dio udalak El Refugio de los Sabios elkarteari, tratu txarrak 
edo abandonua sufritu duten animalientzat.

Aterpea, 
bigarren 

aukera 
behar duten 

animalientzat
Hainbat animalia daude aterpean, astoak tartean. Aiaraldea.eus

Aitor Aspuru Saez
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kin. Horrez gain, hainbat taber-
na eta saltoki prest egon dira 
proiektua ekonomikoki babes-
teko: “Laster irekiko dugu kontu 
korrontea, jendeak dirua eman 
nahi baitio ekimenari”.

Edonola ere, Maria Jesus Bar-
quin Fernandezek bere senarra-
ren, Victor Sanchezen ahalegi-
na nabarmendu nahi du: “Beti 
eskertzen diot hainbat jenderi 
egindakoa, baina, egia esanda, 
ideia nirea izan bazen ere, ezi-
nezkoa izango litzatekeen aurre-
ra egitea Victor gabe. Berak ere 
lan pilo egiten du, eta horri es-
ker funtzionatzen du aterpeak".

Urduñako proiektua
Udalaren parte hartzea han-

dia izan da El Refugio de los Sa-
biosen. Azpiegiturak uzteaz 
gain, diru-laguntza emango 
dio elkarteari euren arteko ha-
rremana arautu bezain pronto. 
Bestalde, obrak ere gauzatu di-
tuzte. “Udal langileek konpon-
du dute inguruko hesia, gure-
tzat lan handia baitzen”, aitor-
tu du Maria Jose Barquin Fer-
nandezek.

Horrek tokiko izaera eman 
dio aterpeari. Gauzak hala, Ur-
duñan topatutako animaliak 
soilik utzi ahalko dira bertan. 
Prozedura ezarri dute horreta-
rako eta tokiko erakundea izan 
beharko da bitartekaria anima-
lien errolda izateko. “Norbaitek 
hirian animaliaren bat topatzen 
badu, udaletxera jo beharko du 
erregistratzera, guk jaso deza-
gun” argitu du aterpeko kideak.

Elkartearen izenari buruz 
galdetuta, Barquin Fernande-
zek azaldu du bere ideia izan 
dela eta aspaldi hautatu zuela: 
“Nahiz eta ez duten hitz egiten, 
animaliak oso jakintsuak dira 
eta asko irakatsi didate. Eurekin 
beti ikasten dut zerbait”.

Rondinako 
futbol zelai 
zaharreko 
azpiegituretan 
atondu dute 
aterpea. 
Boluntario zein 
finantziazio 
bila ari dira 
orain, proiektua 
mantendu eta 
garatu ahal 
izateko

Rondinako futbolzelai zaharrean kokatu dute aterpea. Azoka bat antolatu zuten abuztuan Foru plazan, proiektua finantzatzeko. Aiaraldea.eus eta Antonio Muñoz

Hainbat animalia daude aterpean, astoak tartean. Aiaraldea.eus

erreportajea
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Kutxabankek pasa den as-
tean jakinazi zuen irailaren 
15ean irekiko duela berriro Ar-
tziniegako bulegoa. Pandemia 
hasi zenetik itxita egon da, eta 
udan udal zergak ordaintzeko 
eman du soilik zerbitzua. 

Bulegoaren itxiera luzeak ezi-
negona sortu zuen udalerrian, 
bertako banketxe bakarra bai-
ta. Uztaileko udalbatzan, esate-
rako, gaia plazaratu zuten eta 
udalak berak eskutitzak bida-
li zizkien Arabako Foru Aldun-
diari zein Kutxabankeko ardu-
radunei herrian zegoen ardura 
adierazteko.

Gauzak horrela, Kutxabankek 
azaldu du irailaren erdialdean 
berriro emango duela zerbitzua 
Artziniegan. Hala ere,  astearte-
tan eta ostiraletan soilik ireki-
ko dituzte ateak. Ondorioz, es-
kainitako ordutegia nabarmen 
murriztuko dute, itxialdia bai-
no lehen egunero irekitzen bai-
tzuten.

Eskualdeko joera
Kutxabankek aurrez aurre 

egiten duen lana murrizteari 
ekin zion aspaldi Aiaraldean, 
eta ez bakarrik eskualdean. Be-
rez, berriki, Zuian ere ekimena 
abiatu dute banketxearen bu-
legoak itxi ezin direla aldarri-
katzeko. 

Bankuaren prozedura hori 
nabarmenagoa da Araban, po-
pulazioa ez delako handia eta 
sakabanatuagoa dagoelako. 
Dena den, Aiaraldean hori ez 
da soilik herri txikietan islatu. 

Zehazki, Vital Kutxa, BBK eta 
Kutxa -Arabako, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako aurrezki kutxak- 
batu zirenetik eta kutxen lege-
ra moldatu zirenetik, zerbitzu 
publikoaren murrizketa ez da 
eten.

Laudion 5 bulego izatetik, 2 
mantentzera igaro da erakun-
dea. Hau da, presentzia %60an 
jaitsi da eta bezeroek sortzen di-
tuzten ilaretan bistakoa da era-
gina. Zumalakarregi etorbidean 
zegoen bulegoa itxita dago ja-

danik, eta gauza bera gertatu da 
Latiorro eta Aretako egoitzekin.

Herri mobilizazioak
Latiorroko egoitza 2016ko ur-

tarrilean itxi eta gero, urtebete 
beranduago komunikatu zuen 
Kutxabankek Areta eta Okon-
dokoekin gauza bera egingo 
zuela, errentagarriak ez zirela 
argudiatuta.

Albistea amorruz jaso zu-
ten Aretan eta plataforma sor-
tu zuten erabakiaren kontra. 
Unai Llano egon zen bultzatzai-
leen artean: "Hemengo bezero 
gehienek 50 urte baino gehia-
go zituzten eta Laudioraino jo 
behar zuten funtsezko eragike-
tak betetzeko, horregatik piztu 

Kutxabankek 
aurrez aurre 
egiten duen 
lana murrizteari 
ekin zion 
aspaldi 
Aiaraldean, 
eta ez bakarrik 
eskualdean 

Aitor Aspuru Saez

Irailaren hasieran jakinarazi zuen Kutxabankek 
Artziniegako bulegoa zabalik mantentzeko 
asmoa.  Baina zerbitzuen murrizketa egin du  

erakundeak udalerrian. Zehazki, Aiaraldean 
joera bera jaso da azken urteetan, EAEko aurrezki 
kutxak batu zirenetik.

Elkarretaratzea egin zuten uztailean Artziniegako bulegoa berriz irekitzea eskatzeko. Aiaraldea.eus

Kutxabankek zerbitzuak murrizten 
jarraitu du, nahiz eta Artziniegako 
bulegoa zabalik mantendu
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zen haserrea". Lehenengo urra-
tsa mobilizatzea izan zen. Lau-
dio eta Aretako egoitzen au-
rrean egin zituzten kontzentra-
zioak asteartero eta ostegunero 
bankuko arduradunekin bilera 
lortu arte.

Hitzordu horretara Okondoko 
bizilagunak ere batu ziren, bai-
na Kutxabanken erantzuna ar-
gia izan zen. "Berriro irekitzeari 
ezezko borobila eman ziguten", 
argitu du Llanok.

Erakundeen babesa
Edonola ere, herritarrek ez zu-

ten amore eman eta Laudioko 
eta Okondoko Udalen zein Aia-
rako Kuadrillaren babesa lortu 
eta gero, elkarretaratzeak sen-
dotu zituzten.

Hori bai, azkenean, ahalegi-
na ezer ezean geratu zen eta Ku-
txabankek ez zituen aldarrika-
penak aintzat hartu. Erantzun 
moduan, Aretako hainbat be-
zerok erabaki zuten bankua uz-
tea eta kontua ixtea, Unai Lla-
nok adierazi duenez: "Laudio-
ra joan behar zirenez, aukera 
gehiago zeuden eta hori izan 
zen modu bat entitatea zigor-
tzeko, nolabait".

Murrizketa gehiago
Hain bistakoa ez bada ere, bes-

te herri batzuetako zerbitzua ez 
da lehen zena. Amurrioko beze-
ro batek honakoa adierazi dio 
Aiaraldea Hedabideari: "Langi-
le bakarra egon ohi da arreta zer-
bitzurako eta horregatik osatzen 
dira ilarak. Horrez gain, kutxa-
zaina, askotan, ez dabil".

Teorian, online zerbitzuek 
aukera ematen dute egoitzeta-
ra ez bertaratzeko, baina jende 
guztiak ez dauka jakintza mai-
la bera edo konektatzeko aukera. 

Pribatizazio akusazioak
Estatu espainiarrean aurrez-

ki kutxen artean egondako po-
rrot ekonomikoen ondorioz, Eu-
ropako Batasunak moldaketa 
ezarri zuen eta entitate horiek 
banku fundazioak bilakatzera 
behartu zituen.

Vital Kutxa, BBK eta Kutxa 
bankuak Kutxabanken batu os-
tean, erabaki zuten banku fun-
dazio moduan eratzea. Horrek, 
eragile sozial askoren ustez, be-
reziki sindikatuen iritziz, ku-
txen pribatizazioa ekarri zuen 
eta emaitza ekonomikoei lehen-
tasuna eman zitzaien, zerbitzu 
publikoa izatea alde batera utzi-
ta. 

2020ko datuen zain, Kutxa-
bankek 352,2 milioi euroko 
irabaziak izan zituen 2019an, 
2018ko datuak %6an hobetuta. Kutxabanken bulego ugari itxi dira eskualdean azken urteetan. Aiaraldea.eus eta Alberto Martinez Gutierrez-Barquin

erreportajea
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Arrankudiaga-Zollo

Langabeentzako 
hiru lan-poltsa 
sortu ditu udalak

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Lan-poltsak sortu ditu Arran-
kudiaga eta Zolloko Udalak, uda-
lerriko langabeei bideratuta. To-
kiko erakundeak azaldu du hain-
bat aldiz baliatu dituztela mota 
horretako tresnak, "aldi batera-
ko lan-irteera" emateko langa-
bezian dauden eta lana lortze-
ko zailtasunak dituzten bizila-
gunei. 

Orain sortu dituzten poltsak, 
ordea, "etengabe" egongo dira 
irekita. Modu horretan, bi gau-
za lortu nahi ditu tokiko era-
kundeak: pertsonak kontratatze-
ko irizpideak errespetatzea eta, 
bestetik, kontratazioak "ahalik 
eta arinen" egin ahal izatea. Ar-
gitu dutenez, "premia puntua-
len arabera" egingo dituzte kon-
tratazioak, udalaren zerbitzura 
dauden langileek egin ezin dituz-
ten zereginak gauzatzeko.  Hona-

ko baldintza hauek bete behar-
ko dira lan-poltsetan izena ema-
teko: Arrankudiaga-Zollon errol-
datuta urtebete egon izana gu-
txienez, udalerrian bizitzea eta 
langabezian egotea. 

Hiru lan-poltsa
Interesdunek udal bulegoetara 

joan beharko dute izena emate-
ko. Udalak nabarmendu duenez, 
ez da horretarako eperik egon-
go, poltsak "beti" egongo direla-
ko irekita, "baldintzak betetzen 
dituen edonork izena eman, baja 
eman edo eskaera aldatu ahal 
izateko".  

Hiru lan-poltsa egongo dira 
guztira: eraikinen garbiketare-
na, kale garbiketarena eta kan-
poko lanena. Hala ere, pertso-
na bakoitzak bi poltsetan eman 
ahalko du izena gehienez. 

Udalaren webgunean (www.
arrankudiaga.org) kontsultatu 
daitezke oinarriak. 

78 bide jaso dituzte 
inbentario publikoan

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Bide publikoen inbentarioa 
argitaratu du Arrankudiaga eta 
Zolloko Udalak bere webgunean 
(www.arrankudiaga.org). 78 bide 
kontatu dituzte guztira: 30 bide 
nagusi edo errepide eta zolatu 
gabeko bigarren mailako beste 
48 bide. 

Modu horretan amaitu da due-
la bi urte abiatutako prozesua. 
2018an hasi ziren bide publi-
koen inbentarioa osatzen. Uda-
lak adierazi duenez, “bi arrazoi 
nagusik” bultzatuta ekin zio-
ten bideari. Alde batetik, legeak 
hala agintzen duelako eta, bes-
tetik, udala “behin eta berriro” 
dagoelako bide publikoen gaine-
ko erabakiak hartzera behartu-
ta, “baimen eta lizentzia eskae-
rak, auzotarren arteko liskarrak 
eta bestelakoak direla medio”. 
Gainera, aisialdi jarduerek ere 
bide publikoen erabilera “gero 
eta handiagoa” eskatzen dute, 

tokiko erakundearen arabera. 
“Kontu hauei guztiei erantzute-
rakoan, bide publikoen inbenta-
riorik gabe, udalak ez zuen arau 
argirik oinarritzat hartzeko eta 
premiazkoa zen bide bakoitza-
ren estatusa argitzen duen behin 
betiko inbentarioa zehaztea”. 

Prozesu parte-hartzailea
Sendo SL ingeniaritza-enpre-

sa kontratatu zuten lana egiteko. 
Hala ere, garrantzia eman zaio 
auzokideen eta “interesa izan 
duten guztien” parte hartzea-
ri, udalak ziurtatu duenez. “Era 
berean, prozedura administra-
tibo guztiz bermatzailea erabi-
li da: aurkezpen publikoak, kon-
tsultak, alegazioak eta banan ba-
nango erantzunak eta abar”. 

2019ko martxoaren 24an egin 
zuten inbentarioaren hasierako 
onarpena, eta iragan abendua-
ren 9ko plenoan onartu zuten 
behin betiko. “Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu ondo-
ren, indarrean dago”.

Amurrio

Arlamendiko mintegiko 
horma konponduko 
dute auzolanean

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Baranbiotik 3 kilometrora 
dago, gutxi gorabehera, Arla-
mendi. Arriolamendi izenez 
ere ezaguna da ingurua, harriz-
ko harrobiak ezaugarritzen bai-
tu, batik bat. Bertan dago haz-
tegia, eta hango pareta da kon-
ponduko dutena. 

Baranbiorena da lur horien 
jabetza, Zuiarekin muga egiten 
badu ere. Hargatik, Aztarna et-
nografia elkartea arduratuko 
da proiektua gauzatzeaz. Au-
rreratu dutenez, informazioa 
eragilearen webgunean plaza-
ratuko dute. Auzolana baliatu-
ko dute horretarako, jakinara-
zi dutenez.

Funtsezko mintegia
Arlamendiren funtzioa in-

guruetako herri eta baserrie-
tan haritzak edo pagoak landa-
tzeko baliabideak sortzea zen. 
"Mintegiak 5.000 metro koa-
dro inguruko azalera du; hor-
ma 300 metro luze da, eta 2 me-
tro garai. Hau da, 600 metro 

koadroko azalera du", adierazi 
dute Aztarnakoek. Izenak ha-
rrobiei egiten die keinu, "min-
tegia han eraiki zen, inguru 
hartan, 'Arri-ola-mendi'-n, ha-
rrizko harrobiak daudelako. Ez 
dago eraikuntzari buruzko da-
turik. Baina, dauden datu guz-
tien arabera, XVIII. mendekoa 
da, eta 500 metro lehenago 
“mintegi zaharra” dago, Oroz-
ko udalerriarena". 

Gaur egun, harizti eta paga-
di ederrak ikus daitezke bertan, 
Aztarnakoen hitzetan. Histo-
rikoki eta ekonomikoki ere us-
tiatu izan da espazioaren abe-
rastasuna: “1901ean, Baranbiok 
azken aldiz atera zuen enkantean 
mintegiaren aprobetxamendua. 
Izan ere, Arlamendiko mintegia 
bakarra da haren tamaina eta 
eraikuntza kontuan hartuta”.

Arlamendira nola heldu
Garrastatxutik abiatuta,  Arla-

mendirako ibilbidea 7,5 kilome-
trokoa da: “Nahiko laua da, eta 
bi orduan egiten da, erraz”. Luiso 
Lopezek eskura jarri du ibilbidea 
Wikiloc plataforma digitalean.

Arlamendiko pareta konponduko dute auzolanean. Aztarna

XVII.mendekoa 
da mintegia, 
eta Baranbiok 
1901. urtean 
atera zuen 
enkantean 
mintegiaren 
aprobetxa-
mendua azken 
aldiz 
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Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Udazkenean jokatuko da 
2020ko Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketa. Bi urterik behin anto-
latzen da lehiaketa, eta aurten 
ere ekimenari eutsi dio Bizkai-
ko Bertsozale Elkarteak. 

Orozkon kanporaketa fasea 
izango da, datorren asteazke-
nean hain zuzen, irailaren 16an. 

18:30ean hasiko da saioa, eta Do-
nibane Aretoan lehiatuko dira 6 
bertsolariak final laurdenetara-
ko txartela lortzeko helburua-
rekin. 

Sei bertsolari
Oier Iturralde Fernandez gai-

jartzailearen esanetara kantuan 
arituko direnak ondorengoak 
izango dira: Aitor Ruiz Urizar, 
Asier Alcedo Cano, Asier Galarza 

Garai, Iker Garaigoitia Astigarra-
ga, Jontxu Martinez Zarrabeitia 
eta Joseba Barandiaran Andueza.

Bost egunetan bina saio egongo 
dira, antolatzaileek adierazi du-
tenez. Irailaren 16an Orozkon eta 
Lekeition izango dira lehenbiziko 
bi saioak, eta ostegunean zein os-
tiralean -irailak 17 eta 18an- jarrai-
tuko du egitasmoak, hilaren 23an 
eta 24an gauzatuko direlarik azken 
sailkapen saioak.

Bertan behera geratu 
da Orozkorocken 
bigarren edizioa

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Azkenean ez da Orozkorock 
jaialdirik egongo aurten. Maia-
tzean zen egitekoa ekimenaren 
bigarren edizioa. COVID-19aren 
pandemia zela eta urrira atzera-
tu zuten, ordurako egoera bide-
ratua egongo zelakoan. Orain, 
aldiz, aurtengo edizioa bertan 
behera uztea erabaki dute, ezin 
daitekeela “guztioi gustatuko li-
tzaigukeen baldintzetan” ospa-
tu iritzita.

“Gaur egun gertatzen ari di-
ren berragertzeen egoera ikusi-
ta, eta sektorearen eta, bereziki, 
gure taldearen ziurgabetasuna 
ikusita, uste dugu ez dela bide-
ragarria jaialdia hasiera batean 
proposatu zen formatuan egitea, 
bai zuen, zein gure segurtasuna-
gatik ere”. 

Antolatzaileen ustez, musi-
ka jaialdiek “espazio ziurra” 
izan behar dute, “inolako kez-

karik gabe gozatu ahal izateko”. 
“Mota guztietako protokoloak 
eta segurtasun neurriak” pres-
tatzen aritu dira baina, euren 
ustez, kontzertuez eserita, mu-
sukoarekin eta 1,5 metroko tar-
tearekin gozatzea ez litzateke 
“jaialdi on baten eredu” izango. 
Horregatik erabaki dute ekime-
na bertan behera uztea, 2021ean 
“inoiz baino indar gehiagorekin” 
itzultzeko.

Hurrengo edizioari begira, 
“ezusteko eta berrikuntza uga-
ri” izango direla aurreratu dute. 
“Jakin ezazue 2020 hau ez dugula 
osorik galdutzat ematen, eta las-
ter emango dugu gure asmoen 
berri”. 

Jaialdirako sarreren dirua 
bueltatuko dute, jakinarazi du-
tenez. Internet bidez erositakoak 
automatikoki itzuliko dira. Oroz-
kotik kanpo erositako txartelen 
kasuan, salmenta puntuetara sa-
rrera eramanda eskuratu daite-
ke dirua.

Orozko

Atzeratu dute 
Orozko Kup 
txapelketaren 
bigarren edizioa

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Olgetan elkarteko kideek oha-
rra plazaratu dute Orozko Kup 
txapelketa atzeratu dutela jaki-
narazteko. Iaz egin zuten Ema-
kume Pilotarien Gomazko Pale-
ta Txapelketa horren lehen edi-
zioa, hiru helburu nagusirekin: 
“Emakume pilotarientzako mai-
lako txapelketa antolatzea, hain-
bat herrialdetako emakume pi-
lotarien arteko elkartze eta erla-
zio puntu berri bat sendotzea eta 
emakumeen euskal paletak bere 
lekua duela erakustea”.   

Azken hilabeteetan lan handia 
egin dutela nabarmendu dute el-
karteko kideek, txapelketaren bi-
garren ediziora “Elite mailako 
Euskal Herriko emakume palis-
tarik onenak” eramateko eta ba-

besleak bilatzeko, besteak beste. 
COVID-19aren aurkako “protoko-
lo zorrotz eta serioa” lantzen ere 
egon dira, udalarekin eta herri-
ko kiroldegiko arduradunekin. 

Hala ere, norgehiagoka atze-
ratzea erabaki dute azkenean, 
pandemiaren bilakaera eta Eus-
ko Jaurlaritzak azken egunetan 
hartutako neurriak direla eta. 
Ekimena gauzatzeko beste data 
bat bilatzen hasiko direla ziur-
tatu dute, “herrialde bakoitzeko 
txapelketak martxan jarri be-
zain pronto”. 

Hala ere, “barkamenak” eska-
tu nahi izan dizkiete Emakume 
Pilotarien Elkarteari, udalari eta 
txapelketan konfiantza jarri du-
ten babesleei. “Egoera hobetu be-
zain pronto, txapelketa  martxan 
jarriko dugula zin eginez agur-
tzen zaituztegu”. 

Kaleratzea egon da 
Artiach enpresan eta 
lanuzteak deitu dituzte 
datorren asterako

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Abuztuaren 20an kaleratzea 
egon zen Orozkoko Artiach en-
presan. Sindikatuen arabera, di-
ziplina bidea baliatu zuen zuzen-
daritzak horretarako, eta gutun 
bidez jakinarazi zion langileari.

Bilerak deitu dituzte lantegian 
-batzar bakarrean ezinezkoa zen 
COVID-19aren prebentzio neu-
rriak betetzeko- eta erabaki dute 

lanuzteak egingo dituztela kale-
ratzea salatzeko.

ELA, LAB eta ESKren asmoa 
da ekoizpena gelditzea iraila-
ren 14an, 15ean eta 16an. Txan-
da bakoitzean bi orduz deitu-
ko dituzte beharginak protes-
tara, eta elkarretaratzea egin-
go dute lantegiaren kanpoko al-
dean; 04:00etatik 06:00ak arte, 
09:00etatik 11:00ak arte eta 
16:00etatik 18:00ak arte, hain 
zuzen.

Mobilizazioak egin dituzte egoera salatzeko, eta lanuzteak egingo dituzte datorren astean. LAB

Irailaren 14, 
15 eta 16an 
egingo dituzte 
lanuzteak, ELA, 
LAB eta ESK 
sindikatuek 
deituta

Orozkon egingo da Bizkaiko 
Bertsolari Txapelketaren lehen saioa
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Aiaraldea

10 herritar hil ditu 
COVID-19ak Aiaraldeko 
nagusien egoitzetan

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Iker Rioja Anduezak eta Rubén 
Pereda ElDiario.es hedabideko 
kazetariek lortu dute EAEko na-
gusien egoitzen heriotza datuak 
biltzea, eta horren berri eman 
dute artikulu batean.

Izan ere, sektorearen datuak 
ez daude batera erregistratuta. 
Ikerketa horien arabera, 632 hil-
dako egon dira Euskal Autono-
mia Erkidegoko nagusien egoi-
tzetan eta horietako 10 Aiaral-
dean izan dira.

Zehatz-mehatz, San Roke Lau-
dioko egoitzan 3 izan dira zen-
dutakoak, Amurrioko San Anto-
nen 6 eta Arespalditzako Aldayn 
1. Osakidetzaren ekainean herriz 
herrikako datuak aintzat hartu-

ta, eskualdeko heriotzen %43,47 
izan dira zaintza gune horietan

Hildakoen datuak ez ezik, ka-
zetariek nabarmendu dute ere 
sektorea esku publikoetan egon 
arren, kudeaketa pribatu han-
dia duela. Esaterako, Bizkaian 
155 zentro daude eta soilik 4 dira 
publikoak. Horietako bat da Ur-
duñakoa, udalak eta Bizkaiko Al-
dundiak kudeatzen dutena. Ber-
tan ez da hildakorik egon.

Estatu Espainiarreko Giza Zu-
zendari eta Gerenteen Elkartea-
ren arabera, EAEkoak dira pla-
za garestienak; 11.000 euro ba-
koitza urtero. Horrez gain, el-
karte beraren kalkuluak kon-
tuan hartuta, erkidegoan 4.000 
eta 6.000 plaza beharko  lirate-
ke Osasunaren Mundu Erakun-
dearen ratioak betetzeko.

Arabako administrazio 
batzarretan emakumeen 
lidergoa sustatzeko 
ikastaroa egingo dute

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Arabako Kontzeju Elkar-
teak, Arabako Foru Aldundiak 
eta LAIAEskolak lidergo eta 
coaching tailerra antolatu dute 
lurralde historikoko adminis-
trazio batzarretan ordezkari di-
ren emakumeentzat. Izena ema-
teko epea irekita dago jadanik 
eta Laiaeskola.eus atarian egin 
daiteke.

Maru Sarasola adituak eskai-
niko du trebakuntza, eta azaldu 
du ekimena estrategia zabala-
go baten barruan kokatu behar 
dela: "Asmoa da emakumeak di-
ren ordezkariak ahalduntzea, 
administrazio batzarrak gizo-
nezkoen tokiak izan direlako eta 
euren moduak dituztelako gau-
zak egiteko. Emakumezkoen li-
dergoa sendotu nahi dugu, baita 
euren konfiantza ere. Epe luzera, 
helburua da sarea sortzea, espe-
rientziak partekatzeko eta ara-
zoak elkarlanean konpontzeko".

Berez, gazteleraz izango dira 
saioak,  16:30etik 18:30ak arte, 
irailaren 14an eta 21ean, urria-

ren 5ean, 15ean eta 26an eta aza-
roaren 6an. Hori lehen ikasta-
roari dagokionez. Bigarrena aza-
roaren 16an, 23an eta 30ean eta 
abenduaren 9an, 14an eta 21ean 
izango da.

Printzipioz, parte hartze pre-
sentzialari emango diote lehen-
tasuna, besteak beste, Arabako 
landa eremuan ez dagoelako 
beti bermatua Internet kone-
xio egokia, baina beste aukera-
rik ez balego, on-line izango da 
trebakuntza.

Emakumeen presentzia
Ikastaroaren beharra erakus-

teko, Laia Eskolak azaldu du 
egungo kontzejuetako haute-
tsien artean soilik %24,6 baino 
ez direla emakumezkoak. Ho-
rrez gain, 2017ko hauteskun-
deetan administrazio batzarren 
%45,7ak ez zuen emakumezko 
ordezkaririk izan. 

Gainera, 48 kontzejuk ez dute 
inoiz emakumerik izan ardura 
karguetan, eta tokiko erakun-
de horien %54,28ak ez du inoiz 
hautatu andrerik presidente iza-
teko.

Laudio

“Zabal bideak” leloarekin 
hartuko du Laudio 
Ikastolak 2021eko Araba 
Euskarazen lekukoa

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Laudio Ikastolak hartuko du 
2021. urtean Araba Euskaraz 
jaia antolatzeko arduraren le-
kukoa. Hala adierazi zuen abuz-
tuan hezkuntza zentroak, ohar 
baten bidez: "Laudion 2011n os-
patutako jaialdian bezala, jaia-
ren abiapuntua herriko jaiekin 
lotzeko ekimena prestatu du 
Laudio Ikastolak, oraingoan, 

bizi dugun pandemiak eragin-
dako osasun larrialdira erabat 
egokituta, jakina".

Laudioko Jaietako "Odolos-
te eguna" hautatu zuten lehen 
harria jartzeko. Kanpainaren 
abiapuntua irudikatuko zuten 
kamisetak janzteko deia luza-
tu zuten egun horretan. "Kami-
setek Araba Euskaraz 2021era-
ko aukeratutako leloa -Zabal 
bideak- eta logoa uztartzen di-
tuzte".

Laudioko Jaietako datetan jarri zituzten kamisetak salgai, ekimenaren berri emanez. Aiaraldea.eus

Laudioko 
Jaietan 
Odoslote 
Egunean jarri 
zituzten salgai 
kamisetak

Ia 150.000 euro bideratuko ditu urtero 
udalak Arantzarreko kamioientzako 
aparkalekuaren kudeaketara

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Arantzarreko kamioientza-
ko aparkalekuaren kudeaketa-
ren lizitazioa atera du Laudio-
ko Udalak. Tokiko erakundeak 
148.733,66 euro emango diz-
kio esleipena irabazten duen 
enpresari, azpiegituraren ku-

deaketa bere gain hartzeagatik. 
Kontratua urtebetekoa izango 
da, baina beste hiru urtez luza-
tu ahalko da.

Enpresak hainbat lan egin 
beharko ditu: aparkalekua 
zaintzea, garbitzea, nor sartzen 
den eta nor irteten den kontro-
latzea eta arreta telefonikoa es-
kaintzea, besteak beste.

Lau langile, gutxienez
Aparkalekuaren zerbitzua 

urteko egun guztietan eskai-
niko da, eguneko 24 ordutan 
zehar. Gauzak hala, zerbitzua 
gauzatzeko kontratua eskura-
tzen duen enpresak lau langi-
le enplegatu beharko ditu gu-
txienez aipatutako zereginak 
burutzeko.
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herriz herri

Okondo
Maitasun erromantikoari barre eginez 
amaitu dute udako egitaraua

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Iragan ostiralean eman zioten 
amaiera Okondoko Udalak uda-
rako antolatutako jarduera-sor-
tari, Escupido amor antzezlana-
rekin. Cancamisa Teatro taldeak 
taularatu zuen lana, maitasun 
erromantikoa hizpide hartuta. 
Kontzeptu hori zalantzan jar-
tzen du antzezlanak, umorea ba-
liatuta. Herriko futbol zelaian ja-
rritako karpa baliatu zuten ohol-
tza bezala.

Aiara

Ferra-saguzar 
mediterranearraren 
lehen ugalketa 
kolonia topatu dute

Testua 
Naturayala bloga

Joan den uztailan, Aiarako 
Kuadrillako herri bateko erai-
kin baten azpikaldean aurkitu 
zen estreinako aldiz ferra-sagu-
zar mediterranearraren (Rhi-
nolophus euryale) lehen ugal-
keta kolonia egiaztatua Araban. 
Espezie hau Arriskuan dauden 
Espezieen Euskadiko Katalo-
goan ageri da “galzorian” da-
goen espezie bezala.

Aiarako landak ingurune ho-
beezina eskaintzen dio sagu-
zar espezie honi gure paisaia-
ren mosaiko izaera nabarme-
nari esker: bazkarako eta se-
gatzeko belazeak, elorri beltz, 
zuri eta laharrez osatutako hes-
kaiak, landare estaldura ego-
kia duten ibai eta errekak (ma-
kalak, lizarrak, altzak…), bara-
tzak, erkametz eta pinu gorriko 
baso nahasiak… Egia esan, bere 
ahaide diren ferra-saguzar txi-
kia (Rhinolophus hipposideros) 
eta ferra-saguzar handia  (Rhi-
nolophus ferrumequinum), in-
gurune eskakizun antzekoak 
dituztenak, sarritan ageri dira 
gure inguruan, bi espezie haue-
tako ugalketa kolonia dexente 
ezagutzen direlarik.

Bi eragile daude halaere gure 
eskualdean bere agerpena mu-
gatzeko. Batetik saguzar hau 
beste bi ferra-saguzarrak bai-
no termofiloagoa da, hau da, 
tenperatura baxuetara okerra-
go egokitzen da, eta beraz urria-
goa izan ohi da eskualde eurosi-
berarretan, non ibarren azpial-

dean egoten den. Bestetik nagu-
siki haitzulotartzat hartua izan 
ohi da, eta horrek bere agerpe-
na oztopatzen du ugal-sasoian  
gure ibar azpietan kobazulorik 
ez dagoelako, denak Gorobelen 
edo Laudioko Santa Luzia ingu-
ruan baitaude.

Orain arte hainbat ale  isola-
tuak aurkitu dituzte Gorobel 
mendizerran, baina itxaropena 
genuen ugalketa koloniaren bat 
aurkitu genezakela, Burgosko An-
gulo herriko baserri batean (Me-
nako bailaran), Añes herritik (Aia-
ra) kilometro eskas batera, hama-
bi aletik gora aurkitu genituelako 
babeslekua ferra-saguzar handi 
baten kolonia batekin partekat-
zen.

EAEko lurrazpiko gordeleku eta 
eraikuntzetan babesten diren ki-
ropteroen Kudeaketa Planaren zi-
rriborroaren arabera, ferra-sagu-
zar mediterranearra hirurogeita-
margarren hamarkadan kokapen 
ugaritatik desagertu zen, berezi-
ki Gipuzkoako kostaldean, baina 
baita ere Bizkaian. Gaur egun, do-
zena erdi bat kolonia baino ez dira 
ezagutzen Bizkaian.

Ferra-saguzar mediterranearra 
beste bi rinolofo espezieak baino 
sentikorragoa da bere inguruan 
gerta daitezkeen perturbazioei 
dagokienez, eta bere koloniek ja-
sandako eragozpenak dira, hain 
zuzen ere, bere mehatxurik na-
gusiena. Hortik dator bere kalte-
beratasuna eta kontserbazio mai-
la, eta espezie honek sortzen duen 
kezka. 

Artikulu  osoa eskura dago  Na-
turala.blogspot.com blogean .

Uztailean topatu zuten saguzar kolonia. Naturayala bloga

Hainbat bizilagun bertaratu ziren antzerkia ikustera. Naiara Otaola
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Mobilizatzeari ekin diote berriz eskualdeko 
pentsiodunek. Pandemiak “aurpegi bikoitza” 
duela salatu dute: “Gaixotasunaren aurpegia 

eta pobreziarena”. Gauzak hala, “pentsio publiko 
duinak” bermatuko dituen sistema baten 
beharra aldarrikatu dute.

Plazetara itzuli dira berriz

argazki erreportajea

Testua Txabi 
Alvarado Bañares

Hezkuntza zentroentzat soi-
lik ez, pentsiodunen mugimen-
duarentzat ere hasi da ikastur-
tea.  Araba, Bizkaia, Gipuzkoa 
eta Nafarroako hiriburuetan 
eta 70 herritan egin zituen el-
karretaratzeak astelehen eguer-
dian Hego Euskal Herriko Pen-
tsiodunen Mugimenduak.

Laudion, Amurrion eta Artzi-
niegan ere entzun dira pentsio 
duinen aldeko aldarriak. “Bizi-
tza asko dugu aurretik eta gauza 
asko aldatu behar dira hurrengo 
belaunaldiei gizarte justu, soli-
dario, iraunkor eta osasuntsua 
uzteko”, ohartarazi dute mobi-
lizazioetan, eta nabarmendu 
dute “zaintzen” zein “kalean bo-
rrokan” jarraituko dutela.

Pandemiak “aurpegi bikoitza” 
duela azaldu dute: “gaixotasu-
naren aurpegia eta pobreziaren 
aurpegia”.

Egoitza asko oraindik leku se-
guruak ez direla salatu dute, ez 
direlako “beharrezko neurriak 
eta baliabideak” hartu. Gauzak 
hala, autonomia erkidegoeta-

ko zein estatuko aurrekontue-
tan “pentsiodunen mugimen-
duaren ahotsa eta aldarrikape-
nak entzun eta aintzat hartzea” 
eskatu dute.

Herritarren diru-sarrerak ge-
roz eta murritzagoak direla gai-
neratu dute pentsiodunek, osa-
sun zein ekonomia krisien on-
dorioz. Pentsioak jasotzen di-
tuzten emakumeen egoera are 
latzagoa dela nabarmendu dute;  
“gainera, aitortu eta ordaindu 
gabeko zainketa lana ugaritu 
egin zaie”. 

“Banku Zentralek zirkula-
zioan jarri dituzten bilioika 
euroak aipatzen dituzte gober-
nuek, baina osasun-sistema eta 
sistema sozio-sanitarioa ez dira 
asistentziaren kalitatea hobe-
tzen ari”, salatu dute, “azken bi 
urteetan entzun ditugun pro-
mesa eta ipuin berberak en-
tzungo ditugu berriz ere; baina 
ez dugu beste promesarik nahi, 
pentsio publiko duinen sistema 
publikoa bermatuko duten egi-
tateak nahi ditugu”. 

Gauzak hala, hurrengo astee-
tan ere mobilizatzeko deia lu-
zatu dute.
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tzaileen lanak taularatuko di-
tuzte urriaren 18an, Amurrion. 
Gaur eskaini dute prentsaurre-
koa ekimena aurkezteko, Bilbo-
ko Bira kulturgunean. 

Horrenbestez, eraberritua da-
tor Ahotsenea proiektua. Bate-
tik, Durangoko Azokaren baita-
ko emanaldiak Plateruena antzo-
kian izango dira. Literaturaren 
uzta, berriz, Zarautzeko Literatu-
ria jaialdian bilduko dute. "Gal-
dakaon ere izango dira literatura 
eta musika taldeak euren lanak 
aurkezten", erantsi du Eneko Al-
dayk, "Amurriokoa musikari lo-
tutakoa izango da". 

Ildo beretik, hizkuntza susta-
tzea izango da xedea: "Haur eta 
gazteei euskal kultura eta musi-
ka hurbildu nahi dizkiegu". Al-
dayren iritziz, euskaraz sortzeko 
eta gozatzeko proposamenak eta 
prozesuak plazaratu nahi dituz-
te. "Taldeak nola sortu edo anto-
latzen diren ere erakutsi nahi dio-
gu jendeari. Finean, euskal mu-

sikaren industria edo artisautza 
gerturatu nahi dugu. Hori izan-
go da Araba Euskarazen ekitaldi 
xumetxoa". Nolabait esateko, zi-
kloa itxi nahi dute horrela: "Ur-
tean zehar laguntzen egondako 
jendeari eskerrak eman nahi diz-
kiogu. Bide batez, hurrengo Ara-
ba Euskaraz jaiari keinua egingo 
diogu bailara ikuspegitik".

8 solasaldi eta 35 zuzeneko
Gotzon Barandiaran Ahotse-

neako kidearen hitzetan, "8 so-
lasaldi eta 35 bat zuzeneko" an-
tolatuko dituzte datozen hila-
beteetan, "horrek esan gura du 
nahiz eta aurten disko eta libu-
ru gutxiago argitaratzea aurrei-
kusi, idazle eta musikari lar ge-
ratuko direla euren lan berriak 
aurkezteko aukera barik". 

Gabezia horri erantzuteko er-
dietsi dute ahalik eta euskal sor-
tzaile gehienei eskaintzea euren 
sormen lan berriak erakusteko 
plazak, eta ahal beste herrita-

rrengana iristea lan horien be-
rri. Irailaren 25etik 27ra Litera-
turia ospatuko dute Zarautzen,  
eta urriaren 18an Amurrioren 
txanda izango da: "Araba Euska-
raz jaia bere osotasunean bertan 
behera utzi badute ere, Ahotse-
neakookin pandemiaren aurre-
tik adostutako ekitaldia manten-
duko dute. 8 musika taldek izan-
go dute aukera euren lan berriak 
zuzenean aurkezteko". Galda-
kaon, berriz, azaroaren 2tik 8ra 
"Sormene" jaialdia antolatuko 
dute, Ahotseneako zuzenekoak 
eta solasaldiak ardatz: "Plaza be-
rria estreinatuko du aurten eus-
kal kulturgintzak Galdakaon. Iaz 
arte liburu azoka izandakoa eus-
kal kulturaren plaza bilakatuko 
da kultur adierazpide guztiak 
aintzat hartuta".

Aiaraldea Komunikabidea 
ekimenaren babesle izango da. 
Orain arte gisa, beraz, egitas-
moaren jarraipen berezia egin-
go du Aiaraldea.eus atarian. 

kultura
Kultur sortzaileak Durangoko Azokatik Euskal 
Herriko plazetara gerturatuko ditu Ahotseneak, 
Amurriora tartean. Urriaren 18an izango da 

eskualdeko emanaldia, Aresketa Ikastolak 
antolatutako Araba Euskaraz ekimenaren 
baitan.

Amurrion egongo da Durangoko Azokako Ahotsenea gunea urriaren 18an. Saioa Gauilunak

Testua Izar  
Mendiguren Cosgaya

"Euskara jalgi hadi plazara", 
hala dio euskal kantu zaharrak. 
Helburu hori dute sortzaileek 
ere, bakoitzaren alea parteka-
tzeko aukera izatea. Durangoko 
Azoka izaten da udazkeneko pla-
za nagusia, baina koronabirusak 
eragindako pandemiaren ondo-
rioz, kultur ekosistema ere ego-
kitu behar izan da garai berrie-
tara. Ondorioz, Ahotsenea gu-
nea Euskal Herriko lau plazeta-
ra hedatu dute, Amurriora, bes-
teak beste.

Gainera, Araba Euskaraz izan-
go du adar. Hain zuzen, urriaren 
18an 8 euskal talderen lanak eza-
gutzeko aukera eskainiko dute 
Amurrion, Darabagu dinami-
karen barruan. Modu horretan 
nahi diote eman amaiera aurten-
go ikastolen aldeko festari. Ala-
baina, oraindik ez dute egitaraua 
zehaztu. "Sortzaileei luzatu zaie 
gonbita, eta prozedura Ahotse-
neak egingo du, oraindik ez daki-
gu nortzuk etorriko diren", adie-
razi du Eneko Alday Araba Eus-
karazeko kideak. Amurrrioarrak 
aurreratu duenez, formatua txi-
kitu dute; eta Ahotseneak dena 
Durangoko Azokan 4 egunetan 
egin beharrean 40 bat talde bil-
duko ditu lau tokitan. 

Amurrio, kultur ekosistema-
ren gune babestu izateagatik 
aukeratu dute. Izan ere, Areske-
ta Ikastolaren aurtengo helbu-
ruetako bat sortzaileei plazak es-
kaintzea izan da. Hargatik anto-
latu zituzten emakume sortzai-
leen erakusketa, artearena edota 
Bazen behin Darabagun ekime-
nak, "euskal sorkuntza ezaguta-
razi eta hauspotzeko". Aldayren 
hitzetan, lehendik ere Ahotse-
nearekin fi nkatua zuten lekua 
edo plaza ematea: "Urtero eus-
kal kulturak abenduan du uda-
berria, baina ekainean ere egin 
nahi genuen. Salbuespen egoe-
ragatik atzeratu behar izan zen 
jaia, baina gure konpromisoa 
berdina da Ahotsenearekin zein 
euskal sortzaileekin".

Horrenbestez, 2020ko sor-

Zortzi euskal 
taldek joko 
dute Amurrion 
urriaren 18an, 
aurtengo 
Araba Euskaraz 
jaiari amaiera 
emateko

Mendiguren Cosgaya

Durangoko sustraietatik Amurrioko 
adarretara loratuko da Ahotsenea
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kultura
Urdufolk jaialdian hartu zuen parte, besteak 
beste, Iñaki Plaza musikariak, Koldo Uriarte 
pianojolea lagun. Disko berria osatzen dabil, 

aitortu zuenez. Musika eszenaren argi-ilunak 
kontatu ditu, pandemiaren eraginez hainbat 
kontzertu erori baitzaizkio. 

Disko berria osatzen ari da Iñaki Plaza, Koldo Uriarterekin. Aiaraldea.eus

Testua Izar  
Mendiguren Cosgaya

Ostiralean izan zen Urdu-
folk jaialdiaren zortzigarren 
edizioa. Bertan izan zen Iñaki 
Plaza trikitilaria, Koldo Uriarte 
pianojolearekin batera. Horrez 
gain, Amak taldearen kontzer-
tua jaso zuen hiriak, Herri Es-
kolako patioan egokitutako es-
pazioan. 20:30etatik gauerdira, 
lagun ugari elkartu ziren zuze-
nekoez gozatzera.

Iñaki Plaza musikariak kon-
tzertuan zehar aitortu zuenez, 
disko berria prestatzen ari dira: 
"Konposatzen eta grabatzen ga-
biltza une hauetan. Urdufolken 
kantu horietako batzuk jo geni-

tuen". Koldo Uriarterekin bate-
ra "bikote artistikoa" osatu du, 
banda formatuan ere berare-
kin lanean aritu ondoren. Ar-
gitaratze dataz galdetuta, "zail" 
ikusten du, "gauzak dauden be-
zala...". Edozelan ere, "promoe-
kin" laster hastea gustatuko li-
tzaioke.

Urdufolk, eredu
Asteburuko kontzertua go-

goan poza eta pena datozkio 
burura Plazari, "herrian jotzea 
beti da polita eta gustukoa". Be-
reziki, emanaldiak antolatzeko 
erakutsitako prestasuna txa-
lotu du: "Protokolo eta neurri 
ugari bete behar izan ziren jen-
dea sartu, atera edo mugitzeko; 

baina posible da gauzak egitea".
Hargatik, kultur zinego-

tzi zein teknikariei luzatu die 
mezua, baliabeak eta dirua iza-
nik kulturaren aldeko apustua 
egiteko: "Ilusioa egin zidan Ur-
duñako kontzertuak, baina 
pena ematen dit ondoko herrie-
tako jaiak bertan behera gera-
tzeak. Ez dut ezer ulertzen: hau 
da dugun babesa? Gero kultura 
asko maite dutela diote".

Kulturgintza, krisian
Pandemiak zer nolako egoe-

ra utzi du musikagintzan? Asko 
dira koronabirusaren ondorioz 
bertan behera utzitako ekital-
diak. "Jendeak uste du musika-
riak bakarrik bizi garela hone-

taz, baina familia asko daude 
ekintza baten atzean", oharta-
razi du Iñaki Plazak. Uztailean 
Santiago de Compostelan (Ga-
lizia) jo zuen, eta larunbatean 
Bastidan izango da kontzertu 
didaktikoa eskaintzen. 

Alabaina, martxotik hona 30 
ekitaldi baino gehiago "erori" 
zaizkio, bere taldearekin edota 
beste kolaborazio zein proiek-
tu batzuekin zituen zitak ain-
tzat hartuta. 

Aurrera begira, kontzertu ba-
tzuk ditu lotuta abendurako, 
"baina Alemaniako kontzer-
tuak, adibidez, suspenditu egin 
dira". Pandemiaren erdian, mu-
sikarien eszena ilun dagoena-
ren adierazle.

Disko berria 
osatzen dabil 
Iñaki Plaza 
musikaria, 
Koldo Uriarte 
pianojolearekin 
batera. Lan 
horretako 
zenbait kantu 
jo zituzten 
Urdufolk 
jaialdiaren VIII. 
edizioan

Mendiguren Cosgaya

Urdufolk, pandemiaren erdian 
musikari eta zaleen babesgune
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Testua eta argazkiak 
Txabi Alvarado Bañares

Musika eskolan egondako hain-
bat kideren artean sortu duzue tal-
dea. Nola batu zineten? 

Amurrioko musika eskolako 
ikasleak gara gehienak. Txikitatik 
ezagutzen dugu elkar, eta musika 
gure pasioa delako batu gara. Kon-
finamendu ostean jotzeko irrikan 
geunden eta taldea sortzea eraba-
ki genuen.

Viernes 6 izena jarri diozue tal-
deari. Zer dela eta?

Ostirala txikitatik izan da gure 
entseatzeko eguna, eta 6 partaide 
garelako erabaki genuen izen hori 
jartzea.

Koronabirusaren krisiak eragi-
nik izan al du taldearen sorreran?

Eragin handia izan du. Abuztuan 

egitekoak ginen lehen kontzertua, 
baina azkenean irailera atzeratu 
behar izan genuen. Baina gure en-
tseguak eta gure proiektu berri hau 
aurrera eramatea erabaki dugu.

Nolako musika egiten duzue?
Oraindik ez daukagu gure esti-

loa oso argi, beraz, gure lehenengo 
kontzertuan gauza ezberdin asko 
entzun ahal izan ziren. Gure hel-
burua jendeak ondo pasatzea da.

Iraileko kontzertua igarota, 
zeintzuk dira zuen planak?

Gure estilo propioa bilatzea dugu 
buruan. Horrez gain, gure abesti 
propioak idatzi eta gure hurrengo 
kontzertuak zehaztu nahiko geni-
tuzke. Norbaitek gurekin harrema-
netan jarri nahiko balu, gure pos-
ta elektronikoa (v6musicband@
gmail.com) edo gure instagram 
kontua (V6_band) baliatu ditzake. 

ARANTZA ALAVAk (Bilbo, 1964) 14 URTE 
DARAMATZA URDUÑAN BIZITZEN. BERRIKI 
PLAZARATU DU BERE LEHEN OLERKI 
LIBURUA, ESENCIA URBANA IZENEKOA, 
ETA BESTE HIRU DITU ESKU ARTEAN. 

“Nire jatorriari 
eta iraganari 
eginiko omenaldia 
da liburua”

“Txikitatik ezagutzen dugu 
elkar, eta musika gure pasioa 
delako osatu dugu taldea”

PAULA BARCELO, ANA ROJO, IMANOL VELASCO, ALEX YARZA, 
LUCIA ITURBE eta OSCAR GUINEAk OSATZEN DUTE VIERNES 6 
MUSIKA TALDE AMURRIOARRA. IRAGAN OSTIRALEAN ESKAINI 
ZUTEN LEHEN KONTZERTUA, HERRIKO PARKEAN, 

kultura

“Gure estilo 
propioa 
bilatzea 
dugu buruan. 
Horrez gain, 
gure abesti 
propioak 
idatzi 
eta gure 
hurrengo 
kontzertuak 
zehaztu 
nahiko 
genituzke” 

Testua Txabi 
Alvarado Bañares

Duela gutxi argitaratu duzu 
zure lehen liburua. Konfina-
menduak eragina izan du idaz-
keta prozesuan?

Denbora asko daramat idazten, 
15-16 urte inguru. Liburua ez da 
egun batetik bestera sortu. Umea 
nintzenean ere hainbat idazketa 
lehiaketetan parte hartu nuen, 
eta kazetaritza ikasketak hasi ni-
tuen. Beti gustatu zait hitzak el-
kartzea. 

Konfinamenduan geundela 
pertsona batek esan zidan Ur-
duñako Udalak mikroipuinen 
lehiaketa bat  antolatu zuela, eta 
aurkeztea erabaki nuen. Konfina-
menduak ez zuen eraginik izan, 
urteak daramatzadalako idazten. 
Lehiaketa irabazi nuela esan zida-
tenean pentsatu nuen une egokia 
zela liburua argitaratzeko. 

Nola definituko zenuke libu-
rua? Zer nolako olerkiak bildu 
dituzu bertan?

Bi olerki liburu eta ipuin labu-
rren bat ditut idatzita. Poesia libu-
ruak Esencia urbana eta Una pa-
labra  a  destiempo dira, eta lehe-

nengoa da argitaratu dudana. 
Moldaketaren bat egin dut oler-
ki batzuk jarri eta beste batzuk 
kenduta, literatur kalitate oneko 
lana zela ikusi arte. Agian gaiz-
ki dago hori nik esatea (barreak), 
baina egia da liburua ondo osatua 
egon arte itxaron dudala argitara-
tzeko. Bi urte eman ditut idazten.

Liburu gehiago idatzi dituzu, 
beraz. Horiek ere argitaratzeko 
asmoa duzu?

Ipuinena datorren urtean ar-
gitaratzea pentsatu dut. Kontaki-
zun berriak ere idazten ari naiz, 
intentsitate handiagokoak, bildu-
man sartzeko. Nire bigarren poe-
sia liburua, Una palabra a des-
tiempo, ez dakit noiz argitaratuko 
dudan. Datorren urtean plazara-
tzea goizegi iruditzen zait. Poesia 
oso genero gutxitua da. Horrega-
tik, nire lehen liburuak  zer nola-
ko harrera duen ikusi nahi dute 
lehenbizi, harreraren arabera ar-
gitaratuko dut bigarrena. 

Edonola ere, beste liburu bat 
egiten ari naiz. Ez du izenbururik 
oraindik, baina poesia are mini-
malistagoa jorratuko dut bertan. 

Elkarrizketa osoa ikusgai dago 
Aiaraldea.eus atarian. 
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Aniztasun funtzionala erdigunean jarri duzu zure 
azken proiektuan. Zertan datza?

Maite Agirre zuzendari, Xabier Madina dantzari eta 
aktorearekin bikote artistikoa eraikitzen ari naiz pieza 
honetarako.

Musika eta arte diziplinen masterra ikasi dut aurten, 
eta zenbait lan egin behar izan ditudanez, zuzendariari 
bidali nion piezetako bat. Donostiako Kirats Teatro 
Repelentea antzerki taldearen lana gogorarazten ziola 
esan zidan berak. Donostiako Isa Matia egoitzako kideek 
osatzen dute taldea. Hasiera batean obrarako musika 
sortzea zen nire asmoa, baina aktore batek huts egin 
zuen, eta dena egitea proposatu zidaten. Horrela sartu 
nintzen saltsa berri honetan.

Zer kontatzen du obrak?
Maitasun istorioa da ardatza, elkarrizketa fisikoak 

bilatzen ditugu. Nik musika egiten dut, eta Xabik dantza. 
Maitasun harremana irudikatzen dugu, baina ez da 
idilikoa: nahiak, desioak eta oztopoak daude. Gure per-

tsonaien arteko sentsualitate eta erotismo uneak ere 
mahaiganeratzen ditugu. Guzti horri ikusgarritasuna 
eman nahi izan diogu.

Egitasmo soziala proiektu artistiko bihurtu duzue.
Maitek urte batzuk daramatza inklusibitatea lantzen 

hainbat kiderekin. Niretzat proiektu sozial potentea da, 
kolokan jartzen baitu nola harremantzen garen, ezber-
dintasunak nola bizi ditugun... Esaterako, Xabik garun 
paralisia du, eta traba gisa ikusten dugu gurpildun 
aulkia izatea. Aldiz, ni begiratzean “normaltasunaren 
kategorian” kokatzen naute. Denok ditugu gure abileziak 
eta ahuleziak buru barruan, ez da beharrezkoa gurpildun 
aulki bat izatea. Gure entseguetan biok ematen dugu 
guztia, mimo handiarekin, benetan egiazkoa dena sor-
tzeko nahiarekin.

Gaitasunak, aukerak eta oztopoak bistaratzeko aha-
legina da, beraz, zuen obra berri hau?

Bai. Kirats Teatro Repelenteko lagunek oso argi dute 
beraiek gaitasun asko dituztela jendartean partekatzeko, 
eta parte izan nahi dute. Iragan astean topaketa bat egin 
genuen beraiekin. Urte beteko ibilbidea du eta 7 kide 

bildu ginen bertan. Ez dute begiratuak izan nahi aulkian 
egoteagatik, artista direlako baizik. Musika, dantza, 
zinema... askatasun, sormen eta adierazpide berriak 
topatzeko iturri dira eurentzat.

Ikuslearen barrenak eta kaleak astinduko dituen 
pieza dela esan daiteke?

Bai. Kalean jaio zen pieza gainera, perfomance urbanoa 
da. Donostiako hiru txoko aukeratu genituen ibilbidea 
osatzeko, eta han aritu ginen gure lan edo esplorazioak 
egiten. Kaleko objektuak sinbolo gisa hartu genituen: 
iturriak, bankuak... Horrela aurkeztu genuen gure pro-
posamena. Bitxia da, jendea lelotu egiten da guri begira. 
Asko gustatzen zaigu kalea eta jendea, eta ikusten gera-
tu zirenek oso lan polita egiten genbiltzala esan ziguten.

“Paniko eszenikoa” deritzona ere ematen du batzuetan 
publikoarekin harremantzeak, gure arteko istorio batzuk 
mahaiganeratzea erraza da, baina sexu ikuspegia kon-
plexuagoa da. Noizbait, norbait deseroso sentiarazten 
badugu, ondo gabiltzanaren seinale izan daiteke.

Kale ikuskizuna izango da, baina bestelako formatuak 
ere esperimentatzen zabiltzate, ezta?

NEREA IGLESIAS LILIk (Laudio, 1996) SORTZAILETZAT DU BERE BURUA. MUSIKA 
DU LANABES NAGUSI, ETA HORTIK ANTZERKIAREKIN HARREMANTZEN DA. UNEOTAN, 
MARIAGE D’AMOUR ANTZERKI PIEZA DU ESKUARTEAN. MAITASUN ISTORIO EZBERDINA 
MAHAIGAINERATZEN DU OBRAK, IKUSPEGI INKLUSIBO BATETIK LANDUTA.

“Denok 
ditugu gure 

abileziak eta 
ahuleziak buru 

barruan”
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Bai. Kale antzerki formatua du, baina orain oholtza-
rako prestatzen gabiltza. Gure intentzioa herriaren 
arabera egokitzea da, bi moduak uztartzeko aukera 
izateko. Izan ere, polita da kale antzerki formatuan hasi 
eta oholtzan bukatzea, edo bata edo bestea eskaintzeko 
modua izatea.

Horrez gain, ikus-entzunezkoa sortu duzue.
Abuztuaren erdialdean grabatu genuen laburmetrai-

dokumentala, beste saltsa eta erronka berri bat, ederra 
hau ere. Bertan Xabik eta biok sortutako istorio hori 
uztartzen da Kirats Repelentea taldeko kideen gogoete-
kin. Besteak beste, beraientzat artea eta antzerkia zer 
diren lantzen da, bizitza bizitzeko beste modu batzuk. 
Musika eta artearen beharra daukagu mundu krudel 
honetan askatzeko, eta eztabaida horiek ere mahaigai-
neratzen dira.

Dokumentala zinema jaialdi baterako egiten ari gara, 
baina ez dugu baztertzen beste toki batzuetan ere aur-
keztea. Iraila edo urrirako bukatuta egotea espero dugu, 
produkzioa ordurako amaitu eta udazkenean publikoki 
elkarbanatzea.

Aktore lanez gain, musika ere jarri diozu lanari.
Konfinamenduan kantu pertsonalak sortu nituen, eta 

Igor Arzuagari erakutsi nizkion abestiak. Musika idaz-
teko gomendatu zidan berak, orain arte inprobisatzen 
aritu bainaiz beti. Horrela animatu nintzen dokumen-
talaren sintonia sortzera. Oso polita da egunez egun 
landutakoa nola loratzen den ikustea.

Zer transmititu nahi izan duzu nota idatzi horietan?
Galdera ona, ez dakit. Nota batzuk oso laburrak dira, 

agertu eta desagertu egiten dira; pertsonak bezala. Bes-
te une batzuetan intentsitatea nabarmendu nahi izan 
dut. Gure kaleko piezek hainbat txoko dituztenez, pasar-
te bakoitza josteko musika bilatu dut.

Eta sortze prozesua?
Erronkaren arabera ezberdina da nire sortzeko modua. 

Kasu honetan -Donostiako esperimentuetan- zuzenean 
inprobisatu nuen kalean melodikarekin. Hortik tiraka, 
momentuko inprobisazioetan oinarritu naiz. Gehien 
kostatzen zaidana gorpuztea da, gorputza eta ahotsaren 
erabilera dira atal zailenak. Testuak idazteak lagundu 
egiten dit, egunerokoa osatzen dut, testu arrunt edo 
poetikoak idazteak lagundu egiten dit pertsonaiaren 
gorputza eta ahotsa imajinatzen, bestela haragia eta 
lurra faltatzen zaie. Askotan kamera jartzen dut gorputz 
ariketak egiteko eta behatzeko. Zuzendariaren begirada 
ere eskertzen dut, piezak enkajatzeko.

Noiz egongo da ikuskizuna ezagutzeko aukera?

Nerea Iglesias eta Xabier Madina, antzerkiaren une batean eta dokumentalaren grabaketan. N.I.L.

Ez dakigu oraindik. Nik uste udazken edo neguan 
izango dela, egoeraren arabera! Antzezteko aukerarik ez 
badago, kalera ateratzea planteatuko dugu, guk mugitu 
egin nahi dugu eta! Dagoeneko ikuskizunak badu enbor 
solidoa, beraz, saiatuko gara udazkenean aurkezten. 
Deitzen gaituzten toki edo aukerei baietz esango diegu.

Sortzaile gisa definitzen duzu zure burua. Antzerkia, 
musika... Hainbat diziplina uztartzen dituzu zure 
egunerokotasunean.

Kontserbatorioan egin nituenez ikasketak, musika da 
garatuen dudan hizkuntza. Hortik landu ditut antzerki-
lari batek jorratu beharreko beste ikuspegiak: ahotsa, 
gorputza, testuen idazkera edo erritmoa... Nire babesa 
musikan topatzen dut askotan, eta handik jotzen dut 
beste diziplinetara. Asko gustatzen zaizkit sorkuntzan 
diziplinen artean sortzen diren elkarrizketak. Hasiera 
batean sortzailetzat hartzen ez dugun osagaia sorkuntza 

prozesu baten parte bihur daiteke. Horrela, poetikoa 
izan daitekeena etengabe dugu gure ingurunean.

Aurrera begira, zeintzuk dira zure erronkak?
Ahal dela, saltsa gehiegitan ez sartzea. Poliki-poliki 

joan nahi dut, sorkuntza prozesuek atentzio eta inten-
tsitate asko eskatzen dute. Momentu batzuetan saltsa 
gehiegitan sartuta egon naiz, eta ez dut izan argitasuna 
jakiteko saltsa bakoitzean non kokatu. Horretan fokali-
zatu nahiko nuke: musikaren bidez beste arte diziplina 
batzuekin konektatzea. Uneotan kantu pertsonalak 
idatzi eta konposatu nahiko nituzke, grabatu eta niretzat 
izateko (edo erakutsi nahiko banitu materiala edukitze-
ko, bestela galdu egiten da eta). Gero, asko gustatzen zait 
sorkuntza prozesuak laguntzea. Inguruan norbaitek 
eskatuz gero, asko gustatzen zait rol hori ere. Sorkuntza 
oso tresna garrantzitsua da niretzat egunerokoan, pro-
zesu sinpleenetik konplexuenera.

“Musika eta 
artearen 
beharra 
daukagu 
mundu krudel 
honetan 
askatzeko”
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Hankaz gora jarri du bizimo-
dua koronabirusak azken hila-
beteetan. 2020ko denboraldia 
da horren lekuko: martxoan 
eten behar izan zituzten liga eta 
proba gehienak osasun egoera 
bermatzeko; eta udazkenak ez 
du itxura onik. Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza eta Osasun 
sailek gomendioak plazaratu 
dizkiete elkarte eta eragileei. 
Ondorioz, Eskola Kiroleko jar-
duerak ez dira hasiko egungo 
egoera hobetu eta ohi bezala 
aritzeko aukera egon arte. Hala 
adierazi du Urduñako Pilotaza-
le Elkarteak: “ Momentuz ez di-

gute entrenamenduak hasten 
utzi”. Baimena jasotzean itzu-
liko dira frontoietara ofi zial-
ki, “ordura arte guztiok zain-
du beharra dugu”.

Herriaren Pilota Elkarteak, 
Eskola Kiroletik harago, ikas-
turtea abiatzeko konpromi-
soa hartu du. Alabaina, gehie-
nez 8 laguneko taldeak osatu-
ko dituzte. Guraso eta ikaslee-
kin bilera irailaren 11n egingo 
dute 19:00etan Aretako fron-
toian, hartu beharreko neu-
rriak azaldu eta denboraldia 
antolatzeko. Bien bitartean, la-
gunarteko partidak eta herrien 
arteko erronkak prestatu dituz-
te uda sasoian, pilotariak plaza-
ratzeko. Oraintsu burutu dute, 

esaterako, Orozko eta Laudio 
herrien arteko erronka.

Saskibaloia, igeriketa, esku-
baloia, irristaketa, mendi tal-
deak... Asko dira Aiaraldean 
ekintzak eta taldeak aurrera 
eramaten dituzten eragileak.

Mendi taldeek, adibidez, ber-
tan behera utzi dituzte uda-
ko txangoak, Arrankudiaga-
Zolloko Matxinkorta taldeak 
zein Urduñako Txarlazo elkar-
tekoek kasu. Amurrioko Men-
diko Lagunak Malloetan izan 
ziren uztailean, baina gainon-
tzeko irteerak ez dituzte gau-
zatu. Andoni Elejalde kidearen 
hitzetan, datozen hilabeteetan 
ekintza jakinak eskaini nahi di-
tuzte: Aterpe eguna, mendi jar-

dunaldiak eta urte bukaerako 
Iturrigorrira irteera. “2021. ur-
teari begira ez gara oraindik ja-
rri, jakina”, zehaztu du.

Futbolean, berriz, denboral-
diaurreak baztertu behar izan 
dituzte zenbait taldek, Laudio-
ko Altzarratek horien artean. 
Orozkoko Atxulaur taldeko Ro-
berto Santa Cruz lehendakaria-
ren aurreikuspena halakoa da: 
“Aste honetan jakingo dugu fe-
deratuen liga egongo den edo 
ez. Oraindik ezin dugu entrena-
tu, protokoloak eratzeko zain 
gaudelako. Bizkaiko lehenda-
kariekin bilera deituko dute 
laster, egoeraren berri emate-
ko”. Egoera bera da eskualdeko 
zein Araba, Bizkaia eta Gipuz-

Eskola Kiroleko 
jarduerak ez 
dira hasiko 
egungo egoera 
hobetu eta ohi 
bezala aritzeko 
aukera egon 
arte

COVID-19 birusak eragindako pandemiaren ondorioz kolokan dago ikasturte berria, kirol jarduerei 
dagokienez. Eskola kirolak ez dira hasiko udazkenean, eta osasun zein prebentzio neurriak 
bermatzeko elkarteen jarduna egokitu behar izan dute klub gehienek.

Kirol denboraldi berria, 
jokoz kanpo?

Amurriok irabazi zuen Arabako herrien arteko pilota txapelketa, uztailean. Asier Amondo

Mendiguren Cosgaya
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koako kirol talde guztientzat.
Antzerakoa da saskibaloiaren 
egoera. “Panorama zaila dago. 
Diputazioak atzera bota du Es-
kola Kirola. Kiroldegia iraila-
ren 14an irekiko dute, eta fede-
ratuak soilik hasiko dira entre-
natzen. Liga, azaroaren 8 ingu-
ruan abiatuko da, Diputazioak 
esan duenez”, aipatu du Oskar 
Muñoz Sugarrakeko ordezka-
riak. Eskubaloi taldearekin ba-
tera prestatzen ari dira protoko-
loa udalari aurkezteko. “Federa-
tuen entrenamenduan kontak-
tua murriztu beharko da, lehen 
astean prebentzio neurri zorro-
tzak jarri beharko dira, pixka-
naka hasiko gara”, erantsi du.

Trail taldeen norgehiago-
kak baztertu egin dira hilabete 
hauetan, eta horrenbestez, nor-
banako gisa segiko dute kirola 
praktikatzen. Dena den, kideak 
ugaritu dituzte. Sare sozialak 
dira horren adibide, partaideak 
bertan aurkezteko joera areago-
tzen ari baita azkenaldian.

Alberto Talledo Laudio Atle-
tismo Klubeko lehendakariak 
normaltasunez jardutea espe-
ro du, “horretarako protokoloak 
osatzen ari gara entrenamen-
duak Eusko Jaurlaritzak agin-
dutakora egokitzeko”. Funtsean, 
atleten arteko distantzia man-
tendu beharko dute, baita gar-
biketa eta desinfekzio sistema 
ere. Alabaina, gorputzeko ten-
peratura neurtu beharko dute 
uneoro, eta gehienez 10 lagu-
neko burbuilak eratu ahalko 
dituzte.

“Zortearen menpe”
“Denboraldia zortearen men-

pe dago, ezjakintasuna da nagu-
si”, dio Talledok. Hori da bere 
kezka nagusiena, “kutsatu ko-
puruaren menpekoak gara, ho-
rregatik zorrotzak izan beharko 
dugu garbitasun eta distantzie-

Denboraldi-
aurreak 
baztertu behar 
izan dituzte 
zenbait futbol 
taldek

Trail taldeen 
norgehiagokak 
baztertu egin 
dira

Kirol proba gehienak bertan behera geratu diren arren, zenbait txapelketa egin dira. Asier Amondo, Urduñako Parapente Eskola eta Aiara Txirrindulari Elkartea

kin, ez da aski koronabirusean 
negatibo ematea”. Ezegonkor-
tasunaren aurrean, errealita-
te gordina azaleratu du: “Den-
boraldia, lasterketak... etengo 
al dira? Eguneroko ezjakinta-
sunarekin elkarbizitzen ikasi 
beharko dugu”.

Banakako kirolak, aurrera
Txirrindularitzak, herri kiro-

lek... aurrera egin dute, ordea. 
Taldeen ordezkari baina bana-
ka aritzen diren aiaraldearrek 
denboraldiarekin jarraitu dute. 
Herri kirolen Arabako Txapel-
keta, adibidez, oraintsu jokatu 
da Laudion eta Artziniegan.

Aiarako Txirrindularitza El-
kartea ere lasterketaz lasterke-
ta ibili da udan. Ziklokrosa, al-
diz, eten egin dute; Urduña zein 
Laudioko nazioarteko probak 
barne.

Urduhegan parapente esko-
lak, berriz, eutsi egin dio ohi-
ko martxari: “Hegan egiteko 
denboraldia martxotik urri-
ra da normalean. Beraz, hasie-
ratik hasi ginen hegan egiteko 
klaseetan mugatuta, ekaina-
maiatza aldean”. Fili irakaslea-
ren esanetan, euren gain hartu 
behar izan dituzte ardura guz-
tiak, “erakundeen inolako la-
guntzarik gabe”. Eskuen garbi-
keta, maskarillen erabilera zein 
material guztiaren desinfek-
zioa dira neurrietako batzuk. 
“Udal eta erakundeen aldetik 
ez dugu laguntza handirik jaso”, 
salatu du. Bai, ordea, parapen-
te elkarte eta eskolen partetik, 
“ondo komunikatu gara, eta ho-
rrela lortu dugu ahalik eta on-
doen zaintzea guztia”. Oztopo-
rik handiena “normaltasun be-
rrian” hegaztien babesguneak 

errespetatzea ere bada euren-
tzat: “Klima aldaketagatik apiri-
letik urrira luzatu da gure den-
boraldia, eta denboraldi bete-
betean harrapatu gaitu koro-
nabirusak ere”. Horrenbestez, 
protokoloak aplikatuta jarrai-
tuko dute hegan, “gomendio 
guztiak kontuan hartu eta ira-
kasleak zaintzen”.

Bestelakoa da hockeyaren 
egoera. Duela 2 aste elkartu zi-
ren Gardeako zelaian Ganbegi 
eta Satorrak taldeak. Arabako 
Federazioko Hector Borgek ja-
kinarazi duenez, beterano, gaz-
te eta lehen mailako taldeak en-
trenatzen hasi dira. “Partidak ez 
dakigu egongo diren, baina en-
trenatzen gaude jada, protoko-
loak eginda”.

Denbora hegan doan garaie-
tan, beraz, kirol denboraldiak 
zintzilik darrai.

Parapente 
eskola edota 
hockey taldeak 
martxan 
jarri dira 
dagoeneko, 
eta Laudioko 
Atletismo 
Taldeak 
ere badu 
normaltasunez 
jarduteko 
itxaropena
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Nolatan hasi zinen urpekaritzan?
Txikitatik izan dut itsasoarekin harreman estua, 

gurasoekin hondartzara joaten ginen askotan eta ure-
tatik atera behar izaten ninduten etxera bueltatzeko… 
Betidanik maite izan dut itsasoa.

2013an, Mexikon bidaiatzen nengoela, Madrilgo mutil 
bat ezagutu nuen, Oscar. Berak “Mar Adentro” urpeka-
ritza eskola kudeatzen zuen Mexikoko karibean, eta 
bera izan zen “erruduna”. Beti “apnea” edo snorkelekin 
urazpian gustora ibili naiz, baina niretzako, minutu 
bat baino gehiago ur azpian egoteko esperientzia biziz 
geroztik, urazpiko bizitza ikusteko modua aldatu 
zitzaidan.

Nazioartean ibili zara, ezta? Nondik? Zertan?
2013. urtetik aurrera, ahal izan dudanean, nazioar-

teko bidaiak egiten jarraitu dut: Indonesia, Tailandia, 
Filipinas, Sri Lanka, Maldivas… Guztietan urpekaritza 
ikastaroak egiten saiatu naiz,  maisu profesionala izan 
arte. Batez ere Indonesia bihurtu da nire bigarren etxea. 

Bertan lagun min asko egin ditut, bahasa indonesia 
hizkuntza ikasi, puntatik puntara bidaiatu nuen. Azken 
urtean Komodo parke nazionalean 5 hilabete igaro 
ditut bizitzen eta “dive master” ikastaroa ateratzen. 
Bertako jendea ezagutu dut, eta herriko eskolan parte 
hartzen nuen askotan ikasleei nire esperientzia kon-
tatuz, batez ere azpimarratzeko zein inportantea den 
natura zaintzea horrelako lekuetan urpekaritzan ari-
tzeko eta ekosistemak mantentzeko.

Eta Euskal Herrian? Noiz murgildu zinen kostalde-
ko barrenetan? 

Euskal Herrian duela 3 urte hasi nintzen urpekaritza 
egiten, batez ere Elantxobetik, “punkmarinos” deitu-
tako talde batekin. Aurreko urteetan ez nintzen asko 
aritu, bereziki, hozkirri huts bat naizelako, eta itsasoa-
ren egoerak batzuetan gogorrak direlako. Alabaina, 
aurten, ezagututako lagun hauek Elantxobeko “Bou 
Nabarra Buceo” urpekaritza eskola ireki dute konfi na-
mendua bukatu eta gero, eta ahal dudan bakoitzean 
haiek laguntzen hasi naiz. 

Euskal Herrian zein toki duzu gogokoen? Zergatik?

Euskal Herriko kostaldea istorioz beteta dago. Nire-
tzat oso berezia da Urdaibaiko eremua, ur azpian altxor 
natural mordo asko baitaude. Elantxobetik hurbil 
Ogoñoko kobazuloak daude, bertan 5 kobazuloetan 
zehar aritzen gara, eta egun eguzkitsuetan kobazuloe-
tatik ateratzean badirudi Mexikoko zenote batean 
zaudela. Argi hori ur azpian urdin argi bihurtzen da, 
leku berezi bat. 

Bestalde,  Matxitxako eta Bermeo artean Mina Mary 
deitutako  itsasontzia dago urpean. 1963an hondoratu 
zen, eta 35 metro barrura dago. Nola urperatu zenaren 
istorioak zalantza asko sortzen dizkigu, baina bertan 
itsas bizitza handia ikus dezakegu. Horregatik neretzat 
ere magikoa da.

Zer du zuretzat urpekaritzak berezia? Urpeko bizi-
tza nolakoa da?

Niretzat urazpiko naturarekin lotuta egoteko aukera 
da. Bertan bizitza, koralak eta animaliak nola garatzen 
diren ikusita berezia sentitzen naiz, eta gainazaleko 
ohikeriatik isolatzea lortzen dut. Urpeko bizitza badi-
rudi estralurtarren fi lm batetik aterata dagoela, forma, 
kolore, grabitate gabeko eta mugimendu motelengatik. 

ROGE HINOJOSA GONZALEZ (Amurrio, 1984) URPEKARITZAN ADITUA DA. 
ZAZPI URTE DARAMATZA UR AZPIKO MUNDUAN MURGILDUTA. NAZIOARTEKO ZEIN 
EUSKAL HERRIKO ALTXORRAK ETA BERE ESPERIENTZIA KONTATU DITU. 

“Ur azpian 
beste mundu 
mota bat 
daukagu”
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Egia esan oso bitxia da, eta gero eta gehiago ezagutze-
ko gogoa dut. Munduko leku guztietan itsaspeko 
bizitza aldatu egiten da eta portaera desberdina du, 
baina toki guztietan du bere xarma.

Ingurumena zaintzeko beharra askotan azpima-
rratu da. Kostaldearen osasuna nola ikusten duzu?

Ingurumena zaintzeko beharra daukagu edonon, bai 
lurrean eta baita urazpian ere. Dena itsasoan amaitzen 
dela dioen esaera bat dago, eta askotan latak, plasti-
kozko deseginak etabar jasotzen ditugu itsasoaren 
hondotik. 

Gaur egun asko dugu egiteko jendea konturatzeko 
eta kontzientziatzeko, itsasoa ez da zabortegia. Konfi-
namendua onerako nabaritu da itsasoaren osasunean, 
baina bi hilabete pasa dira eta berriro ere egoera ber-
dinean gaude. Nolanahi ere, nahiko ondo dago beste 
leku batzuekin alderatuta.

Zer behar da urpekaritzan aritzeko? Zenbat denbo-
ran ikasi daiteke?

Lehenik eta behin, beharrezkoa da arnasketa edo 
entzumen arazorik ez izatea, horiek baitira ariketa hau 
egiteko organo nagusiak. Gero aire-botila bat, txalekoa, 
aire-erregulatzailea, hegatsak, maskara, neoprenoa eta 
pisuak behar dira. Hau da, dirua inbertitu behar da 
materialean; horregatik, lagun horiekin batera, urpe-
karitza industriari buelta ematen saiatzen ari gara, 
mundu guztiarentzat eskura egon dadin gure aldetik 
ahal dugun guztia jarrita.

Egun batean, “bataioa” deitzen dioguna egiten ikas 
daiteke. Erreguladorearen bidez arnasa lasai hartzen 
ikasten da, txalekoa erabilita, eta fisikari eta fisiono-
miari buruzko oinarrizko 4 gauza azaltzen dira; oso 
ariketa errazak dira, eta 12 metroko sakonerara jaits 
gaitezke instruktorearekin batera, urpeko bizitzaz 
gozatzera.

Zein mezu bidaliko zenioke urpekaritzan animatu 
nahi duenari?

Nire iritziz, ikusi besterik ez dago, gure planetaren 
%70 baino gehiago ura da. Beraz, aukera handia da 
geruza horren azpian zenbat daukagun jakiteko, eta 
egunen batean probatu ahal badu, zalantzarik gabe 
egiteko esango nioke, ur azpian beste mundu mota bat 
daukagulako eta jende askok ez du altxor hori ezagu-
tzen. 

Azkenik, urpekaritzari buruz edonork zalantzaren 
bat badu, konpromisorik gabe nirekin harremanetan 
jartzera gonbidatzen dut. Eta milesker Aiaraldea komu-
nikabideari gai honi buruz hitzegiteko aukera ematea-
gatik. Osasuna ta burbuilak!

Euskal Herriko zein nazioarteko uretan aritu da Roge Hinojosa Gonzalez urpekritza praktikatzen. Roge Hinojosa Gonzalez eta Francesc Puig Mur
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Testua 
Aitor Aspuru Saez

15 ordu, 46 minutu eta 8 segun-
do behar izan zituen Iñaki Lla-
no txirrindulariak larunbatean, 
iragarritako ibilbidea betetze-
ko, 400 kilometro baino gehia-
go guztira. 

Probak elkartasun helburua 
zuen, eta eskuratutako dirua 
Ataxia Telangiectasia gaixota-
suna duten pertsonak laguntze-
ra bideratu zuen. Zehazki, kilo-
metro bakoitzeko 5 euro lortu zi-
tuen AEFAT elkartearentzat.

Gauzak horrela, gaueko 
03:00etan abiatu zen Llano 
Amurriotik, auto batek lagun-
duta. Handik Bilbora jo zuen, eta 
Bizkaiko hiriburutik Plentziara 
joan zen, euskal kostaldea jarrai-
ki Zarautzeraino, gero Usurbilgo 
bidea hartzeko.

Llanok azaldu du une gogorrak 
bizi izan zituela Beasainen: "N-1 
errepidea hartu behar da eta ki-
lometro horiek oso zailak dira 
txirrindulariarentzat, auto uga-
ri baitaude. Azkenean ordubete 
galdu genuen zati horretan".

Edonola ere, zailtasun horiek 
gaindituta, bere helburuari ekin 
zion. Aitortu duenez, Zegaman 
lagun batzuk zituen itxaroten 
berarekin Gasteizeraino joateko. 

Jendearen babesa
Jende gehiago batu zen egitas-

mora, hala ere. Ataxia Telangiec-
tasia duten semeen gurasoak 
-Kepa Vallejo amurrioarra, adi-
bidez- elkartu ziren Agurainen. 
Horrez gain, Langraitzen Team 
Yurrebasoko taldekideek ere bat 
egin zuten Llanorekin.

Azkenik, Urduñan zein Amu-
rrion SC Llodianako eskolako 
txirrindulariek osatu zuten pe-
lotoia. Horrela, ia 16 orduren on-
doren, Iñaki Llano Amurrioko 
Juan Urrutia plazara heldu zen, 
familia eta adiskideak itxaroten 
ari zirelarik.

Ofizialki han amaitu zen las-
terketa, baina oraindik bizikle-
ta beste behin hartu behar izan 
zuen: "Semeek esan zidaten txi-
rrindula gainean heldu behar 
nintzela etxera, eta, ondorioz, 
beste bi kilometro gehiago egin 
nituen".

Kirolariak aipatu du ondo da-
goela, "gaur bertan umeak ikas-
tetxean utzi ondoren, pare bat 
orduz entrenatuko dut". Hala 
ere, probak une gogorrak izan zi-
tuen: "Kilometro askotan haizea 
izan nuen kontra eta indarren al-
detik nahiko makal iritsi nintzen 
Urduñara".

TXIRRINDULARITZA

Iñaki Llanok 15 ordu 
behar izan ditu elkartasun 
erronka betetzeko

Iñaki Llano bere semeekin, larunbatean. I.LL.

Testua 
Aitor Aspuru Saez 

Laudioko Alberto Acero pla-
zan jokatutako herri kiroleta-
ko Arabako finalek Artziniega-
ko bi txapeldun utzi zituzten. 
Alde batetik, Guillermo Lopezek 
eskuratu zuen zaku-eramatean 
markarik onena, eta Aritz Iturri-
barriak,  gauza bera egin zuen 
lokotx bilketan. Lopez lehenen-
go aldiz izan da irabazlea, baina 
Iturribarriarentzat 8. txapela da 
2013an lehiatzen hasi zenetik.

80 kilogramo bizkarrean
Guillermo Lopezek pozik da-

goela ziurtatu du: "Lehenengo 
aldiz irabazi dut, 7 edo 8 urtez 
parte hartu eta gero". Proba ez 
da samurra, ordea: kirolariek 
80 kiloko zakua jarri behar dute 
bizkarrean, eta 120 metroko ibil-
bidea osatu ahalik eta lasterren.

Alberto Acero plazan ezin zi-
tuztenez 120 metroak zuzen 
zeharkatu -oholtzaren ondo-
rioz- 20 metroko tartea pres-
tatu zuten, eta 3 aldiz joan eta 
etorri ziren. Lopezek argitu du 
buelta ematea erronketako bat 
zela: "Hor zakua eror daiteke 
eta berriro bizkarrean jartzeko 
denbora ugari galtzen da. Berez, 
hori gertatu zitzaion Angel Go-
mez faboritoari, jausi egin zi-
tzaion eta segundo garrantzi-
tsuak galdu zituen".

Guillermo Lopezek arazo 
gabe bete zuen ibilbidea, eror-
ketarik gabe, eta 37 segundotan 
amaitu zuen dena.

8. aldiz txapeldun
Aritz Iturribarriak, ordea, fa-

boritoaren aurreikuspenak bete 
zituen; eta berriro txapeldun 

izan zen. Ezustea izan ez bazen 
ere, emaitza ontzat jo du Iturri-
barriak: "Irabaztearekin baino, 
urteak pasa eta gero hobeto egi-
ten dudalako pozik nago. Proba 
hau da Euskal Herriko Txapelke-
tan aritzeko irabazi behar dena 
-herrialde bakoitzeko lehenen-
go bi sailkatuek hartzen dute 
parte-. Proba horretan giro ona 
sortzen da eta maila altua ikus-
ten da, sekula ez dut lortu ira-
baztea 8 urtean. Baina aurten 
bizitzen ari garen egoerarekin 
ez dakit posible izango den egi-
tea, momentuz ez dute datarik 
jarri".

Iturribarriak eskualdeko las-
terketetan maiz ematen du ize-
na. Esaterako, 2017an Arabako 
Mendi Lasterketako Kopa ira-
bazi zuen, hortaz, abiadura eta 
erresistentzia lantzen ditu ohi-
koan: "Entrenamenduen alde-
tik, nahiko desberdina da pres-
taketa, baina pentsatzen dut 
lasterketetan ondo aritzen den 
edozeinek ondo egingo lukee-
la proba hau. Aurten, adibidez, 
lasterketak ez direnez egon, 
proba honetan gehiago zentra-
tu naiz, entrenamendu laburra-
goak baina biziagoak eginda".

Artziniegarrak, hala ere, 
lehiatzea du gogoko eta horre-
gatik lokotx biltzean aritze-
ko deia zabaldu du: "Pena da 
Araban hain parte hartze txi-
kia egotea. Aurten 4 apuntatu 
gara, eta azken urteetako par-
te hartze altuenetarikoa izan 
da. Lehen aipatu dudan beza-
la, korrikan aritzen den edozei-
nek ondo egingo luke, eta es-
kualdean korrikalari asko dau-
de, baita Gasteiz aldean ere. Pro-
ba gogorra da, baina 7 minutu 
inguru irauten ditu".

HERRI KIROLAK

Guillermo Lopez eta 
Aritz Iturribarria, 
Arabako txapeldunak 

Aritz Iturribarria artziniegarra nagusitu zen lokotx bilketan. Egoitz Elorza

ATLETISMOA

Unax Lekanda 3. sailkatu da 
Euskadiko Atletismo Txapelketan, 
100 metroko diziplinan

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Unax Lekanda atleta laudioa-
rrak 3. postua erdietsi du Euska-
diko Atletismo Txapelketan, ka-
tegoria absolutuan, 100 metroko 
diziplinan. 11.24 segundoko mar-
kak balio izan dio horretarako, 
nahiz eta bere emaitza pertso-
nal onena 11.16 segundokoa izan.

Hala ere, norgehiagoka ez-
zen modurik onenean hasi ki-
rolariarentzat. "Finalerdietan 4. 
postuan sailkatu nintzen. Euria 
ari zuen eta ez nuen nahi bezain 
ondo egin. Zorionez, finalean ho-

beto egin nuen". Lekanda pozik 
dago. Izan ere, aurtengo denbo-
raldia bere ibilbideko onena izan 
da: "60 metroko lasterketan Ara-
bako txapeldunordea izan naiz 
eta orain Euskadiko 3. sailkatu 
naiz".

Hurrengo denboraldia
Lorpen honekin atletak bu-

katutzat eman du denboraldia. 
Hori bai, ez du atseden handirik 
hartuko: "Iraileko 2. edo 3. as-
tean berriro ekingo diot entre-
natzeari. Nire helburuak izango 
dira marka pertsonala hobetzea 
11 segundora murriztuta, berri-

ro podiuma zapaltzea Euskadiko 
Txapelketan eta Espainiako Txa-
pelketan parte hartzeko sailka-
pena eskuratzea".

Unax Lekanda abuztuaren 5ean. J.A.L.
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herriko plaza

Mariasun 
eta Iñaki
Zorionak bikote! Ospatuko 
dugu!

Ainhize
Zorionak Ainhize zure lehen 
urtebetetzean!

Gurasoak, aiton-amonak 
eta izeko-osabak

ERRAZA

Denborapasak

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera 
eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. Irailaren 23an argitaratuko da 
hamabostekariaren hurrengo zenbakia. 

@
BIDALI 
ZURE
ZORION 
AGURRA! 

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

ZAILA
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IRAKURKETA 
GUNEA

KAPLA

 JOLAS GUNEA

TITIRITEROEN IPUINAK
Idazleak: Miren Amuriza, Jasone Osoro, Mireia 
Delgado, Josu Martinez, Juankar Lopez-
Mugartza, Uxue Alberdi, Gotzon Barandiaran 
eta Pako Aristi 
Editoriala: Bizkaiko Urtxintxa Eskola
Hainbait ipuin jasotzen dituen liburua da. 
Irakurtzeaz gain, brailez, zeinu hizkuntzan eta 
kontatuta ere entzun daitezkeen ipuinak dira. 

TXIRRITA 
PARKEA

LEKUA: Orereta (Gipuzkoa)

AZALPENA: Haurren parte hartze prozesu baten 
ondoren eraikitako parkea da. Beraz, haurrek 
haurrentzako diseinatutako parkea da. 2020ko 
uztailean inauguratu zuten.

 Hiru gune ditu, adinka banatuak:
0-4 urtekoentzako esperimentazio gunea: Ura, 

hondarra eta laberintoa.
4-8 urtekoentzako, altuera eta psikomotrizitatea 

ardatz, eskalada gunea, egurrezko zirkuitoak... 
ditu.

8-12 urtekoentzako elkartze guneak eraiki 
dituzte, hala, hainbat eserleku berezi eraiki dituzte.

AITAREN ETXEA
Idazlea: Karmele Jaio
Editoriala: Elkar
Adina: 14 urtetik gora 
Generoak norberaren bizitzetan duen eraginaz 

ZER DA?: Egurrezko pieza laukizuzenez osatutako jostailua 
da. Pieza guztiak berdinak dira. Jolasteko hainbat pieza 
beharrezkoak dira; horregatik, merkatuan loteka topatuko 
ditutgu.

ZERTARAKO? Jolas anitzak egiteko balio du. Eraikuntzaren 
jolasa etorriko zaigu lehendabizi, jostailuaren forma 
geometrikoarengatik. Piezekin, haur txikiek zein gazteek, 
hainbat eraikuntza egin ahalko dituzte. 

Piezaren tamainagatik txikiek aukera izango dute materiala bera  
manipulatzeko. Egurrez egina egotean sentsazio ezberdinak 
biziko dituzte.

Gazteek eraikuntza handiak egin ditzakete, baita mundu 
txikiak eraiki ere. 

Musika egiteko, domino efektuak egiteko, matematikak 
lantzeko... ere balio du.

Burua eragiten duen jostailua da, sormena landu ahal delarik.
Gainera, jostailua, bestelako jostailuekin konbinagarria da jolas 

anitzagoak sortzeko.

hitz egiten du Jaiok eleberri honetan. Batez ere 
maskulinitatea eraikitzeaz aritzen da. Bikote baten 
bizitzako pasarteak erabiltzen ditu horretarako. 
Familian isiltzen diren gauzetaz ere aritzen da. 

Haurtxo maitea:
Martxotik hona bizi behar 

izan duzuna, ez da maka-
la izan: lehena izan zinen 
etxean sartzen eta oraindik 
ere fokoaren erdigunean zau-
de, arazoa zu izango bazina 
moduan. Baina…

Imajinatu haurtzaroaren 
kultura errespetatzen den 
mundu bat, zeinetan mun-
dua ikusteko zure ikuskera 
berezi hori aintzat hartzen 
den. Imajinatu zure hitza 
entzuna den mundu bat, zei-
netan erabakietan parte har-
tzeko aukera duzun eta zure 
iritzia kontuan hartzen den.

Imajinatu kalea, natura, 
herria bera hezigune beza-
la ulertzen den mundu bat, 
zeinetan eskola ez den lau 
pareta artean kokatzen den 
zerbait.

Imajinatu jolasari behar 
besteko garrantzia ematen 
dion mundu bat, zeinetan jo-
las librean zure gaitasun guz-
tiak azalerazi ahal dituzun.

Imajinatu hezkuntzan 
benetan inbertitzen duen 
mundu bat, zeinetan ez den 
gastutzat hartzen, baizik eta 
inbertsiotzat. 

Imajinatu, maitea, zelako 
jendarte zoriontsuan biziko 
ginatekeen.

HEZKUNTZA FAKTORIA

KOKORIKO

Imajinatu
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AIARALDEKO HEZKUNTZA FAKTORIA

HEZKUNTZA FAKTORIA

KOKORIKO

Imajinatu

SOLUZIOAK
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Kontra

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

grafi ksarea.ecom

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

BIELORRUSIA

DESKRIBAPENA

Bielorrusia osatzen 

duten lurraldeak 

Sobietar Batasunera 

anexionatu ziren 1939. 

urtean, Ribbentrop-

Molotov akordioaren 

ondorioz. Bigarren Mundu 

Gerran herrialdeak 

bere biztanleen herena 

galdu zuen, eta ondoren 

errepublika sozialista gisa 

eratu zen, 1991. urtera arte. 

AZALERA

207.600 kilometro koadro.

BIZTANLEAK

9,4 milioi biztanle.

HIZKUNTZA

Bielorrusiera eta errusiera 

dira ofi zialak.

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Kooperatiba Elkartea
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 12, behea. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak: 94 656 85 54/688 62 59 00 
Web-gunea: www.aiaraldea.eus
ERREDAKZIO OHARRA: Aiaraldea 
Aldizkariak ez du bere gain hartzen iritzi 
artikuluetan, zein egindako elkarrizketetan 
adierazitakoaren erantzukizuna.

ESKER BEREZIAK BANATZAILE 
BOLUNTARIOEI:
Xabier Ugalde Gulias, Jabi Asurmendi 
Sainz, Unai Llano Anda, Eider Solatxi, 
Alberto Martinez Gutierrez-Barquin, 
Ali Orue Del Valle, Garrastatxu Landaluze 
Okeranza, Genma Corbella Eguiluz, Unai 
Vicente Basterra, Estibaliz Bideguren 
Otaola, Aitor Fernandez de Pinedo, 
Endika Arribas Gulias, Eunate Molinuevo 
Olabarria eta Koldo Rodriguez

Aiaraldetik mundura

“Badirudi fase historiko bat agortzen ari 
dela Bielorrusian”

Zergatik joan zineten Bielo-
rrusiara?

Bikarte elkartean gaude eta Bie-
lorrusiako ume bat hartu dugu az-
ken 3 urteetan. COVID-19aren on-
dorioz, aurten ezin izan da Amu-
rriora etorri eta gu, zenbait kudea-
keta egin ostean, hara joan ginen 
bera ikustera.

Nondik ibili zineten?
Abuztuaren 10ean Bilbotik 

Frankfurtera joan ginen eta han-
dik Bielorrusiako hiriburura, 
Minskera. 15 egunez egon behar 
ginenez, autoa alokatu genuen eta 
herrialde erdia zeharkatu genuen. 

Hegoaldean egon ginen. Han 
erradioaktibitate handia dago, 
Chernobylen ondorioz. Gero 
mendebaldean ibili ginen, Polo-
niarekin muga egiten duen to-
kian. Azkenik, iparmendebal-
dean. Han bizi da umea eta Litua-
niatik hurbil dago.

Ezustean harrapatu gintuen 
Minskek. Oso modernoa da. Due-
la 15 urte zabaleran garatzen ari 
da. 50 kilometroko zabalera du eta 
parke eta laku handiz eta krista-
lezko eraikinez beteta dago. 

Hasieran uste duzu Sobietar Ba-
tasunaren garapen eredua topa-
tuko duzula, baina garapena oso 
ezberdina da. Jakina, Sobietar Ba-
tasunaren aztarna bistakoa da, 
baina orain egiten ari direna ikus-
garria da. Eraikin guztiek dauka-
te edo parke erraldoia edo lakua. 

Zuek heldu bezain laster hasi 
ziren protestak, ezta?

Bai, justu heltzean. Beldur gi-
nen COVIDagatik, baina han ez 
da asko zabaldu. Euren bizitza ere-
duarekin lotura duela uste dut. Es-
pazio oso zabalak dira eta distan-
tzia beti mantentzen da. 

Edonola ere, gu COVIDaren 
beldur ginen, baina heldu gine-

nean hauteskundeak ziren eta Lu-
kashenkok komunikazioak eten 
zituen lau egunez. Ez zegoen In-
ternetik. Hortaz, lagunek deitzen 
zuten eta guk ez genuen modurik 
erantzuteko.

Hauteskundeak igandean izan 
ziren eta hurrengo egunetan bi 
hildako egon ziren protestetan, 
baina guk ez genekien ezer. Mins-
kera heldu arte. 

Asteartean Minsken harritu-
ta geratu ginen. Antza, Bielorru-
sian ez daude ohituta manifesta-
zioak egitera edo beldur dira. On-
dorioz, kaleetan, bat-batean, ema-
kume gazteak agertzen ziren kla-
belinekin. Bat-batean 500 batzen 
ziren espaloian. Guztiak zuriz jan-
tzita. Igarotzen ziren autoek babe-
sa adierazten zieten.

Ez zegoen elkarretaratze han-
di bat, baizik eta elkarretaratze 
asko. Aldaketarako grina suma-
tzen zen. Hiri osoan horrelako 

manifestazioak zeuden, baina ba-
karrik emakumeenak. 

Lukashenkok erdiguneko sarre-
rak oztopatzen zituen inor ez sar-
tzeko eta metro geltokiak ere ix-
ten zituen. Horregatik manifesta-
riek zutabeak osatzen zituzten eta 
agian 5 kilometroko bidea egiten 
zuten erdigunera heltzeko. Deiga-
rria zen jende gazte pilo zegoela 
eta baketsuak zirela. Poliziarekin 
ez zegoen talkarik, horregatik el-
kartzen dira, edo plazetan ibiltzen 
dira. Poliziak talkak sortu baino, 
jendea atxilotzen du. Jendea sa-
kabanatu baino, atxiloketak egi-
ten dituzte. Badirudi fase histo-
riko bat agortzen ari dela. Guk 
uste genuen gobernu komunista 
zela, baina kontrakoa da. Merka-
tua guztiz liberalizatuta dago eta 
ezberdintasun sozialak askoz na-
bariagoak dira

Elkarrizketa osoa Aiaraldea.
eus atarian.

Jon Aspuru 
OribeOribe
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BIDAIAREN NONDIK NORAKOAK
BIELORRUSIARA JO ZUEN ABUZTUAREN 
10EAN, JUSTU PROTESTA JENDETSUAK 
HASI ZIREN EGUNEAN. 15 EGUN IGARO 
DITU BERTAN.


