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herriz herri
Aiaraldea
URAk 14 espediente ireki ditu azken
hiru urtetan, isurketengatik
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
2018tik URA agentziak eskualdeko zazpi enpresa, udal eta entitateei jakinarazpena luzatu
die Aiaraldeko ibaietako uretan
"isurketa anomaloak" detektatu
ostean. Aiaraldeko datu zehatzik
ez dagoen arren, Araban lau urteko epean 211 salaketa jaso ditu
erreketara egindako isurketengatik erakundeak; eta Bizkaian,
aldiz, 449.
Isurketa ez-ohiko horiek ikertu eta erantzuleak edo balizko arduradunak identifikatu, eta errekerimendua igortzen die URA

agentziak. Aiaraldean, 2018an
Laudioko Udalak, Aiala Vidriok,
Aceralavak eta Aiarako Suhiltzaileek jaso zituzten errekerimenduak. 2019an eta 2020ko
lehenengo bi lauhilekotan Aceralavak eta Laudioko Udalak ere
pilatu zituzten URAren jakinarazpenak isurketengatik, baita
Tubacexek ere.
Detektatutako isurketa anomaloengatik irekitako espediente zigortzaileetatik hiruk isunetan
amaitu dute. Aiala Vidrio enpresa
laudioarrak 2018ko isurketa baten
ondorioz izan zuen URA agentziaren zigorra.
Laudioko Udala, berriz, birri-

tan jarri dute jopuntuan; 2018an
eta 2019an. Gainera, hiru urteko
epean lau jakinarazpen eta beste
espediente zigortzaile bat ere metatu ditu.
Isurketak, ohiko praktika
Eskualdean baimendutako 290
isurketapuntudaude.URAk 2017tik
hona gutxienez 14 espediente ireki ditu isurketa anomaloak medio.
va, Tubacex, Castinox, Jez, Nubiola eta Guardian enpresek substantzia kutsakorrak erreketara isuri zituzten urte hartan.
Gainera, azken urteetan milaka
hildako arrain azaldu dira Nerbioiko uretan.

Urduña
Bihar hasiko dituzte
COVID-19aren aurkako
txertaketak nagusien egoitzan

Euskal Herriko hainbat tokitan egin dituzte dagoeneko txertaketak. Goiena

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Aste honetan hasiko da COVID-19aren aurkako txertaketa
prozesua Aiaraldean. Urduñako
Udalak jakinarazi du bihar -urtarrilak 14- hasiko direla txertoak jartzen hiriko nagusien
egoitzan. “Erabiltzaileek zein

egun horretan goizeko ordutegia izango duten langileek jasoko dute SARS-CoV-2 koronabirusaren aurkako txertoa lehen aldiz”, azaldu du tokiko erakundeak. Egoitzan lan egiten duten
gainontzeko pertsonek ere jasoko dute txertoaren lehen dosia.
Galdakaoko Unibertsitate Ospitalera bertaratu beharko dira

horretarako, urtarrilaren 21ean
eta 28an.
Nagusien egoitzako kideek
bisitariei harrera egiteko erabiltzen den gela egokitu dute,
txertoa jartzeko erabiltzeko.
“Kanpoaldetik sartu ahal izateko eskailerak prestatu dira, kutsatzeko arriskuak murrizteko
helburuarekin”.

“Baserria” telebista
saioan lehiatuko dira
bi aiaraldear
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
ETB1ek Baserria telebista programa aurkeztuko du 2021ean.
20 partaide bi taldetan banatu
dituzte horretarako, "baserritarrak" eta "kaletarrak". Bost bikote osatuko dituzte, eta saio
bakoitzean auzolanetan lehiatuko dira. Saria, 6.000€ izango dira.
Partaideen artean bi aiaraldear daude, Ainara Gotxi eta
Aintzane Etxebarria. Ainara
Gotxi Olabezarrekoa da, eta 34

urte ditu. Nekazaritza modulua ikasi arren, egun harakina
da; baina baserri lanetan aditua: modu tradizionalean -artaziekin- mozten die ardiei ilea.
Aintzane Etxebarria, berriz,
33 urteko amurrioarra da, administraria lanbidez. Psikologia ikasketak egin zituen, aurkezpenean aipatu duenez.
Saioaren ardatza probak
izango dira, ETBk aurreratu
duenez. "Aizkoradakak eta tentsioa" nabarmenak izango dira,
antza, baserritar eta kaletarren
artean.

Langileak kaleratzea
beste biderik ez duela
adierazi du Tubacexek
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Tubacexeko zuzendaritzako
kideek gutun bat bidali zieten
urte amaieran hainbat erakunderi enpresaren asmoak azalduz. Zuzendaritzaren aburuz,
taldeak bizi duen egoera “jasangaitza” da, eta datozen bi urtetako aurreikuspena “zeharo ezkorra”; 18 milioi euroko galerak
aurreikusten dituzte 2021erako.
Jesus Esmorisek, Tubacexeko
kontseilari ordezkariak, “neurri gogorragoak” hartzeko erabakia jakinarazi du. 150 langileren kaleratzea iragarri zuen
enpresak, galera ekonomikoak
eteteko helburuarekin. Mahaigainean neurri “ez traumatikoak” ere jarri izan dituztela
azaldu du Esmorisek, eta proposamen horiek negoziatzeari
uko egin izana leporatu die sindikatuei. Soldatak %9 jaistea eta
lanorduak 40 ordutara igotzea
zen zuzendaritzaren proposamenetako bat, Esmorisek erantzun duenez.
Tubacexek, ordea, 2024ra arte
heltzen diren maileguak ordaintzeko likidezia duela adierazi du berriki; 236,9 milioi euro
ditu, hain zuzen.
Langileen erantzuna
Oharra kaleratu du Tubacexeko Enpresa Batzordeak zuzen-

daritzaren gutunari erantzuteko. Zuzendaritzaren errelatoa “partziala” dela salatu dute.
Gogor kritikatu dituzte enpresaren asmoak, "beste behin
ere", prentsa bidez ezagutu izana: “zuzendaritzaren ohiko modus operandia bilakatzen ari da
jokabide hori”.
Azken Aldi Baterako Lan Erregulazio Espedientea ezarri zenetik zuzendaritza langileen
ordezkariekin batzartu ez dela
azpimarratu dute. Urteko bigarren lan erregulazio espedientean murgilduta daude beharginak eta, nabarmendu dutenez, enpresak ezarritako %20
ko ekoizpen mailaren gainetik
ari dira lanean: “Zuzendaritzak
ez du fabrika hauen etorkizunaren alde apustu egin nahi, ezta
langileok ABLEEkin egiten ari
garen ahaleginaren aitortu ere”.
Galera ekonomikoei dagokionez, komiteak zehaztu du Aiaraldeko lantegiek Tubacex taldearen irabazien %80a eragiten duten arren, onura hauek
beste fabrika batzuei aitortzen
zaizkiela.
Murrizketarik eta kaleratzerik onartuko ez dutela berretsi dute langileek. Enpresa komitearen iritziz, “onartezina da
neurri traumatikoagoak prentsa bidez iragartzea komitearekin aurretiaz behin ere elkartu gabe".
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Laudio

Mobilizazioak egiten ari
dira Envases Metalúrgicos
enpresan, “lan hitzarmen
duinaren alde”

Hautsak harrotu
ditu Kultur Etxea
2023. urtera arte
itxita mantentzearen
erabakiak

Elkarretaratzea egin zuten Gaztetxeko kideek larunbatean. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares

Elkarretaratze ugari egin dituzte langileek fabrikaren aurrean. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarrado Bañares
Mobilizazioak egiten ari dira
Envases Metalúrgicos Enpresan,
lan hitzarmen duinaren alde.
Abenduan bi lanuzte egin zituzte, eta beste horrenbeste egin dituzte urte hasieran. Datorren astelehenean -urtarrilak 18- pauso bat harago joango dira, egun
osoko greba deitu baitute.
Eskaera ugari
Langile Batzordeko kideek
azaldu dute enpresan “belaunaldi aldaketa” eman dela, eta
zuzendaritzak egoera baliatu
duela behargin berriei lan-baldintza ezberdinak eskaintzeko.
“Horregatik, hitzarmen berriaren negoziazioa inflexio puntutzat jo dugu alde ekonomiko hauek konpontzeko, eta baita aldi baterako laneko enpresa -ABLE- bidezko kontratazioa
ere, nagusiki emakumeei eta
aldi baterako kontratuei eragiten diena”.
Gauzak hala, hiru eskaera
nagusi egin dituzte langileek.

Hainbat
elkarretaratze
eta lanuzte
egin dituzte
abendutik hona
eta egun osoko
greba deitu
dute datorren
urtarrilaren
18rako

Alde batetik, bidezkoa izango
den sailkapen profesionalerako sistema arautzea eskatu dute,
"behin trebakuntza aldiak pasatuta egiten diren lanen aitortza
edukitzeko".
Bestetik, antzinatasun plusa
berreskuratzea eskatu zuten,
izoztua dagoelako eta 2013ko
abenduaren 31tik aurrera kontratatuko langileek jasotzen ez
dutelako.
Bukatzeko, honakoa ere eskatu dute beharginek: aldi baterako laneko enpresen bidezko
gehienezko kontratazio aldiak
arautzea eta aldi-baterako kontratuekin (enpresarenak zein
ABLE bidezkoak) zenbait urte
daramatzaten langileak finkoak
bihurtzea.
Nabarmendu dutenez, enpresaren proposamena ez zaie
nahikoa iruditzen, “bi urterako
soldata-igoera soilik planteatzen duelako eta hobekuntzaren bat ordaindutako lizentziaren batean”.
LAB sindikatua da ordezkari bakarra uneotan Enpresa Batzordean.

Urte amaieran iragarri zuen
Laudioko Udalak Kultur Etxea
2023. urtera arte itxita mantenduko dela, Arabako Foru Aldundia bertan egiten ari den
obren bigarren fasea amaitu
arte. Lehen fasean kanpoko paretak, tailatuak eta leihoak berritu dituzte nagusiki. Bigarrenean, aldiz, eraikinen barruan
sartuko dira, espazioak irisgarriagoak egiteko, besteak beste.
Euskaltegia, KZ Gunea eta jatorrizko etxea izango dira zabalduta mantenduko diren eraikin
bakarrak.
Erabakiak hautsak harrotu
ditu zenbait talderen artean.
SOS Lamuza Parkea eta Laudioko Kultur Batzarretik eratorritako KULTURKON jardunaldietako antolakuntzan aritutako
kideek, adibidez, oharra plazaratu dute. Euren iritziz, Kultur
Etxearen itxierak herriko kultura “egoera prekarioan” utziko
du. Gauzak hala, obrek aurrera
egin ahala espazioak irekitzen
joatea eskatu dute, eta “trantsizio arkitekturaren” aldeko aldarria zabaldu dute.
Gaztetxearen afera
Gazte Asanbladako kideak
dira udalaren erabakiaren aurrean aurkakotasun gehien erakutsi dutenak. Gaztetxea -Kultur Etxeko eraikin multzoaren

parte dena- irekitzea erabaki
zuten duela astebete. Handik bi
egunera udaltzainak bertaratu
ziren Gaztetxea hustera.
Udalak adierazi du Gaztetxea
ezin dela erabili une honetan,
hiru arrazoirengatik: “Pandemia egoera batean gaudelako,
Kultur Etxeko obrak amaitu ez
direlako eta Gaztetxeko hainbat elementuren egoerak espazioa ez-seguru bihurtzen duelako”. Hala ere, ziurtatu du gazte
asanbladako kideek aukera izango dutela Gaztetxera itzultzeko,
"baina behin obrak amaituta".
Horrez gain, tokiko erakundeak azaldu du Gazte Asanbladako kideek Gaztetxeko sarraila
aldatu zutela gaztetxera sartzeko. Gazte Asanbladako kideek,
aldiz, erantzun dute udalak Gaztetxeko giltza aldatu zuela obren
lehen fasean. Ondorioz, gazteak
ezin izan dira espaziora sartu
orain arte.
Gertatutakoa salatzeko elkarretaratzea egin zuten gazteek
larunbatean. "Gune autogestionatuen eta militantzia politikoaren aurkako ofentsiba"
gauzatzea leporatu zioten bertan udalari. Gaztetxeko kideen
ustez, tokiko erakundeak ez du
bete duela urtebete eman zuen
hitza, Kultur Etxeko lehen faseko obrak amaitu diren arren
Gaztetxea itxita mantentzea
erabaki duelako eta beste espazio batzuk, aldiz, ireki egingo dituztelako.
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herriz herri
Amurrio

Artziniega

115 milioi euroko
erreskatea eskatu dio
Tubos Reunidosek
Espainiako Gobernuari

Mundu osoko 800
jaiotza, Santxotena
Museoan ikusgai

800 jaiotza jarri dituzte ikusgai. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares

Tubos Reunidoseko langileek eginiko lanuztea, pandemia hasi zenean. Langile Batzordea

Testua
Txabi Alvarado Bañares
115 milioi euroko erreskatea eskatu dio Tubos Reunidosek SEPIri. Hala jakinarazi
dute zenbait hedabidek. Espainiako Gobernuaren menpeko
erakundea da SEPI, eta enpresa estrategikoen kaudimena
sustatzeko funtsa kudeatzen
du. Erreskatea eskatzen lehena izan da Tubos Reunidos,
burtsan kotizatzen duten enpresetatik.
Enpresak berak eman du eskaeraren berri. “Aldi baterako
babes publiko eskaera hau enpresaren jardueraren eta merkatuaren gaur egungo egoeraren barruan kokatzen da, COVID-19aren pandemiaren kalte eta iraunkortasun handia
eragindakoa”, azaldu du Inés
Núñez de la Partek. Enpresako Administrazio Kontseiluko
idazkariaren esanetan, enpresak zituen inbertsio proiektuen %50 baino gehiago gelditu da pandemiaren ondorioz,

Enpresak
argudiatu du
bere jarduera
%50ean
murriztu dela
pandemiaren
eraginez.
Enplegua
Aldi Baterako
Erregulatzeko
Espedientean
jarraitzen dute
langileek

eta horregatik behar dute finantziazio gehigarria, enpresaren “2021-2024 Plan Estrategikoan zehaztutako helburuak betetzeko”.
"Berregituraketak"
Enpresa taldeko zuzendaritzak urrian eginiko akziodunen batzarrean adierazi zuen
59,3 milioi euroko galerak izan
zituela 2020an, eta “berregituraketak” egiteko asmoa iragarri zuen. Hala ere, Francisco Irazusta presidenteak argitu zuen ez dutela langileak kaleratzeko asmorik.
Pa ndem ia h a si zenet i k
daude Amurrioko lantegiko beharginak Enplegua Aldi
Baterako Erregulatzeko Espedientean. Azaroaren 1ean sartu zen indarrean bigarren espedientea, udaberrian ezarritakoari lekukoa hartuta. 8 hilabeteko iraupena du neurri
berri horrek, eta 686 langileri eragiten ari die guztira, jardunaldiak %39-66 artean murriztuta.

Urtarrilaren 31ra arte egongo da Artziniegako Santxotena Museoko jaiotzen erakusketa bisitatzeko aukera. Urtero
antolatzen du esposizioa, baina aurten Bilboko Deusto Expo
Center aretora eraman dute erakusketa, Santxotena Museoan
ez zegoelako bilduma osoa segurtasun distantziak errespetatuta jartzeko haina espaziorik. “2.400 jaiotza ditugu guztira, eta horietako 1.300 egon dira
Bilbon ikusgai”, azaldu du Teresa Lafraguak.
Artziniegako erakusketa aretoan, aldiz, 800 pieza jarri dituzte guztira. “Horietako batzuk duela gutxi eskuratu di-

tugu, erakusketan egongo diren lehen aldia izango da honakoa”, aurreratu du Lafraguak.
Aurtengo erakusketak berezitasun bat izango du: Xabier Santxotenaren eskultorearen ohiko eskulturak -urte osoan zehar
daudenak- ere egongo dira ikusgai. Orain arte eskulturak kentzen zituzten jaiotzak jartzeko,
baina aurten bi erakusketak uztartzea erabaki dute, bisitariek
biez gozatzeko aukera izan dezaten. Gainera, Santxotenaren
erakusketak ere pieza berriak
estreinatu ditu duela gutxi.
Asteburuetan irekita
Santxotena museoa asteburuetan dago irekita, ostiraletik
igandera, goiz (11:00-13:30) zein
arratsaldez (16:00-19:00).

Aiara
Birziklapena sustatzeko
kanpaina abiatu dute
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Kanpaina bat abiatu berri du
Aiarako Udalak, herritarren artean ingurumenarekiko kontzientzia garatzen jarraitzeko.
Tokiko erakundeak iman bat
banatu du herritarren artean,
tamaina handiko hondakinak
jasotzeko datak eta telefonoa
idatzita dituena. Hondakinak
behar bezala birziklatzeko eta
espazio publikoak errespetatze-

ko joera sustatu nahi du tokiko
erakundeak ekimen horrekin.
Eskuorriak ere banatu dituzte, hainbat jarraibiderekin. Horrez gain, maskoten gorotzak
biltzea eskatu du udalak. “Gogorarazi nahi dugu debekatuta
dagoela edozein hondakin edukiontzietatik kanpo uztea, baita tamaina handiko hondakinak eta bestelako tresnak bilketa egunetik kanpo uztea ere",
ohartarazi du Gentza Alamillo
alkateak.
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Arrankudiaga-Zollo
Zolloko eskola zaharreko
etxebizitzarako maizter
bila dago udala
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Hautaketa prozesua abiatu du
Arrankudiaga eta Zolloko Udalak, Zolloko eskola zaharreko
eraikinean dagoen udal-etxebizitza alokairu-erregimenean
esleitzeko. Urtarrilaren 25era
arte egongo da eskaera aurkezteko epea. Udal bulegoetan egin
beharko da tramitea.
Etxebizitzak 56 metro koadro
ditu, zonalde hauetan banatuta:
egongela bat, hiru logela, sukaldea eta komun bat.
Interesdunek hainbat baldintza bete beharko dituzte: etxebizitzarikezizateaetaurtean3.000
eta 45.000 euro arteko diru
sarrera gordinak eskuratzea.
Tokiko erakundeak zehaztu
duenez, lehentasuna eman-

go zaie ondorengo auzoetako
bizilagunei: Aspiuntza, Etxebarri, Orueta, Torre Beaskoetxea, Ustara eta Zollo Elexalde.
“Auzo horietan erroldatutako
pertsonen eskaerarik ez badago, Arrankudiagako gainerako
zonaldeetan erroldatutako pertsonak eta Arrankudiagako eta
Zolloko udalerritik kanpo erroldatutako pertsonak sartu ahal
izango dira. Azken kasu horretan, lehen mailako odol ahaidetasuna izan beharko dute Zolloko auzo batean erroldatutako
pertsonekin”.
Maizterrak 140 eta 400 euro
artean ordainduko ditu etxebizitza erabiltzeagatik; dirusarrerak eta bizikidetza unitatearen kide kopuruak hartuko
dira kontuan kanona zehazterako orduan.

Okondo
Elurteak kaltetutako
bizilagunak lagundu
ditu udalak
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Okondoko Udalak zenbait auzoetako bizilagunak laguntzeari
ekin dio, elurteen ondorioz ezin
izango baitira mugitu. "Okondoko Udaletik ez ditugu gure bizilagunak ahazten, batez ere azken
egunetan izandako elurte handien ondorioz kaltetuak izan di-

renak", zehaztu dute sare sozialetan.
Hargatik, euren etxeetara bertaratu dira, "elikagaiak gerturatzeko eta sendagai gisa sor dakizkiekeen beste premia batzuei
erantzuteko". Zentzu horretan,
beharra duen orori udalarekin
harremanetan jartzeko eskatu diote, "eta lehenbailehen lagunduko dugu".

Orozko

Bi udaltzain izango ditu
Orozkok aurrerantzean
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Urtarrilaren 4az geroztik bi
udaltzain ditu Orozkok. Ordura arte aguazil plazak betetzen
zituzten bi funtzionarioek udaltzaingoaren zerbitzu publikoa
beteko dute. Polizia funtzioak
betetzearekin batera E funtzionario taldetik C-1 taldera igaroko dira
Aldaketa, Euskal Autonomia

Erkidegoko Poliziaren Legean
2019an jasotako aldaketa baten
bidez gauzatu da. Aldaketa honek aguaziletatik udaltzaingorako trantsizio prozesua arautzen du, udaltzaingorik ez duten udaletan.
Trantsizioa gauzatzen ez den
udalerrietan aguazil postuak
iraungiko dituzte, aguazil lanak betetzen dituen langilea
funtzionarioa denean.
Orozkoko aguazil postua be-

tetzen zuten bi pertsonek aurreko urtean luzatu zioten udalari trantsizioa gauzatzeko eskaera, eta udalbatzak 2020ko martxoaren 10ean berretsi zuen eskaera.
Udaltzain zerbitzuak udaletxeko beheko solairuan izango
du jendaurreko bulego berria,
oraindik zehaztu gabe dago honen ordutegia. Harremanetarako 615 78 58 95 telefonoa jarri
dute eskuragarri.
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argazki galeria
“Elurra Aiaraldean 2021” argazki lehiaketa ehunka boto jaso dituzte. Irudi horietan argi
antolatu du Aiaraldea Hedabideak azken ikusi daiteke eskualdeak azken asteetan izan
asteetan. 79 lan aurkeztu dira guztira, eta duen metamorfosia.

Elurrak Aiaraldean
utzitako paisaiak, iruditan

LEHIAKETAKO IRABAZLEAK
Oskar Sanchez Aldamaren argazkia -eskuman- da
argazki lehiaketan boto gehien lortu dituena, 432
lagunen babesa jasota. Ekain Usategiren argazkia
geratu da bigarren postuan, 376 botorekin.

AIARALDEA #135 2021ko urtarrilaren 13a
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argazki galeria

1.744 BOTO
Dozenaka herritarrek hartu dute parte
Aiaraldea Hedabideak antolatutako “Elurra
Aiaraldean 2021” argazki lehiaketan, eta
1.744 boto jaso dituzte guztira irudiek.
Aiaraldea.eus atarian ikusi daitezke lan
guztiak

8

AIARALDEA #135 2021ko urtarrilaren 13a

elkarrizketa

“Elkar
eta gure
babe
ditugun
baka

GALDER BARBADO BONILLA (Amurrio, 1992) AITOR ZELAIA GASTEIZTARRAREKIN BATERA
EPAITUKO DUTE AUZITEGI NAZIONALEAN DATORREN URTARRILAREN 21 ETA 22AN. 8 URTEKO KARTZELA
ZIGORRA ESKATZEN DIETE BIDOI BATEAN MATERIAL LEHERGARRIA GORDETZEA EGOTZITA. EUREN
ALDEKO MOBILIZAZIOA EGINGO DUTE GASTEIZEN LARUNBATEAN.

Testua eta argazkia
Txabi Alvarado Bañares
Urtarrilaren 20an Auzitegi Nazionalean epaituko
zaituztete zu eta Aitor Zelaia gasteiztarra. Zer da zehazki leporatzen dizuetena?
Guri leporatzen digutena arma eta lehergailuen gordailua izatea da. Zulo bat topatu zuten 2018. urtearen
amaieran eta horren harira leporatzen digute delitua.
Hori dela eta izango dugu epaiketa Auzitegi Nazionalean
urtarrilaren 21 eta 22an.
Akusazio horren aurrean, zein da zuen balorazioa
eta zer da aldarrikatzen duzuena?
Ertzaintzak eta EAJk gure kasuan izan duten paper
protagonista nabarmendu nahiko genuke. Gure aurkako
operazioa hauteskunde batzuen atarian kokatzen dugu.

Hor ikusi genuen zer egiteko prest dagoen EAJ eskumako boto zikin batzuen truke. Gure sentsazioa atxiloketan
eta Auzitegi Nazionalera entregatu gintuztenean izan
zen bi euskal militante euren herritik indarrez ateratzen
ari zirela, gerra-tribunal bati entregatzeko, garaikur gisa.
Hori izan zen sentitu genuena. Ertzaintzaren auto batzuetan heldu ginen, eta polizia nazionalari “bi euskal gazte
entregatzea” pelikuletakoa zirudien eszena izan zen.
Gure kasuan oso argigarria da Ertzaintzaren txostena.
Ez dute topatutako zulo horretan sakontzen. Gure militantzia politikoa da orrialde luze, oso luzeetan, agertzen
dena. Urteetan zehar izan dugun militantzia politikoa,
Ezker Abertzalean izan dugun funtzioa... Hori da txostenak zehazten duena, hori da epaitzen dutena.
Oso argi daukagu: hau ez da delitu zehatz batengatik
eginiko operazioa, militantzia politikoaren aurkakoa
baizik, beste operazio bat gehiago. Ez dugu ulertzen nola

2021. urtean EAJk tematuta jarraitzen duen herri honen
sufrimenduan sakontzen. Herri honek beste norabide
bat hartu zuen duela 11 urte jada, eta oraindik ere aliantza dago EAJ, Ertzaintza eta Auzitegi Nazionalaren artean.
Oso larria iruditzen zaigu.
Gure ustez beldurgarria da EAJ euskal gatazkarekiko
hartzen ari den jarrera, badakigulako kolaborazio horrek
herri honetan zenbat sufrimendu eragin duen eta zer
nolako oztopoa dakarren bakea eta askatasuna eraikitzera bidean. Ez dut uste EAJren oinarri zabal bat oso ados
egon daitekeenik estrategia honekin.
Duela ia bi urte atxilotu zintuzteten. Nola oroitzen
duzu une hura?
Oso bortitza izan zela oroitzen dut. Uste dugu beste
modu batera egin zezaketela, baina nahiago izan zuten
“Espainia” markadun estiloa jarraitzea: ordu txikietan
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rtasuna
arteko
esa dira
n arma
arrak”

“Gaztetatik
jaso dut kolore
guztietako
polizien
jazarpena,
militantzia
politikoagatik”

atea botatzea, berroziak (Ertzaintzaren eliteko unitateko
kideak) sartzea, laser erakusleak, oihuak... Urte luzeetan
Euskal Herriaren aurka erabili duten estiloa, barruan
beldurra eragiteko eta bizitza osorako markatuta uzteko
nortzuk diren beraiek eta nor zaren zu. Modu horretan,
zure militantzia beldur eta biolentzia horretara lotzen
saiatzen dira.
Gogoratzen dut etxera sartu ziren unea. Pisukidearen
oihuekin esnatu nintzen. Oso lokartuta nengoen. Begiak
ireki eta argi urdinak ikusi nituen etxe osoan barrena,
tinbrea, oihuak... Pelikuletako eszena bat izan zen, “pelikulero” hutsak dira. Lurrera bota gintuzten eta ordu erdiz
egon nintzen bertan biluzik. Sekulako hotza egiten
zuela gogoratzen dut, otsaila zen.
Ez nuen uste ertzainak zirenik. Laser erakusleekin eta
balen aurkako ezkutu batekin sartu ziren. “Ertzaintza”
hitza irakurri nuen, baina etxe guztia txikitzen zeuden,
eta janzkeragatik eta jarrerengatik une batean zalantza
izan nuen ea ertzainak ziren edo ez. Ez nuen ikusita
berrozien horrelako operazio bat.
Urte erdiren bueltan askatu zintuzteten. Espero
zenuten?
Ez, ezusteko handia izan zen. Nik ikasketak hasteko
asmoa nuen irailean. Bi egun igaro ziren esan zigutenetik aske utzi gintuzten arte, baina oso luzeak egin zitzaizkigun. Bazkalostean izan zen. Aitorrek atea jo zuen eta
segurtasunekoekin bildu behar zela esan zidan. Handik
ordu erdira berriz jo zidan atea. Zer gertatzen zen galdetu nion eta askatuko gintuztela esan zidan. Hasieran ez
nuen sinistu, baina aurpegia ikusi nion eta azkenean
sinetsi egin nuen.
Niri egun bat beranduago jakinarazi zidaten. Sekulako
buelta eman zidan buruak: kartzelan epe luzerako planak
egitetik kalera, bat-batean. Kalea zapaldu arte ez duzu
sinesten askatuko zaituztela. Poz handia izan zen guretzako, baina gurekin zegoen presoarekiko sentsazioak
ez ziren horren gozoak izan. Hiru kide geunden kartzelan: Ni, Aitor eta Dimitri, gasteizko beste kide bat. Oso
gogorra izan zen bera hor bakarrik uztea, kartzelan jada
17 urte igaro baititu eta oraindik beste 7-8 geratzen zaizkiolako.
Sekulako iskanbila izan genuen ni atera nintzenean.
Kartzeleroekin adostu genuen elkar agurtzeko tarte bat
emango zigutela. Nik berarekin bazkaldu nahi nuen egun
horretan, eta arratsaldean atera. Baina justo bazkaltzera
gindoazenean funtzionario piloa sartu eta nire ziegara
eraman ninduten. Ez ziguten elkar agurtzen utzi eta
kartzelatik oso haserre atera nintzen. Kanpoan zain
nituen lagun eta senideek zer gertatzen zitzaidan galdetu zidaten. Oso amorratuta nengoen.
Ez dut hitzik herrian jasotako harrera deskribatzeko.
Ez dakit zelan eskertu horrenbeste jende nire zain egon
izana. Ez dut egun hori ondo gogoratzen, egun horietan
oso gutxi egin nuelako lo. Baina sekulako babes, maitasun eta indarra jaso nituen.
2018koa ez zen izan pairatu duzun lehen atxiloketa,
ezta Auzitegi Nazionaletik igarotzen zaren lehen aldia
ere.
Ez, ez da lehen kasua izan. Hasieran esan dut hau ez
dela delitu zehatz baten aurkako operazioa. Hau estrategia oso zehatz baten beste kate-begi bat baino ez da.
Aitor ere urte luzez jazarria izan da. Nire kasuan, jazarpen
eta eraispen estrategia da baliatu dutena. Gazte-gaztetatik bizi izan dut kolore guztietako polizien jazarpena,
militantzia politikoagatik. Mota guztietako epaitegietatik pasa naiz. Auzitegi Nazionalean hiru aldiz egon naiz
jada.
15 urte nituela Guardia Zibilaren kontrol batean gelditu gintuzten bost pertsona. Boleto batzuen harira bi
ordu luzez bahitu egin ninduten, menditik, gauez. Sekulako kolpeak, mehatxuak, pistola ateratzera iritsi ziren...

hori dena 15 urterekin. Zer esan? Ez naiz bakarra izan, eta
ez naiz azkena izango. Badakigu herri honen askatasunaren alde lan egiteak prezio oso altu bat dakarrela;
beste kasu batzuk beldurgarriagoak dira.
Guk oso argi izan dugu beti. Badakigu gure historian
zer gertatu den, eta horren gainetik herri honen askatasun nahia gailenduko dela beti. Sufriarazi digute eta
horretan jarraituko dute, baina hau ez da inoiz geldituko.
Eurek ere argi dute hori, horregatik jarraitzen dute kolpatzen.
Alfredo Remirezen kasua, Julen Ibarrolarena, Lezamako baserri baten aurka polizia nazional batek eginiko tiroketa... azken urteetan Amurrio jo-puntuan
egon dela dirudi. Hala iruditzen zaizu zuri?
Amurrion urte hauek oso gogorrak izan dira. Denetarik gertatu da: Julenen eta Alfredoren espetxeratzeak,
polizia nazional ohi batek gure herriko familia baten
etxe bat tirokatu izana. Amurriok azken urteetan oso
bilakaera positiboa izan du. Oso herri aktiboa da gaur
egun, gazte eta herri mugimendu sendoa dago eta ezker
independentismoak geroz eta indar handiagoa du. Pauso batzuk ematen ari dira, atzera bueltarik ez dutenak.
Nik ez dut inoiz sinistu kasualitateetan. Herri aktibo
bat dagoenean kolpatu egiten dute. Hori horrela izan da
eta horrela izango da.
8 urteko kartzela zigorra eta 7 urteko baldintzapeko
askatasuna eskatzen dizuete. Zer espero duzue epaiketatik?
Guk badakigu nora goazen. Atzerriko gerra-tribunal
batera goaz eta gure militantzia politikoagatik epaituko
gaituzte. Denok dakigu Auzitegi Nazionalak zer nolako
ibilbidea duen.
Bada ordua honekin amaitzeko. Alde bateko armak
isildu egin ziren, baina beste aldekoek zaunka egiten
jarraitzen dute. Euskal Herrian hautu bat egin dugu:
bakean eta askatasunean bizitzekoa. Horretan jarraituko
dugu. Argi dugu ez dela bakerik egongo frantziar eta
espainiar kartzelak euskal militantez beteta jarraitzen
duten bitartean. Argi dugu ez dela bakerik egongo Auzitegi Nazionala existitzen den bitartean. Argi dugu ez dela
bakerik egongo gure errepideetan Guardia Zibila bere
armekin ibiltzen den bitartean.
Horrek ez du esan nahi guk gure bidea egiten jarraitu
behar ez dugunik, baina hemen ez dago bakerik. Gure
herrira bakea etorriko da Auzitegi Nazionala desegiten
denean. Gure herrira bakea etorriko da espainiar eta
frantziar kartzelak husten direnean, indar armatuek
hemendik alde egiten dutenean eta gure herriaren etorkizunaren inguruan erabaki ahal izango dugunean.
Orduan etorriko da bakea. Gu ez gara bidetik aterako,
askotan atera nahiko gaituzten arren.
Zer nolako babesa jasotzen ari zarete herritarren
partetik?
ANkerkeriari stop! plataforma sortu dute Gasteiz eta
Amurrioko zenbait pertsonen artean. Uste dugu beharrezkoa dela horrelako kasuak salatzea. Honekin amaitu
beharra dago, ez soilik gure kasuarekin. Gurea bezalako
beste hainbat auzi daude, eta horien guztien aurrean
ditugun arma bakarrak elkartasuna eta gure arteko
babesa dira. Egun oso arraroak dira hauek. Jendea dator
gaiaz galdetu eta babesa ematera, baita espero ez duzun
jende asko ere. Hemendik eskerrak eman nahiko genizkieke pertsona horiei guztiei, plataforman orduak eta
orduak lanean ari direnei eta gure alboan daudenei.
Gure partetik, mezua argia da: antolatzen eta borrokatzen jarraituko dugu, Ertzaintzaren, Auzitegi Nazionalaren eta jazarpen ororen gainetik. Ez gaituzue geldituko.
Elkarrizketa osoa Aiaraldea.eus atarian argitaratuko
da datozen egunetan.

2021/01/13
2021/01/26

Puntako emanaldiekin hasiko dute urtea
Amurrio Antzokian. Urtarrilaren 2an bertso
jaialdia egon zen, Euskal Herriko txapelketako
finalistekin. Larunbat honetan -urtarrilak
16-, aldiz, Izaro musikari ospetsua igoko
da oholtzara. Limones en invierno diskoa
aurkeztuko du. Sarrerak urte hasieran jarri
ziren salgai eta agortuta daude dagoeneko.
Datorren asteburuan -hilak 23- Nogen taldea
bertaratuko da, labetik atera berri den Under Alt

Otsaileko eksaintza
Otsailera arte luzatuko da Amurrio Antzokiak
prestatutako egitaraua. Urtarrilaren 31n
Botadun katua antzezlana taularatuko dute
antzokian. Otsailaren 2an, aldiz, Losers
obraren txanda izango da. 16an Goazen telesail

lanarekin. Sarrerak Amurrioko Kultur Etxean
edo amurrioantzokia.eus webgunean eskuratu
daitezke, 10 euroren truke.

ezaguneko aktoreek bisitatuko dute aretoa,
Goazen 7.0 musikalarekin. 20an Que nombre
antzezlana taularatuko da eta 25ean Olatz
Salvador musikariak joko du.
COVID-19aren aurkako neurriak direla
eta, planteatutako egitarauan aldaketak
egon daitezke. Gauzak hala, komenigarria
da emanaldietara joan baino lehen udalaren
webgunea -www.amurrio.eus-bisitatzea, azken
orduko moldaketarik egon den ikusteko.

hasiko dute urtea Amurrio Antzokian

Puntako emanaldiekin

agenda

16.01-17.01

HAURRENTZAKO
JARDUERAK

19:00 OROZKO
MARIA RIVERO &
TRIBU BANDA
Orozkoko Kulturbirak
ekimenaren barruan Maria
Riverok kontzertua eskainiko
du Tribu Banda taldearekin
batera. Urtarrilaren 8an eman
behar zuten kontzertua, baina
atzeratu egin behar izan dute.
Ondorioz, urtarrilaren 23an
izango da ekintza. Aldez
aurretik izena eman behar da
infoinduma@yahoo.es helbide
elektronikora mezua bidaliz.
Sarreren prezioa 3 eurokoa
izango da
Donibane Aretoa

23.01 Larunbata

19:00 AMURRIO
NOGEN
Nogen taldeak Under Alt
diska aurkeztuko du Amurrio
antzokian.
Sarreren prezioa: 10 euro
Bazkideentzako salmenta
eguna urtarrilaren 11 izango
da. Publikoarentzako salmenta
eguna, berriz, urtarrilaren 12a,
9:00etatik aurrera. Sarrerak
Amurrioko Kultur Etxean
edo amurrioantzokia.eus
webgunean eskuratu ahalko
dira
Amurrio Antzokia

23.01 Larunbata

KONTZERTUAK
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19:00 OROZKO
“SORTUKO DIRA BESTEAK”
Orozkoko euskararen
transmisioari buruzko
dokumentalaren proiekzioa
Donibane aretoa

15.01/22.01
Ostirala

OROZKO
LIBURUAK FRANTSESEZ
IRAKURTZEKO TALDEA
Izena emateko azken eguna.
Interesdunek mezua bidali
beharko dute induma@yahoo.
es halbidera edo 946 33 99 45
telefonora

15.01 Ostirala

BESTELAKOAK

8:00 URDUÑA
GANALTORA IBILALDIA
Txarlazo mendi taldeak
antolatutako txangoa
Suhiltzaileak

24.01 Igandea

KIROLA

19:00 OROZKO
“ASKATASUNAREN
ASTEBURUA”
11:30etatik 13.00etara
eskulanak 6-7 urteko
gazteentzat eta 17:00etatik
19:00etara 11-16 urteko
gazteentzat. Izen ematea:
ostiralreo Indumaren
bulegoan (18:00-20:00)
edo infoinduma@yahoo.es
helbidera mezua bidalita.
Inoiz joan ez diren gazteek
lehentasuna izango dute eta
beharrezkoa izanez gero
zozketa egingo da plazak
banatzeko
Gaztetxokoa

23.01-24.01
Larunbata eta
igandea
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IGANDEA
(3,5 euro haurrak eta
4,5 euro helduak)

16:30

19:00

URTARRILAK 17

IGANDEA
(3,5 euro haurrak eta
4,5 euro helduak)

URTARRILAK 17

Hasta el
cielo

DONIBANE
ARETOA

Ipuin-herriko
berriak

DONIBANE
ARETOA

19:00

IGANDEA ETA ASTELEHENA
(5 / 3,75 euro)

URTARRILAK 17, 18

16:30

(3,5 euro haurrak eta
4,5 euro helduak)

DONIBANE
ARETOA

Nuestros
Los Croods 2
24
mejores años URTARRILAK
IGANDEA

AMURRIO
ANTZOKIA

Datorren ostiralean -urtarrilak 15proiektatuko dute Sortuko dira besteak
izeneko dokumentala, Donibane
a r etoa n . O roz koko eu sk a r a r en
transmisioa du hizpide dokumentalak.
Erdu euskara taldeak ekoiztu du,
udalaren babesarekin. 19:00etan izango
da proiekzioa. Hilaren 22an berriz
proiektatuko dute, ordu berean.

Kor r ikalar ientzako er ron ka
birtuala prestatu dute Laudion: 7, 5
kilometroko luzera eta 350 metroko
desnibel positiboa duen ibilbidea.
Zirkuitua Toki-On jatetxearen aurrean
hasten da, Arraño mendia inguratu
eta Odeibar jatetxean du amaiera.
Parte-hartzaileek “Kafe-kaña” izena
jarri dioten ibilbidea deskargatu
beharko dute, eta GPS erloju bidez
edota STRAVA, Wicilock edo antzeko
aplikazioak erabilita ibilbidea osatzeko
behar izan duten denbora erregistratu.
Hainbat bide daude erronkaren marka
bidaltzeko: mezu elektroniko bidez
aritzamorrortu@generalimediadores.
es edo elederzamal@gmail.com
helbideetara igorrita, edo Whatsapp
bat helarazita 688 856 744 telefono
zenbakira.

“Sortuko dira Erronka
birtuala
besteak”
korrikalarientzat
dokumentala

Kartelera

Herri kirolen puntako norgehiagokez
gozatzeko aukera egongo da Amurrion
igandean, urtarrilaren 17an. Arabako
Emakumezkoen Zakulari eta Ingude
Txapelketak jokatuko dira, Gizonezkoen
kategoriako trontza norgehiagokarekin
batera. Udal frontoian izango da zita,
12:00etatik 13:30era. Sarrera doakoa
izango da.

Herri kirol
txapelketa
Amurrion

OROZKO
“ANIZTASUNAREN
ASTEBURUA”
11:30etatik 13:00etara
eskulanak 6-7 urteko
gazteentzat eta 17:00etatik
19:00etara 11-16 urteko
gazteentzat.
Izen ematea: ostiralera arte
Indumaren bulegoan (18:0020:00) edo infoinduma@
yahoo.es helbidera mezua
bidalita.
Inoiz joan ez diren gazteek
lehentasuna izango dute eta
beharrezkoa izanez gero
zozketa egingo da plazak
banatzeko
Gaztetxokoa

Larunbata eta
igandea

INFO +
aiaraldea.eus
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“Ekaitzak
jarraitzea eta
filmatzea oso
kitzikagarria
da, baina
badu arrisku
puntu handi
bat ere”
METEREOROLOGIA DA HODEI ATXAren (Laudio, 2000) PASIOA ETA MUTURREKO
FENOMENO ATMOSFERIKOAK DITU GUSTUKOEN. ZALETASUNAK EGURALDIAREN
GAINEKO DATUAK EGUNERO JASOTZERA ETA INTERPRETATZERA ERAMAN DU,
BAI ETA JAKINTZA HORI TWITTER BIDEZ ZABALTZERA ERE.
Testua eta argazkia
Aimar Gutierrez Bidarte
Nondik datorkizu meteorologiarekiko zaletasuna?
Txikitatik oso gustuko izan ditut elurra eta ekaitzak.
Nagusitu ahala, hauen inguruan geroz eta gehiago ikasten
hasi nintzen. Hasieran Euskalmeten datuak begiratzen
nituen egunero, eta apurka-apurka meteorologiako
afizionatuen komunitate oso batekin egin nuen topo.
Meteorologia afizioak asko du mapak ikustetik eta hauek
interpretatzen ikastetik, baina garrantzitsua da baita ere
beste aditu batzuekin iritziak elkarbanatzea. Informazio
horrekin guztiarekin eguraldiaren aldaketak aurreikusi
ditzakegu; ekaitz bat non lehertuko den, adibidez.
Nola deﬁnituko zenuke Aiaraldea klimatologikoki?
Nik muturreko klimatologia dut gustukoen, ekaitzak
eta elur jasa handiak batez ere. Zentzu horretan, Aiaraldea
pixkat aspergarria suertatzen zait. Kostaldea gertu daukagu
eta inguruko mendiek ipar-mendebaldetik datozen haizeak
biltzen dituzte. Hodei ugari metatzen dira baina ekaitzen
aktibitatea baxuagoa da hemen. Hodeiek tenperatura
leunagoak izatea eragiten dute: Gipuzkoan -3 gradutan
dauden bitartean, Aiaraldean 4 gradutan egon gaitezke.
Badira gertaera meteorologiko interesgarriak
eskualdean, Urduñako laino-opila, adibidez.
Oso puztuta dagoen fenomenoa da, munduan horrelako
besterik ez dagoela esaten da, baina ez da egia; uste duguna
baino ohikoagoa da. Horrek ez du kentzen gertaera ikusgarria
izatea. Antizikloi egunetan sortzen da. Haize hotzak beroak
baino pisu gehiago dauka. Ondorioz, Losa haranean

metatutako haize hotza Gorobel mendilerroan behera
erortzen da eguzkiak berotutako Urduñako bailarara,
ur-jauzi bat bezala. Kantabriar mendilerroan, Arabar
Errioxan, antzeko zerbait gertatzen da ere. Oso polita da.
Urte hauetan ikusi duzun fenomeno meteorologiko
bat aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
‘Leherketa heze’ bat, downburst ingelesez. Hemen bertan,
Laudion gertatu zen, 2018ko uztailean. Ekaitz hodeietatik,
kumulonibotik, haizea abiadura handian jaisten da eta
lurrera iristean haize bolada eta euri jasa oso handiak
eragiten ditu, baita kazkabarra ere. Tornado bat baino
kaltegarriagoa izan daiteke.
Gogoan dut Laudion gertatu zenean leihotik ez zela ezer
ikusten; hain zen indartsua euri jasa, dena zuri geratu
zela. Filmatuta daukat.
Aldaketa klimatikoaren eraginak ere aurreikusi
daitezke azterketa meteorologikoa eginda?
Bai. Tenperaturen igoeraz hitz egiten da, baina, horrez
gain, bestelako fenomeno meteorologikoak ere areagotuko
dira aldaketa klimatikoaren ondorioz. Esaterako, askoz
ekaitz gehiago gertatuko dira gurean, eta euri jasak
bortitzagoak izango dira.
Nola biltzen dituzu datu meteorologikoak?
Plubiometroa eta termometroa jarri berri ditut etxean,
Ugarten. Orain arte Gardeako eta Aretako estazio
meteorologikoak jasotako datuak baliatu ditut, baina
datuak aldatu egiten dira herriko toki batetik bestera.
Ugarten, esaterako, gehienezko tenperaturak Gardeakoak
baino bi gradu altuagoak izaten dira. Gutxienekoak, aldiz,

gradu bat baxuagoak. Orain auzoan bertan datuak bildu
ahalko ditut egunero eta hauen jarraipena egin; eta,
prezipitazioetan errekor bat aurkituz gero, Twitterrean
sareratu, meteorologian ari direnen komunitateak horren
berri izan dezan.
Twitter kontua ezinbesteko tresna duzu?
Bai, erabat. Ikasteko erabili dudan tresna izan da, bai
eta meteorologia munduan dabilen jendea ezagutzeko
ere. Horretaz gain, argazkiak sareratzeko erabiltzen dut.
Komunitate handia da meteorologia zaletuena baina oso
sakabanatuta gaude, inguruan ez dut beste inor ezagutzen.
Ekaitzei argazkiak ateratzea ere gogoko duzu.
Oso gogoko dut ekaitzei argazkiak ateratzea baita hauek
filmatzea ere. Kitzikagarria eta arriskutsua da. Radar bat
erabiltzen dugu hauen noranzkoa jarraitzeko, ekaitzak
‘ehizatu’ egiten ditugu. Udan Arabako Lautadan izan ginen
hori egiten. Oso kitzikagarria da baina badu arrisku puntu
bat ere. Ekaitz baten atzetik zaudenean zugandik oso gertu
jotzen dute lurra tximistek, baina izugarria da ikustea
kameran bat harrapatu duzula. Ikaragarria izan zen Olazti
inguruan bizitakoa. Arabako Lautada eta Nafarroa oso
leku aproposak dira ekaitzak sortzeko, nire eskualde
meteorologiko kuttunenak dira.
Modu profesionalean garatu nahiko zenuke zaletasuna?
Ez diot buelta askorik eman, baina bai, nahiko nuke
meteorologiarekin erlazionatutako zerbait ikasi. ‘Ekaitzehiztari’ izan nahiko nuke ere, orain egiten dudana modu
profesionalean egiteko, ekaitzei argazkiak atera eta horiek
saldu.
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“Oso pozik nago eleberriak
zinema aretoetara salto
egingo duelako”

IDAZLEA

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya

Tranpak

Txani Rodriguez idazle laudioarraren
Los últimos románticos eleberria eramango du zinemetera Irusoinek. Donostiako ekoiztetxeak Andaluziako (Espainia) La Claqueta produkzio etxearekin gauzatuko du lana. Seix Barral argitaletxe ezagunarekin plazaratu zuen liburua Rodriguezek, urte hasieran.
"Oso pozik nago, noski, adaptazio eta
proiektuarekin". Aldez aurretik ezagunak zituen La Claqueta eta Irusoinekoen
lanak, "Handia eta Loreak filmak egin
ditu Irusoinek, eta asko atsegin ditut".
Bestelako lanak ere burutu dituzte, telesailak barne. Horregatik, konfiantza
osoa du idazleak eurengan, Aiaraldea
Hedabideari aitortu dionez.
Negoziaketak
Negoziaketen emaitza da ikus-entzunezkotarako jauzia. "Planeta argitaletxearekin, produktoreekin eta nirekin
negoziaketak egon dira, beraz, nik banekien hau gertatuko zela. Niretzat sekulako zortea da proiektua aurrera eramateko duten nahia".

HAIZEA URKIXO
GOROSTIAGA

Madarikatu hura,
eta hangoa,
beste hori baita,
Ni naiz askotan,
madarikatua,
batek daki,
jaiotzetik edo
astelehenetan bakarrik,
naizen ni,
egunak dirauen artean,
gaitz esaka nabil,
noizean behin, aldiz.

Txani Rodriguez, Los últimos románticos eleberria eskutan. Aiaraldea.eus

Hitzak faltan ditut,
malkoak askotan soberan
jariatzen zaizkidanetan.
Jendearen aurpegietan galerak...
jakinminean galderak,
bizi nahian egunak soberan,
orduak falta bitartean.
Ekoizpen antolatua,
etikaren eztabaida,
kapitalaren etekinarekin bat,
konpetentzia aseezina gara.

LEIRE UGADI
IDAZLEA

Eta asteburu buruzuriak zer?
Igandea eta larunbata baratxuriak zuritzen ematen
ditu auzokoak. Buruan geroz eta ile zuri gehiago dituela
egingo nuke. Ile zuri bat zuritutako baratxuri bakoitzeko.
Iazko baratxuri uztak oparoak izan ziren, negua hotza izan baitzen; baratxuriek hain berezkoa duten min
sasi-goxo hori hotzari eskertu behar zaio. Aurtengo uzta
oparoa izango da hotz egiten duelako, klima aldaketa
gorabehera hotz egiten duelako kalean.
Banan-banan lapikoan sartzen ditu auzokoak baratxuri-buru guztiak. Banan-banan zuritu, banan-banan
lapikoratu, badu asteburu osorako nahikoa lan. Behin
lapikoan gatza gabe azukrea botatzen diela egingo
nuke, mintasuna apaltzeko edo. Hotzari buru egin nahi
balio bezala, auzokoak sukaldean. Su geldoan uzten ditu
arratsalde osoa, eta bera irabioka suaren alboan.
Astegunak kaleari leihotik begira baratxuri sopa edaten ematen ditu auzokoak. Astegunetan ez zaio ile zuririk hazten. Astegun alferrak, asteburu buruzuriei buru
egiteko, eta burua gehiegi ez hausteko, edo.

Paperezko harresien aldekoa
alde bietako esklaboa,
hitzen eta erantzunen ardurapean
korrika, noraezean,
noranahian beharrean.
Egingo bagenu danba?
prakak jartzen ditugun bitartean
egingo bagenu eztanda?
apurtuko bagenitu arrakalak,
arrakalak bihurtuko balira hegalak?
Herritarren begiradapean,
kiskaltzean, baita,
norbaiten tranpan jauzi izan bazina
bezala.
Kilimak egin beharrean,
aizkorekin gabiltza dantzan.

Baratxuriak minak dira, antzuak, ez dute hazirik ematen eta hotza gustatzen zaie.
Arazoak izango ditut bazkalorduan nik ez dudalako
nahi baratxuririk jan.
Narrazio hau Astegun Buruzurietako Ajeak ipuin-segidako 4. atala da.

Zu nor ostia zara?
Zergatik zabiltza dantzan?
Harresiaren zein aldetan bizi zara?
eta egingo bazenu eztanda?
Astegun buruzurietan ondo
sentitzen al zara?
Olerki hau Astegun Buruzurietako
Ajeak ipuin-segidako 3. atala da.
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kultura

“Okondo ez da
errepide batek
gurutzatzen
duen herri
soila, gauza
berezi asko
ditu”

HAIZEA OTAOLA USIA (Okondo, 1994) INGURUMEN ZIENTZIETAN GRADUATUA DA.
OKONDOKO NATUR ONDAREA IKERTU DU ETA EGITASMOA AURKEZTU DU UDALEAN ZEIN
HERRITARREN AURREAN, “OKONDOKO BAZTERRETAN SAKONDUZ” HITZALDIAREN BIDEZ.

Testua eta argazkia
Izar Mendiguren Cosgaya
Okondoko bazterrak ikertu dituzu. Nolatan?
2016an Okondogoienako lagun batek esan zidan herrian
bazirela zuhaitz batzuk bereziak zirenak. Erakutsi egin
nahi zizkidan, eta horrela hasi zen dena. Tamainagatik,
formagatik eta istorio xelebreak zituztelako ziren bereziak, eta okondoarrek ezagutu behar zituztela iruditu
zitzaigun.
Hasieran bi elkartu ginen, baina basozainak lagundu
gaitu bere ibilgailuekin tokietara joaten. Kortinen azterketan, bestalde, 5-6 pertsona aritu gara.
Nondik datorkizu ikerkuntzarekiko zaletasuna?
Ingurumen Zientzietako gradua bukatu nuen 2016an,
eta ondoren irakaskuntza masterra egin nuen. Urte eta

erdi eman nuen Ingurumen Kontsultari gisa lanean, eta
gero Eusko Jaurlaritzako beka baten bidez Argentinan
igaro nituen 6 hilabete hegaztiak ikertzen. Geroztik
irakaskuntzan nabil, baina denbora librean egin dut
"Okondoko bazterretan sakonduz" lana.
Zertan dago oinarrituta "Okondoko bazterretan
sakonduz" ikerlana?
Herriko ondarea mapetan zehaztu dugu, zuhaitz horiek
geolokalizatu ditugu, eta espezie bakoitzaren informazioa bildu dugu (perimetroa, altuera, altitudea edo
bestelako informazioa). Iaz erabaki genuen zuhaitzen
lana osatzea Okondoko iturri zaharrak, karobiak eta
kortinak edo kirikiñausiak bilduta. Guzti horien geolokalizazioarekin datu basea sortu dugu, aplikazio baten
bidez. Helburua herriko jendeak ordenagailu, telefono
edo bestelako euskarrien bidez informazio hori guztia

jasotzea da, toki bereziak non dauden identifikatu eta
bertaratzeko aukera izateko.
Nolako prozesua izan da datu basea sortzearena?
Datu basea interpretatzen jakin ezean alferrikakoa da.
Horregatik herrian zehar ibilbideak proposatu nahi
ditugu, eta modu horretan ikustea haritzak, pagoak,
karobiak, iturriak, kortinak... Hori da hitzaldian aurkeztu genuena, mapa digitala.
Mapa digitala eskura dago?
Ez, oraindik pribatuan daukagu. Baina espero dugu
gutxi barru herritarrek informazioa eskura izatea. Arabako Katastroaren arabera inguruak hartzen duen izena
ere jaso dugu.
Tokiko istorioak ere jaso dituzue. Zeintzuk?
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kultura
Atxondoko haritza berezia da, emankortasunarekin
lotua baitago. Herriko jendeak (eta ingurukoak) hurbiltzeko ohitura zuen umedun geratzeko. Hori, inguruko
beste zuhaitzek baino lehenago botatzen zituelako
hostoak gertatzen zen, 15 eguneko aldearekin. Badirudi,
zuhaitza ikustera joan eta umea izan zutela batzuek.
Horren inguruan istorio asko daude. 1990eko hamarkadan zuhaitz horren inguruko jaia ospatzen zen, arbolaren bueltan erromeria egiten zuten: bazkaldu, dantzatu... Gaur egun, galdua dago festa.
Okondoko ohiturak ere landu dituzue, beraz. Herritarren parte hartzea izan duzue horretarako?
Bai, bizilagunek esan dizkigute kontu asko. Hala ere,
zenbait istorio argitaratuta daude, Atxondoko haritzarena bezala. Herritarrek aipatutakoaz gain, aldizkarietan
ateratakoa erabili dugu.
Karobiak dira beste ardatzetako bat.
Bai, Okondon karobi nahiko topatu ditugu, baina bat
oso berezia da, egitura handikoa baita. Zerotik altxatutako eraikuntza da, oso handia eta oso berezia, hemen
inguruan ez baitugu horrelakorik aurkitu. Aurkezpenean
argazkiak erakutsi genituen, jabego pribatuan baitago
karobia. Gipuzkoan bada horrelakoren bat, eta gure
asmoa da -proiektuak aurrera jarraitzekotan- herriko
jendeari edo umeei karobiak nola funtzionatzen zuen
erakustea eta piztea. Lehen nola egiten zuten lan ere
erakutsi nahi dugu.
Iturriei ere egin diezue tokia.
Basoko elementuak dira ardatza: zuhaitzak, iturriak,
kirikiñausi edo gortinak... Okondon basogintzak ustiapen
handia du. Orain arte pinuak izan dira nagusi, baina
orain eukalipto asko daude. Zuhaitzekin batera ingurua
ere botatzen dute, horregatik nahi ditugu identifikatu
elementu guztiak; basozainak kontserbatu beharreko
ingurua jakiteko, edota lurra mugitzekotan hor zerbait
egon izan dela jakiteko. Izan ere, iturria zegoen tokian
zuhaitzak bota dituzte, eta desagertu egin da azpiegitura hori ere. Urteak aurrera joan ahala, dena botatzen
jarraitzen da, baina ez da kontserbatzen lehen zegoena.
Helburua ez da iturriak non dauden ikustea, kontserbatzea baizik.
Zenbat elementu jaso dituzue guztira?
Zuhaitzen hainbat espezie daude: haritzak, arteak,
gaztainondoak, pagoak, gorostiak... Karobi eta iturri
kopurua ezin dugu esan, zenbait gune pribatuak baitira,
edo sastrakaz beteta daudelako... Karobi eta kortinen
kasuan Okondokoak eta Aiaraldekoak hartu ditugu
aintzat (Luiaondokoak, Ermualdekoak, Gordexolakoak...).

“Okondoko
karobi bat
oso berezia
da, egitura
handikoa
baita”

Zer dira berez, kortinak?
Kirikiñausiak dira, gaztainak biltzeko erabiltzen ziren
harrizko egiturak. Orozkon, festa egiten dute horrekin.
Okondon kortina hitzarekin ezagutzen da, horregatik
da berezia, beste toki batzuetan ez baitugu jaso izen
hori. Nik duela urte gutxi arte ez nekien kortinak zer
ziren, nahiz eta gure mendietan asko egon.
Monumentu bat sortzeko proposamena egin duzue.
Maiatzean aurkeztu genuen udaletxean kortinaren
maketa bat, lagun batek egina. Maketa sortu genuen
Okondon monumentu bat jartzeko ideiarekin, eta udal
ordezkariei gustatu egin zitzaien. Alabaina, koronabirusaren kontu honekin geldi dago uneotan dena, lehentasuna beste gauza batzuei eman dietelako. Alkateak
aurrera eramateko prestasuna agertu zuen, behintzat.
Guk mendiko jakintza luzatu nahi diegu okondoarrei,
baina herriko elementu bereziak ere hartu nahi ditugu
kontuan. Kortina ikustea erraza da, baina mugikortasun
arazoak dituenak ez du bertaratzerik. Horregatik nahi

dugu monumentua egin, jendeak gaztainak izandako
garrantzia balioan jartzeko. Azken finean, Okondoko
gaztaina ere Europara eramaten zen, eta horri esker jaten
zuten ere hemengo baserritarrek.
Zer lortu nahi duzue ikerketa honekin?
Bereziki, 2016an abiatutako proiektua ordenagailutik
ateratzea. Nik datu asko ditut, baina jendeak ezagutzea
nahiko nuke. Okondotik ibilbideak proposatu nahi
ditugu, elementu horiek bilduko dituztenak. Guztiak
txertatzea ezinezkoa da, baina gauza bereziak ezagutzeko ez da urrunera joan behar.
Informazio panelak, bisita gidatuak... ideia asko ditugu. Ez dakigu denak garatuko diren, baina gutxienez
ezagutzera eman nahiko genuke Okondoko ondarea.

“Okondotik
ibilbideak
proposatu
nahi ditugu,
elementu
horiek bilduko
dituztenak”
Gabonetan 2 hitzaldi egin zenituzten. Nolako harrera izan du egitasmoak?
Oso ona. Aurkezpenean interes handia azaldu zuten
herritarrek, amaieran jende asko hurbildu zitzaidan
informazio eske. 17:00etan egin genuen euskaraz, eta
18:00etan gazteleraz. Aretoa bete egin zen bi saioetan.
Aforoagatik 20 lagun egon zitezkeen bakarrik, eta Kultura Etxeko beheko aretoan pantaila eta proiektorea
jarri genituen, ekintza jarraitu ahal izateko. Oso ondo
egon zen. Momentuz mapa ez dago bukatuta, eta ez da
publikoa, eguneraketa beti beharko du eta. Udaletxearekin egitasmoa adostean ekingo diogu zabalpenari.
Zergatik sustatu beharko litzateke tokiko ondarea
edo ingurumena?
Nagusiki, bertako lur eremu gehienak pribatuak direlako, eta ustiapenerako erabiltzen direlako. Mantentzea
oso inportantea da, eta ezagutza zabaldu egin behar da.
Okondora, gainera, jende gazte asko etorri da bizitzera.
Hemen egiten dute lo, baina beste herri batzuetan egiten
dute bizitza. Mota honetako proiektuekin herria beste
modu batean ezagutu edo bultzatzen da, eta inguruko
jendeak ere Okondo ezagutu dezake. Okondo ez da errepide batek gurutzatzen duen herri soila, gauza berezi
asko ditu.
Zure kasuan, zerk harritu zaitu gehien?
Okondon horrenbeste elementu garrantzitsu egoteak,
ez nuen espero. Batzuk, gainera, oso politak dira, eta oso
kontserbazio egoera onean daude. Hitzaldiak eskaini
ostean, okondoarren interesak ere asko motibatu nau.
Zein mezu luzatuko zenieke herritarrei, zentzu
horretan?
Gure ideia proiektuarekin aurrera jarraitzea da. Ondo
joanez gero, nahiko genuke bizilagun guztiek hartzea
parte proiektuan, euren interes edo ezagutzarekin.
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kirola
Urduñako Santutegitik igotzen da Txarlazo eta mendizerratik bete-betean ikusten dira Urduña
Txolopera. Ibilbide polit bezain erraza da, ez du eta Arrastaria. Une honetan elurtuta dago
aparteko sasoi fisikorik eskatzen. Gorobeleko gunea, eta kontuz ibili behar da.

Txolope eta Txarlazo, bide
bereko bi gailur
Testua Izar
Mendiguren Cosgaya
Amabirjinaren monumentuak
egin du ezagun Txarlazoko tontorra. Urduña ikusten da bertatik,
eta ordubete inguru behar da
tontorrera iristeko. 933 metrora
dago mendia eta ermita bat du
gailurrean. Hain zuzen, 1946.
urtean eraiki zen, monumentua
egin zenetik 42 urtera. Izan ere,
1904. urtean osatu zuten zuhaitz
adarretan sustraitutako Ama
birjinaren eskultura. Ezaugarriei
dagokienez, 25 metroko altuera
du monumentuak.
Igoera polita bezain erraza da,
adin eta sasoi fisiko orotarako
egokitua. Ibilgailua Urduñan utzi
daiteke, edota Antzinako Santutegiko aparkalekuan. Azken urteetan, gainera, seinaleztatu egin
dute bidea, eta aparkaleku propio
bat egokitu dute bidearen hasierako zelaigunean.

Hala, zigi-zagaka altuera hartzen joango da bidaidea, basoa
zeharkatuz, Gualdetxuko iturrira iritsi arte. Hortik oso gutxira
estutu egiten da bidea, eta hesi
bat dago. Bertatik ezkerretara
eginez gero, Txarlazora joaten
da; eta, eskumako bidea hartuta,
Txolopera.
Txolope
Aldapa motza eta ikuspegi
zabala dira Txolopeko ezaugarrietako bi. Txarlazo behealdean
utzita, Arrastaria, Urduña eta
Aiarako lurrak bistaratzen ditu.
Gorobelen ertzetik doa ibilbidea,
eta Txolopeko aterpea du gordeta, besteak beste. Hala ere, egun
hesitua dago, eta ezin da sartu.
Txarlazo ezkerrean utzita, 20
minutu inguru behar dira Txolopera iristeko. 1.027 metro ditu,
baina txikiena ere handi sentiarazten duen toki horietako bat
da.
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herriko plaza

@
Nahikari
Zorionak Nahi! Ez zara inoiz
nagusiena izateaz libratuko!
Lagunak

Hegoa
Hegoa, segi gure bizitza alaitzen!
Muxu handi bat. Maite zaitugu!
Zure familia

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta
Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. Urtarrilaren 27an argitaratuko da
hamabostekariaren hurrengo zenbakia.

Denborapasak
ERRAZA

ZAILA

DENBORAPASEN SOLUZIOAK Sudoku, hitz-gurutzatu eta hitz gezidunen soluzioak webgunean ikusgai: http://www.aiaraldea.eus/users/denborapasak
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IRAKURKETA
GUNEA
SHHHH! PLAN BAT DAUKAGU

ONIN ETA BALEEN FESTA

Idazleak: Chris Haughton
Editoriala: NubeOcho
Lau neba arreben historia kontatzen du. Baso
ilunean sartzen dira plan batekin... Lortuko dute
beraien asmoa? Ipuinak, ilustrazio eder batzuekin
lagunduta, txikitasunaren garrantzia azpimarratzen du.
Irakurtzen hasi direnentzako lan bikaina.

Idazlea: Ibon Martin
Editoriala: Elkar
Idazleak 11 urteko Onin (Onintzeren) istorioak
kontatzen ditu hainbat liburuetan. Euskal
Herrian bizitzen dituzte hainbat abentura, pertsonai mitologikoek ere
indarra hartzen dutelarik. Aipatutako ipuinean galeoi zahar batean
abiatzen dituzte protagonistek beraien bidaiak.

JOLAS GUNEA

Jolasteko ordua
heldu da!

KOKORIKO
HEZKUNTZA FAKTORIA

2021

Negua da, hotza eta euria gurekin ditugu. Batzuetan
ere elurra erori egiten da gure mendiak zurituz.
Ematen du garai hauetan ezin dela gauza askorik
egin, eta etxean geratzea dela egokiena.
Guk proposatzen dizuegu, hotz, euri zein
elurretarako arropa egokia janztea eta kalera
irtetzea. Kaleak hamaika aukera eta jolas eskaintzen
dizkigulako.
Behin entzun bezala, ez dago eguraldi txarrik,
arropa txarra baizik!
Eta zer egin daiteke euria, elurra... ari duenean?
- Inguruko material naturalarekin itsasontzia sortu
eta euriarekin sortzen diren errekatxoetatik bota.

- Paseatu elurretik begiak estalita.
- Makilak jaso eta makiltxoekin, elurretan mezuak
idatzi.

- Tamaina eta edukiera ezberdinetako pitzerrak,
edalontziak, lapikoak... uraren azpian jarri eta ikusi
ea zein betetzen den lehenengo.

- Ur putzuek aukera ematen dute, ispilu moduan
erabiltzeko. Gure islarekin jolas dezakegu.

- Ur ibilbideak sortu, lurrean, tuboekin, makilekin...

- Lur bustiarekin buztina sortu eta erakuntzak edo
eskulana egin.

- Putzuetan plisti plasta salto egin eta ingurua
blaitu.
- Elurrarekin iglu bat egin, edo edozein eskultura
sortu.
- Material natural ezberdina jaso, hostoak,
pinaburuak, adarrak... eta etxean eskulanak eta
eraikuntzak egin, moztuz, margotuz. Elementu
naturalak margotu daitezke, edo hauek erabili folio
bat margotzeko. Edo elementu hauekin mandalak
apaindu daitezke...

- Kalean, euria egiten duenean, oihal bat jarri eta
azpian uraren soinua entzun, eta sartuko diren tanta
txikiekin jolastu.
- Kartulina batean errotulki edo tenperarekin margotu,
kalera atera eta euriarekin zer gertatzen den ikusi.
Modu honetan artelan berriak sortu daitezke.
Beraz jantzi zira, praka egoki batzuk eta uretarako
botak eta kalera irten jolastera! Kalea hartu eta
jolasgune erraldoi bilakatu!

Urte berria hasi dugu, indarrez
beteta. Eguzkiaren inguruan beste bira oso bat emateko prest gaude. Olentzero eta Mari Domingiri
eskutitzean eskatu bezala espero
dugu 2021ean haurren eskubideak bermatuak egotea. Haur eta
gazteek beraien beharrak dituzte
eta hauek asetuak egon beharko
liratezke.
COVID-19ak egoera berezia ekarri du, baina zerbait ikasi badugu
2020. urtean, koronabirusa gaixotasun pediatrikoa ez dela da.
Beraz, haur eta gazteen beharrak
erdigunean jartzen dituzten neurriak nahi ditugu.
Haurrek sozializatzeko beharra
daukate, ez soilik beraien adin
berdineko (burbuilako) umeekin
eta adin ezberdinetako pertsonekin ere.
Haurrek natura eta kalea gozatzeko beharra daukate, jolas
librea medio. Haurrek aisialdiaz
gozatzeko beharra daukate, udalekuen, eskolaz kanpokoen, eskola
kirolaren beharra daukate.
Hezkuntza komunitateak badu
zer hausnartu 2021ean, COVID19aren neurriek aukera bat zabaldu ahal digute haurren beharretan zentratutako haziera bat
sustatzeko. Errespetuzko hezkidetza bat, haurren kulturatik abiatutakoa.
Eraiki dezagun hezkuntzatik
2021eko bidea elkarrekin!
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DESKRIBAPENA
Espainiar Inperioaren
menpe egon zen
herrialdea, 1825. urtean
independentzia erdietsi
zuen arte. 2006an irabazi
zituen Evo Moralesek
hauteskundeak lehenbiziko
aldiz. Iaz bere alderdiak
lortu zuen gehiengo
absolutua, 2019an estatu
kolpe bat pairatu arren.
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“Boliviara etortzean egin nuen lehen
gauza frontoi bat bilatzea izan zen”
Zerk eraman zaitu Bolivian bizitzera?
Maitasunak ekarri nau Boliviara. 2019an neska bat ezagutu
nuen Hugo Chavezen inguruko
hitzaldi batean. Elkar ezagutzen
hasi ginen eta Boliviara etortzea
erabaki genuen.
Aurretik ere egona nintzen herrialde honetan, Askapena erakundearen bitartez.2018an Euskal Herriko lau lagun brigadista
etorri ginen. Oraingo honetan,
ordea, egonaldia luzeagoa izango da, ez baitut oraingoz bueltatzeko asmorik.
Nolakoa da egunerokotasuna
Boliviako kaleetan?
Jendea egunez egun bizi da, bizitza aurrera ateratzeko. Boliviar
askok eta askok ez dute soldatapeko lanik; goizean esnatzerakoan
eguna nola igaroko duten asma-

BOLIVIA

tu beharra dute. Euskal Herrian
oso desberdina da, ohituak gaude 8 orduko lanaldi bat egin eta
etxera bueltatzera, kitto. Hemen,
bizirautea da eguneroko gakoa.
Egoera politikoa ere nahiko
bizia izaten ari da Bolivian.
Nik esango nuke, estatu kolpea
gertatu zenean MAS alderdia oso
ahulduta eta kakaztuta zegoela hainbat ustelkeria kasu zirela
eta. Añezen kudeaketa, ordea, oso
okerra izan zen. Horren ondorioz
MAS alderdia sekula bozkatuko
ez luketen askok hauen alde egin
zuten azken hauteskundeetan.
Oposizioa iruzurraz mintzo da,
baina alderdi bakar batek bozen
%54 lortu du, eztabaidaezina da
MAS alderdiaren garaipena.
Orain lehendakari berria nola
moldatzen den ikusi beharko
dugu.

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

Tellería 2, Laudio (Araba)
94 672 65 43// info@
graﬁ ksarea.ecom

Zer nolako etorkizun politikoa du Boliviak aurretik?
Martxoan departamentuetako eta alkatetzetarako hauteskundeak ospatuko dira. Hori
izango da MASen benetako termometroa, eta ez du batere erraza izango.
Ni La Paz hirian bizi naiz, eta hemen irabaztea oso zaila da, historikoki horrela izan da. MASek, aldiz, oso hautagai ona aurkeztu du,
oso ezaguna da. Evo Morales gobernuan zenean La Pazeko teleferikoa proposatu, diseinatu eta garatu zuen pertsona da alkategaia.
Teleferikoa hiriko garraiobiderik
estimatuena da, oso gogoko dute
hiritarrek; horrek aukera bat zabaldu dezake.
Pilota oso gustuko duzu zuk,
nola daramazu zaletasuna Bolivian?

Abuztuan hona iritsi nintzenean Google Mapsen 'frontoi' hitza bilatzea izan zen egin nuen
lehenengo gauza. Lau topatu nituen. Ausaz batera sartu, eta izen
eman nahi nuela esan nion harrerako emakumeari. Geroztik pilota elkarte bateko kidea naiz. Apirilean, euriteen sasoia igaro ostean, txapelketekin hasiko gara.
Zein da Boliviako pilotarien
maila?
Ez dira batere makalak, ez horixe! Egundoko maila daukate. Ni
ohitua nengoen Arakaldoko frontoian jokatzera, itsas-mailatik 150
metro eskasetara. La Pazeko pilotariek 3.600 metrotan entrenatzen dute.
Hasieran bizpahiru tanto jokatu eta atsedena hartu behar nuen,
lehertuta bukatzen bainuen. Gutxika joan naiz sasoian jartzen.

AZALERA
1.098.581 kilometro koadro.
BIZTANLEAK
11,6 milioi biztanle.
HIZKUNTZA
Estatus ofiziala duten 36
hizkuntza indigena daude
herrialdean.
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