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2 milioi euro inbertituko
ditu Renfek Laudioko tren
geltokian

Valvospain fabrikako
langile guztiak kaleratuko
dituzte

Aratusteetako kalejirak
bertan behera geratu dira,
baina ez ekintza guztiak

Bere lehen liburua
plazaratu du Sara Cabrera
Vazquezek

Kalistenia, Aiaraldeko
gazteen artean hedatzen
ari den kirola

Eraikinaren irisgarritasuna eta
zerbitzuak hobetzeko lanak
abiatuko dituzte

79 behargin geratuko dira
langabezian, balizko erosleak
atzera bota direlako

Sorginlarren elkarteak, bere
aldetik, “herri aratusteei”
buruzko argitalpena sortu du

1983ko uholdeei buruzko
eleberria prestatzen ari da
kazetari laudioarra

Laudioko parkea jende ugarik
erabiltzen du eta aurten
eraikiko dute Artziniegakoa
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Tubacex greba
mugagabearen
atarian

Laudioko lantegiaren aurrean bildu ziren beharginak astelehenean, zuzendaritzaren eta Enpresa Batzordearen arteko bileraren unean. Aiaraldea.eus

150 pertsona kaleratzea eta gainontzeko langileei Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espediente
berria ezartzea. Hori da Tubacexeko zuzendaritzaren asmoa, astelehenean izandako bileran
jakinarazi zuenez. Langileek mobilizazio eta grebekin erantzungo diote.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
Kartak mahaiaren gainean jarri ditu Tubacexeko zuzendaritzak: 150 langile kaleratu nahi
ditu Enplegua Erregulatzeko
Espedientearen bidez, eta Aldi
Baterako Enplegu Erregulazioko Espediente berria ezarriko
die behargin guztiei martxoaren 29tik irailaren 10era, %60ko
gehienezko erregulazioarekin.
Hala adierazi zieten multinazionaleko buruek Enpresa Batzordeko kideei astelehen arratsaldean eginiko bileran.
Langileen ordezkariek ere

hainbat jokaldi jarri dituzte mahai gainean: orduko greba egingo dute bihar eta etzi.
“Otsailaren 11n, osteguna, mobilizazioa egingo dugu 18:00etan
Laudioko lantegitik abiatuta.
Hurrengo egunean, aldiz, kotxe
karabana egingo dugu”, azaldu
du Edu Iberniak. Enpresa Batzordeko presidenteak gaineratu zuen astelehenetik aurrera
greba mugagabea deitzea baloratzen ari direla. “Langileen partetik erantzuna sendoa izango da”.
Langileen ordezkariek argi
utzi dute zein izango den mobilizazioen helburua: “Kaleratze bat
bera ere ez egotea eta enpresak

dituen arazoei neurri koiunturalekin aurre egitea”.
Komitearen aburuz, zuzendaritzak osasun krisia baliatu nahi
du langile klasea geroz eta gehiago pobretzeko eta “klaseen arteko arrakala” are handiagoa egiteko. “Albiste honek argi uzten
du enpresako buruek poltsikoak
gure kontura betetzeko duten
grina. Oraingo honetan ez dira
gure lan baldintzetan murrizketak planteatzera mugatu. Ez
dira kikiltzen, eta langileak kaleratzea planteatzen dute, gure
inguruko familiak egoera dramatiko batean jarriz”.
Batzordeko kideek argudiatu

Mobilizazioa
egongo da
Laudion
Tubacexeko
langileen alde
bihar -otsailak
11-, 18:00etan

dutenez, multinazionala pairatzen ari den krisia “koiunturala da, pandemiak eragindakoa”.
“Tubacexen etorkizunari buruzko pandemiaren aurreko mezu
baikorrak nabarmenak dira, eta
artxiboetan daude. Produktuen
trantsizio eta dibertsifikazioa
modu egokian egiten ari zen. Horregatik, ez dugu ulertzen orain
esatea hau urrutitik datorrela”.
ELAren oharra
Sindikatuek ere kritikatu dituzte zuzendaritzaren asmoak.
ELA bi espedienteen aurka agertu da, eta nabarmendu du enpresak gaur egun duen egoe-
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ra ez dela langile kopuruagatik edota lan baldintzengatik
sortu. “Garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea enpresak irabazi handiak izan dituela 2019. urtera arte”.
Sindikatuaren iritziz, zuzendaritzak porrot egin du produktuen dibertsifikazioan,
eta horren erantzukizuna lan-

Datorren
astelehenetik
aurrera greba
mugagabea
abiatzeko
aukera
baloratzen
ari dira
Tubacexeko
langileak

gileen gain jarri nahi izan du.
Horrez gain, enplegu murrizketa jada ezarri dela gaineratu
du sindikatuak: “Une honetan
Aiaraldeko lantegietan iaz baino 150 lanpostu gutxiago daude, zuzendaritzak aldi baterako langileak alboratu dituelako. Azpikontratatutako enpresetan ere suntsitu da enplegua
2020an”. Gauzak hala, nagusien asmoen aurkako erantzuna “indartsua” izan behar dela
uste du ELAk: “Borroka izango
da gure lanpostuak eta lan baldintzak defendatzeko bidea”.
“Euskal instituzioek” duten
erantzukizuna ere aipatu du
sindikatuak, eta honakoa eskatu du: Europatik etorriko diren funtsak jasoko dituzten enpresek “enplegua mantentzeko konpromisoa” hartzea. “Tubacexen eta Aiaraldeko industriaren etorkizunak Gasteizko
gobernuaren posizionamendu
indartsu bat eskatzen dute. Enpleguaren eta lan baldintzen
defentsa izan behar da bere ardatz nagusia”.
LABen balorazioa
LAB ere “suminduta” azaldu da zuzendaritzaren erabakiagatik. “Sistema kapitalistak Tubacex bezalako enpresei enplegua suntsitzeko aukera ematen die erakundeak
kapitalarentzat lanean ari direla, administrazio-kontseilu
baten diru-goseagatik”.
Nabarmendu dutenez, multinazionalaren zuzendaritzak

“diru bera edo gehiago” irabaziko du aurrerantzean, “langileen kontura”. “Beraz, argi eta
garbi esan behar da inposatu
nahi dituzten kaleratzeak eta
prekarietatea ez direla enpresaren biziraupena eta enplegua bermatzeko”.
Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espediente berriarekin, ordea, “denbora irabazi” nahi du enpresak, LABen
ustez. “Horretarako, zalantzarik gabe, bere langileen langabezia eta diru publikoa erabili
ditu estrategia finantzatzeko”.
Gauzak hala, orain arteko
aldarri berei eutsi die sindikatuak: Tubacexeko langileek
enpleguaren defentsan hasiko duten borroka babestu eta
bultzatzea. “Era berean, erantzun eta borroka hori eskualdeko sektore guztietatik etor
dadin lan egingo dugu, Tubacexeko lanpostuen etorkizuna
ez ezik, Aiaraldeko enpleguaren eta ekonomiaren etorkizuna ere jokoan baitaude”.
EAJren adierazpenak
Aiarako EAJk astelehen arratsaldean bertan plazaratu zuen
lantegiaren egoera baloratzeko
oharra. Jeltzaleek "elkartasun
eta babes osoa” adierazi zieten
Tubacexeko langileei. Sindikatuei, aldiz, “elkarrizketa sozialetik” lan egiteko gonbita luzatu zieten, "egoera zail honen
aurrean ahalik eta akordiorik
onena lortzeko, enplegua galtzea ekarriko ez duten irtenbideak lehenetsiz".
Alderdiaren arabera, egoera
“larria” da Aiaraldean, Valvospaineko langileen kaleratzea
ere iragarri delako. Ondorioz,
"modu aktiboan lan egiten" jarraituko dute jeltzaleek, "sare
ekonomikoan eta bereziki lurralderako proiektu estrategikoetan industria jarduera eta
kalitatezko enplegua defendatu eta bermatzeko".
Tubacexeko akzioek gora
Multinazionaleko zuzendaritzak kaleratze kolektiboa
ezarri nahi zuela jakinarazi eta
ordu gutxira ezohiko gertaera
jazo zen burtsan. Tubacexen
akzioek gora egin zuten, antza,
sare sozialen bidez zabaldutako mezu batzuen eraginez. Kaleratze mehatxua argudio bezala erabili zuen WS Bets Español Telegram taldeko administratzaileak enpresa horretan inbertitzea gomendatzeko.
Aiaraldea.eus atarian topatu
daiteke gertaera horri buruzko
erreportajea.

Eusko Jaurlaritzako
Lehendakari bat eta hiru
sailburu ohi igaro dira
Tubacexeko zuzendaritzatik

Tubacexek 2018. urtean eginiko akziodunen batzar baten irudia. Jose A. Del Moral

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Pertsona ezagun ugari igaro dira azken urteetan Tubacexeko Administrazio Kontseilutik: UNICEFeko presidente
ohi bat (Consuelo Crespo Bofill), Espainiar Estatuko 200
pertsona aberatsenen zerrendan dauden batzuk (Antonio
Maria Pradera Jauregi edota
Jorge Sendagorta Gomendio)
eta El Correo egunkariko zuzendari exekutibo izandako
bat (Alejandro Echevarria Busquet), besteak beste.
Baina Jose Antonio Ardanza da, seguru asko, Tubacexeko zuzendaritzatik igaro den
pertsona ezagunena. 1985tik
1999ra Lehendakaria izan zen,
eta kargu hori utzi eta bost hilabetera izendatu zuten Tubacexeko Administrazio Kontseiluko kide. Hamar urtez
egon zen bertan, 2009ra arte.
Ardanzarekin gobernuan
ibilitako beste pertsona bat
ere urte luzez egon da Aiaraldean sortutako multinazionaleko zuzendaritza-organoan:
Juan Ramon Guevara Saleta.

Eusko
Jaurlaritzan
ardura
politikoak
izan dituzten
lau pertsonak
amaitu dute
Tubacexeko
administrazio
kontseiluan
jarduten azken
15 urteetan

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza eta Justiziaren Sailburua izan zen 1985etik 1991ra.
Kargu hori utzi eta hiru urtera sartu zen Tubacexeko goimarkoan, eta bi hamarkada
eman zituen bertan, 2015. urtera arte.
Pedro Luis Uriarte Santamaria, aldiz, Ekonomia eta Ogasun sailburua izan zen Carlos
Garaikoetxearen gobernuan,
1980tik 1984ra. 2004an batu
zen Tubacexeko kontseilura
eta bertan egon zen 2009ra
arte (Ardanzarekin batera utzi
zuen kargua).
Gaur egun
Eusko Jaurlaritzan goi-kargu izandako pertsona bakarra
dago gaur egun Tubacexeko
Administrazio Kontseiluan:
Nuria Lopez de Guereñu. Garraio eta Herri Lan Sailburua
izan zen 2005tik 2009ra bitartean. Kargua utzi eta urtebetera Confesbaskeko idazkari nagusi izendatu zuten. Handik
bost urtera, 2015ean, bihurtu
zuten Tubacexeko administrazio kontseiluko kide, eta bertan dihardu gaur gaurkoz.
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Laudio
Irigarritasuna hobetzeko lan ugari egingo ditu Renfek
Laudioko tren geltokian. Igogailu berria jarriko dute,
besteak beste. Datozen asteetan hasiko dira obrak.

Tren geltokian 2 milioi
euroko obra egingo du
Renfek

Gutxienez 25 behargin
kontratatuko ditu
Laudio Autoglasek
hiru hilabetez
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Laudio Autoglas enpresak
behin-behineko 25-30 langile
inguru kontratatuko ditu, hiru
hilabetez gutxienez, fabrikako 7. labean jarduteko. Enpresak lau langileko taldeak osatu
nahi ditu, 5 txandako funtzionamendua bermatzeko.
Ohikoan labe horretan lan
egiten duten behin-behineko
langileei luzatuko die enpresak labean aritzeko aukera,

bai eta, labe horretan aritu ez
arren, bertan lan egiteko prestakuntza duten beharginei ere.
Azken aukera bezala baloratu
du Laudio Autoglasek behinbehineko langile berrien formakuntza.
Kontratazio berri hauek
otsailaren 27tik aurrera gauzatuko dira, eta maiatzaren 27ra
arte luzatuko dira gutxienez.
ELA sindikatuak balorazio positiboa egin du: “Enkarguak sartzen ari dira eta lan karga nahikoa
dugu hurrengo hilabeteei begira”.

OIER AMORRORTU
IÑIGO CABACASEN SENIDEA

“Tirar a dar”
Laudioko tren geltokiko sarbide eta azpiegiturak berrituko ditu Renfek aurten. Renfe

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
2 milioi euro baliatuko ditu
Renfek Laudioko geltokiko azpiegiturak hobetzeko. Datozen asteetan hasiko dira lanak, Seranco enpresaren bidez, eta 10 hilabeteko iraupena
izango dute. 2015ean eraberritu zuten tren geltokiko sarrera, baina zenbait arazo eragin
ditu aldaketak, irisgarritasun
aldetik batez ere.
Txarteldegiko areto edo espaziora ailegatzeko, bi eskailera bide egongo dira aurrerantzean. Era berean, igogailu berri bat kokatuko dute eraikin
nagusiaren ertz batean, egungo plataformak ez baitu funtzionatzen.
Horrez gain, geltokiaren bigarren pisuko espazioan ere
gauzatuko dituzte lanak, urteen poderioz nabarmen kaltetu egin baita barnealdea. Hain
zuzen, sarbide propioa jarriko
diote, eta teilatuan ere gauzatuko dituzte moldaketak, as-

Eraikinera
sartzeko
eskailerak
aldatuko
dituzte
irisgarritasuna
hobetzeko,
eta igogailu
berria jarriko
dute. Halaber,
babestoki
gehiago jarriko
dituzte, Renfek
iragarri duenez

faltozko estaldura medio. Azken hamarkadetan, ordea, hutsik egon da etxebizitza.
Bilborako noranzkoan bidaiariak babesteko markesina berri bat gehituko du Renfek, eta lurpeko pasabidearen
bi aldeak ere babestuko dituzte. Izan ere, euria dagoenean,
estalgune gabe egon ohi dira
herritarrak trena noiz helduko zain. Ildo beretik, Urduñako noranzkoan dagoen babeslekua ere mugituko dute. Bestalde, argiztapena hobetuko
dute, baita bestelako zenbait
zerbitzu ere. Hala, itxura modernoagoa izango du guneak,
Renfek iragarri duenez, eta
irisgarritasun arazoak konponduko dira.
Langileen espazioak eta bulegoak ere barne hartzen ditu
eraberritze proiektuak. Komunikazio gela, txarteldegiko bulegoak eta beste zenbait azpiegitura atonduko dituzte. Alabaina, taberna eta aldagelen
guneak bere horretan geratuko dira.

Historia errepikatzen ari da. Egun hauetan Ertzaintzaren hainbat jokaera zakar ikusteko aukera izan dugu. Donostian gazte bati masailezurra hautsi diote pilotakada
baten ondorioz eta Sestaon sudurra apurtu diote CCOO
sindikatuko kide bati, borra kolpe batekin.
EAJren iritziz, Ertzaintza totem sakratu bat da. Baina ez
da horrela, polizia guztien joera eta ekintzak dira kritikagarriak. Funtzionario publiko hauen ekintzen ondorioak
mingarriak eta agerikoak direnean are salagarriagoak
dira.
Egia da kudeatzeko egoera konplikatuak biziko dituztela, baina funtzionario publikoak dira, egoera zail horiek
kudeatzeko ordaintzen diegu. Prestakuntza bat jaso dute,
giza eskubideak oinarri, jokatzeko arauak eta protokoloa
dituzte. Protokolo hauek betetzen ez dituztenean ondorio
bat izango dutela jakin behar dute; guk, arau bat hausten
dugunean, ondorio bat pairatuko dugula dakigun moduan.
Iñigoren kasuan epaiak argi eta garbi adierazten du Iñigo hil zuteneko gauean ez zela inongo istilurik egon, poliziak erabilitako indarra neurrigabea izan zela eta Iñigo
zauritu ondoren egindako ikerketa negargarria izan zela.
Hala ere, horrek ez du ondorio nabarmenik ekarri agenteentzat edo Ertzaintzarentzat.
Talde politiko askok babesten dute Ertzaintzaren bortizkeria hau. Eta babes horrek zigorgabetasuna dakar. Eta ni
nazkatuta nago, poliziaren bortizkeriak inolako ondoriorik ez ekartzeaz nazkatuta.
Ekonomikoki eta sozialki garai latzak datoz, kalean mobilizazio asko aurreikusten dira. Beste polizia eredu baten
beharrean gaude.
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Orozko

Amurrio

Valvospain enpresako
langile guztiak
kaleratuko dituzte
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Enplegua Erregulatzeko
Iraungitze Espedientea ezarriko diete Valvospain Industrial enpresako langile guztiei.
“Guztira, 79 behargin kaleratuko gaituzte, iazko martxotik
Enplegua Aldi Baterako Erregulatzeko Espedientean egon
ostean”, jakinarazi du Enpresa
Batzordeak.
Langileen ordezkariek azaldu dute enpresa 2019ko ekainetik dagoela hartzekodunen
lehiaketan, langileak soldatarik gabe hiru hilabetez egon
ostean. Urte horretako maiatzean greba mugagabea egin
zuten beharginek, hilabete
bat iraun zuena. Hiru interesdunek adierazi zuten enpresa
erosteko asmoa, baina urtarrilaren 29an amaitu zen seinale gisa jarri beharreko diru-ko-

Valvospaineko langileak, fabrikaren aurrean. Enpresa Batzordea

purua emateko epea, eta interesdunetako batek berak ere ez
du dirua jarri. “Gauzak hala, 79
familiei eragingo digu Enplegua Erregulatzeko Iraungitze
Espedienteak, egoera gure interesen alde aldatzeko inolako
itxaropenik gabe”.
Modu horretan amaituko da

Amurrioko Valvospain Industrial enpresaren ibilbidea. Lantegia 1928. urtean sortu zen Lazaro Ituarte izenarekin. 2006.
urtean aldatu zuen izena, enpresa Fluval eta MTSekin batu
zenean. Balbula industrialak
ekoizten zituen Amurrioko
fabrikak.

Kutxazaina jarriko dute
udaletxean, ordainketak
eta tramiteak egiteko
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Kutxazain bat jarriko du
Amurrioko Udalak Herritarren Arretarako Zerbitzuaren
-HAZ- sarreran. Urtarrileko
Udal Osoko Bilkuran onartu
zuten proiektua finantzatzeko
kreditu-transferentzia, aho batez. “Duela hiru urte, HAZ berria diseinatu genuenean, toki
bat erreserbatu genuen etorkizunean kutxazaina jartzeko”,
gogorarazi zuen Txerra Molinuevok plenoan. Alkateak azaldu duenez, orain arte banku baten bidez egiten zituzten zergen eta antzeko tramiteen ordainketak, “baina akordio hori
amaitu egin da”.
Kutxazainak bi gauza egite-

ko aukera emango du: ordainketak eta errolda-paperak. Azpiegitura arratsaldez ere erabili ahalko da, baina ordutegi
baten barruan, “gauez itxi egin
beharko delako”. Gainera, kutxazain sistema horrek baditu
beste modulu batzuk, beste tramite batzuk egiteko balio dutenak eta etorkizunean gehitu
ahalko liratekeenak, Molinuevok zehaztu duenez. “Udaleko
sail bakoitzak dituen beharrak
zehaztu beharko ditu, zein berrikuntza gehitu erabakitzeko”.
Kritikak
Udalbatzan dauden talde politiko guztiek bozkatu zuten
erabakiaren alde, baina bankuei zuzendutako kritikak ere
entzun ziren: “Izugarriak dira

finantza entitateak herritarren
arretari begira egiten ari diren
murrizketak. Bulegoak ixten
eta ordutegiak murrizten ari
dira, eta orain uko egin diote
administrazioei zerbitzua eskaintzeari eta hauek dira dirua jarri behar izan dutenak”,
salatu zuen Orain Amurrio taldeko Kepa Gonzalezek.
EH Bilduk ere antzeko hausnarketa plazaratu zuen plenoan: “Ados gaude erabakiarekin, baina ez dugu ahazten
zeren ondorioa den”, nabarmendu zuen Iñaki Ibarluzea
zinegotziak, “hau ez da udalak besterik gabe hartu duen
erabakia, halabeharrez hartu
behar izan du, bankuek uko
egin diotelako zerbitzua emateari”.

Ibarrako zentroko
arduradun batek
txertaketa-protokoloa
hautsi duela salatu dute
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Orozkoko Ibarra auzoan dagoen aniztasun funtzionala duten pertsonentzako Jesus Maria
artatze zentroan aurrez aurre lan
egiten ez duen arduradun batek,
bertako langileen aurretik txertoa jaso duela salatu du ESK sindikatuak. Grupo Norte - Fundacion Aliados por la Integración
taldearen barruan dago zentroa,
eta bertako giza baliabide arloko
arduradun bat izan da txertoa
jaso duena.
Sindikatuak salatu duenez, urtarrilaren 18an Ibarrako instalazioetan aurkeztu eta COVID-

19aren aurkako txertoa jaso zuen,
protokoloa hautsiz. ESK-ko kideen
arabera, arduradun honek ez du
aurrez aurreko inolako jarduerarik garatzen egoiliarrekin. Gainera, nabarmendu dute oraindik ez dietela txertoa jarri lantokiko behargin guztiei.
ESK sindikatuaren iritziz, Grupo Norte – Fundacion Aliados por
la Integración taldeak Ibarrako
azpiegiturez egiten duen kudeaketa "tamalgarriaren" adibidea
da txertaketa-protokoloa haustea. "Orozkoko Jesus Maria zentroa erantzukizun publikoko zentroa da, eta Euskadiko Gizarte Zerbitzuen legearen arabera Aldundiari dagokio haren eskumena".
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Auzitegi Nazionalak lau urteko espetxe zigorra eta urtebeteko zaintzapeko askatasuna ezarri die
Galder Barbado eta Aitor Zelaiari. Abokatuek helegitea aurkeztu dute, eta berehalakoan espetxera
sartu beharko ez diren arren, bi gazteen bizitzak zeharo baldintzatuta geratuko dira.

Mobilizazio jendetsuekin
erantzun diote Barbado eta
Zelaiaren aurkako epaiari
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Otsailaren 2an egin zen publiko Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteen aurkako epaia. Auzitegi Nazionalak 4 urteko espetxe zigorrarekin eta urtebeteko zaintzapeko askatasunarekin zigortu ditu
bi gazteak. Horrez gain, 10 urteko
inhabilitazio osoa ere ezarri diete.
Arabako Dura herrian “material
lehergarria” zuen bidoi batekin erlazionatutako Ertzaintzaren operazio baten barruan, 2019ko otsailaren 7an atxilotu zituzten Barbado eta Zelaia. Sei hilabete igaro zituzten kartzelan, eta bi urteren ostean, urtarrilaren 21 eta 22an izan
ziren epaituak Madrilen.
Fiskaltzak, 8 urteko espetxe zigorra eskatu zuen Barbado eta Zelaiarentzako, “helburu terroristekin” lehergailuak izatea egotzita.
Angela Murillo epaileak sinatutako sententziak “helburu terroristak” alboratu dituen arren, frogatutzat jo du bi gazteen eta Duran
aurkitutako bidoiaren arteko lotura. Ertzaintzak egindako atestatuak, 2014an Abetxukon, Agurainen eta Igorren egindako “kale
borroka” ekintzekin erlazionatu
zuen bidoia.
Helegitea eta mobilizazioak
Ankerkeriari STOP plataformako kideek agerraldi jendetsua eskaini zuten Gasteizen, sententziaren nondik norakoen balorazioa eskaintzeko. “Militantzia politikoaren kontrako” epaiketatzat
jo dute bi gazte arabarren aurkako auzia. “Beste behin ere, agerian
geratu da Espainiako Auzitegi Nazionalak euskal herritarrak epaitzeko duen zilegitasun eza” adierazi zuten.
Abokatuek helegitea aurkeztu

350 lagun inguru bildu ziren Amurrion iragan larunbatean eginiko mobilizazioan. Aiaraldea.eus

dute Auzitegi Nazionalean epaiaren aurka, eta aurreikuspenen arabera, Auzitegi Gorenean amaituko
da prozesua.
Bi gazteak ez dira berehalakoan
kartzelara sartu beharko, ez baitute, oraingoz, espetxeratze agindurik jaso. Halaber, Barbado eta Zelaiaren bizitzak zeharo baldintzatuta geratuko direla adierazi dute
defentsek; “astero epaitegian sinatu beharrari gehitu behar zaio
helegite prozesuak sortzen duen
ziurgabetasun egoera”.
Epaiaren aurkako protesta ugari egin dira azken astean. Otsaila-

Auzitegi
Gorenean
amaituko da
prozesua. Bi
gazteak ez dira
berehalakoan
kartzelara sartu
beharko

ren 4an Ernai gazte antolakundeak
ikastetxeetan paroak eta mobilizazioak deitu zituen Laudion eta
Amurrion, absoluzioa ez zen beste epairik onartuko ez zutela aldarrikatzeko.
Epaitegiaren aurkako ekintza
Protesta giro horretan Amurrioko epaitegia pintura gorriz erasotu zuten, eta gazte antolakundeak
hartu du bere gain ekintzaren egiletza. PP eta PSE-EE alderdiek erasoa salatu eta “gertaera bandalista” bezala kalifikatu dute.
Larunbat arratsaldean -otsai-

lak 6- burutu zen epaiaren aurkako mobilizazio nagusia Amurrion, Ankerkeriari STOP plataformak deitua. Goizean Laudion,
Urduñan eta Orozkon ere egin ziren elkarretaratzeak.
350 lagunetik gora elkartu ziren Amurrioko manifestazioan.
Amaiera ekitaldian azken asteetan jasotako babes eta elkartasuna eskertu zuten herri-ekimeneko kideek, eta hurrengo hilabeteetan ere bide berdinetik jarraitzeko d eia luzatu zuten: “Orain, inoiz
baino gehiago, Galder eta Aitor babesteko unea da”.
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Aiaraldea
COVID-19 pandemiak eragindako osasun eta mozorroekin apaintzeko zenbait ekintza egongo
segurtasun neurrien ondorioz, ez da kalejira dira tokian toki. Sorginlarren elkarteak “herri
eta jairik egongo eskualdean aurten. Alabaina, aratusteei” buruzko txostena osatu du.

Aratusteak Aiaraldean: kalejira
egitarauak atzera, mozorro
dinamikak “aurrera”
Testua izar
Mendiguren Cosgaya
Bereziak izango dira aurtengo
inauteriak. Aratusteetako mozorro lehiaketa guztiak bertan behera geratu dira koronabirusak sortutako pandemia dela-eta. Ondorioz, herri gehienetan ez dira jarduerak antolatuko.
Ikastetxeak dira nagusiki mozorro jaiei eutsi dieten zentro edo
eragile bakarrak. Horiek ere, ordea,
osasun eta segurtasun neurri guztiak barne hartuta gauzatuko dituzte".
Udalek atzera bota dituzte ohiko programak. Urduñan, Artziniegan, Okondon, Arrankudiaga-Zollon, Arakaldon, Laudion eta
Amurrion ez da ekitaldirik egongo. Orozkon, aldiz, tiktok lehiaketa antolatu du Udalak, Indumaren bidez.
Aiaran, ordea, bi tailer egongo
dira asteburuan. Adinaren arabera bereiztu dituzte saioak, baina
ordutegi bera izango dute: 17:0019:00. Larunbatean -otsailaren
13an- Veneziako maskarak, animalienak eta superheroienak egiteko tailerra antolatu dute 4-8 urte
bitartekoentzat Luiaondon. Igandean -otsailaren 14an- 9-15 urte artekoen txanda izango da, "photocallerako osagarri tailerra" egingo
dute, bat-bateko argazki tailerra oinarri hartuta. Aiarako Udalak adierazi duenez, parte hartzeko ezinbestekoa da aurrez izena ematea
info@aiarakoudala.eus helbidean
(izen-abizena, telefonoa eta adina
aipatu behar dira).
Eragileen ekimen solteak
Bestalde, badira dinamika propioak sustatu dituzten eragileak.
Aiaraldea Komunikabideak, esaterako, mozorroen argazki lehiaketa antolatu du laugarrenez. Otsailaren 16 arte aurkeztu ahalko dira

Aurten ez da mozorro kalejirarik egongo eskualdean. Argazkian, Urduñako iazko aratusteak. Antonio Muñoz

irudiak, eta irakurleek erabakiko
dute irudi irabazlea webguneko
boto sistema bidez. Saria Laudioko Iluntze tabernarako 50 euroko
afari bonoa izango da.
Aiara Dantza taldeak, berriz, Euskal Herriko aratusteak oholtzaratuko ditu otsailaren 27an Amurrio Antzokian. Urtero antolatzen dute ikuskizun bat, eta pandemiak entsegu eta emanaldiak
hankaz gora jarri dizkien arren,
lan berria aurkeztuko dute hilabeteko azken igandean. Ohi gisa,
bi emanaldi egongo dira, 16:30ean
eta 19:00etan.

Sorginlarrenek
herri aratusteen
inguruko
txostena osatu
du, baina
informazio
bilketarekin
jarraituko
dute unitate
didaktikoa
sortzeko

Sorginlarrenek, bestalde, herri
aratusteen inguruko txostena osatu du, Arabako gaiekin. "Herri desberdinetako esperientziak eta ohiturak berrartu ahala horien atzean
dauden balioak landu ditugu" azaldu du Ander Fernandez Montalbanek. Gida liburua irekia da, informazio bilaketa egin dute, "baina moldaketak egingo ditugu hurrengo urteetan zehar, ahalik eta
osatuena uzteko txostena".
Arabako 6 pertsonaiaren istorioak eta funtzioak kontatzen dituzte bertan, besteak beste. "Hezkuntza formalean lanketa egiteko

ziklo desberdinetarako ariketak
proposatzen ditugu, baita bestelako eremuetan baliatzekoak ere:
Guraso Elkarte, aisialdi talde, gazteleku, gaztetxe eta abarretan aplikatu daitezke". Aurera begira, tokiko aratusteen inguruan sakondu
nahiko lukete. Hargatik, sorginlarren@gmail.com helbidera informazioa bidaltzeko eskaera luzatu
dute.
Kirikiño Aisialdi Taldeak, azkenik, gastronomia edo sukaldaritza
tailerrera egokitu du bere jarduera,
"negu amaierako tostadak" egiteko
errezeta proposatuta.
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Arrankudiaga-Zollo

Aiaraldea
‘Xarmant’ txakolina, New
York Times egunkariko
sailkapenean
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Aitortza esanguratsuak jaso
dituzte Aiaraldeko bi txakolinek. Artomaña Txakolindegiko 'Xarmant' ardoa New York
Times egunkarian agertu da,
20 dolarretik beherako munduko 20 ardori buruzko artikuluan. “Egunkari horren arabera, 'Xarmant' da ardo onenetariko bat kalitatearen eta
prezioaren arteko harremanari dagokionez”, azaldu du Jose
Antonio Merinok, Arabako Txakolina jatorrizko izendapeneko
idazkariak.

Astobiza Txakolindegia
Astobiza Txakolindegiko
'Malkoa' edariak, bere aldetik,
zilarrezko sailkapena jaso du
Decanter aldizkarian, 93 punturekin, Espainiako Estatuko
ardo zuriei buruzko artikulu
batean.
Inoizko uzta oparoena jaso
zuten iaz Aiaraldeko upategiek.
714.000 kilo inguru jaso zituzten (2019an baino %57 gehiago), eta 655.000 txakolin botila inguru ekoiztea ahalbidetuko die horrek. Hala ere, biltegiratze arazoak sortu dizkie horrek, salmentak txiki direlako
pandemiaren ondorioz.

Hasi da Oxinburuko obra,
Arrankudiagak erabilera
anitzeko eraikina izateko

ANE MIRANDA AIZ
HAURRESKOLAK PATZUERGOKO
LANGILEA

Haurreskolak Patzuergoa
borrokan
LAB, Steilas eta ELAk deituta, Haurreskolak Partzuergoko langileak greban hasi gara ikasturte honetan, gaur
egun bizi dugun egoera batere erraza ez izan arren.
Urtarrilean hainbat mobilizazio egin genituen eta otsailean jarraipena izango dute greba deialdiek, gerentearen
aldetik jasotako erantzun eta borondate ezagatik.
Haurreskolen etorkizunaren aldekoa da egun planteatutako greba hau eta begiak zabaldu behar ditugu benetan gauden egoera jasanezina ulertu ahal izateko.
Hau da, funtsean, eskatzen duguna: lan hitzarmena
betetzea eta lan hitzarmen berria abian jartzeko negoziazioa, Haurreskolen doakotasuna, Hezkuntza Sailean
integratzea, langileak egonkortzea eta aurrekontuak handitzea.
Haurreskoletako langileek hirietan mobilizazioak burutu ditugu orain arte. Baina Aiaraldeko Haurreskoletako
langileak Amurrion burutu ditugu gureak, mugikortasun
arazoagatik eta gure inguruko familiek aldarrikapenetan
parte hartzeko aukera izan dezaten.
Jarritako oztopo guztien gainetik (zerbitzu minimoak...)
ezin izan dute mobilizazioetan parte hartu duten langile,
familia eta udalen aldarrikapen eta borroka geldiarazi.
Guztion artean indarrak batzen ari gara, oraingoan
konponbide bat nahi eta behar dugulako, eta gerentziaren aldetik erantzun bat jasotzea espero dugulako. Haien
jarrerak kezkatu egiten gaitu, gure etorkizuna kolokan
jartzen duelako.
Aurrera jarraituko dugu eta espero dezagun zerbaitetarako balio izatea, asko baita bidean uzten ari garena.

Urtarrilaren amaieran hasi ziren eraikina atontzeko obrak. Arrankudiaga-Zolloko Udala

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Oxinburu proiektua errealitate bihurtzear da. Gizarte eta
kultura erabilerarako azpiegitura berria izango du urte
amaierarako ArrankudiagaZollok. Jarduerak antolatzeko eraikina izango dute herritarrek aurrerantzean, "eta
egungo eskaintza soziokulturala handitzea ahalbidetuko du". Hala jakinarazi du tokiko erakundeak, ohar bidez.
"Gaur egun kultur eta gizarte
jarduerak alokatutako lokaletan, eskolako geletan, udaletxeko biltegian edo kirol instalazioetan zein esparru irekietan egiten dira. Eraikin
berriak ekimen horien zati
bat hartu ahalko du, baita eskaintza soziokulturala handitu ere".
Hainbat eremu eta espazio
egokituko ditu Udalak solairutan, Txutxi Ariznabarreta alkateak azaldu duenez.
Batetik, ikasgela, liburutegi

edo ordenagailu gela egongo
da. Bestetik, tailer edo jarduera fisikorako gunea. Halaber,
sukaldea ere ipiniko dute. "Auditorioak kontzertu, antzerki,
hitzaldi eta abarretarako eszenatokia izango du. Beheko
solairuan, bestalde, hirugarren adinekoen parte hartzea
sustatzeko eta belaunaldien
arteko harremanak errazteko
gune bat egongo da". Zentzu
horretan, herriko elkarte eta
taldeen jarduerak sustatzeko
eremu izatea nahi dute.
Finantzaketa zabala
Obraren au r rekontua
1.317.981,80 eurokoa da. Finantzaketaren zati handiena
udalak hartuko du bere gain,
mailegua eskatuta. Lanak Artzamendi S.A enpresak gauzatuko ditu, eta 2021ean hasi eta
amaitzea aurreikusi dute.
Bi diru-laguntza eskuratu ditu Arrankudiaga-Zolloko Udalak horretarako. Batetik, eraikinak ur beroa izateko
instalazio geotermikoa izate-

ko 200.000€ eskuratu dituzte Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko LEADER programari esker, Europar Politiketako
Zuzendaritzak ere babestua.
Bestetik, energia berriztagarriei esker, Bizkaiko Foru Aldundiak 61.102,58€ bideratuko ditu Oxinburura, klima aldaketaren arloko jardueretarako diru-laguntzen deialdiaren barruan.
Auzokideei deia
"Obrak eragingo dituen eragozpenen aurrean pazientzia
eta kolaborazioa eskatzen dizuegu auzotar guztioi", azpimarratu du udalak. Oharra
helarazi diete lanek eragingo dituzten moldaketekin.
Zehazki, ondorengoak dira eskakizunak: Ibilgailuek Oxinburu inguruan ez aparkatzea,
Elexaldeko zirkulazio moldaketak errespetatzea eta aldi
baterako desagertuko diren
aparkalekuak kontuan hartzea.
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Artziniega

Aiara

2,18 milioi euroko
Opellorako Txabarri auzotik
aurrekontua izango
eskolara joateko autobus garraio
du udalak, iaz baino
eza salatu dute gurasoek
36.000 euro gutxiago
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya

Alde zaharreko sarbidea hobetuko dute, besteak beste. Aiaraldea.eus

Testua Izar
Mendiguren Cosgaya
2.186.563,08 euroko aurrekontua izango du aurten Artziniegako Udalak, iaz baino
36.000€ gutxiago. Arabako
Foru Aldundiko diru-laguntzaren zenbatekoa ere badakite dagoeneko, 942.921€. Joseba
Vivanco alkateak azaldu duenez, iaz baino 100.000€ gutxiago izango ditu orotara tokiko erakundeak.
Inbertsioetara bideratuko
dute diru gehiena, eta ondorengo lanak gauzatuko dituzte aurten: Ur-saneamenduaren sarea berritzea, Gordelizera ura eramateko sarea egokitzea, Dorre-hotelaren eraikinaren atonketa, Arteko Landako
komunen berriketa eta informazio panelak jartzea bertako
zuhaitzak ezagutarazteko, Eskolako argiztapen sistema aldatzea eta haurreskolako estalgunea konpontzea, frontoiko eta futbol zelaiko argiztapen
sistema berritzea, Alde Zaharrerako sarbidea hobetzea eta
udalerriko ibilbideak seinalizatzea.
Gizarte langilearen jarduna
handitu egin dute jada, Vivancoren hitzetan: "Oso garrantzitsua da guretzat 2.5 egunez egotea gizarte langilea, baita 3.000
euroko partida berri bat gehitzea larrialdi laguntza berezietarako". Horrez gain, arkitekto
eta aparejadorearen kontratua
handitu dute, astean bi orduz.

Bestelako egitasmoak ere jakinarazi dituzte. Udalbiltzak,
esaterako, kultur egitasmo
euskaldun bat sustatuko du
Artziniegan, Euskal Herriko
beste 20 tokitan bezala. "Kultura Etxeko erreforma proiektuaren erredakzioa ere aurten
egingo dugu, eta Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
esleipena ere".
Alkatearen hitzetan, Artziniega hobetzeko jarraituko
dute lanean: "Parte hartzerako hainbat bide zabaldu nahi
ditugu, Antzinako merkatutik
hasi eta kiroldegiaren etorkizuna erabakitzeraino, komertzio eta turismoaren sustapen
planak ahaztu gabe". Bestalde,
Artziniega Museoa fundazio
bilakatzeko bidea ere jorratuko dute Arabako Foru Aldundiarekin eta Artea Etnografia
Elkartearekin, "bideragarritasuna bermatzeko".
EAJren kritikak
EAJk, bere aldetik, prentsa
oharra atera du jeltzaleen zenbait proposamen aintzat hartu
ez direlako: "Ez dugu anbiziorik
ikusten Artziniegaren etorkizun, erronka eta berrikuntzarekiko; ezta gure herriak eboluzio eta etengabeko hobekuntza
arloan izan behar dituen erronka garrantzitsuekiko ere".
Aurrekontuak iragan udalbatzan onartu ziren, proposamenaren aldeko EH Bilduren 5 botorekin, eta EAJren kontrako 3
bozekin.

"Egoera onartezina da, baita
administrazioak daukan axolagabekeria ere", adierazi du Aritza Arrazuria opellorarrak. Txabarri auzokoa da bera, eta 2 ume
ditu. "Aspalditik ditugu arazoak
Etxaurren Ikastolako garraio zerbitzuarekin, Opellorako bidea ez
omen da egokia 'txiki bus' bat
igotzeko", adierazi du. Arrazuriaren ustez, errepidea zabala
eta segurua da, "egunero ibilgailu mordoa doaz gure auzotik gorago dauden lehen sektoreko industrietara, 31 tonako kamioiak
ere pasatzen dira bertatik; eta, aldiz, txiki bus batek igotzeko arazoak omen ditu".
Arrazuriarena bezala, badira
beste zenbait familia egoera berean, azpimarratu duenez. “Administrazioari ahoa betetzen zaio landa eremuen berreskurapenean dagoela esaten, baina errealitate krudela beste bat da”.
Irtenbide gisa, 800 metrora duten geltoki bat proposatu diete,
“beste aukerarik eman gabe”. Alabaina, geraleku horrek ez du markesina ez klimatologiatik babesteko azpiegiturarik, “eta hori ez da larriena: oinez joan behar gara nahiko aldapatsua den bidetik 5 urteko bi umerekin, 2 urteko beste haur

Etxetik 800 metrora mugitu behar dira autobusa hartzeko. Aiaraldea.eus

batekin eta 9 hilabeteko jaioberriarekin”. Horrez gain, galtzadak
ez du espaloirik ez argiztapenik
ere: “Gainera, euria zein eguzkia
egonda, lupetzez betetako berdegune batean itxaron beharko dute
autobusa heldu arte; eta gero, bueltan, arazo berbera dute”.
Hezkuntza araudia
Afera, baina, hezkuntza eremukoa da; eta ondorioz, Aiarako Udalak ez du esku hartuko.
“Hezkuntza delegaritzak ezartzen
ditu eskola garraioko irizpideak”,
aipatu du Gentza Alamillo alkateak.
Cuadrabus ari da uneotan zerbitzu hori kudeatzen. Idoia Cuadrak
Hedabideari argitu dioenez, “Aiara osoan badira halako kasu gehiago, etxe edo baserri asko daude

egoera beragatik ezin bertaratuta”.
Araudia eta legea, ordea, Hezkuntza Sailak jartzen ditu. “Arazo hori
beti egon da, eta gurasoei dagokie
topalekuetara ikasleak eramatea.
Hezkuntza araudiak dio herrietan
geralekuak egon behar direla eskolako garraio zerbitzua bideratzeko”.
Opelloran bezala, Beotegin,
Izorian edo Menagarain antzeko egoerak bizi dituzte, Cuadrak
erantsi duenez. “Opellorako kasuan, Ertzaintzaren txostenak
arriskutsutzat eman zuen geralekurako errepide eremua. Horrenbestez, nork hartuko du ardura bertaraino igotzeko? Horregatik planteatu da Opelloran gune
hori. Beste autobus konpainiak lanean aritu direnean ere arazo bera
egon da, ez da gure enpresaren erabakia izan”.

Irisgarritasun Plana
eguneratzeari ekin dio udalak
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Udalerriko Irisgarritasun Plana
berritzeari ekin dio Aiarako Udalak. Proiektuaren idazketa esleitu
du tokiko erakundeak, 11.495 euroren truke.
Bertan jasoko dituzte irisgarritasun arloan emandako aurrerapenak eta dauden beharrak. Horretarako beharra zegoela nabarmendu du udalak, mota horretako azken dokumentua 2007koa
delako. “Tresna honi esker, oztopo arkitektonikoak kentzeko jarduera-ildo nagusiak eman ahal

izango zaizkio udalerriari, bai eta
jarduketa berriak 'guztiontzako
diseinuaren' irizpidearen arabera egiteko jarraibideak ere”.
Gentza Alamillo alkateak azaldu duenez, dokumentu horrek
ahalbidetuko du “altzarien, eraikinen eta zentro publikoen egungo egoera” zein den jakitea. Modu
horretan, dauden beharrak identifikatuko dituzte, gero Eusko
Jaurlaritzan irisgarritasuna hobetzeko diru-laguntzetara aurkeztu ahal izateko, plan bat izatea
funtsezko baldintza baita deialdi
horietara aurkezteko.
Lan hori administrazio batza-

rrekin elkarlanean egingo dela
nabarmendu du gobernuburuak:
"Lan hori sakon egitea nahi dugu,
eta, horretarako, kontratatutako
enpresa Aiarako Administrazio
Batzordeetako presidente guztiekin harremanetan jarriko da,
dauden behar guztiak bilduko dituen inbentario oso bat diseinatzeko". 23 administrazio batzar
ditu guztira Aiarak; Luiaondo da
populatueta eta Arespalditza, aldiz, hiriburua. Horregatik, ordezkaritza-organo horiek “funtsezko eginkizuna dute” udalerriaren
garapenean eta aurrerabidean, alkatearen hitzetan.
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Urduñako ekoizle eta
baserritarrek online
denda bat izango dute
aurrerantzean

Urduñako 8 baserritarren produktuekin hasi dute online salmentarako web orrialdearen ibilbidea. Urduñako Udala

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Eskualdeko baserritarren
produktuak online saltzeko
prestatutako web orrialdea
aurkeztu dute Urduñako Zaporeak elkarteko kideek. Bezeroei zerbitzu zuzena eskaintzea da proiektuaren helburua,
"eskualdeko merkatuetan edota denda txikien bitartez erosi ezin badituzte, produktuak
etxean jaso ahal izateko.

Intervegas taldeak sustatutako Espainiako Estatuko 'Huerta
Proxima' ekimenaren barruan
kokatuta dago proiektua. Ekimenak beharrezkoak diren baliabideak eskaintzen dizkie tokiko ekoizleei, euren produktuen salmenta zuzena egin dezaten.
Bide urratua
Urduñako proiektuaren ernamuina, baina, lehenagotik
dator. COVID-19ak eraginda-

ko pandemiak baserritarren
merkatuak itxiarazi zituen,
eta egoerari buelta emateko
asmoz WhatsApp taldea jarri
zuten abian Urduñan, baserritarren produktuen salmentak
aurrera jarrai zezan. Talde horren arrakastatik egin dute salto plataforma digital berrira.
Atariak 8 baserritarren produktuekin ekin dio ibilbideari, baina espero dute tokiko ekoizle gehiago batzea hurrengo aste eta hilabeteetan.

Artziniegako
saneamendu sarea
hobetzeko lehen
pausoak, abian
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Artziniegako hondakin-urak
Gueñeseko araztegira garraiatzeko azpiegitura eraikitzeko lehen pausoak eman ditu
URAk. Artziniegako saneamenduaren alternatiben azterketa eta eraikuntza-proiektuaren erredakzioa esleitu berri du
agentziak, 93.970 euroren truke. Kontratatutako enpresak 8
hilabeteko epea izango du dokumentua osatzeko. Proiektu
horrek Artziniegako hondakinurak Gordexolaraino nola eraman zehaztuko du, gero hortik Gueñeseko araztegira eramateko.
Joseba Vivancok positiboki
baloratu du proiektua abian
jarri izana. Artziniegako alkateak gogoratu du proiektuak 2 hamarkada daramatzala mahai gainean, lehen dokumentua 1999. urtean erredaktatu zelako. “Iragan legealdian
udalbatzak aho batez onartu
zuen gure hondakin-urak tratatzeko Godexolaraino kolektore bat tratatzea eta hortik urak
Gueñeseko araztegiraino eramatea. Aldundiak, ordea, Artziniegan araztegi bat egitea
proposatzen zuen. Baina hamar urte hauetan URAk ez du
proiektu hau abiatzeko inolako
pausorik eman, bere erantzukizuna den arren”.

Hala ere, “tunelaren osteko
argia” ikusten hasi direla gehitu du Vivancok. “2019. urte
amaieran bi aldiz bildu nintzen URAko zuzendariarekin
Eusko Jaurlaritza proiektu honetan behingoz inplikatzea eskatzeko. Baina gero pandemia
etorri zen, hauteskunde autonomikoak egon ziren eta URAko zuzendaritza aldatu zen”.
Toño Aiz laudioarrak hartu
zuen orduan agentziaren gidaritza. “Iragan udazkenean Aizekin bildu nintzen, eta 2021. urtean proiektua Gordexolako alternatibara egokitzeko konpromisoa helarazi zidan, eta hala
izan da”.
Errekara zuzenean
Gauzak hala, emandako pausoa “beharrezkoa eta garrantzitsua” izan da, alkatearen esanetan. Nabarmendu duenez, hondakin-urak errekara botatzen
dira orain, eta udalak 15.000
euro ordaindu behar dizkio
horregatik urtero Iparraldeko
Konfederazio Hidrografikoari. “Gainera, aurten legez derrigortuak egongo gara partida ekonomiko bat gordetzera analisiak egiteko hondakinurak isurtzen diren puntuetan”. Ondorioz, eginiko apustua
“behin betikoa” izatea espero
du gobernuburuak, “ingurugiro arazo larri hau datozen urteetan konpondu ahal izateko”.

Ez da prozesiorik egongo
Urduñan Aste Santuan
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
COVID-19 birusak eragindako
pandemiaren ondorioz, aurten
Aste Santuko prozesiorik ez egitea erabaki du Urduñako Kristoren Eskola Santuak. "Pandemiaren zorigaitza medio, bertan

behera utziko ditugu bide publikoetan antolatzen ditugun ekintza eta ospakizun guztiak". Elizkizunei dagokienean, osasun egoeraren arabera gauzatuko dituzte,
aurreratu dutenez, "indarrean dagoen osasun araudia errespetatuz". Edozelan ere, egun horiek intentsitate eta onura berdinekin

bizitzea izango da eragile kristauaren xedea, "ahizpa eta anai
guztiak gonbidatzen ditugu, fededunak oro har, eguneroko ospakizun liturgikoak modu berri
batean ospatzera, bereziki Hiruko Sakrokoak".
Iaz ere ezin izan ziren kaleetara
atera prozesioak ospatzera.

Ibaira botatzen dira Artziniegako hondakin-urak. Arteko Gure Ama Ikastetxea
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“Tiktoken
Instagramen baino
gehiago erakusten
duzu nolakoa
zaren”

ANDREA SANCHEZ MORENO (Laudio, 2003)
KONFINAMENDUAREN ERDIAN HASI ZEN TIKTOK-EN
BIDEOAK IGOTZEN. IKUS-ENTZUNEZKO HORIETAKO BAT
BIRALA BILAKATU ZEN, ETA ORDUZ GEROZTIK EGUNERO
DAGO SARE SOZIAL HORRETAN.

Testua eta argazkia
Txabi Alvarado Bañares
Duela gutxi hasi zinen Tiktoken bideoak egiten,
baina bertan egin duzun bideo bat birala egin da.
Nolatan?
Nik Tiktoken bideoak grabatzen nituen lehen, baina
dibertitze hutsagatik. Nire kabuz edo lagunekin egiten
nituen, playbacka egiten edota antzezten.
Baina egun batean gauza bat gertatu zen. Oso ondo
gogoratzen dut. Igandea zen. Nire aitarekin eta bere
emaztearekin nengoen eta txantxa bideo bat grabatu
genuen, familia-giroan, oso abesti inozoarekin. Orduan
galdetu nion: “Imajinatzen duzue bideo hau birala
bihurtuko balitz?”.
Afaltzera joan ginen eta ondoren bideoak 3.000
ikustaldi zituela ikusi nuen, baina handik gutxira 10.000

ziren. Lo egitera joan nintzenean 200.000 ikustaldi
zituen eta hiru egunetan 1,7 milioi baino gehiago izan
zituen. Nire familia zur eta lur geratu zen. Nire aitak
esan zidan: “Milioi bat pertsonak ikusi naute pijaman
dantzatzen?”.
Ordura arte nire bideoek ez zuten 5.000 bisitaren
langa gainditzen. Baina horri esker aurrerantzean bisita gehiago izan ditut, eta jarraitzaile kopurua ere igo
egin da, 52.000 inguru ditut orain.
Zergatik uste duzu izan zuela arrakasta bideo horrek?
Zaila da jakitea bideo batek Tiktoken arrakasta zergatik duen. Denbora asko igaro dezakezu bideo bat
prestatzen, baina gero Tiktokek agian ez dio jendeari
erakusten. Kontrara, ikus-entzunezko oso sinple bat
plazaratu dezakezu -nik nire familiarekin egin nuena
bezalakoa, adibidez- eta birala bilakatu daiteke.

Frustragarria izatera iritsi daiteke, asko landu duzun
bideo batek bisita gutxi izan ditzakeelako. Teoria asko
daude sare sozial honen inguruan. Jende askok dio
kontua blokeatzen dizutela edo dirua irabazteko aukera aktibatzen duzunean bisitak jaisten dizkizutela
dirurik ez irabazteko. Ez dakit, oso ausazko kontua da.
Jarraikortasuna da garrantzitsuena.
Beste sare sozial batzuk ere erabiltzen dituzu. Zerk
egiten du Tiktok berezi?
Lehen Tiktok Musical.ly izeneko plataforma zen,
izenez aldatu zuten arte. Hasieran ez nuen sare sozial
hori gustuko. Baina iazko udan bideoak igotzen hasi
nintzen, inolako pretentsiorik gabe, baina gustua hartu nion.
Orain maiztasun zehatz batekin egiten dituzu, ez?
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Bai, beharrezkoa da jarraikortasun apur bat izatea,
jarraitzaileak aspertu egiten direlako bestela. Nik denbora gehiago atera beharko nuke, astegunetan ez naizelako iristen, orduak falta zaizkit. Egunean bat edo bi
igotzen ditut, baina gehiago igo beharko nituzke.
Exijentzia handiko sare soziala da. Hiru egun igarotzen
badituzu ezer igo gabe, jarraitzaileak galtzen dituzu,
jarraitzea bezain erraza delako jarraitzeari uztea.
Eduki orijinalak pentsatu behar dituzu edo, beste
norbaiti kopiatuz gero, gai izan behar zara zure ukitua
emateko.

Tik Tok geratzeko etorri de sare soziala dela uste
duzu, beraz?
Bai. Jende askok pribatuki erabiltzen du sare sozialak,
bideoak berarentzako eginez, argitaratu gabe. Instagram
“lehen sare soziala” da, beti hor egongo dena, ohikoena.
Baina geroz eta jende nagusi gehiago ari da Tik Tok
erabiltzen, eta geroz eta pertsona gehiago dira sare
sozial horren alde egiten dutenak, Instagram ordez.
Oso entretenigarria da, eta hitz egiteko aukera ematen
dizu. Instagram asko estatikoagoa da.

Zer nolako edukiak egiten dituzu?
Nire bideo gehienek -%80 inguru- reggaetoi musika
daukate. 'Point of view' motako bideoak ere egiten
ditut, zeintzuetan egoera ugari antzezten ditudan.
Bisita ugari izaten dituzte mota horretako bideoek.
Tik Token topatzen ditudan ideiak nirera ekartzen
saiatzen naiz, nire ukitu pertsonala emanez, jendeari
nik nahi dudana transmititzeko.

“Aitak galdetu
zidan: ‘Milioi
bat pertsonak
baino gehiagok
ikusi naute
pijaman
dantzatzen?”

Jarraitzaile asko dituzu eta milioika pertsonek
ikusi dituzte zure bideoak. Baina, era berean, Laudion
ez zara oso ezaguna. Kontraste handia da?
Ume txiki batzuk harritu egin dira ni ikustean, 'Tiktokerra' naizela konturatu direlako. Baina tira, egia da
tiktokerra naizela baina ez naiz ospetsua. Hego Amerikan jarraitzaile asko ditut eta bertara joatea eskatu
didate batzuetan. Baina hemen, Laudion, ez dut horrelako famarik nabaritzen. Batzuek badakite tiktoken
jarraitzaile asko ditudala, baina normalizatu egiten
dute, ez naizelako ezertan aldatu.
Pandemia erdian hasi zinen Tiktok erabiltzen.
Koronabirusak izan du eraginik sare sozial horren
erabileran?
Lehen bideoak konfinamenduaren erdian igo nituen.
Tiktoken sartzen zarenean denboraren nozioa galtzen
duzu, oso bideo labur eta anitzak agertzen zaizkizulako pantailan. Oso erraza da bideoak elkarbanatzea, eta
pertsona batzuk oso ezagunak bilakatu dira. Nik ez
dakit nola lortu dudan arrakasta. Saiatzen naiz gauza
propioak egiten. Zuzenekoak ere egiten ditut, eta jarraitzaile asko lortzen dituzu horrela, eta dirua ere lortu
dezakezu. Jendeak gauzak galdetzen dizkizu, erantzuten duzu... Barre batzuk botatzeko balio du.

“Egia da
dirua irabazi
dezakezula,
baina diru eta
energia asko
inbertitu behar
duzu”

Edukiak sortzea edo jarraitzaileei erantzutea, zerk
eskatzen dizu denbora gehiago?
Lehen komentario gehiago erantzuten nituen eta
aktiboago nengoen jarraitzaileekiko. Baina egia da
bideoak igotzen zoazen heinean mezu asko errepikatu
egiten direla, oso errepikakorrak bilakatzen dira. Horregatik, komentario ezberdinak edo landuak erantzutera
mugatzen naiz.
Harreman berezia garatzen duzu jarraitzeekin, batzuk
oso leialak direlako, beti daude hor.
Arrakasta lortzen ari zara. Bideoengatik dirua irabazten hasi zara?
Duela gutxi 18 urte bete nituen eta bideoen truke
dirua irabazteko aukera aktibatu nuen. Instagramen
bisitari gehiago ditut, eta denda batzuek eurekin elkarlanak egitea proposatu didate, adibidez. Badut interesa Tiktoken aritzean. Egia da dirua irabazi dezakezula,
baina diru eta energia asko inbertitu behar duzu. Une
honetan ez dut helburu moduan Tiktok ogibide bilakatzea, etorkizunean dudan harreraren arabera ikusiko dut.
Familiak begi onez ikusten du ni Tiktoken aritzea.
“Gustuko baduzu, aurrera”, esaten dit aitak, baina
zaletasun moduan mantenduta betiere, lehentasuna
eman gabe.

“Frustragarria
izatera iritsi
daiteke,
asko landu
duzun bideo
batek bisita
gutxi izan
ditzakeelako”
“Tiktoken
sartzean
denboraren
nozioa galtzen
duzu”
Instagramek postal itxura handiagoa du?
Bai. Instagram zure ispilu bat da, jendeari erakutsi
nahi diozun ispilua. Tik Token, aldiz, etxeko arroparekin agertu zaitezke, gehiago erakusten duzu nolakoa
zaren. Hitz egin dezakezu, zure esperientziak kontatu...
Beldur gutxiago ematen dizu hori bertan egiteak.
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“Mozorrotzeak
animoa altxatzen
lagundu dit,
baita bizitzako
unerik
zailenetan ere”

AMURRIOKO INAUTERIETAN EGON DEN OROK IKUSI DU INOIZ MATERIAL BERRERABILGARRIZ
EGINDAKO MOZORRO IKUSGARRI BEZAIN MISTERIOTSU BAT. CASILDA

MARAÑON CALLEJA

(Kripan, 1948) DA MASKARA KOLORETSUEN ATZEAN EZKUTATZEN DEN PERTSONA.
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Nondik datorkizu mozorroekiko afizio hau?
Betidanik maite izan dut mozorrotzea, oso saltsera
naiz eta sormena oso gogoko dut. Nire herrian, Cripanen,
trapu zaharrez mozorrotu izan gara beti, etxean aurkitzen genuen edozein materialekin. Azalorez egindako soinekoak ere jantzi ditut inoiz! Seme alabei ere
betidanik egin izan dizkiet mozorroak ikastolara joateko.
Gainera, nik beti esaten dut, mozorrotzeak bizitzako
momentu askotan animoa altxatzen lagundu egin
didala ere. Mozorro handi eta landu hauen afizioa,
ordea, 1997an hasi zen. Alfredo semeari plastikozko
edalontziz egindako mozorro bat prestatu nion eskolara eraman zezan. Oso polita zen, ni oso harro nengoen
egindako lanaz, semeari uste dut ez zitzaiola hainbeste gustatu. Hain nengoen pozik egindako mozorroarekin niretzako beste bat egitea erabaki nuela, berdina
baina handiagoa. Desfilatzera atera nintzen eta lehenengo saria lortzeko “zorte txarra” izan nuen, bizitza
izorratu zidaten (barreak). Geroztik urtero egin dut
horrelako mozorro puzka bat, edo gehiago!
Material berrerabilgarriekin egiten dituzu zure
mozorroak.

Bai, hori da jantzien oinarria. Mozorroen sinadura
da. Urte guzti hauetan zehar mota guztietako materialak erabili izan ditut. Plastikozko botilak, zaku zaharrak,
eskopetetako perdigoiak... Duela urte batzuk maskarak
erabili nituen, senide batek osasun arloan egiten baitu
lan eta pila bat ekarri zizkidan. Aurtengo inauterietarako ez litzateke mozorro eskasa!
Zenbat denbora behar duzu mozorro bat egiteko?
Auskalo! Ez dut kalkulatzen, baina ni ez nau inoiz
zezenak harrapatzen. Denboraz hasten naiz jantziak
prestatzen, beti izaten dut ideia bat edo beste buruan,
eta inauteriak pasa orduko hasten naiz hurrengo urtekoetan pentsatzen.
Nolakoa da prozesua?
Ditudan materialetan pentsatzen hasten dut prozesua,
hori da lehenengo urratsa. Etxean edalontzi asko ditudala? Bada aurtengo mozorroa edalontziekin! Tapoiak
ditudala? Tapoiekin orduan.
Behin materiala aukeratuta, mozorroaren hezurdura
egiten dut, hori ere birziklatutako materialekin. Normalean plastiko berezi bat erabiltzen dut; fabrikan lan
egiten nuenean zakarrera bota behar zituzten bobina
pilo bat berreskuratu nituen. Oso material moldagarria
da.
Bukatzeko, apaingarriekin betetzen dut jantzia. Soi-

nekoaz aparte, kapela bat eta poltsa bat egiten ditut ere.
Hilabete falta denean, hankaz gora jartzen da etxea,
birziklatutako materialak nonahi. Horregatik ez dut
alfonbrarik etxean, etxe bat baino gehiago tailer bat
dirudielako. Eskerrak familiak nire afizioa ondo ulertzen
duen!
Josteko abilezia ezinbestekoa izango da, ezta?
Ni oso pertsona kreatiboa naiz, eta asko gustatzen
zait jostea. Ez naiz jostun profesionala baina baditut
nire ezagutzak. Urte asko eman ditu josteko akademia
batean, fabrikatik bueltan joaten nintzen klaseak jasotzera, etxe ondoan baitzegoen.
Mozorrogintzari eskaini diodan denbora guztiarekin
lau unibertsitate karrera egin nitzakeen.
Mozorro lehiaketetan ere arrakasta handia izan
dute zure mozorroek.
Zer egingo diot nik, nire mozorroak oso gustuko ditu
jendeak (barreak)! Amurrion askotan irabazi izan dut
lehenengo saria, eta Gasteizen ere arrakasta handia
lortu nuen.
Gasteizen bost urtez jarraian irabazi nuen sari nagusia. Familia gaixoa, sekulako eguraldi kaskarrarekin
igoarazten nituen, niri konpainia egiteko. Foru Plazan
desfilatzen genuen, eta egundoko hotza egiten zuen
normalean. Aurrekoan, Galder eta Aitorren aurkako
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epaia publiko egin zenean, Ankerkeriari STOP plataformak agerraldia egin zuen Gasteizko Foru Plazan, nola
aldatzen diren gauzak. Gasteizen, ordea, lehiaketaren
oinarriak aldatu zituzten. Konpartsaka ateratzen dira
kalejiran eta kendu egin zuten sariketa indibiduala.
Gasteizko inauterietara joateari utzi nion, Bilbora joaten
hasi nintzen, eta bertan ere irabazi!
Aurtengo inauteriak nola bizi dituzu?
Aurtengoak? Oso triste, ez direlako ospatuko. Desfilean
atera behar nuen jantzia etxeko sotoan daukat, amaitu
gabe oraindik. Egiteari utzi nion inauteriak egingo ez
zirela jakin nuenean. Plastikozko botilekin egindako
loreekin apaindu nahi nuen. 32 urte eman ditut mozorrotzen, eta aurtengo honetan, birus madarikatu honen
erruz etxean geratu beharko naiz.
Lagunek esaten didate animatzeko eta mozorrotzeko.
Anaiaren mozorro bat dut erdi prest kalera ateratzeko,
baina umorea izan behar da mozorrotzeko, saltsan
ibiltzeko, kaletik jira eta bira ibiltzeko. Nik bihurrikeria
hori dut gogokoen. Orain arratsaldeko 20:00etan etxean
egon behar bagara, ba ez du merezi!
Datorren urteetarako, ordea, jantzi berrien ideiak

“73 urterekin,
baina
inauterien
saltsan kaletik
ibiltzeak
sekulako
bizipoza
ematen dit!”

Urte andana darama Casilda Marañon Callejak eskuz mozorroak egiten eta desfileetan parte hartzen. Aiaraldea.eus eta C.M.C.

pilatzen ari naiz; ea desfilatzeko aukerarik dugun, eta
sotoan dudan jantzi hori kalera atera dezakedan, oso
gutxi falta baitzaio. 73 urterekin, baina inauterien saltsan
kaletik ibiltzeak sekulako bizipoza ematen dit!
Aldarrikapena uztartu duzu askotan mozorroekin.
Bai, zalantzarik gabe! 1999an, Espainiako Estatuak
EGIN egunkaria bahitu zuenean, egunkariko zatiekin
egindako mozorroa jantzi nuen desfilatzeko, “EGIN
kalean” deitu nuen mozorroa. 2018ko inauterietan ere
Alfredo semearen eta Julen Amurrioko gaztearen espetxeratzea salatzeko mozorroarekin atera nintzen kalera. Animoz baxu nenbilen orduan, ez nuen desfilatzeko
inolako asmorik, baina semeak esan zidan bai ala bai
atera behar nintzela kalejirara. Azken unean prestatu
nuen jantzia baina oso itxuroso geratu zen.
Beste askotan ere, mozorroekin batera, emakumeon
aldarrikapenak atera izan ditut kalera. Martxoaren 8tik
oso gertu egon ohi dira inauteriak, ez dut borroka feminista goraipatzeko aukera bat galduko! Bat baino gehiago haserretu egin izan da mozorroetan aldarrikapenak
sartzeagatik. Ni ez naiz isilduko, eta kexatu diren askori kargu hartu diet, izorratu daitezela!

2021/02/10
2021/02/23

“Aurtengo ekitaldia Euskal Herriko
inauterien inguruan egingo dugu”. Iraia
Aspuru Aiara Dantza taldeko kidearen hitzak
dira, emanaldia iragarri berritan. Otsailaren
27an izango da hitzordua Amurrio Antzokian,
eta bi saio aurreikusi dituzte: 16:30ean eta
19:30ean. Sarrerak hilaren 16an jarriko dira
salgai amurrioantzokia.eus webgunean 5
euroren truke, baina antzokiko bazkideek

egun bat lehenago izango dute erosteko aukera
(otsailaren 15etik aurrera).
Beste eragile askori bezala, ikasturtea
baldintzatu dio koronabirusak eragindako
pandemiak Aiara Dantza Taldeari. Iaz, apenas
egin zuten ekitaldirik, eta aurten ere jarduna
nabarmen baldintzatu die. Dantzaldian 14
urtetik gorakoek soilik hartuko dute parte,
Eskola Kirolaren adin tartean dauden gazteek

ezin izan baitute entseatu. “Horretarako lau
taldetan banatu gara hasieratik, eta seinaka
prestatu ditugu koreografiak”, zehaztu du Iraia
Aspuruk, “distantziak eta osasun neurriak
errespetatuta, multzo eta gune ezberdinetan
12 lagun batu gara horrela”.
Ikuskizun koloretsua izango da, dantzariaren
esanetan: “Saiatu gara ahalik eta errazen egiten.
Oso koloretsua izango da”.

Aiara Dantza Taldearen eskutik

Euskal Herriko aratusteak

agenda

OROZKO
“ADISKIDETASUNAREN
ASTEBURUA”
11:30etatik 13.00etara
eskulanak 8-10 urteko
gazteentzat eta 18:00etatik
20:00etara 11-16 urteko
gazteentzat. Izen ematea:
ostiralero Indumaren
bulegoan (18:00-20:00)
edo infoinduma@yahoo.es
helbidera mezua bidalita.
Inoiz joan ez diren gazteek
lehentasuna izango dute eta

02.13-02.14
Larunbata eta
igandea

10:00 AMURRIO
ASPALTZAREN LUDOTEKA
ZERBITZUA
2-8 urte bitarteko
haurrentzako zerbitzua izango
da, 10:00etatik 13:00etara. Bi
egunez eskainiko da: otsailaren
12 eta 15ean. Prezioa 4 eurokoa
da eguneko. Otsailaren 8a
baino lehen eman behar da
izena aspaltza@hotmail.com
helbidera mezua idatzita.
Izena, abizena, adina, telefono
zenbakia eta ludoteka zein
datetan baliatu nahi den
zehaztu behar da mezuan
Bainuetaibar kaleko 2. zenbakian

02.12 Ostirala

HAURRENTZAKO
JARDUERAK

19:00 OROZKO
“BIZIPOZA KIROLETIK
BIZITZARA”
Markel Irizar txirrindulariaren
solasaldia
Donibane Aretoa

02.12 Ostirala

HITZALDIA

19:00 AMURRIO
“¿QUÉ NOMBRE?”
Txalo Produkzioak antzerki
taldeak ¿Qué nombre? antzerki
obra eskainiko du Amurrio
Antzokian Asier Sota, Ane
Gabarain, Mikel Laskurain,
Joxe Kruz Gurrutxaga eta
Alazne Etxeberria dira
komedia barregarri honen
protagonistak. Prezioa. 12 euro
Amurrio Antzokia

02.20 Larunbata

ANTZERKIA
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16:30-19:00 LAUDIO
ODOLA EMATEKO AUKERA
Ardantzazar

02.24 Asteazkena

16:45-19:00 ARETA
ODOLA EMATEKO AUKERA
Herrigunean

02.23 Asteartea

16:30-19:00 LAUDIO
ODOLA EMATEKO AUKERA
Ardantzazar

02.17 Asteazkena

18:00 URDUÑA
GAZTEENTZAKO ALOKAIRUEI
BURUZKO BILERA
Alokairuari buruzko batzar
irekia gazteei zuzenduta.
Izena eman behar da
Alondegian bertan, 615 78
05 96 zenbakira deituta edo
WhatsApp mezua bidalita
Alondegia

02.12 Ostirala

BESTELAKOAK

11:00 OKONDO
FAMILIAN EUSKARAZ
JOLASEAN
Aiaraldeko berbalagunek
‘Gurasolagun’ programaren
barruan tailerrak antolatu
dituzte Okondon. Besteak
beste, munduko dantzekin,
gorputz perkusioarekin eta
itzal txinatarrekin gozatzeko
aukera egongo da. Hiru saio
egongo dira: 11:00, 12:00 eta
13:00 Izen-ematea: 607 673
744 telefonoan
Kultura Etxea

02.21
Igandea

17:00 LUIAONDO
ARATUSTEAK AIARAN
Aiarako Udalak Inauterietaz
gozatzeko tailerrak antolatu
ditu Luiaondoko frontoian. 4
eta 8 urte bitarteko haurrei
zuzendutako jarduerak egongo
dira, 17:00etatik 19:00etara
Frontoia

02.13 Larunbata

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

16

OTSAILAK 13

17:30

IGANDEA
(3,5/4,5 euro)

16:30

18:30

OTSAILAK 14

Zapatos
rojos y los
siete trolls

LARUNBATA
(3 euro)

Los Croods 2 Palabras
OTSAILAK 13
para un fin
LARUNBATA
(3,75 euro)
del mundo

LAUDIOALDE
ARETOA

AMURRIO
ANTZOKIA
DONIBANE
ARETOA

Hitzaldia eskainiko du Markel Irizar
txirrindulariak Orozkon datorren
ostiralean -otsailak 12-, Bizipoza kiroletik
bizitzara izenburuarekin. 19:00etan
izango da zita Donibane Aretoan.
Ekitaldira ber taratzeko interesa
dutenek izena eman beharko dute
lehenago Induma informazio bulegoan,
infoinduma@yahoo.es helbidera mezua
bidalita.

Egitarau oparoa egongo da Amurrio
Antzokian otsailean. Otsailaren 16an
Go!azen 7.0 musikalaz gozatzeko aukera
egongo da -sarrerak agortuta daude
dagoeneko-. Hilaren 20an ¿Qué nombre?
obra taularatuko du Txalo Produkzioak
antzerki taldeak eta 25ean Olatz Salvador
musikari donostiarrak kontzertua
eskainiko du, bere bigarren diskoa
aurkezteko.

Kartelera

Markel
Irizarrekin
solasean

Amurrio
Antzokiko
egitarau oparoa

19:00

IGANDEA
(3,5/4,5 euro)

OTSAILAK 14

El padre

DONIBANE
ARETOA

Emakumeen parte hartzea eta
ahalduntzea sustatzeko lidergotza
ikastaroa antolatu du Laia Eskolak.
Arabako Batzar Administratiboetako
emakumeak izango dira hartzaile
nagusiak. “Emakume gehiagorekin,
gure kontzejuak irabazle”, nabarmendu
dute ohar rean. Mar u Sarasola
coaching eta lidergoan aditua izango
da hezitzailea. Saioak astero izango
dira, 16:00etatik 19:00etara. Izenematea doakoa bada ere, inskripzioak@
laiaeskola.eus helbidearen bidez egin
beharko dira. Hirugarren aldiz antolatu
dute dinamika Araban. Aurtengoan,
baina, Arespalditza izango du topaleku.
Aurten Kontzejuetarako hauteskundeak
deituko dira. Horregatik, Arabako 334 kontzejuetan emakumeen presentzia areagotu
nahi du erakunde publikoak.

Emakumeen
lidergoak
hizpide Aiaran
OROZKO
“MAITASUNAREN
ASTEBURUA”
11:30etatik 13.00etara
eskulanak 6-7 urteko
gazteentzat eta 17:30etatik
20:30etara 11-16 urteko
gazteentzat. Izen ematea:
ostiralero Indumaren
bulegoan (18:00-20:00)

02.20-02.21
Larunbata eta
igandea

beharrezkoa izanez gero
zozketa egingo da plazak
banatzeko
Gaztetxokoa

aiaraldea.eus

INFO +

12:00 LAUDIO
PENTSIODUNEN
MOBILIZAZIOA
Hiru urte bete dituzte pentsio
duinen aldeko mobilizazioek,
eta Aiaraldeko pentsiodunen
mugimenduak “borrokan
jarriatzeko” deia luzatu du.
Larunbatean Toldedoko
Itunaren aurka mobilizatuko
dira Laudion
Herriko plaza

02.13 Larunbata
AIARALDEA #137 2021ko otsailaren 10a
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“Oso
estigmatizatua
dago haurdun
geratzea
bikotekiderik
gabe”

BEA IBAÑEZ OLABARRIA (Orozko, 1979) RHINAREN BIHOTZ TAUPADAK
LIBURUAREN EGILEA DA. AMA BAKARRA IZATEAREN ERABAKIA ETA PROZESUA
KONTATZEN DITU LANAK, ETA ‘CROWNFOUNDING’ KANPAINA BIDEZ LORTU DU
AUTOEKOIZPENERAKO DIRUA.

Testua eta argazkia
Izar Mendiguren Cosgaya
Rhinaren bihotz taupadak liburua plazaratzera zoaz.
Zein helbururekin?
Hiru helburu nagusi izan ditu lanak. Lehenbizikoa,
ama bakarraren familia eredua ikusaraztea eta normalizatzea da, eskoletan batez ere. Ez dugu berezia edo
desberdina izatea nahi, beste familia ereduak bezala
normalizatzea baizik. Haurdun egon nahi nuela erabakitzearekin batera, nire umeari prozesu hau azaltzeko
beharra sentitu nuen. Idazteari, beraz, haurdun geratu
aurretik ekin nion. Bideoan grabatua dut momentu
hori, etorkizunean berak egoera ulertzeko modua izatea nahi nuen, nagusitzean jaiotza prozesua nolakoa
izan zen jakiteko aukera izatea nahi nuen. Duela 6 urte
inguru izan zen hori. Denbora asko igaro nuen infor-

mazio bila, eta ez nuen euskaraz zein gazteleraz baliabiderik topatu. Horregatik, garrantzitsua da niretzat
umeei zein ikaskideei azaltzeko lanabesak izatea.
Ama bakarra izatearen familia eredu edo aukera
bistaratzeko lanabesa da orduan, liburua?
Bai, hori da. Bikotekiderik gabeko amen artean, kezka partekatua da hori: nola ulertarazi gure familia
eredua? Beti gaude tailerrak eta abar egiten. Ametako
batek, behin, bere umea oso nekatuta zegoela aipatu
zuen, beti ingurukoek aita bat izan behar zuela errepikatzen ziotelako, berak ama bakarrik zuela uneoro
errepikatu arren. Pentsa, bada kasuren bat zeinetan,
haurrak, aita bat zuela baina txikitan hil zela asmatu
zuen, bakean utzi zezaten. Istorio horiek oso gogorrak
iruditu zitzaizkidan, eta ulertu edota azaltzeko baliabide bila jarri nintzen. Beste kasu batean honakoa

gertatu zen: haurrak aita arrantzalea zuela asmatu zuen.
Umeek naturaltasun osoarekin galdetzen dute, baina
etxean landutako erantzunaren arabera, ezberdina da
umeek eramateko edo erantzuteko modua.
Umeen galderak ez ezik, helduenak ere erantzun
behar izaten dituzue ama bakarrak izateagatik, ezta?
Bai. Adibidez, nire lehengusuari haurdun nengoela
kontatu nionean, "ez nekien mutila zenuenik!" erantzun
zidan. Ziplo geratu nintzen, "ez, ez daukat" esan nion,
baina orduantxe ohartu nintzen niri ere kostatzen
zitzaidala etengabe azalpenak ematen egotea.
Zer kontatzen du istorioak?
Balea baten bihotza geroz eta handiagoa da, eta ez du
ulertzen zer gertatzen zaion. Olagarro amandreak esaten dio ama izan nahi duelako gertatzen zaiola hori.
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Horrela, prozesua kontatzen dio olagarroak, bere hazia
eta orka ar batena behar direla argituz. Bikotekiderik
bila aritu arren, ez du topatzen aukera egokirik, eta
triste itzultzen da olagarroarengana balea. Orduan,
olagarroak hazi poto bat utzi zion orka ar baten mezua
helarazten dio, ama benetan izan nahi duen hari emateko eskatu baitzion. Hala, haziak uteroan sartzen
erakusten dio, eta hortik aurrerakoa jaiotza prozesua
da.

Bizipenetan oinarritutako lana da. Ahalduntze
prozesu baten isla al da?
Bai. Erabakirik zailena ama bakarra izatearena zela
uste nuen, baina ez da horrela. Nire kasuan, urtebete
eman nuen haurdun geratzeko, eta ekonomikoki ere
sekulako apustu eta ahalegina da. Nik zortea izan nuen
herentzia batekin, baina prozesua oso gogorra da psikologikoki, saiakera asko egin behar baitira. Horregatik,
hazien potoan, liburuan, ale asko ageri dira.

Ilustrazioak ere mamitsuak dira, beraz.
Bai, oso argi nuen uteroa agertzea nahi nuela. Askotan,
magiko gisa azaltzen da haurdun geratzeko prozesua,
eta niretzat garrantzitsua zen uteroa eta hazi potoa
agertzea. Kontzienteki hautatutako irudiak dira, sekulako lana izan da.

Pertsonalki gogorra izan dela diozu, eta sozialki?
Zaila al da ama bakarra izateko erabakia hartzea?
Bai, oso. Amari kontatu nionean asko kosta zitzaion
ulertzea. Niretzat hori mugarria izan zen, nire amari
kosta bazaio... Nire bizitzan zehar hainbat bikotekide
izan ditut, baina amatasuna sentitu dudanean ez zait
suertatu, eta osasun zentroetako itxaron-zerrenda oso
luzea dela esan zidaten.
Horregatik eman nuen pausoa, "zergatik ez dut egingo?" pentsatuta. Askotan entzun ditut "itxaron pixkat,
ez duzu presarik", edo "gaizki pasako duzu, ondo pentsatu" bezalako adierazpenak. Beldur eta babesetik
esaten da, baina marka uzten dute.

“Nire umeari
prozesu hau
azaltzeko
beharra
sentitu nuen.
Idazteari,
beraz, haurdun
geratu aurretik
ekin nion”
Nortzuei dago bideratuta liburua?
Jende guztiari. Umeei, irakasleei, eskoletako kideei....
Guraso Elkarteentzat ere baliagarria izan daiteke. Adin
guztientzat da egokia. Nire kasuan, adibidez, Haur
Eskolan hasi ginen lantzen. Nire umeak urtebete zuela
"eta bere aita?" galdetzen zidaten askotan. Horregatik
da inportantea familia eredu ezberdinak txikitatik
lantzea.

“Haurrak aita
arrantzalea
zuela asmatu
zuen. Umeek
naturaltasun
osoarekin
galdetzen dute”

Crownfounding-a egin zenuen proiektua gauzatzeko. Nolako harrera izan du?
Sekulakoa! Urtarrilean hasi nuen diru bilketa, baina
abenduan hasi nuen aurrekanpaina. Lehen egunean,
urtarrilaren 2an %20 lortua nuen! Geroztik, pixkanaka
joan da gora egiten, nahiz eta aiaraldea.eus-en atera
zenean izugarri igo zen! Helburua 5000€ ziren, baina
gehiago jasoz gero, hobeto!

Autoekoizpenaren bidea hartu duzu. Noiz egongo
da kalean liburua?
Martxorako espero dut. Ipuina Kalandrakako ipuin
lehiaketara aurkeztu nuen, orduan gehiena prest nuen.
Diseinatzailearekin ere landua nuen lehendik, ilustrazioak aurretik nituelako. Dena dago prest jada, diru
bilketa proiektua ia bukatuta abiatu nuen. Inprenta
frogekin gaude orain, martxoan kaleratzeko asmoarekin. Tirada 300 alekoa izango da gazteleraz, eta 200
alekoa euskaraz. Urduñan (Mahorren) eta Laudion
(Zuhaitzan) egongo da, besteak beste, baina oraindik
hori lantzen ari naiz. Abestia eta aurkezpena ere egingo
ditugu, gainera!

Zer suposatzen du egunerokotasunean guraso
bakarra izateak?
Maitasun eta logistika etengabea. Ekonomikoki ere
ahalegin handia egin behar da, diru eta denbora aldetik
oso konplikatua da. Ni lanera noanean, adibidez, umea
eskolara eramateko zaintzailea behar dut, eta ordaindu
egin behar zaio...
Atzera begiratzen dudanean, damu naiz atsedenerako denbora gehiago hartu ez izanaz. 'Tribua' eta aukera
nituen, baina beti saiatzen zara zure kasa aurrera egiten
laguntzarik gabe. Lehenbiziko 2 urteetan ez dut deskonexio tarterik gogoan, eta hori nabaritzen da. Gero, ia,
martxa hartzen zoaz.
Idealizatuta dago amatasuna?
Bai, guztiz. Oso intentsoa da, nik horrela definituko
nuke: olatu batek harrapatu eta lau itzuli ematea, haizeak nondik jotzen zaituen ez jakiteraino. Oso polita
da, baina intentsoa ere. Orain, gainera, tribua ez dugunez, zailagoa da; harremanak asko murriztu baitira.
Zaintza komunitarioagoa izateko beharra dago, tribu
soziala handitu behar da, oso beharrezkoa baita. Ni,
esaterako, Santutxutik etorri nintzen Orozkora bizitzera, eta beldurra izan nuen: herri txikietan oso markatuta zaude. Orain, oso eskertua nago Bilbon beharrean
Orozkon bizitzeaz, ziur nago hirian bikotekiderik
gabeko ama izatea oso desberdina izango zela.
Liburua erdituta, baduzu beste proiekturik buruan?
Bai, erditzea kontatzea. Ez dakit egiterik izango dudan,
baina buruan badut. Brutala izan zen. Askotan kontatu
diot nolakoa izan zen une hori 6 urteko haurrari. Nik
etxean erditu nahi nuen, baina beldurra sartu zitzaidan
eta Mendaroko emagina ezagutzeko zortea izan nuen.
Bertan jaio zen Lur, ahalik eta modu naturalean. Nire
ideia bestelakoa bazen ere, 24 orduko lanaren ostean
atera zen zesarea bidez Lur, 4.60 kilorekin. Konfiantzako espazioa izatea eskertu nuen.
Zer esango zenioke ama bakarra izan nahi duenari?
Informazioa jasotzeko bideak arakatzea, nik denbora
asko galdu nuen horretan. Madres Solteras por Elección
Elkarteak (AMSPE) badu laguntza, eta niretzat oso
lagungarria izan zen talde hori. Emakume asko geunden
fase berean, eta ezagutza zein kezkak partekatzen genituen. Informazio zuzena izatea eta lehen eskutik jakitea
asko da; eta hitz egitea. Aholku gisa, kalkulu ekonomikoak azpimarratuko nituzke ere bai, oso garestia delako.
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Beldurra aipatu duzu. Zuk ere bizi izan duzu?
Bai. Gai izango al naiz? Beldur asko duzu. Bestalde,
oso estigmatizatua dago haurdun geratzea bikotekiderik gabe. Beste garai bateko logikan, 'pilingi' izatearekin
lotzen da. Dena den, norbere buruarekiko segurtasuna
edo bakarrik aurrera egiteko konfiantza dira beldurraren iturri handienak. Bakarrik hau guztia eramatea oso
zaila da, oso gaizki pasa dezakezu, laguntza ekonomikoa
eta soziala behar da, tribu bat.
Beldur horiek errealak dira eta kontuan hartu behar
dira, eta ahal den heinean egoerari buelta eman. Esaterako, nik, erditzeko momentuan, 7-8 laguneko whatsapp talde bat nuen momentuan norbaitek laguntzeko, guraso eta senideak Bilbon bizi baitira. Horrek
lasaitasuna ematen du. Hala ere, baimen eta eskubide
aldetik badira aldatu beharreko gauzak.
Amatasun eskubidean badira aldatu beharreko
gauzak, diozunez. Zeintzuk?
Adibidez, erditu ostean aitatasun baimenagatik gizonezko bikotekideek egun batzuk dituzte. Zilegia litzateke guk beste pertsona bat aukeratzea laguntza hori
izateko, izan lagun edo senide. Nik lagun baten eszedentzia asko eskertu nuen, bi astez nirekin egon zen
erditu berritan.
Oso injustua da hori. Ohikoan 8 egun badituzte aitek,

Ilustrazioek pisu handia dute Bea Ibañez Olabarriaren liburuan. B.I.O.

“Bikotekiderik
gabeko amen
artean kezka
partekatua da
nola ulertarazi
eta normalizatu
gure familia
eredua”

egun horiek guk beste norbaiti eskatzea ez da hainbeste, desabantailak ditugu egoera horietan.
Eta hezkuntza edo heziketa sisteman?
Baita ere. Eskoletan borrokan ari dira orain. Paper
gehienetan ama eta aitaren datuak jarri behar dira. Ez
da gure familia ereduagatik bakarrik. Demagun aita
hilda duzula, edo tratu txarrengatik salatua dagoela,
harrera etxeetako haurrak... Mila egoera desberdin
daude umeen artean. Bestalde, Aitaren Eguna eta antzeko ospakizunak jai egun dira oraindik ere... Gauza asko
daude aldatzeko.
Jendarteari zein mezu zabalduko zenioke?
Ohiko familia ikusteko joera dugu, aniztasun gabea.
Ni, behintzat, oso nekatuta nago beti justifikatzen edo
azaltzen ibili beharraz ama bakarraren aukera normalizatua ez dagoelako. Aitarik ez dutenak, bi ama dituztenak... Anekdota bat gogoan dut: behin, euskaltegian,
justifikante bat senarrari emateko esan zidaten; lehenbiziko aldian paso egin nuen. Hurrengo egunean, baina,
irakasleari esan nion ez nuela senarrik, eta oso lotsagorritu zen. Seguru nago berari ez zaiola berriro horrelakorik gertatuko, asko eskertu zidan hankasartzeak
azaltzea. Horregatik, begirada edo ikuspegia aldatzeko
benetako ahalegina egin behar du gizarteak.
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Fomic eta TeBeOteka
erakusketak Salazar estankoan
ikusgai, “eskala txikian”
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Erakusketa berezia atondu du
Iñigo Arrizabalagak Urduñako Salazar estankoan. Establezimenduko erakusleihoa hornitu du artistak: bere azken bi proiektuen -Fomic eta TeBeOteka- elementuak
jarri ditu bertan, “eskala txikian”.
Argazki, komiki, musika eta artisautza objektuak jarri ditu ikusgai, bertatik igarotzen den bizilagun ororen bistara. “Oso dibertigarria izan da prestatzea”, azaldu
du Arrizabalagak.

Anorexia eta bulimiari
buruzko eleberri
grafikoa kaleratu du
Leire Martin Curtok
Testua
Txabi Alvarado Bañares

Erakusleihoan atondu du Iñigo Arrizabalagak erakusketa. I.A.

Kalean dago Yo también quise
ser como Ana y Mía eleberri grafikoa. Leire Martin Curtok egin
du liburua. Anorexia eta bulimia pairatu zituen ilustratzaile amurrioarrak duela 13 urte,
eta bizipen horietan oinarritu
da lana osatzeko.
“Asko marrazten eta idazten
nuen garai hartan, momentu
horietan lortzen bainuen bake
pixka bat nire baitan”, azaldu
zuen sortzaileak Aiaraldea Hedabidean eginiko elkarrizketan. “Geroago, diseinu gradua
egiten ari nintzenean, gai horri buruz hitz egin nuen irakas-

le batekin, eta oso ideia ona iruditu zitzaion”.
Ana eta Mia izeneko pertsonaiak baliatu ditu sortzaile
amurrioarrak gaixorik zegoela bere buruan zuen “barneborroka” irudikatzeko. “Bi gaixotasun horiei buruzko informazio subjektiboa landu nahi
nuen, topatu daitekeen informazio guztia oso objektiboa
baita, eta jendeak ez du ulertzen zer den benetan sentitzen
duena gaixotasun hauen kontra borrokan ari denak".
Zenith argitaletxearekin plazaratu du Curtok eleberria, eta
hainbat liburu-dendatan edota Interneteko plataformetan
dago eskura.

MIKEL AYLLON CORRAL
IDAZLEA

Esnatu zinenean, zaldia bertan
zegoen oraindik
Beste bat. Azkena.
Beti esaten diozu gauza bera zeure buruari. Beste bat.
Azkena.
Aspaldiko lehenengo aldi hartatik, beti gauza bera. Beste bat. Azkena.
Ez duzu jertsearen mahuka jaso beharrik ere. Goian
daukazu azkena sartu duzunetik. Zeure buruari esan diozunetik ez zenuela berriro egingo. Duela hiru ordu eskas.
Beste bat. Azkena.
Baina inoiz ez dator azkenik. Asteartea da. Edo asteazkena, berdin dizu. Ez daukazu inora joan beharrik. Inor ez
dago zure zain inongo tabernatan, edo ile-apaindegitan,
edo supermerkatuko ilaratan. Asteartea da, edo asteazkena, eta buruak eztanda egin behar dizu gaur. Gaur ere bai.
Atzo, atzo ere bai, azken ziztada asko egon zirelako. Horregatik min duzu gorputzeko gihar guztietan. Nahiz eta
zure buruari behin eta berriro esaten zenion aski zela. Eta
gero, beste bat. Azkena.
Pixka bat agondu zara goma zati bat hartzeko. Nekez
heldu ahal diozu koilaratxoari, eskuak dar-dar egiten baitizu. Txiskeroaren suak barruak epelduko balizkizu sikiera. Desio duzu txorrota ireki eta bainuontzia goraino bete.
Desio duzu burua ur azpian sartu eta sekula ez atera. Orduan, bai. Orduan, beste bat. Eta, behingoz, azkena.
Barruraino sartu duzu orratza. Hotza sentitu duzu zainetan eta odol-tanta bat erori da bainuontzi zuriaren gainera. Gaur ez diozu ezer esan zeure buruari.
Astegun Buruzurietako Ajeak ipuin-segidaren VI. atala
da hau. Aiaraldea.eus atarian irakurri daitezke guztiak.
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Fidel Largatxa eta Julian Olabarria artisauek aretoan. Egurrez eginiko piezak eta arkatzez
Orozkoko Museoan jarri dituzte ikusgai euren marraztutako irudiak uztartu dituzte bi artistek
lanak. Otsailaren 14ra arte egongo da bilduma erakusketan.

Taila eta arkatzaren magia,
Orozkoko Museoan bi astez
Testua Izar
Mendiguren Cosgaya
Nolako zura, halako ezpala. Hala
dio esaera zaharrak, eta hori begizta liteke Fidel Largatxak eta Julian
Olabarriak eginiko erakusketara
bertaratuta. Largatxaren ikaslea
da Olabarria, baina urte eta esperientzia andana daramatza tailagintzan. Gauzak hala, bien zenbait
lan aukeratu dituzte Orozkoko
Museoan erakusketa atontzeko.
Urtarrilaren 20an abiatu zuten
dinamika, museoari ekarpena
egiteko, Largatxak aitortu duenez.
“Orozkon Museoa izanda, eta
askotan hutsik egonda, ekarpen
polit bat egin genezakeela iruditu
zitzaigun”. Horrela atondu zuten
erakusketa. Julian Olabarriak “egur
klasikoan” tailatutako obrak
eraman ditu, eta Fidel Largatxak

“egur eskulturak” zein arkatz
marrazkiak. “Orozkoko zenbait
toki arkatz eta margoekin
marrazteari ekin nion
konfinamenduan, eta horietako
batzuk ekarri ditut ere”, kontatu
du.
“Alkate onena” ume bat altzoan
irudikatu du sortzaileak, besteak
beste. Marrazkien artean, berriz,
Atxulaurko begia, Kurtzeganeko
menhirra edota herriko baserriak
pilatu ditu. Hego haizea bezalako
kontzeptu abstraktoak ere landu
dituzte, ordea. Baserriko
bizimoduari lotutako lanak dira,
oro har. Esaterako, zuraren baitan
tailatutako “txarriboda” irudikatu
dute obretako batean. “Tresna
gutxirekin gauza politak egin
d a i t e z ke ”, a z p i m a r r a t u du
artisauak. Arteak mugarik ez
duenaren seinale.
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BI ASTEZ
Otsailaren 14ra bitarte egongo da pieza
sorta ikusteko aukera: argizaiolak, Gernikako
koadroaren egur erreplikak edota arkatzez
marraztutako Orozkoko tokiak.

24

AIARALDEA #137 2021ko otsailaren 10a

kultura

“Poztasun
izugarria da
lehen liburua
kaleratzea,
baina
beldurra ere
ematen du”

SARA CABRERA VAZQUEZ (Laudio, 1996)
KAZETARIA DA, IDAZLE ETAPA HASI BERRI BADU ERE.
DUELA HILABETE ARGITARATU ZUEN BERE LEHEN
LIBURUA, ETA BIGARRENA PRESTATZEN ARI DA.
Testua eta argazkia
Izar Mendiguren Cosgaya
Verita Primaris izenburuko eleberria argitaratu
duzu. Zeri buruzkoa da?
Mundu distopiko baten ingurukoa da liburua, zazpi
lurralde, arraza eta errealitate bildu ditut bertan. Gutxi
gorabehera, hauteskundeak gertu daudenean eta
eskubideak kentzen dizkigutenean nola erreakzionatzen dugun aztertu nahi izan dut: abortatzeko eskubidea, LGTBI+ kolektiboarena, migrazioak... Gogoeta
ugari jaso ditut, egun batetik bestera kendutako eskubideen inguruan.
Lisa Graham da protagonista, historialaria. Historia

abiapuntu izanda gauzak aldatzen saiatuko da Lisa, eta
mundu misteriotsu batean murgilduko da, baina ez
dizuet kontatuko zer deskubrituko duen (barreak).

Nori zuzendutako lana da?
18 urtetik gorakoentzat dela jartzen du liburuan,
baina 16 urtekoek ere irakur dezakete.

Zerk bultzatu zintuen liburua sortzera?
Ideia asko ditut buruan, baina hau izan da bukatu
dudan lehenengoa, eta espero dut azkena ez izatea.
Duela hiru edo lau urte hasi nintzen liburuarekin,
nekatuta nengoelako egungo gizarteaz. Munduko
egoera ez zitzaidan gustatzen eta idazteari ekin nion.
Hau da emaitza: 23 kapitulu, hasiera eta amaiera.
Gainera, ilustrazioekin hornitu ditut, Daniel Cabrera nire nebak egin ditu kapitulu bakoitzeko irudiak,
artista hutsa da.

Non eskura daiteke zure liburua?
Amazon bidez, interneten, 10.40€ balio ditu. Kindle
formatuan ere badago, 3 eurotan saltzen da liburu
elektroniko gisa. Hala ere, nire asmoa herriko liburudendetan ere saltzea da, saiatuko naiz ale batzuk
eskuratzen.
7 errealitate eta kontinente dituzu ardatz, jendarte
gaiak lantzeko helburuarekin. Zure bizitzarekin
lotura du hariak, ala fikzioa da?
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buruzkoa. Horretarako laguntza eskatu dut, kontakizunen bila nabil eta. Testigantzak kontatu nahi izanez
gero, inundacionesenllodio@gmail.com helbidera
idatzi dezake jendeak nirekin harremanetan jartzeko.
Atalak errealitate kutsuarekin josi nahi ditut, eta fase
horretan nago orain, pixkat urrun geratzen zait eta!
Zure hurrengo eleberriak 1983ko uholdeak izango
ditu gai nagusi, beraz.
Bai. Bilboko uholdeei buruz asko dakigu, baina Laudiokoen inguruan ez hainbeste. Elebiduna izatea nahi
dut, lehenbizikoa gazteleraz dago eta. Etorkizunean
euskaraz idaztea ere gustatuko litzaidake.

“Mundu
distopiko
batean girotu
dut liburua”
Ikerketa fasean zaude. Zelako harrera izan du testigantzak biltzeko deiak?
Momentuz bizpahiru ditut, eta jendeak zenbait
kontu aipatu dizkit. Badakit 4 guardia zibil hil zirela
Okondoko neskatila bat erreskatatzen. Beste askok nola
bizi izan zuten ez dut ezagutzen, eta testigantzak ondo
datozkit. Patxadaz egin nahi dudan lana da, denbora
beharko dut eta.
Zergatik nahi duzu eleberri beltza izatea?
Hilketak egongo dira. Momentu honetan nahiko
modan daude, jendeari gustatu egiten zaizkio, tokiko
errealitateetan oinarritutako istorioak ere bai. Biak
konbinatuta, beraz, zer esanik ez!
Erreferenterik izan duzu idazle gisa?
George Orwell asko gustatzen zait, eta Aldous Huxley
ere oso ona iruditzen zait. XX. mendean mundu distopiko oso arrakastatsuak sortu zituzten.
Noiztik duzu idazteko zaletasuna?
13 urtetatik, oso gazte hasi nintzen idazten. Niretzat
idatzi izan dut beti: triste, urduri edo estresatuta egotean idatzi izan dut beti, eta horrek lasaitasuna ematen
dit. Ikaskide batek liburu bat argitaratu zuen, eta nola
lortu zuen galdetu nion. Horrela heldu naiz honaino.

“Eleberri bat
prestatzen
ari nahiz,
Laudioko
uholdeetan
girotutakoa”

Gehienbat fikzioa da, baina beti dago idazlearen zati
bat. Hori ezin da ekidin.
Mundu distopikoak markatzen du eleberria. Zergatik?
Gazteleraz bada esamolde bat dioena errealitateak
fikzioa gainditzen duela. Liburu honetarako aplikagarria da. Gauza arraroak dira, baina gertukoak irudituko zaizkigu. Aproposa da errealitatea kontatzeko.
Etorkizunean Sara Cabreraren liburu gehiago irakurriko al ditugu?
Espero dut baietz. Badut buruan beste ideia bat,
baina ez dakit ondo aterako den edo ez. Bestalde, eleberri beltz bat egin nahian nabil, 1983ko uholdeei

Zer suposatzen du gazte batentzat bere lehen liburua plazaratzeak?
Poztasun izugarria, baina beldurra ere. Ez dakit jendeari gustatuko zaion, eta horrek beldurra pizten du.
Urtarrilaren 1ean argitaratu zen, eta jendeari momentuz gustatu zaio. Irakurle "betak" ere izan ditut, probaldia familiak egin du berrogeialdian.
Daniel Cabrerak, nebak, egin ditu ilustrazioak.
Etxekoen marka handia du lanak?
Bai, babesa beti izan dut. Nire neba Daniel Cabrera
artista handia da, arte ederrak ikasi ditu, eta kapitulu
bakoitza irudi batekin laburtzeko eskatu nion.
Laudion literaturak badu harrobia.
Laudion oso idazle onak daude, Txani Rodrigezek
filma grabatuko du bere lan batean oinarrituta! Gazteen
artean ez da horren ohikoa, ordea. Irrati batean elkarrizketatutako idazle gazteena nintzela esan zidaten,
eta 24 urte ditut!
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Kalistenia, gazteen
ekimenez errotzen
doan kirola

Jende ugari bertaratzen da Laudioko Latiorro auzoko parkera kalistenia praktikatzeko asmoz. Aiaraldea.eus

Urtebete igaro da Laudioko kalistenia parkea eraiki zenetik. Ordutik hona nabarmen igo da kirol
horrekiko zaletasuna, erabiltzaileek nabarmendu dutenez. Artziniegan aurten eraiki nahi dute
antzeko azpiegitura bat, udal aurrekontuetako diru-partida bat baliatuta.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
Arratsaldea da. Euria egin
duen arren, atertu du dagoeneko Laudioko Latiorro auzoan dagoen kalistenia parkean. Bi gazte daude bertan, beroketa ariketak egiten. Iker Ipiña da horietako bat. “2018an hasi ginen
herrian horrelako parke baten
beharra aldarrikatzen”, oroitu
du gazteak, “lagun batek egin
zuen parkearen diseinua, eta sinadurak biltzeari ekin genion”.
Lagunengana eta ikastetxeetara
jo zuten babes eske, eta 600 sinadura lortu zituzten azkenean.

Gauzak hala, udalak bere egin
zuen aldarria, eta iaz eraiki zen
parkea.
Azpiegitura horren bidez,
gora egin du kalisteniarekiko
zaletasunak. “Erantzun oso ona
izan du gazteen parkeak, hasieran ez genuen uste. Baina gazte
askorentzat honakoa aukera bat
da ariketa fisikoa egin eta lagunekin ondo pasatzeko. Laudion
ez dago horrelako azpiegitura
irekirik”.
Ipiñaren arabera, jende ugari bertaratzen da parkera, 16-23
urte arteko gazteak batez ere.
“Baina pandemia hasi zenetik
hona heldu asko ere bertaratu

dira, gimnasioak itxita egon direlako”.
Hala ere, “arazo txiki bat” dagoela argitu du gazteak. “Latiorro Ikastetxea hemen alboan
dago, eta ordu zehatz batzuetan ume txiki asko bertaratzen
dira eta parkea betetzen dute, alboan dagoen haurrentzako gunea erdi hutsik dagoen bitartean. Gurasoen ardura da hori
kontrolatzea”.
Artziniegan, aurten
Artziniegan ere antzeko prozesua garatzen ari da kalisteniari dagokionez. Gazte talde batek
udalera jo zuen horrelako parke

2018an hasi
ziren Laudion
kalistenia
parkea
eraikitzeko
sinadura bilketa
egiten. 600
pertsonen
babesa lortu
zuen eskaerak

baten beharra plazaratzeko, eta
tokiko erakundeak diru-partida bat erreserbatu du aurtengo
aurrekontuetan, proiektua egikaritzeko. “Iaz egitekotan ginen
obra, baina pandemiaren ondorioz bertan behera geratu zen”,
azaldu du Joseba Vivanco alkateak.
Josu Ofizialdegi da ekimena
sustatu zuen bizilagunetako
bat. “Artziniegan ez dago kirola egiteko aukera handirik, kalean eta lagunen artean behintzat. Hori dela eta, horrelako
parke bat baliabide ona iruditu
zitzaigun horretarako”.
Gazteak azaldu duenez, orain
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arte Arrigorriagara joaten ziren
praktikatzera, bertako parkera.
“Orain dela bost urte hasi ginen
kirola praktikatzen, Interneten
bideoak ikusi eta saiakerak egiten”. Ofizialdegik aitortu une
honetan gutxi direla kalistenia
praktikatzen duten artziniegarrak, baina etorkizunean harrobia egon daitekeela uste du.
“Jende asko doa gimnasiora, eta
pertsona horietako batzuk kirol
hau egitera animatu ahalko lirateke, azpiegitura egongo balitz”.
Guztientzako kirola
Ariketa sistema bat egitean
datza kalistenia, norberaren
gorputzaren pisuarekin entrenatuta. Hala adierazi du Ofizialdegik: “Lau modalitate ezberdin
ditu kirol honek, batzuk edozein
tokitan praktikatu daitezke,
eta beste batzuetan beharrezkoa da parkea. Ariketa batzuk
ere etxean bertan egin daitezke, baina beste modalitate batzuk egiteko -freestylea, adibidez- estruktura zurrunak behar
dira, seguruak izango direnak”.
Artziniegako gaztearen arabera, bi bertute nagusi ditu kirol honek: edonork praktikatu
dezakeela eta merkea dela. “Ariketa guztiak norberaren gaitasunetara moldatu daitezke, eta
ez da inolako tresna edo ekipamendurik behar”.
Dena ondo bidean, urte honen
amaierarako bi kalistenia parke
egongo dira Aiaraldean. Orube
hobezina kirol hori belaunaldi
berrietara gerturatzeko.

Gorputzaren
pisuarekin
entrenatzeko
ariketa
sistema bat
da kalistenia.
Kirol horren
zaleek bi
bertute nagusi
nabarmendu
dituzte: oso
merkea dela
eta edonork
egiteko
moduko
jarduera dela

Artziniegako gazteak Arrigorriagako parkera joan dira orain arte kirola praktikatzera. Goiko argazkian, Iker Ipìña Laudioko azpiegituran entrenatzen. Josu Ofizialdegi eta Aiaraldea.eus
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BORROKA KIROLAK

ATLETISMOA

Urte eta erdiren
Marka pertsonalak hautsi
ostean, Donostian zituzten Laudio Atletismoko
lehiatuko da Aratz kideek Basaurin
Garmendia
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Otsailaren 20an izango du
Aratz Garmendia hurrengo
borroka debuta, urte eta erdiko etenaldia burutu eta gero.
Donostian izango da, K1 profesionalen arteko lehian. Bi euskal herritar arituko dira nor
baino nor: Aratz Garmendia
eta Maikel Cardenas. Okondoko bizilagunak sare sozialetan
aipatu duenez, "urte eta erdi ostean arazo guztiak gaindituta"
itzuliko da. Zentzu horretan, lagun izan dituen denei bidali die
mezua: "Eskerrik asko posible
egin duzuen guztiei".
Aratz Garmendiaren 248. borroka saioa izango da Donostiakoa, eta horietatik 60 baino ez
ditu galdu. COVID-19 birusak
eragindako pandemia dela eta,
ezingo da ikuslerik egon ekitaldia zuzenean jarraitzen.
Garmendiaz gain, Aiaraldeko beste zenbait borrokala-

ri ere igoko dira ringera: Jagoba Pazos, Leire Torres eta Billal
Ven Yechou, besteak beste.
Aratz Garmendiaren kirol
ibilbideak marka asko hautsi
ditu. 2017an, esaterako, Jose
Luis Zapater "Titin" garaitu
zuen, Espainiako borrokalari
ezaguna.
Ibilbide oparoa
MMA eta K1 diziplinetan aritu izan da Garmendia batik bat.
Euskal Herrian zein hemendik
kanpo arrakasta handia izan du
bere ibilbidean, Be Mad TV telebista kateak bere saio bat emititu izana da horren adierazle. 2017an Londresen izan zen
munduko borrokalari onenekin entrenatzen, eta 2018an
Europako Boxeo Txapelketako
finala irekitzeko borrokaldian
hartu zuen parte.  
Eskualdean ere jaso izan
du aitortza kirolariak. 2018an
Okondoko Txakolin Eguneko
pregoilari izendatu zuten.

Hainbat borroka garrantzitsutan aritu da Aratz Garmendia. A.G.

XAKEA

Internet bidez jokatuko
da Amurrioko Udaberriko
Xake Torneoa
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Internet bidez egingo du
Amurrioko Xake Taldeak aurtengo Udaberriko Torneoa.
Atzo amaitu zen norgehiagokan izena emateko epea. Bi tor-

neo egongo dira: eskola-adinean
dauden gazteena eta helduena.
Bost jokalarietako taldeak osatuko dira, eta bakoitzaren esku
geratuko da noiz jokatu adostea.
Hori bai, astero partida bat jokatu beharko du talde bakoitzak
gutxienez.

Otsailaren 6an, atleten marka
pertsonalak hobetzeko txapelketa bat antolatu zen Basauriko pistan. Laudio Atletismo taldeko ordezkaritza zabal batek hartu zuen
parte bertan. Laudioarrak hiru kategorietan neurtu ziren: 400 eta
1500 metroko lasterketan eta jauzi hirukoitzean. 1500 metrotan
aritu ziren Laudioko atleta gehien.

Iñaki Galindezek lortu zuen klubeko markarik onena, 4:40. Ane
Lopez, Tomas Laso, Unai Garcia
eta Endika Arrazuria ere aritu
ziren kategoria horretan lehian.
400 metroko lasterketan Oihane
Ofogok, Aitana Delgadok eta Pello
Gomezek hartu zuten parte.
Eguneko protagonista Oneka
Bergara izan zen. Jauzi hirukoitzean 8,42 metroko marka estreinatu baitzuen Bergarak.Laudio
Atletismo Klubeko kide den Al-

berto Talledok positiboki baloratu du larunbateko txapelketa: "Federazioaren txapelketetan parte
hartzea baimendu du Jaurlaritzak, eta hori oso garrantzitsua
da atletentzat, txapelketetan jasotzen baitira entrenamenduetako fruituak".
Laudioko Atletismo Klubak uda
ostean ekin zien berriro entrenamenduei, eta unean uneko neurrietara egokituz, etenik gabe ari
dira atletismoa praktikatzen.
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herriko plaza

@
Unai

June
Zorionak POTXOLA!!! Hainbeste
bizipen goxo eta hainbeste
atxutxon!! Musu potoloak!!
Maite zaitugu!!
Periko eta Paz

Vietnamen ikusiko dugu elkar,
maite zaitugu!
Zure kamaradak

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta
Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. Otsailaren 24an argitaratuko da
hamabostekariaren hurrengo zenbakia.

Denborapasak
ZAILA

ERRAZA

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

Zozketa

Sara Cabrera
Vazquez
laudioarraren
liburua

Parte hartzeko sartu www.aiaraldea.eus-en
Zozketa data: otsailaren 19an, 12:00etan.
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IRAKURKETA
GUNEA
PIZTIAK BIZI DIREN
LEKUAN

BLACK IS BELTZA

Idazleak: Maurice Sendak
Editoriala: Kalandraka
Max protagonistak eginiko bidaia kontatzen digu. Emozio
ezberdinak bizi ahal izango ditu irakurleak, marrazkiek garrantzi
handia duten ipuin honetan. Norberaren beldurrak eta amets
gaiztoak bideratzeko ipuin interesgarria da.

Idazleak: Fermin Muguruza, Arkaitz Cano
Ilustrazioak: Jorge Alderete
Adina: 14 urtetik gora
1965. urtean Iruneko erraldoiek New Yorken desﬁlatzeko
gonbitea jasoko dute. Denek baina ezingo dute desﬁlatu,
erraldoi beltzek ezingo dute kalean egon.
60ko hamarkada ulertzeko komiki interesgarria.

JOLAS GUNEA

SANTA KLARA
LEKUA: Balmaseda (Bizkaia)

KOKORIKO
HEZKUNTZA FAKTORIA

AZALPENA: Balmaseda eta inguruko herrien
hiribiduen historia kontatzen duen parkea da.
Zabu handienak, adibidez, Erdi Aroko gaztelu
baten forma du eta bertan enkarterrietako 10
herrien armarriak topatu ditzakegu.
Tirolina, rokodromoa, txirristak... Hainbat
elementu ezberdin ditu jolasteko eta ondo
pasatzeko.
Bestelako azpiegitura batzuk ere aurkitu
ditzakegu, hondar lekua, lokomotora,
malgukiak... baita gurpildun aulkian dauden
haurrentzako zabu egokitu bat ere.

HARRIEKIN JOLASEAN
Euskal Herriko hainbat herrietan hasi dira jadanik jolas honekin.
Ruben del Pozo Fernandezek asmatutako proposamena da
Eta gure eskualdera ere hedatu da.
ZERTAN DATZA?
1 - Hartu harri bat, margotu, dekoratu eta herriko txokoren
batean gorde.
2- Beste haur eta familiek harri hori topatu behar dute eta
beste toki batean gorde beste haur edo famili batek topatzeko.
3- Noski behin zuena gordeta beste batzuena topatzera joan
zaitezkete eta herriko beste leku batean utzi.
4- Nahi izatekotan, apaindutako harri bat topatzean
argazkia atera eta sare sozialetan @aiaraldea aipatu. Horrela,
margotutako harri horren bidaia ezagutu ahal izango da.
Nora helduko da gure harria? Zein bizipen izango ditu?

Irakurri
Askotan entzuten dugu gazteek
ez dutela irakurtzen eta irakurzaletasuna piztu behar dela. Gurasoen
kezka izaten da nerabezaroan sartzen ari diren gazte horiek liburu
batekin ikustea.
Has gaitezen hasieratik, gezurra
da gazteek ez dutela irakurtzen.
Gazteek irakurtzen dute, pantailetara lotuta daudenean irakurtzen ari
dira, Whatsappa, edo sare sozialak
erabiltzen dituztenean irakurtzen
ari dira. Beraz, bai beraien egunerokotasunean irakurri egiten dute.
Eta zelan piztu zaletasuna bestelako testuak irakurtzeko?
Bide ezberdinak jorratu daitezke.
Alde batetik, eskaintzan jarri behar
da begirada, askotan poemak edo
komikiak izaten dira irakurtzera
animatzen dituzten testu motak.
Bestetik, aukeratu momentu eroso eta egoki bat irakurtzeko, gauetan afaldu ondoren une interesgarria izan daiteke, modu honetan
ere gure gorputza lasaitzen hasten
delako.
Eta garrantzitsuena, haur eta gazteek ikusten dutenaz ikasten dute, ez
bagaituzte helduak irakurtzen ikusten, etxean helduen artean ez badago eleberri bat irakurtzeko ohiturarik, zaila izango zaigu gazte hauek
irakurtzera animatzea.
Beraz, prestatu gune goxo eta eroso bat, eta has gaitezen etxeko denak irakurtzen!

31

AIARALDEA #137 2021ko otsailaren 10a

AIARALDEKO HEZKUNTZA FAKTORIA

SOLUZIOAK
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DESKRIBAPENA
Katalana hitz egiten den
toki multzoari deitzen
zaio ‘Herrialde katalanak’.
Lurralde hauek osatzen
dute: Katalunia, La Franja
de Ponent, Carxe, Andorra,
Ipar Katalunia, Alguer,
Balearrak eta Valentzia.
Espainia, Frantzia eta
Italiaren barruan daude.

JAIOTERRIA
SANT JOAN DE LES ABADESSES,
HERRIALDE KATALANAK, 1999
BIZILEKUA
AIARALDEA
BIDAIAREN ZERGATIA
IKASKETAK ETA KIROLA

“Euskal Herrian mendiarekiko duzuen
zaletasuna ez dago inon”
Nolatan bukatu duzu Aiaraldean bizitzen?
Ni mendi korrikalaria naiz, eta
hemen zaletasun handia duzue,
modan dago. Gasteizko lagun batzuk ezagutu nituen, eta hemengo unibertsitatera joateko ahalegina egin nuen. Plaza lortu nuen,
eta hemen nago.
Kirolak mugitu zaitu orduan
hona?
Duela 7 urte hasi nintzen mendian lasterka. Jende asko bezala,
futbolean hasi nintzen, baina
erdi-derrigortuta, zerbait egin
behar zelako, aitak zerbait egitea
nahi baitzuen. Alabaina, zapatila
batzuk oparitu eta korrika egitera engantxatu nintzen. Orain horretan nabil %100ean.
Zenbat lasterketetan hartu duzu
parte?

HERRIALDE
KATALANAK

Askotan. Gorbeia Suzienen duela 2 urte izan nintzen, iaz ez baitzen
egin. Aurten, aukera balego, errepikatzea gustatuko litzaidake. Mugagabe Trailean ere lehiatu naiz, nahiko emaitza ona lortu nuen. Arrigorriagan ere ibilia naiz. Hala ere, nire
motibazio handienetako bat hemengo lasterketaren bat irabaztea
da, eta euskara ikastea.
Zegama Aizkorrin ere egon nintzen, gazteen mailan hirutan hartu dut parte: hamargarren, zazpigarren eta bosgarren sailkatu naiz, hurrenez hurren. Bidaiatzeko zortea
izan dut, baina ilusio berezia egingo lidake Zegama-Aizkorriko proba nagusian parte hartzeak. Kataluniatik espresuki etortzen ginen
Zegamako lasterketara.
Zer du Euskal Herriak mendi kirolariak horrenbeste erakartzeko?
Nire esperientzia, oraingoz, ez

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

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

da horren handia. Espainiako Estatuan toki askotan izan naiz, baina
ez du Euskal Herriarekin zerikusirik. Hemengo zaleek ez dute parekorik, eta ingurune aniztasun handia
duzue. Bestalde, mendiarekiko duzuen maitasuna ez dago beste inon.
Nire herrian zaletasun handia dago,
mendialde pribilejiatuan bizi baikara (Gironako pirineoetan), baina ez
dago hemen bezain errotuta.
Zer botatzen duzu fatan zure herritik?
Familia eta lagunak, hasieran batez ere. Horrez gain, zure kabuz egin
behar duzu aurrera hemen, eta horrek heldutu egiten zaitu. Orain ez
dut horrenbeste faltan botatzen.
Hemen ondo nagoela esan nahi
du horrek.
Eta hemendik, zerk harritu zaitu gehien?

Giroak. Oso ondo hartu naute
lehen minututik, ongi-etorri ona
egin didate. Ingurunea asko gustatzen zait. Zortea badut, hemen geratuko naiz. Bestalde, hizkuntzak ere
arreta piztu dit, euskara ikasi nahi
dut. Gure herrian arraro begiratzen
dizute katalanez hitz egiten ez baduzu; baina hemen ez da hori gertatzen gaztelerarekin.
Zeintzuk dira zure helburuak,
etorkizunari begira?
Ikasketak amaitzea batetik, eta
aurten aukera badut, Espainiako
Kopan lehiatzea, duela 2 urte irabazi egin nuen eta. Sei proba dira,
eta horietako lauk puntuatzen dute.
Zumaian lortu nuen garaipena, berezia izan zen hori niretzat. Horretarako sendo entrenatu beharko dut:
prestatzaile propioa dut, eta anaia
nutrizionista denez, haren pautak
jarraitzen hasi naiz aurten.

AZALERA
69.823 kilometro koadro.
BIZTANLEAK
12,9 milioi biztanle.
HIZKUNTZA
Katalana (ez da ofiziala
zonalde guzti horietan).
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