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Martxoak 8:
ekintza “gutxi”,
erronka asko

Ehunka emakumek parte hartu zuten iazko martxoaren 8an Aiaraldean egin ziren ekintzetan. Otsemeak

Tokian toki, jarduerak antolatu dituzte nola udalek hala Mugimendu Feministak. Alabaina,
koronabirusak eragindako pandemiaren ondorioz, ekitaldi gutxiago prestatu dira. Dena den,
erronka potoloak aurkeztuko dituzte Aiaraldean datozen asteetan.
Testua Izar
Mendiguren Cosgaya
1917ko martxoaren 8an matxinatu ziren emakume errusiarrak elikagai eskasiagatik.
Horregatik da egun hori horren
berezia, nahiz eta 1857an New
Yorkeko Triangle Shirtwaist
fabrikan gertatutakoak ospe
handiagoa izan: urte horretako
martxoaren 25ean AEBko oihalgintza enpresa bateko emakume beharginek grebara jo zuten
lan baldintzak -esplotazioa- salatzeko, eta enpresa itxita zegoela ugazabek su eman zioten eraikinari, ehunka emakume errez.
Geroztik, urtero hamaika
ekintza antolatu izan dira Emakumeen Nazioarteko Egunaren
testuinguruan. 2017.urtean, bai-

na, Greba feminista antolatu zen
mundu mailan, eta ordutik indar handiagoa hartu dute emakumeen zapalkuntza eta ahalduntzea sustatzeko dinamikek.
2018an, esaterako, lanuzte eta
mobilizazioen planteamenduetan oinarritu zen Aiaraldean eta
Euskal Herrian greba feminista.
Urtebete beranduago, 2019.
urtean, 24 ordukoa izatera igaro zen greba; eta milaka emakumek hartu zituzten kaleak
eskualdean ere. Iaz, ozta-ozta
egin zuten aurrera martxorako
prestatutako egitarauek: COVID-19 birusak eragindako pandemiak ekintza asko baldintzatu zituen, baina martxoaren 8ko
mobilizazio eta jarduerak garatzeko aukera egon zen. Izan ere,
martxoaren 13tik aurrera eza-

rri ziren koronabirusa ekiditeko osasun eta segurtasun neurriak. 2021eko martxoaren 8ko
eskaintza ere nabarmen baldintzatuko du koronabirusak.
Ondorioz, ohikoan baino
ekintza gutxiago egongo dira
bailaran, nahiz eta erronka potoloak mahaigaineratuko diren
horietan. Adibidez, emakumeen
parte hartzea instituzioetan
landuko dute Aiaran, eta Laudion arrazakeriari zein migrazio politikei helduko diete. Urduñan eta Orozkon, ostera, bestelako dinamikak planteatu dituzte; kultur diziplinetan oinarrituak batik bat.
Laudion
Laudion emakumeen elkarteek zein udalak apenas egingo

Ohikoan
baino ekintza
gutxiago
antolatu dituzte
erakundeek eta
Mugimendu
Feministak,
baina erronka
handiak jarriko
dituzte mahai
gainean

dute ekintzarik. Aiaraldea Hedabideari adierazi diotenez, datozen egunetan zabalduko dute
programazioa prentsa ohar bidez, "azken xehetasunak lotzen
gabiltza".
Mugimendu Feministak, aldiz, hitzaldia eta mobilizazioa
iragarri ditu jada. Martxoaren
7an Emakumeen Mundu Martxako kideak bertaratuko dira
Laudiora, migrazio politiken
eta arrazakeriaren inguruko
esperientzia eta gogoetak partekatzera. Martxoaren 8an, aldiz, manifestazioa egingo dute
19:00etan herriko plazatik abiatuta.
Aiaran
Aiaran, 4 jarduera egingo dituzte. Otsailaren 27an autode-
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fentsa feminista tailerra gidatuko du Maitena Monroyk,
11:00etatik 13:00etara era birtualean. "Tailerraren helburua
indarkeria matxista detektatu eta erantzun kolektiboak
ematea izango da". Martxoaren 2an, berriz, "coaching eta
lidergoa" landuko dute Arespalditzako Zentro Sozialean
Kontzejuetako emakumeentzat, Batzar Administratiboetan euren parte hartzea handitzeko. Trebakuntza hori hilabetez luzatuko da, apirilean
bukatuko baita: "Saioak martxoan eta apirilean izango
dira, 16:00etatik 19:00etara".
Edozelan ere, Aiarako emakumeen inguruko liburu aurkezpena izango da ekitaldirik
garrantzitsuena, Inma Roiz
idazlearen eskutik martxoaren 12an ospatuko dena. "Herriko 35 emakumeren memoria, aztarnak eta errealitateak
jaso dira, emakumeak egindako ekarpenak aitortu eta Aiarako historiaren eta errealitatearen ikuspegia osotzeko",
adierazi du Miren Urresti berdintasun teknikariak.
Artziniegan
Bide antzerakoa hartuko du
Artziniegako Udalak. Berdintasun teknikariaren esanetan,
martxoaren 9an Artziniegako
emakumeei buruzko liburua
egiteko prozesua aurkeztuko
dute, 18:00etan online bidez:
"Era birtualean izango da bilera, egoerak hala aginduta;
partaideen ideiak eta ekarpenak jasotzeko eta Artzinegako
emakumeen aniztasun guztia
biltzeko".
Martxoaren 13an autodefentsa feminista tailerra egingo
dute telematikoki, 11:00etatik 13:00etara hain zuzen. Horrez gain, martxoaren 8ko elkarretaratzea Hiriskarekin eta
Otsati Feministarekin elkarlanean antolatuko dute. Otsati
Feminista taldeak, bere aldetik, herriko emakumeen historia irudikatuko du frontoi aldamenean.
Okondon
Okondon bi tailer, ikuskizun
bat eta elkarretaratzea izango
dira martxoko osagai nagusiak. Hilaren 11n "Hazkuntza
eta botere pertsonala" izango
dute hizpide, eta 16an "Oreka eta ongizate osoa". Gainera, martxoaren 7an 18:00etan
Pantxika Lamur artistarekin
emakumeen eskubideen aldeko antzerkiaz gozatzeko
aukera izango dute. Ekitaldi

guztiak 18:00etan izango dira
Kultur Etxean, "osasun neurri
guztiak aintzat hartuz". Azkenik, Okondoko Eskolan deituko duten mobilizazioa egongo
da, martxoaren 8an 18:00etan
hain zuzen.
Amurrion
Amurrioko Udalak ez du
oraingoz ekitaldirik iragarri.
Hala ere, Mugimendu Feministak martxoaren 4an deituko du mobilizazioa, zaintza lanen greba dela eta. 18:00etan
izango da ekimenaren hitzordua, eta elkarretaratzea egingo dute ondoren. Martxoaren
6an, ordea, Emakumeen Mundu Martxari emango diote babesa, plaza zapiekin apainduta. Azkenik, martxoaren 8an
mobilizazio desberdinak deituko dituzte, aurreratu dutenez. Besteak beste, pentsionisten elkarretaratzean parte
hartuko dute, herria aldarri
feministez jantziko dute, eta
arratsaldean mobilizazio nagusia egingo dute.
Orozkon
Orozkon martxoaren 5etik
12ra pilatu dituzte ekintzak.
Kultur Barikuen dinamikaren baitan "Luze edo motz" bakarrizketa umoretsua egongo
da lehenbizi hilaren 5ean, eta
biharamunean (martxoak 6)
antzerkiak hartuko du egitarauaren lekukoa Donibane
aretoan. Martxoaren 7an La
boda de Rosa filma proiektatuko dute, eta 8an Matxintxuren elkarretaratzean bilduko
dira Zubiaur plazan 19:00etan.
Orozkoko eskolan, bestalde,
Zazpi neska ausart ipuin kontalariaren emanaldiak antolatu dituzte hainbat txandatan. Hilabete osora hedatuko
da, ordea, udalaren eskaintza;
martxoaren 14an eta 28an film
emanaldiak antolatuko baitituzte 19:00etan.
Urduñan
Urduñari dagokionez, marrazki eta olio margolanen erakusketak jarriko dituzte Alondegian martxoaren 5etik 19ra.
Martxoaren 8a bitarte, ordea,
"harri margotuen jokoa" proposatu dute; hiriko zenbait
txokotan ezkutatutako piezak
topatu eta argazki bidez partekatzeko gonbitarekin. Zinegoak film laburren jaialdiarekin emango diote amaiera egitarauari martxoaren 19an, eta
marrazki lehiaketaren saridunak jakinaraziko dituzte egun
horretan ere.

Indarkeria matxistaren
84 salaketa jarri dira
2020an Aiaraldean

Eraso matxista bat salatzeko iaz eginiko elkarretaratze baten irudia. Aiaraldea.eus

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Genero indarkeriak ez du etenik izan Aiaraldean, 2020. urteari dagokionean ere. Salaketa judizialen datuak eskatuta,
orotara eskualdean 84 kasu bideratu dira, Ertzaintzak Aiaraldea Hedabideari adierazi dionez.Laudion 32 kasu salatu dira,
Amurrion 19, Okondon 11, Orozkon 11, Urduñan 7, Artziniegan
3 eta Aiaran 1.

Emakumeen aurkako indarkeria moten inguruan galdetuta, hiru bereizi ditu Ertzaintzak: bikotekide ohiak eragindakoak, familiartekoa eta askatasun sexualari lotutakoa.
Bikotekide ohiak burututako
erasoen salaketak 48 izan dira
Aiaraldean (%57.14), senideen
artekoak 30 eta bestelakoak 6.
Tratu txarrak nagusi
Bikotekide ohiaren tratu txarrak dira, ezbairik gabe, salake-

ta kopuru gehien pilatu dutenak, Ertzaintzak emandako datuen arabera: Laudion 18 kasu
kudeatu dira, Amurrion 16,
Orozkon 7, Urduñan 5 eta Artziniegan 2. Familien aldetik
emakumeek jasandako erasoak, berriz, 11 izan dira Okondon, 10 Laudion, 4 Orozkon, 3
Amurrion eta 1 Urduñan.
Azkenik, sexu hautua delaeta, Ertzaintzak 6 eraso kudeatu ditu; 4 Laudion eta bana Urduñan eta Aiaran.
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15,4 milioi euro
aurrekontu proposamena
plazaratu dute, iazkoa
baino %15 txikiagoa

Eraikin judizialean
arratoiekin arazo bat
dagoela salatu dute
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Arratoiak Amurrioko eraikin
judizialean zehar ibiltzen direla salatu du ELAk. Sindikatuak
azaldu duenaren arabera, denbora daramate bertako langileek arazoa pairatzen, eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak
irtenbiderik eman gabe jarraitzen du.
Urtarrilaren 25ean ELAk formalki aurkeztu zion Justizia
Sailari eraikin judizialetan
dauden arratoiak hiltzeko eskaera, eta oraindik ere egoerak
bere horretan jarraitzen due-

la azaldu dute sindikatuko kideek. Amurrioko Udalari ere
luzatu zioten errekerimendua,
epaitegien eraikinaren ondoan
dagoen etxebizitza abandonatuan esku-hartu zezan, arratoien iturburua izan daitekeelakoan.
Otsailaren 9an epaitegiko
funtzionario batek arratoi bat
hil egin behar izan zuen. "Arratoiak eraikin judizialean zehar
ibiltzeak arriskua sortzen du,
bai langile guztientzat, bai zerbitzu publiko horretara egunero joaten diren herritar eta profesionalentzat", azaldu du ELA
sindikatuak.

Okondo

Reforren padel eta tenis pista estaliak eraikitzea aurreikusi du udal gobernuak, besteak beste. Ruben Ladron Diaz de Gebara

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Iaz baino 2,7 milioi euro gutxiago izango dute Amurrioko udal aurrekontuek aurten.
15,4 milioi euroko plangintza
ekonomikoa adostu du EAJren udal gobernuak PSE-EErekin. “Erantzukizunagatik, aurrekontu errealistak aurkeztu
ditugu, egungo egoerara egokituak”, adierazi dute Txerra
Molinuevo alkateak eta David Romero zinegotzi sozialistak, “COVID-19aren pandemiak
asko baldintzatu du aurrekontua, Arabako Foru Aldundiaren
diru-bilketaren jaitsierarengatik”.
Helburu nagusi bat izango du
plangintza ekonomikoak, Molinuevok nabarmendu duenez:
“Pertsonak udal politikaren erdigunean jartzea eta zerbitzu
publikoak hobetzea”. Modu horretan, COVID-19ak gehien kaltetu dituen “pertsona eta sektore ekonomikoak” babestea
izango da lehentasuna.

2,4 milioi euro inbertsioetan
Aurrekontuen %16,15 (2.487.700
€) bideratuko da inbertsioetara,
udal gobernuak aurreratu duenez.
Hauek izango dira proiektu nagusiak: Etxegoien bidean aparkaleku bat eraikiko dute eta zonaldeko
argiteria berriztatuko da, energiaeraginkortasun irizpideak jarraituta; Larrabeko zabortegia behin
betiko zigilatuko da; udalerriko saneamendu-sareak berritzeko lanei
jarraipena emango zaie; skate park
bat eraikiko da; ludoteka egokituko da; padel eta tenis pista estaliak
eraikiko dira Reforren; Berdintasun Sailak emakumearen etxearen inguruko diagnostikoa landuko du eta Amurrioko V. Berdintasun Plana eratzen hasiko da.
Gizarte zerbitzuek gora
Gizarte zerbitzuetara bideratutako diru-partida handitzea aurreikusi du udal gobernu taldeak, eta
diru gehiago emango diote Apymca elkarteari merkataritzarako bonu-kanpainak abiatzeko.
Enpleguari bideratutako partida bere horretan mantendu dute,

408.569 euro bideratuta. “Gainera, 167.000 euro bideratuko dira
udalerriko Administrazio Batzarretan egin beharreko jardueretara, eta 100.000 euro auzoetako batzarretatik sortutakoetara”.
Kulturari dagokionez, iaz abiatutako ildoa jorratzen jarraitzeko
asmoa du udal gobernuak, kalean
kultur ekitaldiak antolatuta. Horrez gain, 771.705 euro bideratuko
dira guztira udalerriko elkarteak
laguntzera, aurrekontuaren %5.
Adostasunaren bila
EAJk eta PSEk gehiengo absolutua dute udalbatzan. Gauzak hala,
ez dute nahitaez oposizioko beste
taldeen -EH Bildu eta Orain Amurrio- oniritzia behar aurrekontuak
onartzeko. Hala ere, David Romerok aurreratu du “ahalik eta adostasun handiena” erdiesten ahaleginduko direla. “Indarrak batzeko eta
gobernu taldearekin elkarlanean
aritzeko unea da. Amurriok erantzukizun hori merezi du, herritarrek, egungo egoera konplexuan,
gure arteko ezberdintasunak alde
batera uzteko eskatzen digute”.

Roberto Aretxabalari
aitortza egin dio SOS
Deiakek, pertsona bati
bizia salbatzeagatik
Testua
Txabi Alvarado Bañares
SOS Deiak erakundeak domina berdea eman dio Roberto Aretxabala bizilagunari. Okondoko
EAJko Udal Batzordeko lehendakaria da Aretxabala. 2020ko uztailaren 28an jazotako gertaera
baten aurrean izan zuen jokabideagatik eman diote aitortza.
Marina Metalurgia taldeko
Ara Transferencias Termicas

enpresan lan egiten du bizilagunak, Erandion. Egun horretan 71
urteko emakume bat erori zen
itsasadarrera, eta berak atera
zuen uretatik, beste langile batzuekin batera. “Lehen sorospenak eman zizkion emakumeari,
larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren arte”, azaldu du EAJk ohar baten bidez.
Beste lau pertsonari ere eman
dizkiete dominak, antzeko jokaerengatik.

Okondon jaso zuen domina Roberto Aretxabalak. EAJ
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Aiaraldea

Arakaldo

171 isun jarri ditu poliziak
Aiaraldean urtarrilean,
COVID-19aren aurkako
neurriak ez betetzeagatik

Eguzki plakak, Internet
sare publikoa eta
bidegorria, udalaren
aurtengo erronkak
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Herri batzarra egin zuen Arakaldoko Udalak iragan astean.
28 bizilagun inguru bertaratu
ziren bilerara, Jabi Asurmendiren hitzetan. Aurtengo aurrekontu proiektua izan zuten hizpide. “440.000 eurokoa
izango da udalaren aurtengo
plangintza ekonomikoa”, aurreratu zuen alkateak, “iazkoa
baino dezente handiagoa izango da, aurten lehenbiziko aldiz
kobratuko dugulako autopistaren Ondasun Higiezinen gaineko Zerga”.

Laudioko Udaltzainak, artxibo irudi batean. Laudioko Udala

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
171 isun jarri dituzte guztira Ertzaintzak eta herrietako Udaltzaingoek urtarrilean
A iara ldean, COV ID -19aren
pandemia dela eta ezarritako
isunak ez betetzeagatik. Zigor gehienak -97- mugikortasun arauak hausteagatik edota baimendutakoa baino pertsona gehiago biltzeagatik ipini dituzte.
Maskara jarrita ez eramateagatik 29 isun kudeatu dituzte
poliziek, eta 28 pertsona zigortu txokoetan, elkarte gastronomikoetan edota gazte lonjetan egoteagatik.
Aurreko hilabeteetan bezala, Orozko da isun gehien pilatu dituen udalerria, 54 guztira. Hala ere, kontuan hartu
behar da udalerri horretan dagoela autobidean sartzeko bidesaria, eta poliziaren kontrolak ohikoak direla zonalde horretan. Laudion 38 zigor ezarri
ziren, Amurrion 21, Urduñan

Mugikortasun
arauak
hausteagatik
edota
baimendutakoa
baino pertsona
gehiago
biltzeagatik
jarri dira zigor
gehienak

44, Arrankudiaga-Zollon 2 eta
Artziniegan 12. Aiaran, Okondo eta Arakaldon, aldiz, ez zen
isunik jarri.
Motaren arabera sailkatuta
Gauean mugitzeko mugak
ez errespetatzeagatik jarri zituzten poliziek salaketa gehienak, 37 guztira. 22 isun jarri ziren Euskal Autonomia Erkidegoan sartu eta irteteko mugari muzin egiteagatik, 30 udalerritik ateratzeko eta irteteko
debekua urratzeagatik, 8 zigor
6 lagun baino gehiagoko taldeak osatzea egotzita, 31 maskara jantzeko agindua ez betetzeagatik eta beste 31 txoko
eta lonjetan ekintzak antolatzeagatik.
3 salaketa jarri ziren alkohola kalean kontsumitzeagatik
eta 8 garraio publiko zein pribatuan maskara ez erabiltzeagatik.
Horrez gain, ostalaritza establezimendu bat zigortu zuten ezarritako orduan ez ixtea
leporatuta.

Eguzki plakak
“Bi burujabetza proiektu garrantzitsu” jaso dituzte aurrekontuetan, Asurmendik azaldu duenez. Alde batetik, eguzki plakak jarri nahi dituzte
eraikin publikoetan. “Udaletxea, bolatokia, txokoa, frontoia eta uraren ponpatze sistema elektrizitatez hornitzeko
balioko du proiektuak. Ekoizten dena baino energia gehiago
behar izanez gero, saretik hartuko da, Goiener bidez. Era berean, eguzki plakek behar baino energia gehiago ekoizten
badute, sarera botako da soberakina, konpentsazio baten
truke”. 14.000 euro baliatuko dituzte plakak jartzeko, eta
lanak 11 urtean amortizatuta
egotea aurreikusi dute. “Hala
ere, plakek 30 urte inguru irauten dute, eta denbora horretan udalak 26.000 euro inguru aurreztuko lituzke orotara”.
Dena den, alkateak nabarmendu du garrantzitsuena ez dela
diru gutxiago gastatzea, “energia berriztagarriak sustatu eta
deskarbonizazioan laguntzea”
baizik.
Internet sare publikoa
Internet sare publikoa ere atondu nahi du udalak aurten, 18.000
euroko inbertsioa eginda. “Sare
hori ez da telefonia enpresa batena izango, udalarena baizik”, azaldu du Asurmendik. Modu horretan, arrakala teknologikoa txiki-

tu nahi du udalak. “Bizilagun batzuek ez dute Internetik estaldura
etxera iristen ez delako. Beste batzuek, aldiz, baldintza sozioekonomikoengatik egin diote uko konexioa izateari”. Gauzak hala, kasu
horiei aterabidea eman nahi diote sare publikoarekin.
Bidegorria
Bestelako lan batzuk egitea ere
aurreikusi dute aurrekontuetan.
Arakaldotik Arrankudiagara doan
bide zahar bat berritu nahi du udalak aurten, bidegorria atonduz.
100.000 euro baliatuko dituzte
guztira proiektu horretan, baina
Eusko Jaurlaritzak 80.000 euroko
laguntza emango du.
Ur-sareko lanak
Uraren sarean ere hainbat
lan egitea aurreikusi du tokiko
erakundeak. “Arakaldo ez dago
ur-partzuergoaren barruan, bere
kabuz kudeatzen du ura”, azaldu
du gobernuburuak, “ur biltegitik
hartzen da ura, eta gehiago behar
bada ponpatzen da, ur-hartune
batzuetatik”. Hartune horiek berritu eta zentralizatu nahi dituzte,
eraginkortasun energetikoa bermatzeko. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu diote hori egiteko dirulaguntza.
HAPOa berritzea
Hiri Ordenamendurako Plan
Orokorra berritzera bideratuko
dute aurrekontuetako diru partidarik handiena. 110.000 euro erreserbatu dituzte lehiaketa publikoa
egiteko. Plana berritzearen prozesuak “hiruzpalau urte” iraungo
duela aurreikusi du Asurmendik,
eta parte hartzailea izango dela nabarmendu du, “datozen hamarkadetan Arakaldo hirigintza ikuspegitik nolakoa izango den definituko delako”. Alkateak aipatu duenez, udalak legez derrigortua dago
plana berritzera, orain indarrean
dagoena lurzoruaren legea berritu baino lehen egin zelako.
Batzarrean aipatutako proposamen guztiak plenora eramango ditu udal gobernuak, bertan ofizialki onartuak izan daitezen. Otsaila amaieran edo martxoa hasieran egingo dute bilkura.
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Laudio

Artziniega

Mintegietako
Kirolgune proiektua, herritarren
karobia birgaitzeko proposamenen zain
lanak esleitu
dituzte, 35.000
euroren truke
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Mintegietako karobia birgaitzeko lanak esleitu ditu Laudioko Udalak. 35.000 euroko
inbertsioa egingo dute guztira, eta bi espazio berrituko dituzte: kareharria egosteko labea eta lortutako produktua
metatzeko biltegia.
“Lehenengo elementuaren
hormen kanpoaldean ez da
erorketa zantzurik topatu. Beraz, printzipioz behintzat, garbiketa eta jatorrizko egiturarenak ez diren materialak kentzeko lanak baino ez dira egin
beharko”, adierazi du Joseba
Amondo zinegotziak. Labearen eta kanpoko biltegiari hasiera ematen dion harri-hormaren artean, aldiz, zenbait
material erori dira. Gauzak
hala, bertako egitura berreraikiko dute.
Kanpoko-biltegia ere indartuko dute berriz, egungo hormetako harriak berrerabilita.
Hormigoizko zimenduak jarriko zaizkio egiturari, eta sabaia

osorik aldatuko da, “orain dagoena ezin delako berrerabili”.
Lan horiek eginda, “interes etnografiko handiko elementua”
berreskuratuko da, Amondok
nabarmendu duenez.
Kontrol arkeologikoa
Obraren jarraipena egiteko
kontrol arkeologikorako zerbitzua ere kontratatuko du udalak, hala gomendatu duelako Aholku Batzorde Zientifikoak. “2019. urtean eratu zen
batzorde hori gomendioak eta
jarraibideak egiteko, udalerriko kultura ondare materialei
begira bideratzen diren eskuhartzeei buruz”. Hainbat museo, erakunde eta unibertsitateko aditu esanguratsuk osatzen dute marko hori, tokiko
erakundeak erantsi duenez.
Obraren kontrol arkeologikoa egiteak hiru gauza nagusi ahalbidetuko ditu, udalaren
arabera: obren jarraipena egitea, langileei aholkuak ematea
ikuspegi historiko eta arkeologikotik eta prozesu osoa dokumentatzea.

Kirolgune berria atondu nahi
du Artziniegako Udalak Barcena inguruan. "Etorkizuneko diseinua planifikatzeko eta dauden espazioak optimizatzeko" abiatu dute prozesua, tokiko erakundeak sare sozialetan
azaldu duenez, "eskuragarritasun ekonomikoa kontuan hartuta".
Udal gobernuak zirriborroa

osatu du horretarako, herritarren ekarpenak jasotzeko asmoz. Lau eremutan bereizi dute
egitasmoa, "proposamenak zentzuzkoak eta egingarriak izan
daitezen".
Ondorengoak dira luzatutako
ideiak: egungo futbol zelaia bitan banatzea, aldamenean jolas
gunea, mahaiak, haurrentzako
jolasak eta bestelako kirol eskaintzak txertatuta; eskailera
eta berdegune bidez, padel pista edo futbito-saskibaloi zelaia

eraikitzea; skatepark edo antzerako gunea atontzea; eta hesitutako gune bat sortzea, maskoten
aisialdira bideratuta.
"Iradokizunak helarazi nahi
dizkiguzuen guztiok udaleko
info@artziniegakoudala.eus
helbidera bidal ditzakezue edo,
bestela, udal bulegoetan pertsonalki erregistratu", zehaztu
dute oharrean, "berriro diogu,
zuen ekarpenak edo ideiak jaso
arte egiten dugun proposamena da".

BABESTUTAKO EDUKIA

“Uste nuen informatikariek
bakarka egiten zutela lan, baina
taldeko lana funtsezkoa da”
AMAIA SALAZAR (GASTEIZ, 20 URTE) INGENIARITZA INFORMATIKOA
IKASTEN ARI DA MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOAN.
Zergatik aukeratu zenuen Informatika Ingeniaritza gradua?
Txikitatik gustatu izan zait ordenagailuan ibiltzea eta jakinmin handia sortzen zidan ordenagailuen funtzionamenduak.
Nire ustez, ezagutzeko grinak
bultzatu ninduen Informatika
gradua aukeratzera. Mondragon Unibertsitatea aukeratu
nuen bere irakaskuntza ereduagatik fama ona zuelako eta, kooperatiba denez, lan aukera interesgarriak eskaintzen dituelako.
Esperientzia gogorra eta erraza izan da aldi berean. Gogorra lehenengo mailan bereziki,
gehien kostatzen zitzaidan ikasgaia programazioa zelako. Hala
ere, gaur egun ondorioztatu dezaket gogor lan eginez dena atera daitekeela.
Nola definituko zenuke Mondragon Goi Eskola Politeknikoan jasotzen duzun ikasteko
metodologia?
Ikasteko metodologia izan zen
unibertsitate hau aukeratzeko
arrazoietako bat. Hasieran pentsatzen nuen informatikariek bakarka lan egiten zutela, bakoitzak

berera. Baina graduan irakatsi didate guztiz kontrakoa dela. Informatika zein edozein ingeniaritza
arlotan oso inportantea da taldean lan egitea eta hau hasierahasieratik sustatzen dute hemen.
Batez ere, PBL metodologiaren bidez, urtero bi proiektu garatzen
ditugu 4-5 taldekideren artean.
Unibertsitatetik zer da gehien
gustatzen zaizuna?
Giroa da gehien gustatzen zaidana, jende asko ezagutzeko aukera izan dut. Formazio aldetik,
emandako baliabideak eta agian
nire kabuz lortu ezin nituzkeen
ezagutzak baloratzen ditut. Bes-

tetik informazio euskarriak hobetuko nituzke; adibidez, klasetik kanpoko gaiei buruz informatzeko ikaslea da mugitu behar
dena eta bere kabuz informazioa
lortu.
Lanean ari zara ikasten duzun bitartean, Dual ereduan.
Aurten animatu naiz Lan Ikaste Partekatzea programara sartzen, Mondragon Lingua enpresan lanean ari naiz, itzulpen departamentuan. Lanean, IBMaren
software eta dokumentazio itzulpen proiektuak kudeatzen ditugu, itzultzaileekin kontaktuan jarriz eta proiektuak prestatuz.

www.mondragon.edu
Ermualdetik gertu dago karobia. Aiaraldea.eus
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Urduña
Iragan astean onartu zen Urduñako Udalaren aurtengo plangintza ekonomikoa Udal Osoko Bilkuran,
EH Bilduren aldeko botoekin eta EAJren abstentzioarekin. Iaz baino diru gehiago bideratuko du
tokiko erakundeak inbertsioetara, diru gutxiago eduki arren.

6,6 milioi euroko aurrekontua
onartu du udalak, iaz baino
177.218 euro gutxiago
Testua Txabi
Alvarado Bañares
6.685.050,32 euroko aurrekontua izango dute aurten Urduñako
Udalak eta bere bi sozietateek, iaz
baino 177.218,32 euro gutxiagokoa.
Iragan asteko plenoan onartu zen
plangintza ekonomikoa, EH Bilduren aldeko botoekin eta EAJren abstentzioarekin.
Udalak 4,8 milioi euro baliatuko
ditu guztira. 1,2 milioi euro bideratuko dituzte langileen gastuetara
eta beste 2,2 milioi ohiko gastuetara eta kontratatutako zerbitzuetara: zabor-bilketa, bideen eta barnealdeen garbiketa, etxez etxeko
laguntza-zerbitzuak, Alondegia, arkitektura-zerbitzuak, udal-sukaldaritza eta abar.
Iaz baino inbertsio gehiago
Udal gobernuaren arabera,
2021a “urte garrantzitsua” izango
da, “udalerriko estrategiaren plangintzari” begira: “2020an baino
inbertsio handiagoak egingo dira,
298.875,32 eurokoak guztira”.
Hiru
pr oie k t u
n a g usi
ze r r e nd at u
d it u z te:
Maria Dolores Madaria auzoan egokitzapen-lanak egitea,
saneamendu lanak burutzea eta
harresiaren inguruko ondarea berreskuratzea.
Beste inbertsio txikiago batzuk
ere barnebiltzen ditu aurrekontuak: “Hiri Antolamenduko Plan
Orokorra, tokiko ibilbidetan seinaleak jartzea eta autokarabanen
aparkalekuko ur-hornidura hobetzea”. Eusko Jaurlaritzak edota Aldundiak emandako diru-laguntzekin egingo dira ekimen horietako batzuk.
Inbertsioak inbertsio, udalak gogorarazi du “egoera ekonomikoa
zaila” dela, eta 328.147 euro gu-

txiago jasoko dituela Udalkutxatik, Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-funtsetik. Gainera, hainbat zor
dituela gogorarazi du tokiko erakundeak: 105.000 euro zor dizkio
Kutxabanki 2005 eta 2004 urteetan eskatutako maileguengatik eta
Urduñederra sozietate publikoak
134.143,56 euroko zorra du pilatuta.
Horrez gain, 44.352 euroko beste zor bat dago, hiriko argiteria
LED bihurtzeko 2016an eskatutako maileguarengatik sortuta.
“Ordaindu gabeko kreditu horiek
guztiak kontuan hartuta, 2021. urtean zehar 289.761,14 euro ordaindu beharko ditu Urduñak”, nabarmendu du tokiko erakundeak.
Gauzak hala, aurrekontuak
“zuhurtziaz” egin direla jakinarazi du udalak, gauza asko Urduñatik
harago doazen erakundeen menpe daudelako. “Hala ere, urtean
zehar aurrekontua aurrera doan
heinean, aldaketak egingo dira aurreikusi ez diren hainbat proposamen sartzeko”.
Sozietateen aurrekontuak
Urduñako Arkupea S.L. sozietateak 2.055.641 euroko aurrekontua izango du: 1.464.427,00€ langile-gastuetarako eta 577.514€ gastu arruntetarako zein erosketetarako. 1,6 milioi euroko diru-sarrerak lortzea aurreikusi du enpresak,
egoitzako zein eguneko zentroko
zerbitzuen bidez. Udalak, bere aldetik, 250.000 euroko ekarpena
egingo dio sozietateari, azpiegituretan hobekuntzak egiteko eta COVID-19aren pandemiak eragin ditzakeen gastuei aurre egiteko.
Urduñederra S.L. enpresak, bere
aldetik, 466.087,80 euroko aurrekontua izango du, eta horietatik
134.143,56 euro erabiliko dira Kutxabankekin duen zorra ordaintzeko.

Aurrekontuak aurkezteko bilera irekia egin zuen udalak iragan astean. Urduñako Udala

Iaz baino
diru gehiago
bideratuko
du udalak
inbertsioetara,
Udalkutxatik
diru gutxiago
jasoko duen
arren

EAJren abstentzioa
EAJ abstenitu egin zen aurrekontuen bozketan. Alderdi jeltzaleak
hainbat proposamen egin zituen.
Gizarte-larrialdietarako laguntzetara 100.000 euro bideratzea planteatu du oposizioko taldeak, iaz
partida hori 86.467 eurokoa zela
eta, azkenean diru gehiago gastatu zela argudiatuta.
Beste hainbat ideia ere jarri dituzte jeltzaleek mahai gainean:
merkatariei laguntza zuzenak
emateko partida jartzea, elikagai
bankura bideratutako dirua hirukoiztea, 20.000 euro baliatzea ostalarien eta merkatarien modernizazioa sustatzeko, Hirix plataformara 4.000 euro gehiago bi-

deratzea eta eraikin publikoetan
energia alternatiboetako sistemak
jartzea, besteak beste.
Gazteen emantzipazioa ere izan
du hizpide EAJk hedabideei zabaldutako oharrean. Jeltzaleek azaldu
dute diru-laguntzak ematea proposatu zutela iaz, eta udalak ideia
onartu eta 10.000 euroko diru
partida sartu duela aurtengo aurrekontuetan.
Hala ere, oposizioko taldeko kideek uste dute diru kopuru hori
txikiegia dela eta diru-laguntzak
jasotzeko bete beharreko baldintzak “zorrotzegiak” direla. Gauzak
hala, laguntza sistema eskuragarriagoa eta oparoagoa izatea eskatu dute.
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Esperientzia luzea dute Ingecorreko kideek obren
segurtasuna bermatzeko koordinazio lanetan. Horretan
espezializatua dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko

enpresa handienetarikoa bilakatu dira, eta Aiaraldean ere
ibilbide oparoa egin dute, hainbat obra esanguratsutan egon
baitira segurtasun neurriak betetzen zirela ziurtatzeko.

Ingecor, edozein motatako
obretan segurtasun irizpideak
betetzeko bermea

Eskualdeko hainbat obratan egon dira Ingecorreko kideak segurtasuna koordinatzen. Donostiko Musikene eraikineko obretan ere egon dira. Ingecor

Edozein motatako obrak egiterako orduan berebizikoa da
langileen zein gainontzeko pertsonen segurtasuna bermatzea.
Helburu horrekin jaio zen Ingecor enpresa, segurtasun koordinazioan espezializatutako Euskal Autonomi Erkidegoko enpresa handienetarikoa bilakatu da,
Araba zein Gipuzkoan ere aritzen baita.
Hainbat lan mota egiten ditu
Ingecorrek. Segurtasun koordinatzaile gisa egiten dute lan
norbanakoen etxeak eraikitze-

ko edo birgaitzeko obretan. Arkitekto eta aparejadoreei ere eskaintzen diete zerbitzua, koordinazioaren erantzunkizuna gainetik kentzeko. Horrez gain, segurtasun planak eta ebaluazio
txostenak prestatzen dizkiete
eraikuntza eta erreforma enpresei.
Jardun handia Aiaraldean
Aiaraldean presentzia handia
dauka enpresak. 2016an irabazi
zuen enpresak Laudioko Udaleko segurtasuna koordinatzeko

Eskualdean
egin diren
hainbat
proiektu
garrantzitsutan
egon dira
Ingecorreko
kideak
segurtasuna
bermatzen

lehiaketa, eta lan hori egiten du
orduz geroztik. Iza igogailu enpresarekin ere egiten dute lan
Ingecorreko kideek, segurtasun
planak egin eta koordinatzeko,
eta Ondasunegi eraikuntza enpresarekin ere aritu dira elkarlanean. Amurrion hainbat obraren segurtasuna bermatu dute:
osasun etxeko klimatizazioaren
aldaketa, Zamora zubiko zutoinaren konponketa eta Larrabeko zabortegiaren itxiera.
Urduñan ere aritu dira, Gran
Via kaleko 5. zenbakiko igogai-

luko obretan. Arrankudiagan, aldiz, Gizarte Etxeko plazaren konponketan aritu dira, eta Oxinburu eraikina birgaitzeko obretan
ere parte hartzen ari dira.
Laudion ere obra ugaritan
egon dira: 8 igogailuren instalazio eta konponketetan, Lidl-eko
biltegi berria atontzen eta Isasiko lur erorketaren ondorioak bideratzeko obretan, besteak beste. Horrez gain, Aiaraldea Ekintzen Faktoria atontzen ari den
pabilioiko obren segurtasuna
ere koordinatu du.

Loitzaga taldea 13, Barakaldo
94 473 09 49
www.ingecor.es
info@ingecor.es
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Lokalik gabe,
harremantzeko
modu berrien bila

Iker Cuadra eta bere kuadrillako hainbat kide, euren lokaleko atean. Aiaraldea.eus

Ia urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak gazteen lokalak ixteko agindua lehen aldiz eman zuenetik.
Ordutik hona, horrelako espazioak erabiltzeko ohitura zuten gazteek sozializatzeko gune berriak
bilatu behar izan dituzte.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
“Goazen barruko gelara, sarrera nahiko desordenatua
dago eta”, esan digu Asier Nuñezek atea ireki duenean. Egia da:
sofa eta mahai ugari daude elkarren artean modu kaotikoan
pilaturik, lokala aspalditik erabiltzen ez den seinale. Pandemia hasi zenean utzi zioten
Nuñezek eta bere kuadrillako
gainontzeko kideek Laudioko
Latiorro auzoan duten espazioa
erabiltzeari, Eusko Jaurlaritzak
horrelako guneen itxiera dekretatu zuelako COVID-19aren

hedapena ekiditeko beste neurri batzuen artean.
Orduz geroztik, erabat zaharkitua geratu da gazteak egunero lokaletan sartuta daudenaren ustea. Aldaketa ez da batere
erraza izan, Iker Cuadraren arabera: “Lokala zen gure laguntaldearen harreman puntu nagusia”, azaldu du gazte amurrioarrak, “asko aldatu da gure
egunerokoa. Tabernetan geratzen gara egunero. 22:00ak baino lehen etxean egon behar dugunez, goizago ateratzen gara
kalera, denbora ondo aprobetxatzeko”.
Aiala Mendietaren kuadri-

llak ere badu lokala, baina ez
dute horrenbeste erabiltzen.
“Tabernetara joatea oso gustuko dugu, eta beste planak egitea”, azaldu du Laudioko gazteak. Ospakizunak egiteko erabiltzen zuten lokala batez ere,
“eta festan ateratzen ginenean,
tabernetara joan baino lehen”.
Hala ere, bestelako ekintza batzuk ere egiten zituzten bertan: pelikulak ikusi, mahai jokoetan jokatu... “Konfiantzazko
leku batean egoteko ere erabiltzen genuen, bertan gure kuadrilla bakarrik gaudelako, intimitate handia ematen ziguna”.
Hori da Mendietak batez ere fal-

Lokalak itxita,
kalean edo
tabernetan
sozializatu
behar izan dute
gazteek

tan botatzen duena lokaletik,
baina nabarmendu du ulertzen
duela horrelako guneak ixtearen neurria.
Egunerokoa guztiz aldatu
dela uste du gazteak, baina ez
horrenbeste lokalak ixteagatik:
“Askoz jende gutxiagorekin erlazionatzen gara, jende berria
ezagutzea oso zaila da... eta
gure artean nahiko kuadrilla
erantzunkorra garenez, ez gara
aurretik bezain maitagarriak”,
azaldu du laudioarrak, eta gaineratu du gai berdinen inguruan hitz egiteko joera dutela,
ez dagoelako gauza asko egiteko aukerarik eta “nahiko bizi-
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tza monotonoa” dutelako. “Azken finean, egoera kezkagarria
da guretzat, bai osasun kontuan bai ekonomia kontuan
eta batez ere, etorkizunari begira. Gazteok kezkatuta gaude”,
nabarmendu du.
Asier Nuñezek, bere aldetik,
ez du aldaketa askorik sumatu
lokala izan edo ez izatearen artean, lagunen arteko harremanei dagokienez. “Gure egunerokoa antzekoa da orain. Hori bai,
ez gara guztiak batera ibiltzen.
Taldeka batzen gara, tabernetan... pertsona berdinak biltzen gara beti”, azaldu du gazteak, baina aitortu du lagunen
bat ez duela “pandemia hasi zenetik” ikusi.
Akordioak jabeekin
Erabili ezin badugu, zertarako ordaindu? Galdera hori egin

Lokalak
dituzten jabeak
akordioetara
iritsi behar
izan dira
jabeekin. Kasu
batzuetan, ezer
ez ordaintzea
adostu dute.
Beste kasu
batzuetan,
alokairua
murriztu diete

behar izan zioten lokala zuten
gazteek euren buruei pandemia hasi zenean. Baina emandako erantzuna ez da berdina izan kasu guztietan. Asier
Nuñezen kuadrillak, adibidez,
lokalaren jabearekin hitz egin
zuen eta oso akordio ona lortu
zuten: “Argi eta ur gastuak soilik ordaintzen ari gara, berriz
lokala erabiltzeko aukera izan
arte. Guk denbora asko eman
dugu hemen eta obra asko egin
ditugu, eta inoiz ez digute salaketarik jarri. Maizter onak izan
gara beti”. Hala ere, beste gazte
batzuek ez dute zorterik izan:
“Gure hurbileko lagun batzuek
lokala utzi behar izan dute, jabeak esan zielako bai ala bai ordaindu behar zutela”.
Aiala Mendietak ere bere lagunek ere zorte handia izan
dute: “Lokala erabili ezin du-

Ia urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak gazteen lokalak ixteko agindua lehen aldiz eman zuenetik. Aiaraldea.eus

Poliziak 31 isun
jarri zituen
urtarrilean
Aiaraldean,
lonja edo
txokoetan
ekintzak
antolatzeagatik

gun denboraldi honetan ez ordaintzea adostu dugu jabearekin. Aukera izan bezain laster berriz ere ordaintzen hasiko gara”.
Iker Cuadraren kuadrilla, aldiz, erdibideko akordio batera iritsi da jabearekin: “Alokairuaren %50 ordaintzen dugu
orain”.
Gazteen kriminalizazioa
Poliziak 31 isun jarri zituen
urtarrilean Aiaraldean, lonja
edo txokoetan ekintzak antolatzeagatik. Ertzaintzak Aiaraldea Hedabideari emandako datuek ez dute zehazten 31 isun
horietako zenbat ezarri diren
gazteen lonjetan eta zenbat helduen txokoetan. Hala ere, fokua gazteengan jarri dela uste
dute erreportaje honetarako elkarrizketatutako pertsonek.
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“Gazteak jarri gaituzte errudun bezala. Egia da lokalean
egongo bagina, eta batek positibo emango balu, denok amaituko genukeela kutsatuta; baina berdina izango litzateke txoko batean biltzen diren 40 urteko pertsonen kasuan”, azaldu du Nuñezek, “egia da gazte
zarenean gutxiago pentsatzen
duzula gauzek izan ditzaketen
ondorioetan, baina pertsonaren araberakoa da hori”.

Gazteen
aurka eginiko
kriminalizazio
saiakera ugari
egon dira
Aiaraldean,
zenbait
eragilek salatu
dutenez. Iragan
udazkenean
horren aurkako
mobilizazioak
egin ziren
Iker Cuadrak, bere aldetik, aitortu du gazteentzat “oso zaila”
izan dela arauak betetzea, “baina ez dugu uste arazoa gazteena bakarrik denik. Kontziente gara bizitzen ari garen egoera honetaz, baina ulertu behar
dute gazteak garela eta adin hau
ez dela bueltatuko”. Gazte amurrioarraren ustez, arriskua berdina da gazteen lokaletan eta tabernetan: “Lonja batean positiboren bat egonez gero fokua
kontrolatua egongo litzateke,
tabernan ez bezala, establezimenduetatik jende asko pasatzen delako egunero”.
Mendietak ere uste du adinak ez duela zerikusirik arauak
hausteko orduan. “Uste dugu
denetik dagoela, adinak berdin
dio, azkenaldian baieztatu ahal
izan dugun bezala”.
Gazteen aurka eginiko kriminalizazio saiakera ugari
egon dira Aiaraldean, zenbait
eragilek salatu dutenez. Laudioko Gazte Asanbladak, adibidez, behin baino gehiagotan
salatu du Ertzaintzak eta Udaltzaingoak Lamuza Parkean duten presentzia. Asanbladako
kideek arabera, ez kasualitatea
izan polizia parkean agertzea,
eremu horretan gazteen presentzia handia baitago. "Burgesiak pandemiaren aurrean hartu duen erabakia baino ez da",
euren ustez.

Goiko irudian, Asier Nuñez gazte laudioarra bete lokaleko atea irekitzen. Behean, gazteen kriminalizazioaren aurka Laudio eta Amurrion eginiko mobilizazioen irudiak. Eskuman, Jentil

Amurrioko parkean ere egon
dira antzeko kasuak. Udazkenean mobilizazioak egin ziren bi herrietan, "kriminalizazio gutxiago eta osasun baliabide gehiago" eskatzeko. Dozenaka gazte bildu ziren bi ekimenetan.
“Albo kalteak”
Gazteen lokalen itxierak
“albo kalteak” eragin ditu beste
alor batzuetan. Oihartzun zabala izan zuen Gasteizko Gaztetxearen kasuak. Udaltzainak
sartu ziren urrian espazioa ix-

Laudioko
Gaztetxea
eta Jentilzulo
Kulturgunea
ere itxita daude

tera, gazte lonja bat zela argudiatuta.
Aiaraldean antzeko bi kasu
gertatu dira. Laudioko Gazte
Asanbladak, adibidez, salatu
du udalak “gazte lonjen” aitzakia erabili zuela, besteak beste, gaztetxea itxita mantendu
behar zela argudiatzeko. Tokiko
erakundeak esan du espazioa
2023. urtera arte egongo dela
itxita, orduan amaituko baitira Kultur etxeko obrak, aurreikuspenen arabera. Orozkoko
Jentilzulo Kulturgunearen kasua ere antzekoa da. Ikasturte

hasierarekin batera ireki nahi
zuten berriz espazio hori, baina udalak ez zien horretarako
baimenik eman, “gazte lokal”
bat zela argudiatuta. Jentilzuloko kideek, aldiz, espazioa lonja hutsa baino gehiago dela defendatu zuten: “Jentilzulo herriarena da, auzolana da, euskara da, kultura da, feminismoa da”. Asanblada egin zuten
abenduan herritarrei egoera
azaltzeko, eta 'Jentilzulo bizirik!' dinamika jarri zuten abian,
baina oraindik ez dute lortu espazioa berriz irekitzea.
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argazki erreportajea
Astebete igaro dute dagoeneko Tubacexeko ekimen jendetsuak egin dira eskualdean azken
langileek greba mugagabean, eta horri eustea asteetan, multinazionaleko zuzendaritzak ezarri
aurreikusi dute datozen egunetarako. Protesta nahi dituen 150 kaleratzeen aurka.

Astebete bete dute Tubacexen
greba mugagabean
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Otsailaren 15ean abiatu zuten
Tubacexeko langileek zuzendaritzak mahai-gainean jarritako
150 kaleratzeen aurkako greba
mugagabea.
Langileak ez dira esku hutsik
iritsi greba mugagabera. Zuzendaritzak 150 soldaten kostua
murrizteko asmoa iragarri zuenetik, mobilizazio eta protesta
ugari antolatu dituzte. Mobilizazioek eskualdeko gainerako enpresa batzordeen eta herritarren babes
zabala izan dute. Azken urteetan
Aiaraldean ikusi diren manifestazio jendetsuenak egin dira.
Tubacexeko enpresa batzordeak
oso positiboki baloratu du grebak
azken astean izan duen jarraipen
zabala, "ia erabatekoa" izan dela
nabarmenduta. Zuzendaritzako
kideak enpresa barrura sartzerako orduan sortu izan dira tentsio
unerik handienak. Greba mugagabearen aurretik antolatutako
24 orduko bi lanuzteetan Ertzain-

tzak zaindutako kotxe karabana
batean sartu dira lanera zuzendaritzako kideak. Greba mugagabea hasi zenetik, ordea, autobusetan sartu dira fabriketara.
Gutxienez Tubacexeko bi langile
identifikatu ditu poliziak, eta zigor
administratiboa jartzearekin
mehatxatu dituzte.
Irudimena arma
Luzerako doa Tubacexeko lan
gatazka eta langileak irudimena
baliatzen ari dira egoera ikusarazteko. Otsailaren 15ean bertan,
greba mugagabearen lehenengo
egunarekin eta inauteriekin bat
eginez, pailazoz mozorrotuta
itxaron zituzten zuzendaritzako
kideak Laudioko fabrikako sarreran. Ekimen horretan langileen
familiek ere hartu zuten parte,
150 kaleratzeen atzean dagoen
errealitateari ikusgarritasuna
emateko.
Hurrengo egunetan ere originaltasuna izan da protagonista
piketeetan. Otsailaren 18an “San
Celestin” entzierroa ospatu zuten,

Celestino Denis zuzendaritzako
kideari erreferentzia zuzena eginez. San Fermin jaietako arropa
zuria eta zapi gorria jantzita egin
zioten “harrera” enpresaren autobusari.
Dimisio eskaerak
Hain zuzen, Celestino Denis
zuzendaritzako kidearen dimisio
eskaera bilakatu da greba mugagabeko kontsigna nagusietako
bat; izan ere, Denis da 150 kaleratze egingo dituen enpresaren
berregituraketan erantzukizun
zuzena duen arduradunetako bat.
Elkartasun olatua
Elkartasun uholdea eragin du
Tubacexeko lan gatazkak. Ugariak
dira eskualdeko beste enpresa
batzordeetatik, alderdi politikoetatik edota erakundeetatik helarazitako babes keinuak. Merkatari eta ostalariek ere langileen alde
jo dute. Izan ere, Tubacexeko
egoerak agerian utzi du Aiaraldeko enpleguak bizi duen kinka
larria.

MOBILIZAZIO JENDETSUAK
Mila lagun baino gehiago bildu ziren
Tubacexeko Enpresa Batzordeak Laudion
deitutako mobilizazioan.
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IRUDIMENA ARMA
Protesta ekimen irudimentsuak egin dituzte
Tubacexeko langileek greba mugagabean zehar.
Lehen egunean haur eta familiak bertaratu ziren
piketeetara. Laugarren egunean, aldiz, ‘San
Celestinen entzierroa’ egin zuten beharginek,
enpresako gerentearen dimisioa eskatzeko.
Argazkiak: Aiaraldea.eus eta Tubacexeko
Enpresa Batzordea

2021/02/23
2021/03/10

Otsailaren 28an eskainiko du Laudio
Ikastolak Araba Euskaraz 2021 kanpainako
kultur egitarauaren lehen ekitaldia:
Bakardadeak garaitu zituenak. Granja
kiroldegian taularatuko dute ikuskizuna,
12:00etan.
Tx o m i n
Mala xet xebar r ia
gazte
euskaldunaren bizitzan oinarritutako
emanaldia izango da. “Koldo San Sebastian

kazetariaren artikulu batean izan zuen
haren berri Jose Antonio Eluk, proiektuaren
sortzaileak, eta abesti baterako gaia bihurtu
zuen, gerora ikuskizun honetarako bizkarrezur
bilakatuko zena”, azaldu dute antolatzaileek.
Modu horretan, “amets amerikarraren” bila
joandako pertsonek bizitako “bakardade eta
etsipena” jorratuko ditu ekitaldiak, hainbat
diziplina artistiko uztartuta. Ricardo Gonzalez

kultur ekitaldia, igandean

de Durana bertsolariak antzeztuko du
Malaxetxebarriaren papera, eta Felipe Zelaietak
egingo ditu narratzaile lanak. Shuyana Izaga
eta Mikel Etxebarria dantzariak ere igoko dira
oholtzara, eta Ardi Ilun Blues Band taldeak
musika joko du zuzenean.
Sar rerak salagai daude dagoeneko
Araba Euskarazen online dendan (www.
arabaeuskaraz.eus), 5 euroren truke.

Araba Euskarazeko lehen

agenda

10:00 URDUÑA
FRUTARBOLEN INAUSKETA
Ikastaro praktikoa

02.27 Larunbata

TAILERRAK

18:00 LAUDIO
‘OKUPAZIOAREN KONTRAKO
OFENTSIBA’
Kultura etxea

02.27 Larunbata

18:30 URDUÑA
‘LISTOR ASIARRA ETA
ERLEAK’
Alondegia

02.26 Ostirala

HITZALDIAK

12:00 LAUDIO
‘BAKARDADEAK GARAITU
ZITUENAK’
Granja kiroldegia

02.28 Igandea

16:30 AMURRIO
‘ARATUSTEAK’ DANTZA
IKUSKIZUNA
Bi saio eskainiko dituzte
Amurrio Antzokia

02.27 Larunbata

IKUSKIZUNAK

19:00 AMURRIO
‘AHORA TOCAN ELLAS’
Amurrio Antzokia

03.06 Larunbata

19:00 AMURRIO
OLATZ SALVADOR
Prezioa: 8 euro
Amurrio Antzokia

02.25 Osteguna

MUSIKA

10:00 LAUDIO
BARATZEAN AUZOLANA
Ugarteko plazatik abiatuta

02.27 Larunbata

19:00 AMURRIO
DIAPORAMA
Aiaraldeko Berbalagunek
antolatuta. Izen-ematea:
607 673 744 telefonoan edo
aiaraldea@aek.eus helbidean
Katekesi aretoan

02.25 Osteguna

18:00 LAUDIO / AMURRIO
AIARALDEKO GREBA
BATZORDEAREN BILERAK
Herriko plaza / San Anton

02.25 Osteguna

9:45 LAUDIO
ODOLA EMATEKO AUKERA
Aldai plaza

02.25 Osteguna

16:30 LAUDIO
ODOLA EMATEKO AUKERA
Ardantzazar

02.24 Asteazkena

18:00 LAUDIO
MUGIKORTASUN
JASANGARRIRAKO PLANA
DISEINATZEKO TOPAKETA
Online

02.23 Asteartea

BESTELAKOAK

11:00 ARESPALDITZA
FAMILIAN EUSKARAZ
JOLASEAN
Udaletxea

02.28
Igandea

11:30-19:00 OROZKO
JOLASTXOKOA
3 eta 5 urte bitarteko
umeentzako
Gaztetxokoa

02.27-02.28
Larunbata eta
igandea

HAURRENTZAKO
JARDUERAK
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16:30

IGANDEA
(3,5/4,5 euro)

18:30

LARUNBATA
(3 euro)

OTSAILAK 28

El pequeño
vampiro

DONIBANE
ARETOA

OTSAILAK 27

True
mothers

LAUDIOALDE
ARETOA

19:00

IGANDEA ETA ASTELEHENA
(3,75/5 euro)

MARTXOAK 1

19:00

IGANDEA
(3,5/4,5 euro)

OTSAILAK 28

DONIBANE
ARETOA

Online tailerrak
Ibaizabal-Nerbioiko 10 udalerrietan
antolatuko diren tailerrez gain, bi online saio ere egingo dituzte Bizilabe ekimenaren barruan. Oraindik ez dituzte
saio hauen datak zehaztu.
Horretaz gain, eta COVID-19ari lotutako neurriek ahalbidetzen badute, Ibaizabal-Nerbioiko enpresa bat bisitatzeko txangoa egitea ere aurreikusi dute,
baita gazteguneetan zientzia eta teknologia arloan lan egiten duten emakumeen lana bistaratzeko horma irudiak
margotzea ere.

Izena emateko herri bakoitzeko Gaztegunearekin jarri behar da harremanetan mezu elektroniko bidez: infoinduma@yahoo.es Orozkoren kasuan eta
kulutra@urduna.com Urduñaren kasuan.

Nuevo orden El profesor
OTSAILAK 28,
de persa

AMURRIO
ANTZOKIA

Doan
Tailerrak doan izango dira, eta parte
hartzaile kopuru mugatua izango dute.

Bizilabe ekimena jarri dute abian Bizkaiko Foru Aldundiak eta Nerbioi-Ibaizabaleko gazteria sailek, Elhuyar fundazioarekin elkarlanean, bigarren urtez
jarraian. Guztira 10 zientzia-tailer eskainiko dituzte, baita Urduña eta Orozkoko gaztelekuetan ere.
Orozkon CSI tailerra egingo dute
otsailaren 27an eta martxoaren 27an.
Bertan, bakterioei eta genetikari lotutako esperimentuak eginez, misteriozko istorio bat argituko dute parte hartzaileek. Urduñan, berriz, denetariko
zientzia eta teknologia esperimentuak
uztartzen dituzten Steam Challenge
tailerrak eskainiko dituzte martxoaren 26an eta apirilaren 30ean.

Zientzia tailerrak eskainiko
dira Orozko eta Urduñako
gazteguneetan

Kartelera

Frutarbolak nola inausi ikasteko aukera
egongo da Urduñan datorren larunbatean,
otsailak 27. Saio praktikoa antolatu
du Ekoizpenek, udalaren eta Euskal
Herriko Hazien sarearekin elkarlanean.
10:00etatik 13:00etara luzatuko da. Parte
hartzeko beharrezkoa izango da aurretik
izena ematea, 685 757 658 Whatsapp
zenbakira edo ekoizpen@urduna.com
helbidera mezua bidalita.

Frutarbolak
inausteko
ikastaroa
18:00 AMURRIO
EMOZIOAK KUDEATZEKO
TAILERRA
Izena aldez aurretik eman
behar da 607 673 744
Whatsapp zenbakira mezua
bidalita
Katekesi aretoa

03.04 Osteguna

11:00-13:00 AIARA
AUTODEFENTSA FEMINISTA
TAILERRA
Laiaeskola.eus webgunean
eman behar da izena
Online

02.27 Larunbata

Erreferentziazko frutarbolen
baratzean

aiaraldea.eus

INFO +

16:30-20:30 URDUÑA
BOKAZIO-ORIENTAZIO
SAIOAK
16:30-18:30 gazteak eta
18:30-20:30 familiak
Alondegia

03.09 Asteartea
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kultura
“Gizartean
alboratuta
dauden gaiak
erdigunera
ekartzen
saiatzen gara
Go!azen-en”

AITZIBER ERRAZKIN (Zarautz, 1999) ETA ANDER LACALLE (Donostia, 2000)
GO!AZEN TELESAILEKO AKTOREAK DIRA. IRAGAN OTSAILAREN 16AN AMURRIO ANTZOKIAN
IZAN ZIREN IKUSKIZUN MUSIKALA ESKAINTZEN.
Testua Izar Mendiguren Cosgaya
Argazkiak EITB eta Aiaraldea.eus
Go!azen telesailaren 7. denboraldia amaitu berri da.
Zer nolako esperientzia izan da?
Ander Lacalle: Ni oso gustora geratu naiz emaitzarekin!
Urte oso zaila izan da COVID-19a dela eta, aurrestreinaldia bertan behera geratu zen. Egoera nolakoa den ikusita oso ondo atera da dena!
Aitziber Errazkin: Niretzako kriston esperientzia izan
da, oso aberasgarria. Ikaragarria da proiektu honen
parte izatea!
Zer nolako gaiak lantzen ditu Go!azen telesailak?
A.E.: Go!azen-ek beti egiten du ahalegina gizartean
alboratuta geratzen diren gaiak erdigunera ekartzeko.

Adibidez, azken denboraldi honetan daukagun pertsonaietako bat, Garazi, adin txikiko zentro batetik dator,
eta hori gazteen artean normaltzat hartzea oso gauza
egokia iruditzen zait. Enara nire pertsonaiak, bestalde,
harreman toxiko bat dauka. Horretaz nola jabetzen den
eta buelta nola ematen dion erakusten du denboraldiak,
bere ongizatea lehenetsiz. Oso interesgarria izan da.
Zer nolako harrera sumatu duzue Euskal Herriko
gaztetxoen artean?
A.E.: Niri pena eman dit COVID-19ak sortutako egoera
dela eta umeekin gertutasun hori ez izatea. Behin baino
gehiagotan gertatu zait, parke batetik pasa eta haurrak
Go!azen-eko kamisetekin jolasean ikustea. Begira geratzen naiz Enara naizela ohartzen diren edo ez ikusteko,
baina maskara tarteko ez gaituzte bereizten. Pena da

ezin dugulako nahiko genukeen hurbileko tratu hori
izan eurekin.
A.L.: Feedback asko galdu dugu haurrekin. Polita da
zuregana hurbiltzea eta telesailaz duten iritzia eta pertzepzioa jasotzea. Besarkadak eta musuak debekatuta
dauden garai batean bizi gara, eta hala eta guztiz ere,
haurrek berotasuna transmititu digute. Kontzertuetan,
distantzia eta maskararekin bada ere, maitasun asko
jaso dugu.
Uste duzue denboraldian landutako gaiek haurrengan eragina izan dutela?
A.L.: Bai, eta haurren erreakzio askotan igartzen da
hori. Askotan entzun ditugu esaten: “Jo eskerrak Igor
joan dela!”. Jarrera baztertzaileen kontrako mezua jaso
dutela erakusten du horrek.
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kultura

“Ez dira
hilabeterik
errazenak izan,
baina ez dugu
emanaldi bakar
bat ere bertanbehera utzi”

A.E.: Nik denboraldi honetan harreman bat daukat
Zuriñe deitzen den beste neska batekin, eta ume pila bat
etorri zaizkit esanez oso harreman polita dela eta nahiko luketela horrelako bat bizi. Hori gozada bat da! Telebistan harreman osasuntsu bat ikusi dute, eta hori da
barneratzen dutena.
Euskal Herritik bira bat egiten ari zarete orain.
A.L.: Azaroan egin genuen telesailaren estreinaldia eta
abenduan ekin genion ekitaldiak eskaintzeari. Ez dira
hilabeterik errazenak izan, gaixotasunak izan duen eboluzioa ikusita batez ere, baina zorionez ez dugu kontzertu bakar bat ere bertan behera utzi. Antzokietan ikuskizunak eskaini ahal izatea izugarria da. Hori da hain zuzen,
kulturak momentu honetan behar duena, beraz eskerrik
asko ekitaldietara etortzen ari zareten guztioi!

Hurrengo denboraldiaz zeozer aurreratzerik?
A.L.: Argi dago telesailaren 8. denboraldia egongo dela,
Go!azen 8.0 egongo da. Kontua da guk ere ez dakigula
oraindik ez noiz ezta nolakoa izango den. Ez dakigu
zeintzuk izango diren landuko dituen gaiak, ezta gu
bertan egongo garen ere. Beraz, adi seinaleari! Laster
izango dituzue albisteak!
Azken mezu bat utzi nahi diezue eskualdeko gaztetxoenei?
A.L.: Ikusten gaituzuen gaztetxo guztiei mila mila musu,
eta baita gurasoei ere! Mila esker ostiralero telebistara
itsatsita egoteagatik. Zuei esker gaude hemen!
A.E.: Plazer bat da ostiralero zuen etxeetan egotea,
eskerrik asko! Jarraitu euskaraz hitz egiten, jolasten,
abesten, dantzatzen eta, batez ere, bizitzaz disfrutatzen!
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kultura
“Emakume oso
onak egon dira
musikan, baina
bigarren
planoan
beti”

Testua Txabi
Alvarado Bañares
Martxoaren 6an ikuskizuna
taularatuko duzue Amurrio
Antzokian. Estreinaldia izango
da?
Ez. Duela urtebete estreinatu
genuen Bilbon, Pabellon 6 aretoan.
Laugarren saioa izango da Amurriokoa.
Emakumeek koponsatutako
pieza klasikoak jotzen ditugu,
baina ez da ohiko kontzertu bat.
Ikuskizun bat da, pertsonaiak ere
agertzen direlako. Ainhoa, biolin
jolea izateaz gain, aktorea eta
abeslaria ere bada. Gauzak hala,
pertsonaiei buruzko gauzak kontatzen ditu piezen artean. Ez gara
jotzera mugatzen.
Emanaldi didaktikoa da, baina
ez nolanahikoa. Emakumeek
eginiko konposizioak jotzen ditugu, baina gure instrumentuetara -pianoa eta biolina- moldatuta. Elkarrekin jotzen hasi ginen,
eta orduan sortu zen horrelako
proiektu bat egiteko ideia. Emakumeen obrak bilatzeari ekin
genion eta horrela eman diogu
forma egitasmoari.
Nolakoa izan da konposizioak
aurkitu eta moldatzeko prozesua?
Piezak topatu behar izan genituen lehenbizi, moldaketak egin
eta jo. Klasizismo garaitik gaur
egunera arteko piezak bildu nahi
genituen. Konpositoreei buruzko informazioa irakurtzen eta
musika entzuten hasi ginen,
gustuko kantuak hautatzeko.
Artxiboetan ere aritu gara. Emiliana Zubeldiaren partiturak
topatzeko, adibidez, Eresbil musika-artxibora jo behar izan genuen.

IXONE MENDIETA OLAMENDI (Amurrio, 1981)
PIANO JOLEA DA. AHORA TOCAN ELLAS IKUSKIZUNA
TAULARATUKO DU AMURRIO ANTZOKIAN MARTXOAREN
6AN, AINHOA RINCÓN BIOLIN JOLE ETA AKTOREAREKIN.

Nola erabaki zenuten zein
pieza sartu eta zein ez?
Gure formatura (pianoa eta
biolina edo pianoa eta ahotsa)
moldatu zitezkeen piezak hautatu genituen, edo gustuko genituenak. Nannerlen (Mozarten
arrebaren) pieza batzuk hartu
ditugu, Clara Schumannenak
(Robert Schumannen emaztea),
Fanny Mendelssohnenak (Felix
Mendelssohnen arreba)... Konpositore klasikoetatik romantizismo garaira egiten dugu salto,
XX. mendean amaitzeko. Estatu
Batuetan zer gertatu zen ere kontatzen dugu, eta Emiliana Zubeldiaren kantu bat jotzen dugu.
Ikuskizunaren bigarren zatian,
aldiz, soinu bandak jorratzen
ditugu, Chocolat filmarena, besteak beste.
Emanaldi didaktikoa dela

aipatu duzu. Zer ikasiko du Amurrio Antzokira bertaratzen
denak?
Hausnarketa bat egiteko balio
du ikuskizunak. Musika arloan
emakume asko egon ziren, oso
onak, genio bat bezainbeste talenturekin. Baina beti egon dira
bigarren planoan. Beste alor
batzuetan ere gertatu da hori.
Horren inguruan hausnartzeko
balio du ikuskizunak.
Zer nolako harrera izan du
ikuskizunak orain arte?
Egin genuen lehen emanaldia
pandemia hasi baino lehen izan
zen, martxoan. Bigarrena urrian
egin genuen. Eserleku gutxiago
zeuden baina jendea oso pozik
atera zen emanalditik, harrituta,
beste gauza bat espero zutelako.
Harrera ona izan du proiektuak.

“Emakumeek
eginiko pieza
klasikoak
jotzen ditugu,
baina ez
da ohiko
kontzertu bat.
Ikuskizun
bat da,
pertsonaiak
ere agertzen
direlako.
Emanaldi
didaktikoa
da”
Baduzue emanaldi gehiago
lotuta?
Oraindik ez, oraingo egoeran
oso zaila da. Baina pozik gaude
orain arte lau egin ahal izan ditugulako, antzoki batzuetan ez
baitago apenas eskaintzarik.
Pozik, beraz?
Bai. Hau da egiten dudan mota
honetako lehen proiektua. Egin
ditut bestelako emanaldiak, baina abeslari edota abesbatzak
laguntzen.
Zer esango zenieke amurrioarrei ikuskizuna ikustera gerturatu daitezen?
Plan onena herri batean horrelako plan bat izatea da. Gauza
berezi bat ikusiko dute, musika
entzungo dute eta zerbait gehiago ikasteko aukera izango dute.
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kultura

“Momentuan sentitzen
dudana transmititzen
saiatzen naiz”

Loraldian eta
Tabakaleran izango da
Elkar ezagutu genuen
eguna antzezlana

IRATI RODRIGUEZek (Urduña, 1986) URTEAK
DARAMATZA MARGOLANAK EGITEN. “LUMA” DA BERE IZEN
ARTISTIKOA, ETA EGINDAKO ZENBAIT KOADROREKIN ERAKUSKETA
OSATU DU URDUÑAKO MAHOR LIBURUDENDAKO ERAKUSLEIHOAN.

Aretan ere aurkeztu zuten obra abenduan. Piszifaktoria.eus

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Udazkenean aurkeztu zuten
Gasteizen Mikel Ayllonek eta
Pablo Ibarluzeak zuzendutako
lana. Berez, Ayllonen laudioarraren kontakizuna da hari nagusia. Alabaina, Igor Arzuaga
aretarrak jantzi du musikarekin emanaldia, eta Aritz Bengoa

herriko aktoreak ere antzezten
du, Irati Onaindiarekin batera.
Martxoaren 9an Bilboko Loraldia jaialdiaren baitan Itsas Museoan eskainiko dute ikuskizuna, 19:00etan.
Sarrera doakoa izango da,
gainera. Donostiara ere joango dira tokiko sortzaileak, hilaren 11n, 19:30ean Tabakaleran
izango baitute zita.

500 bihotz baino
gehiago, Kultur etxea
apaintzeko
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Noiztik duzu margotzea afizio?
Gazte gaztetatik. Aita margolaria da ere. Ez du inoiz erakusketarik antolatu baina betidanik
marraztu izan ditu koadroak.
Etxea aitak egindako artelanez
beteta izan dugu beti.
Nik uste hortik datorkidala
zaletasuna. Halaber, oso estilo
desberdinak izan ditugu beti.
Aitak oso marrazki zehatzak
egiten ditu, paisaiak milimetrikoki erreproduzitzen ditu. Nireak,
ordea, askoz abstraktuagoak
dira, kolore eta forma desberdinak nahastuz.
Mahor liburu-dendan jarri
duzu erakusketa. Zure lehenengo erakusketa da?
Ez, bigarrena da. Duela bi urte
Alhondegian antolatu nuen erakusketa bat, hori izan zen lehenengoa. Ez nengoen batere ohituta nire koadroak jendaurrean
erakustera, baina esposaketa bat

ikusi nuen bertan eta nik ere jar
nezakeela pentsatu nuen. Alhondegiko arduradunarekin hitz
egin eta animatu egin nintzen.
Jende asko harritu egin zen,
ez zekiten marrazten nuenik,
nik nahiko ezkutuan eraman
baitut zaletasuna. Nire margolanak nahiko pertsonalak dira,
lotsa puntu bat ematen zidan
publikoki aurkezteak. Inaugurazio eguna egin genuen Alhondegian, eta biluzik egongo banintz
bezala sentitzen nintzen.
Zer nolako estiloa duzu?
Esan bezala oso margolan pertsonalak dira. Momentuan sentitzen dudana transmititzen
saiatzen naiz. Gainera, zenbait
koadrorekin batera, testu edo
poesia bat idazten dut, koadroak
sentiarazten didana plasmatuz.
Estiloari dagokionez, aldatzen
joan naiz denborarekin. Hasieran
koaderno batean margotzen
nuen, errotulagailuak erabilita
eta gutxika joan naiz geroz eta
tamaina handiagoko lanak egi-

ten. Orain akuarelak eta oleoak
ere egiten ditut.
Zenbat koadro ekoitzi dituzu
guztira?
Auskalo! 50 baino gehiago
ziur! Boladaka gehiago edo
gutxiago egiten ditut. Nire bi
semeak txikiak zirenean gauez
asko margotzen nuen, loaren
erritmoa zeharo aldatuta neukan,
eta gaua zen nire inspirazio
momentua. Sei hilabete igaro
nituen etengabe margotzen.
Konfinamenduan zehar ere asko
egin nuen.
Koadroak egiteko behar dudan
denbora ere oso aldakorra da;
batzuk egun bakarrean, beste
batzuk asteetan zehar luzatzen
zaizkit.
Nondik dator "Luma" izena?
Alhondegiko erakusketarako
izen artistiko bat bilatu behar
nuen. Nire bi semeak Luken eta
Martin deitzen dira, eta beraien
omenez sortu nuen pseudonimoa, bi izenak elkartuta.

Kultur Etxeko sarreran dago erakusketa ikusgai. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares
“Bi hotz...ez” erakusketa atondu dute Juan de Aranoa Udal
Arte Eskolako kideek Amurrioko Kultur Etxean. Bihotzen 502
marrazki jarri dituzte eraikinaren sarreran.
9,5x9,5 tamaina karratuak dira
guztiak, baina hori da komunean
duten gauza bakarra, bihotz ba-

koitza teknika eta estilo ezberdinak jarraituz egin dutelako:
akrilikoak, akuarelak, errotulkiak, collageak.
5 eta 84 bitarteko ikasleek egin
dituzte ilustrazioak. Haurrentzako marrazketa klaseetan sortu zen erakusketa atontzearen
ideia, baina harrera beroa izan
zuen, eta azkenean eskolako kide
guztien artean egin dute ekimena, elkarlanean.
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kultura
“Askatasun
handiagoa dago
websail bat
grabatzerako
orduan”

Testua Txabi
Alvarado Bañares
Duela bi asteburu egon zineten
Laudion filmatzen. Zer moduz
joan zen grabaketa?
Ondo, baina oso azkar grabatu
behar izan genuen. Traba ugari
izan genituen, auto bat izorratu
zitzaigulako eta garabia deitu behar
izan genuelako. Beste auto batean
etorri behar izan ginen Bilbotik.
Larrañon grabatu genuen lehenbizi. Jende asko zegoen, eta grabaketa hainbat aldiz eten behar
izan genuen horregatik. Baina
eguraldi ederra egin zuen eta ondo
atera zen dena.
Industrialdera joan ginen gero.
Bertan arazo txiki bat izan genuen
poliziarekin, ez zitzaielako jakinarazi su apur bat erabiliko genuela. Baina baimena genuenez ez
zen ezer gertatu.
Laudion grabatzen duzuen
lehen aldia izan da?
Lan gehienak Bilbon grabatzen
ditugu. Baina Bizi txarra websaila Vidralako fabrikaren aurrean
eta Industrialdean egin genuen.
Laudio toki ona da horretarako,
mendiak zein industriagune zabalak dituelako. Gure websailak
nahiko zoroak izan ohi dira eta
asko jokatzen dugu lokalizazioekin.

ADA KUSMIERZ (Lublin, Polonia 1996) LAUDION
BIZI DA ETA HAINBAT WEBSAILEN GRABAKETAN PARTE
HARTU DU A FILM TO KILL FOR EKOIZTETXEAREKIN. HERRIAN
GRABATZEN EGON DA HILABETE HASIERAN.

Zeri buruzkoa da orain grabatzen ari zareten websaila?
Bigarren denboraldia da. Lehen
denboraldia egina dago, baina ez
da estreinatu oraindik. COVID-19a
egon arren, une honetan malgutasun gehiago dago jendea biltzeko. Horregatik erabaki dugu bigarren denboraldia grabatzeari
ekitea.
Oso ikus-entzunezko zoroa da,
pertsonaia oso bitxiekin. Pelikula porno bat egin duen sukaldari
bat agertzen da, adibidez. LGTBI
kolektiboko pertsonaia ugari ere
plazaratu ditugu. Gure websail
gehienetan emakumeak dira protagonistak. Denboran Bidaiatzeko
Gida da gizonezko pertsonaiekin
grabatu dugun lan bakarra. Orain
grabatzen ari garen lanak -Trikimailu eta errezetak- oso argumentu korapilatsua du: hacker batek
pakete banaketa sistema bat pirateatzen du eta pakete bat iristen
zaie pertsonaia jakin batzuei,
baina pertsona horiek badute
elkarren arteko harremana... Sorpresa bat dago websail amaieran,
kontatu ezin dudana. Denboraldi
bakoitzak istorio ezberdin bat
kontatzen du, baina loturak daude bien artean. Oso pertsonaia
anitzak sartu ditugu, eta denek
elkar elkar ezagutzen dute modu

batean edo bestean.
Noiz duzue bi denboraldiak
aurkezteko asmoa?
Bilbao Web Fest jaialdian aurkeztu ohi ditugu lanak. Nazioarteko websail jaialdia da, eta guk
geuk antolatzen dugu. Gure lanen
bi atal estreinatu ohi ditugu bertan, eta beste jaialdi batzuetara
aurkezten ditugu gero. Gure proiektu ia guztiek lortu dituzte sariak
nazioarteko beste txapelketa
batzuetan. Baina jaialdi asko bertan behera geratu dira COVID19aren ondorioz. Horregatik, gure
azken lanak ez dira hautatuak izan
jaialdietan.

“Gure websail
gehienetan
emakumeak
dira protagonistak. LGTBI
kolektiboko
pertsonaia
ugari ere
plazaratu
ditugu”
Zertan datza zure lana websailen grabaketan?
Denetarik egin dut. Zerbitzari
gisa hasi nintzen aipatutako jaialdian, eta hortik aurrera hainbat
proiektutan parte hartu dut ekoizpen laguntzaile moduan. Denetarik egitean datza lan hori, aurreekoizpen fasean, batez ere: gidoia
zuzendu, casting-a egin, dena
planifikatu, baimenak tramitatu...
dena.
Grabaketa egin bitartean, antzeko kontuak egiten ditut: dena
aurrera ateratzen dela bermatu,
soinua kontrolatu, argiak maneiatu... Ekoiztetxe txikia garenez ez
dugu pertsona bakoitzak gauza
bakarra egitera mugatzeko haina
jende. Horregatik, batzuetan niri
ez dagozkidan gauzak egiten ditut,
baina pozik hartzen dut lana, asko
ikasten dudalako.
Publizitate eta harreman publikoen gradua egin dut. Banituen
ikus-entzunezkoei lotutako hainbat ikasgai, baina publizitatean
zentratu izan naiz beti. Publizitate agentzia batean egin nituen
praktikak. Nahiko aspergarria izan
zen, egia esan. Patxi Urkijoren
bidez ezagutu nituen A Film To
Kill For ekoiztetxeko arduradunak
eta jaialdian sartu ninduten.
Ez nuen uste grabaketetan parte hartuko nuenik. Otsoen Lurral-
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kultura
dean-en bigarren denboraldia
izan zen nire lehen esperientzia.
Hortik aurrera beste hainbat
proiektu aurrera eramaten lagundu dut: Otsoen Lurraldean-en
hirugarren denboraldia, Zure
Txanda Da, Bizi Txarra, Utopia
Planitia -Estatu Batuetako websaila-, Denboran Bidaiatzeko Gida
eta Trikimailu eta errezetak.
Proiektu guztiak euskaraz grabatu dituzue?
Bai. Ni ez naiz euskaraz oso ondo
moldatzen, baina gidoiak gazteleraz ere badaudenez ez dago
arazorik.
Ekoiztetxe txikia izanik, ez
dituzue telesail batek haina baliabide. Nola moldatzen zarete
gidoian idatzitakoa pantailara
eramateko?
Ez gara mozten. Egin nahi dugun
guztia idazten dugu gidoian. Testua irakurtzera mugatzen bazara
zoramena iruditu ahal zaizu, baina beti saiatzen gara idatzitakoa
egikaritzen.
Websailen abantailetako bat da
ez dituzula telesail batek izan
ditzakeen mugak. Ekoizpen handiek arau asko dituzte, telebistan
emititzen direnez ezin duzu dena
esan. Interneten, aldiz, askatasun
handiagoa dago. YouTube, Vimeo
eta Seeka TV plataformetara igotzen ditugu gure lanak. Ez dugu
inolako mugarik eta inoiz ez dugu
arazorik izan.
Telesailen burbuila asko hazi
da azken urteetan. Websailen
fenomenoa ere gorantz doala
esango zenuke?

“Ekoizpen
laguntzaile
gisa egiten
dut lan. Hau
da, denetarik
egiten dut
grabaketetan.
Ekoiztetxe
txikia
garenez,
ez dugu
pertsona
bakoitzak
gauza
bakarra
egitera
mugatzeko
haina jende”

2015. urtean hasi nintzen Bilboko jaialdian parte hartzen. Garai
horretan ez nekien websailak
existitzen zirenik ere. Malviviendo eta Que vida más triste ziren
ezagutzen nituen bakarrak. Ez
nekien mota horretako lanen
atzean mundu oso bat zegoenik.
Azken urteetan hazkunde garrantzitsua izan du fenomenoak, eta
ez dirudi beherantz joko duenik.
Geroz eta maila hobea dago.
Gaur egun denak gaude oso
lanpetuta, eta ez dugu telebistan
serie bat ikusteko denborarik.
Horregatik ditugu plataforma
digitalak mugikorretan, edozein
tokitan eskura. Uste dut jende
askok egiten duela horrelako formatuen alde, abantaila asko dituztelako.
Websail gehienen atalak laburrak
izan ohi dira, hamar minutukoak
gehien jota. Bilboko jaialdiaren
lehen edizioa irabazi zuen lanak
Netflixen amaitu du. Gauza txikietatik haziz egitasmo handiak
gauzatzen amaitu dezakegu. Netflix bera ere websail plataforma
bat zen hasieran.
Esan bezala, sormen askatasuna da websailen ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Formatuak ere
gauza asko probatzeko aukera
ematen dizu, eta atalak laburragoak
direnez gehiago ekoiztu ditzakezu, istorioa gehiago garatu...

“Pertsona
orori luzatuko
nioke websail
bat egiteko
gonbita. Ez
duzu formazio
zehatzik
izan behar.
Ideia bat
baduzu, zure
mugikorreko
kamerarekin
grabatzen has
zaitezke”

Baduzu proiektu gehiagorik
esku artean?
Urtero websail bat behintzat
egiten saiatzen gara. Azken finean,
ideia bat baduzu, erraza da paperean islatzea. Nik ekoiztetxean
lanean jarraitzen dut, baina ohi-

Hainbat websailen atalak grabatu dituzte Laudion. Irudietan, Trikimailu eta errezetak eta Bizi Txarra lanen pasarteak. A Film To Kill For

koan baino ordu gutxiago, COVID
-19a dela eta.
Badut beste proiektu bat lagun
batekin, websail bat aurkeztu nahi
duelako bere Gradu Amaierako
Lan moduan. Gure ezagutzak batu
eta proiektu propio bat egiten
saiatuko gara.
Bi lagunen istorioa izango du
hizpide lanak. Drogarekiko menpekotasuna daukate. Dirua lortu
behar dute dosiak erosteko, eta
abentura arraro batzuk biziko
dituzte. Ea aurrera ateratzen den,
gidoia prestatzen ari gara oraindik.
Apurka-apurka egiten ari gara.
Ikus-entzunezkoei lotutako
zerbait ikastea gustatuko litzaidake, gauza gehiago jakiteko. Asko
ikasi dut ekoiztetxean, baina teorian gehiago sakontzea gustatuko
litzaidake.
Pertsona orori luzatuko nioke
websail bat egiteko gonbita. Ez
duzu formazio zehatzik izan behar.
Ideia bat baduzu, zure mugikorreko kamerarekin grabatzen has
zaitezke.
Ez da diru asko behar. Proiektu
asko oso diru gutxirekin abiatu
dira eta nahiko urrun iristea lortu dute. Bilboko jaialdian mota
askotako lanak aurkeztu dira.
Mugikorrekin grabatutako lan
batzuek sariak jaso dituzte. Beste
ikus-entzunezko batzuk baliabide
gehiagorekin egin dira, baina baliteke istorioak horren interesgarria
ez izatea. Apurka-apurka hasi
behar zara, ezin duzu pentsatu
grabatuko duzun lehen lanak
sekulako baliabideak izango dituela eta Netflixen ikusiko dela. Baliabideetan baino, norberaren sormenean dago gakoa.
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kultura

“Kontatzen
dudana
fantasiazko
fikzioa dirudi,
baina oso istorio
errealistak dira”

JOSE MANUEL TOSCANO (Basauri, 1961)
URDUÑAN BIZI DA ETA BERRIKI PLAZARATU DU BERE LEHEN
LIBURUA: UNA DEUDA INESPERADA. HIRU ISTORIOK OSATZEN
DUTE LANA, ETA HIRUREK GAI BERA DUTE HIZPIDE.
Testua eta argazkia
Txabi Alvarado Bañares
Abenduan argitaratu zenuen zure lehen liburua.
Nolakoa izan da idazketa prozesua?
Aspalditik neukan liburu bat idazteko ideia buruan.
Baina lan egiten dut, eta lan egiten dugunontzat batzuetan konplikatua da denbora librea ateratzea. Bi alaba
ditut, eta txikiak zirenean zaila zen denbora topatzea,
baina orain nagusiak dira jada.
Beti izan dut harreman hona idazketarekin eta literaturarekin. Duela lauzpabost urte nire gertuko lagun
batzuk hil ziren. Pentsarazi egiten zidan horrek, eta
konturatu nintzen zerbait egin behar banuen, bazela
garaia egiteko.
Gauzak hala, idazteari ekin nion. Hiru istorio luze
barnebiltzen ditu liburuak. Lehena amaitu nuenean,
emazteari eta alabei eman nien, irakur zezaten. Asko
gustatu zitzaiela aipatu zidaten, eta aurrera egin nuen.

Hiru kontakizunek badute harremanik euren artean?
Bai. Hiruretako protagonistek harremanak garatzen
dituzte ezinezkoak diren solaskideekin. Lehenengo narrazioa Una deuda inesperada da. Bertan, bi neba-arreba
hildako amarekin erlazionatzen dira. Ama hainbat urte
lehenago hil zen, eta komentatzen die badagoela zor bat
ordaindu behar dutena. Protagonistek ez dakite zor horri
buruzko ezer, eta martxan jarri behar dira ordaintzeko.
Bigarren kontakizuna Esto lo hago por ti da. Txakur
batekin harreman bat garatzen duen elektrikari baten
nondik norakoak kontatzen ditu. Ez dizut gehiago kontatuko; baina, ikusten duzunez, kasu horretan ere ezinezko harreman bat kontatzen da, solaskidea animalia bat
delako.
Hirugarren ipuina Dutch Wife da, eta gizon bat da protagonista, silikonazko panpina bat bere emaztea izango
balitz bezala tratatzen duena.
Hiru narrazioek hori dute komunean: gertatu ezin
daitezkeen harremanak dituztela hizpide. Kontatzen

dudana fantasiazko fikzioa dela pentsatu daiteke, baina
inola ere ez, oso istorio errealistak dira. Irakurlea konturatuko da hurbileko kontuei buruz hitz egiten dudala,
elementu fantastiko horiek kenduta. Lehen kontakizuneko txakurra pertsona batengandik aldatuko bazenu,
adibidez, istorioak berdina izaten jarraituko luke.
“Errealismo magiko” kutsuko liburua da, beraz.
Apur bat bai. Idatzi nuen lehen istorioa txakurrarena
izan zen. Pentsatu gabe idatzi nuen, baina gero pentsatu
nuen egokia izango litzatekeela hiru ipuinek ildo bera
jarraitzea.
Zergatik erabaki zenuen ildo hori -ezinezkoak diren
harremanena- jarraitzea?
Beste liburu bat idazten hasi nintzen duela bost urte,
nire amaren istorioetan oinarrituta. Berak bizi edota
ezagututakoak kontatzen zizkidan, horietako asko Guda
Zibila baino lehen gertatutakoak, eta gerraostekoak ere
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izan dut. Argitaletxeen webguneak begiratzen hasi nintzen, eta ikusi nuen gehienek, edo ia guztiek, ez dituztela testuak onartzen, ez dituztelako irakurtzen. Orduan
pentsatu nuen ez zuela inolako zentzurik ezer bidaltzeak,
iritsi bezain laster paperontzira botako zutelako.
Horregatik erabaki nuen auto-ekoizpenaren bidea
hartzea. Uno Editorial-ekin plazaratu dut liburua, baina
horrelako argitaletxeek ez dute inolako banaketarik
egiten. Amazonen jarri zuten salgai baina hortik kentzea
erabaki nuen. Orain bilatzen baduzu bertan agertzen da,
baina ez dago eskuragarri. Jendeari ez zaio liburuak
Amazon bidez erostea gustatzen, eta niri ere ez litzaidake gustatuko hori egin behar izatea derrigorrez liburua
eskuratzeko. Horregatik kendu nuen bertatik.
Nire kabuz saltzen ditut liburuak. Uno Editorial-en
webgunean ere badago eskatzeko aukera. Niri iristen zait
mezua, eta postaz bidaltzen dut liburua.

“Argitaratu
dudan
liburuaren
ajearekin nago
oraindik”

“Gertatu ezin
daitezkeen
harremanak
dituzte
hizpide hiru
narrazioek”

Ondo moldatzen zara euskaraz, baina liburua gazteleraz idatzi eta argitaratu duzu. Zergatik?
Oso galdera ona da hori. Euskaldun berria naiz, 20 urte
baino gehiago nituen euskara ikasten hasi nintzenean.
Gauza bat da hizkuntza egunerokoan komunikatzeko
edo lan egiteko erabiltzea, eta beste gauza bat liburu bat
idazteko baliatzea. Oso zaila da hori zure bigarren hizkuntzan egitea. Lagun gehienekin gazteleraz erlazionatzen
naiz, ez dakitelako euskaraz, askoz hobeto menperatzen
dut erdara.
Hizkuntzak tipulak bezalakoak dira, kapa asko dituzte.
Literatura liburu bat egiteko kapa horiek zeharkatu behar
dituzte, ahalik eta geruza sakonenera iristeko. Ez da soilik pentsatzen duzuna paperera eramatea. Ñabardurak
eta hizkuntzak dituen berezitasunak kontrolatu behar
dituzu, eta ni ez naiz gai hori euskaraz egiteko. Euskarazko liburuak irakurtzen ditudanean konturatzen naiz ez
naizela maila horretara iristen. Are gehiago: ez nintzateke gai izango ere plazaratu berri dudan liburua euskarara itzultzeko. Beste pertsona batek egin beharko luke. Ez
da itzulpen soila, garrantzi handia dauka gauzak nola
esaten dituzun. Hitz guztiak daude asmoz beteta, baita
isiluneak ere.
bai. Gudak hesi baten itxura hartzen du, dena aldatu
zuelako.
Baina idazten hasterakoan egitura arazo batekin egin
nuen topo, amak istorioak aspaldi kontatu zizkidalako
eta zaila iruditu zitzaidalako denak liburu bakarrean
jostea. Konplexuegia iruditu zitzaidan nire lehen lana
izateko, eta albo batera utzi nuen.
Baduzu proiektu hori berrartzeko asmorik?
Bai. Hasita dago, lan handia falta zaion arren. Baliteke
argitaratzen dudan hurrengoa izatea, edo agian beste
ideiaren bat bururatuko zait.
Hori galdetu nahi nizun. Plazaratu berri duzu zure
lehen liburua, beste bat duzu tintontzian... Zein proiekturi helduko diozu datozen urteei begira?
Argitaratu berri dudan liburuaren ajearekin nago
oraindik. Oso prozesu luzea izan da, energia asko jarri
behar izan dut. Idatzi ostean nik neuk argitaratu behar

Zer nolako harrera izan du liburuak?
Espero nuena baino askoz hobea. Beldur handia ematen
zidan horrek hasieran. Liburu bat idazten duzu, maite
zaituen jendeak esaten dizu oso ondo dagoela, baina
pertsona horien iritziak ez du balio (barreak). Argitaratzerakoan zer nolako harrera izango zuen ikusi nahi nuen,
eta kritika onak jaso ditu bakarrik. Lagun batek ETBn
egiten du lan, eta Felix Linares aurkezleari pasatu zion
liburua. Bera nirekin jarri zen harremanetan. Asko gustatu zitzaiola esan zidan, eta elkarrizketa bat egin zidan.
Pozik zaude, beraz?
Bai, oso pozik. Jendeak nabarmendu dit nabaritu egiten
dela ni naizela istorioa kontatzen ari dena. Positiboa
iruditzen zait hori, erakusten duelako ez naizela saiatu
inor imitatzen. Ni naiz, istorioak nire modura kontatzen,
eta uste dut jendeak hori eskertu duela, ahots berri bat
entzutea.
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“Bizikletaz
zeharkatzeko
Euskal
Herriko txoko
interesgarrienak
eta politenak
jaso nahi izan
ditut liburuan”
IVAN RUIZ ROTAETXE (Amurrio, 1982) PYRENAICA
ALDIZKARIKO ERREDAKTOREA DA. AURKI AURKEZTUKO DU
LAS MEJORES RUTAS EN BTT EN EUSKAL HERRIA LIBURUA.
Testua eta argazkia
Izar Mendiguren Cosgaya

kilometroko argibideak eta inguruneari buruzko datu
edo proposamen interesgarriak.

Herriko txoko interesgarrienak eta politenak jaso nahi
izan ditut.

BTT bidez Euskal Herrian egiteko ibilbideak jaso
dituzu liburuan. Zenbat?
Guztira 30 bat zeharkaldi daude liburuan. Zazpi
Arabakoak dira; sei Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaikoak;
eta bost Ipar Euskal Herrikoak. Bi urteetan zehar egindako ibilbideak dira. Argazki, testu eta zirkuituak nik
osatu ditut. Liburuan, bestalde, mapak eta xehetasunak
jaso ditut. Hasieran, adibidez, liburua nola erabili jakiteko azalpenak daude: fitxa teknikoak, IBP edo zailtasun
taula ulertzeko gakoak... Izan ere, sasoiaren arabera,
desberdina izan daiteke zailtasun maila. Atal bakoitzaren hasieran ibilbidearen aurkezpena dago, kilometroz

Zer nolako iraupena dute txangoek?
Gehienbat 3-5 ordu bitartekoak dira. Ondo dabiltzanek
3.5 ordutan egin ditzakete, baina lasai joatekoa bazara
5 ordu beharko dituzu gehienetan. Zailtasun desberdinetako ibilbideak jaso ditut, hala ere. Batzuk, esaterako, 30 kilometro baino ez dituzte. Beste batzuk, berriz,
luzeagoak dira, baina desnibel gutxi dute. Aniztasun
handia dago ibilbideen artean.

Hasiberrientzako lana da, ala adituentzakoa?
Gutxieneko prestakuntza beharrezkoa da: ez da hasiberrientzako liburua, baina ezta oso trebatuentzako
ere. Erdi mailakoak dira ibilbideak: teknika beharrezkoa
da, bide zidorrak daude, ez dira pista bideak. Esfortzu
maila, baina, bakoitzaren sasoiaren araberakoa da. Lasai
hartuz gero, ez dago arazorik.

Zein da argitalpenaren helburua?
Ni, berez, mendizalea naiz. Txirrindula ere gustatzen
zait, ordea. Liburuan bizikletaz zeharkatzeko Euskal

Zergatik edo nolatan erabaki zenuen liburua sortzea?
Betidanik izan dut buruan liburu bat ateratzeko gogoa,
zaletasunagatik. Sua argitaletxea askotan ibiltzen da
liburuak idazteko jende bila. Batez ere, oinezko ibilbi-
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deak lantzen ditu Suak, eta horregatik, bizikletaz zeharkatzeko proiektua aurkeztu nien. Izan ere, Euskal Herri
osoa hartzen duten bizikleta liburu oso gutxi daude.

rrekin askoz errazagoa da, oso eskura dago. Telefono
mugikorrarekin aplikazio asko jaitsi daitezke, eta oso
eguneratuta daude mapak.

Non eskura liteke zure alea?
Martxoaren 12an aurkeztuko dugu Amurrioko Katekesi aretoan, 19:00etan. Elkar eta Suaren webguneetan
ere egongo da erosteko aukera, eta beste zenbait liburu-dendatan. Izenburua bilatuta topatuko duzue interneten informazioa. Internet bidez, Suaren kanalean
ere aurkeztuko dugu.

Zer behar da, edo zein ezaugarri behar dira, BTTa
modu seguruan praktikatzeko?
Ura eta janaria eramatea, eta gurpila aldatzeko tresneria (kamara eta puzgarria). Horrez gain, eguraldia
beti begiratu behar da ondo: hotza, lokatza... Egingo
duzun ibilbidea beti planifikatu behar da ondo, ikasita
eramatea komeni da. Nik, esaterako, beti prestatzen
dut ondo txangoa; edozein gauza gertatuz gero, ibilbidea laburtzeko aukera ere izaten dut eskura. Bestalde,
jaka edo arropa beti eraman behar da, jaitsieretarako.
Txakalaldirako janaria ere izan behar da, bajoiak ez du
abisatzen eta.

Aiaraldeak ere badu bere tartea lanean, ezta?
Bai, bailarako jendeak asko maite dugu Gorobel.
Amurriotik hasita Babio, Maroño, Kobata, Txarlazo eta
Lendoñobeiti lotzeko ibilbidea dago, besteak beste.
Lehenbiziko liburua da. Azkena ere bai?
Oraingoz ez dut denbora askorik, baina aurrera begira besteren bat sortu nahiko nuke. Ez dut ideia zehatzik
oraindik, baina Bizkaian umeekin egiteko irteerak
egiteko proposatu didate. Alabaina, liburu bat egiteko
astebururo egin behar dituzu txangoak, eta umeak
nekatu egiten dira. Nik zaletasuna bultzatu nahi dut,
ez nazkatzea. Une honetan atseden fasean nago, nahikoa dut Pirenaycan idaztearekin.
Zeren arabera aukeratu dituzu ibilbideak?
Asko aurrez ezagutzen nituen. Beste pertsona batzuekin Euskal Herriko 2 zeharkaldi sortu nituen lehenago:
Euskadi en BTT eta Trans Euskal Herria. Horregatik, leku
asko ezagutzen nituen jada. Horrez gain, tokian toki,
lagunen laguntza izan dut zeharkaldiak kontsultatu,
ikasi eta ezagutzeko.
Zure marka handia du, beraz, liburuak?
Bai. 2-3 lagun etorri dira nirekin ibilaldietara, argazki guztiak ere nik eginak dira. Asko gustatzen zait
menditik ibiltzea bizikletaz eta oinez. Bien artean ez
nuke jakingo zein ekintza aukeratu. Bizikleta kirol
moduan hartzen dut, sasoia mantendu eta nire buruari edo gorputzari gehiago exijitzeko. Oinez noanean,
berriz, gauzak hobeto eta lasaiago ikustea eta ingurua
estimatzea baloratzen dut gehien: animaliak, paisaiak...
BTT kirolak gorakada izan du azkenaldian, ezta?
Bai. Etxealdian edo konfinamenduan izugarrizko
arrakasta izan du bizikletak.
Aiaraldean badira BTT taldeak ere.
Urduñan Gualdetxu, Amurrion Kuskumendi, Orozkobikers... Jende asko ibiltzen da taldean edo bakarka.
Kirol indibiduala eta kolektiboa da, bietara praktika
liteke. Lagunekin askoz lasaiago zoaz eta zerbait gertatuz gero laguntza gehiago duzu. Ahal dela, taldean
joatea beti da hobea.

“30 bat
zeharkaldi
bildu ditut
liburuan”

Eskualdeak aukera ugari eskaintzen ditu BTTa
praktikatzeko. Zeintzuk dira zure kuttunenak?
Amurrion, Kuskumendi inguruan, 3 jaitsiera egin
dituzte: Kuskumendi, Otaka eta Inordui. Asko gozatzen
dut bertan, goian ikuspegi oso politak ditu, baina ibilbidea ez da horren berezia. Nire buelta gogokoenetako
bat Askuren (San Pedro), Gujuli, Lamioxineko urmaela,
Altubeko ur-jauziak, Garrastatxu eta Amurrio lotzen
dituena da.
Zer du BTTak kirol gisa, jendea erakartzeko?
BTTan denbora gutxian kilometro asko egin ditzakezula. Oinez, 40 kilometro egiteko 7-8 ordu behar dituzu, eta bizikletan 3 ordu. Horrek aukera askoz gehiago
zabaltzen dizkizu. Bestalde, jaitsieretako adrenalina
ederra da, oso gozagarria. Gainera, orain GPS eta aba-

“Denbora
gutxian
kilometro asko
egin ditzakezu
BTTan. Aukera
askoz gehiago
zabaltzen
dizkizu horrek”
“Egingo duzun
ibilbidea beti
planifikatu
behar da ondo”
Bizikleta elektriko ugari ikusten dira azkenaldian...
Bai. Nik uste hemendik gutxira bizikleta merkatuaren
erdia elektrikoa izango dela. Orain arte, jendea ez zen
mendira bizikletaz joaten, gogorregia zitzaiolako, eta
orain aukera suertatu zaie. Alde horretatik pozgarria
da. Bestalde, xarma galtzen duela iruditzen zait, elektrizitate gehiago kontsumitzeak kutsadura ondorioak
izango ditu epe luzera... Dena den, bizikleta elektrikoak
geratzeko etorri dira.
Liburuaren egile gisa, zein mezu zabalduko zenieke
hasiberriei?
Lasaitasunez hartzeko. Ez saiatu hasieratik ondo
dabilen jendearen zirkuituak egiten. Momentu eta
ibilbide desberdinak gozatu, eta pixkanaka gauza handiagoak egitea lortuko duzue!
Asko dabiltzanak, berriz, Euskal Herri osotik mugitzera animatuko nituzke, gure lurraldea ezagutzeko
bizikletak eskaintzen duen aukera ikaragarria da eta!
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BORROKA

Emakume Master Cup
txapelketan ariko da
aurten ere Gentzane
Aldai Calonge

Donostian lehiatu dira Leire
Torres eta Jagoba Pazos

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Laboral Kutxa Emakume Master Cup txapelketan parte hartuko du bigarrenez Gentzane Aldai Calonge pilotari orozkoarrak.
Iaz finalera heldu zen, baina bigarren postuarekin etxeratu zen
Iruneko norgehiagokatik.
Martxoaren 7an izango du
lehenbiziko partida Aldaik. Asteasun jokatuko du final laurdena, Irantzu Etxebeste eta Olatz
Ruiz de Larramendiren aurka.
Irabaztekotan, Irunen lehiatuko litzateke martxoaren 21ean,
finalerdietan, hain zuzen.
Amaia Alday oso maila onean
ikusten duela eta, indartsu azaldu da orozkoarra: "Ni bizkarzain
ona izaten saiatuko naiz. Azkenaldiko bolada txarrarekin bukatzea, lehiakor sentitzea eta,
ahal bada, finalean sartzea izango da txapelketako nire aurtengo helburua".
COVID-19ak eragindako pandemia dela-eta, txapelketa irekia antolatzeko zailtasunak

izan dituzte, pilotariaren esanetan: "Arazoak daude olgetako
eta entrenatzeko frontoiekin".
Hala ere, ekimenarekin jarraitzea erabaki dute, eta 16 kirolari
ariko dira nor baino nor lehian.
Hala, 8 bikotek osatuko dituzte
bi multzoak.
"Kanporaketa sisteman jokatuko dira partida guztiak. Lehen
partidak final laurdenak izango
dira", zehaztu du orozkoarrak.
Iazko txapelketa Olatz Arrizabalagarekin jokatu zuen. "Kasu honetan aldaketa ez da hain handia
izango, Amaia Aldayrekin batera ere entrenatzen dudalako, eta
aspalditik oso lagunak garelako",
erantsi du, "alde horretatik lasai
nago; nirea ahal den ondoen egitea da nire helburu nagusia, jartzen didaten bikotea bata edo
bestea izan".
Iaz, finalaren atarian geratu
zen orozkoarra Binakako txapelketan, Olatz Arrizabalagarekin
finalerdietarako txartela eskuratu eta gero. Lau t'erdiko lehiaketa, berriz, bertan behera geratu zen, koronabirusa dela-eta.

ATLETISMOA

Aiaramendiko 2 kidek
lortu dute Espainiako
Kros Txapelketarako
txartela
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Bikain hasi dute denboraldia
Aiaramendi taldeko korrikalariek: "Pasa den igandean Fadurako (Getxo) krosean gure korrikalariak diren Araitz Villa
eta Gontzal Murgoitio Esparza garaile atera ziren 23 urtetik
beherakoen mailan". Durangoko
eta Bidezabal taldeko kideak dira
bi gazteak, Aiaramendin ere parte hartu arren. Hala, otsailaren
28an Getafen (Espainia) izango
dute hurrengo proba, Espainiako Kros txapelketaren barruan.
Aiaramendik sare sozialetan
adierazi duenez, azpimarratze-

koa da Murgoitioren lana: "Beste behin ere, itzelezko potentziala erakutsi du, 10.000 metroko
distantzian 31:37:00an marka
lortuz".
Hain zuzen, berea izan zen
jardunaldiko denbora markarik onena, "gainontzeko kategorietako korrikalarien aurretik
gailenduz". Horrez gain, abenduaren 13an Espainiako trailrunning proba irabazi zuen Ibizan. "Euskadi ordezkatuko duten
sailkatuen artean egongo dira,
harro sentiaraziz Aiaramendi
Korrikalariak talde guztia. Zorterik handiena opa dizuegu Getafen izango den txapelketarako", erantsi dute.

Laudioko Granja kiroldegian debutatu zuen Leire Torresek. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Bi aiaraldear neurtu ziren larunbatean Donostian egin zen borrokaldian: Leire Torres eta Jagoba
Pazos. Aratz Garmendiak ere parte hartuko zuen topaketan, Ibai
Ruiz amurrioarraren ordez, hain
zuzen, baina azkenean ezin izan
zen bertaratu, lanean zegoela zauritu zelako. Okondon bizi zen kirolariaren debuta izan behar zen
larunbateko zita, urte eta erdiko
etenaldiaren ostean. Aukera sortu zitzaion Garmendiari, zehazki,
Ibai Ruiz amurrioarrak mina hartu zuelako. Billal Ven Yechouk ere
parte hartu behar zuen borrokaldian, baina bera ere ezin izan zen
gerturatu azkenean.
Jagoba Pazos laudioarra Cesar Molina errenteriarraren aurka lehiatu zen. Norgehiagoka gorabeheratsua izan zen hasi baino lehen. “71 kilotan adostua zegoen, baina aurkariak mina hartu
zuen hankan eta esan zigun ezin
zuela pisu hori eman. 3-4 kilo inguru gehiago eman zuen”, azaldu du Aiaraldeko kirolariak. “Borroka ondo hasi zen, lehen asaltoa nahiko berdinduta egon zen
eta bigarrena ere bai. Hirugarrenean, Cesar ni baino indartsuagoa

Aratz
Garmendia
eta Billal
Ven Yechou
ere parte
hartzekoak
ziren
norgehiagokan,
baina azkenean
ezin izan ziren
bertaratu

zenez, fisikoki hobeto zegoen eta
lan pixka bat gehiago egin eta justuki irabazi zuen borroka”.
Leire Torres, aldiz, garaile atera zen ringetik. “Lehen roundean
nahiko indartsu atera zen aurkaria , baina azkenean nahiko berdinduta geratu ginen. Bigarrenean ia ia nik soilik eman nituen
kolpeak, eta hirugarren itzulia
nahiko berdindua egon zen baita ere”.
Segurtasun neurriak
Segurtasun neurri zorrotzak
egon ziren topaketan, COVID19aren zabalpena ekiditeko. “Arraroa izan arren, ondo egon zen”,
azaldu du Torresek, “koronabirusaren probak egin zizkiguten
guztiei: kirolariei, entrenatzaileei,
epaileei eta gunean sartu zen jende guztiari”.
“Barruan oso azkar joan zen
dena”, gaineratu du Pazosek, “borrokalariak deitzen zituzten, borroka egiten zen eta kanpora, kontaktua ez egoteko. Oso ondo antolatu zuten guztia, nire ustez”. Ez
zen publikorik egon, baina hori
ez zen oztopo izan Torresentzat:
“Ondo dago jendearen animoak
entzutea, baina nik ez diot jendeak dioenari erreparatzen, oso
zentratua nagoelako borrokan”.
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herriko plaza

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu.
Martxoaren 10ean argitaratuko da hamabostekariaren hurrengo zenbakia.

@
Urdax / Laiene

Unax
Zorionak Unax! 10 urte jada.
Jarraitu hain jatorra izaten!
Musu handi bat.
Etxekoak

Zorionak Urdax (4) eta Laiene
(2)!!! Eskerrik asko bizitza
honetan zuen ama izatea
aukeratzeagatik. Muxu
erraldoiak biontzako!
Ama

Itu

Ekiñe
Zorionak gure etxeko eguzki
politenari!! Izugarri maite
zaitugu!!!
Etxekoak

Zorionak Itunder Jordan!
Jarraitu bizitzako baloiak hain
ondo saskiratzen eta zure
cheer leaderrak alaitzen. Maite
zaitugu, pivot!
Satis Cheer Leaders

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Denborapasak
ERRAZA

ZAILA

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

Zozketa

Errigora
ekimenaren
saski
berdea eta
saski beltza
Errigora ekimenaren bi saskiren zozketa. Parte hartzeko sartu
www.aiaraldea.eus atarian Zozketaren data: martxoaren 5ean, 12:00etan.
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IRAKURKETA
GUNEA
GOSE HANDIKO BELDARRA

KG

Idazleak: Eric Karle
Editoriala: Kalandraka
Har baten metamorfosia kontatzen digu ipuin
honek. Jolasteko balio duen ipuina da, zuloak
baititu. Haur txikiek modu batean gozatuko
dute eta nagusiagoek zenbatzen ikasteko edo
elikagaiak ezagutzeko erabiliko dute.

Idazlea: Negu Karlsson
Adina: 12 urtetik gora
Elikadura-nahasmenduak izan dituen
gazte baten istorioa kontatzen du liburuak.
Idazlearen autobiograﬁa moduko bat da, genero ezberdinak
uztartzen dituena. Idazleak “bidaia liburu” baten moduan
aurkeztu egiten du.

JOLAS GUNEA

GARAION
SORGINGUNEA
LEKUA: Ozaeta (Araba)
AZALPENA: Elkarte batek kudeatzen duen
parkea da. Ekintza ugari egiten dituzte bertan haur
eta familientzako. Naturaz gozatzeko, sormena
lantzeko, gorputza lantzeko... dinamika ezberdinak
dituzte.
Sorgin guneak, espazio natural bat eskaintzen die
bertan jolastera doazenei.
Zumez egindako eraikuntza ezberdinak topatuko
dituzue bertan, bai zume lehorrez zein zume biziaz
egindakoak; laberintoa, mantangorria...
Haur eta familiek gozatzeko moduko gunetxoa.

ARGI MAHAIA
ZER DA?: Regio Emiliako eskolen adarretik datorren
jostailu eta esperimentatzeko gailua da. Erosi daitekeen
arren, norberak etxean egin dezake. Azken ﬁnean argia
ematen duen azalera lau bat besterik ez da.
ZERTARAKO? Erabilera ugari ditu mahaiak. Hala,
esperimentatzeko eta jolasteko balio du, baina baita
ikasteko ere. Argiak haurra kontzentratuago egotea
ekartzen du. Lasaitasuna eta zentzumenen estimulazioa
ekartzen du.Haurrak, gainera argiaren funtzionamendua
eta bere kromatismoa ezagutu ditzake.
Erabiltzeko moduak, hain dira ugariak haurra ez
dela aspertuko. Eraikuntzatik, esperimentaziora edo
sormenera... mundu bat deskubritzeko.
MATERIALA: Material ugari erabili daiteke argi mahaiaren
gainean. Egokiena argia pasatzen uzten duten materialak
eta pasatzen uzten ez dutenak tartekatzea da. Baita
kolore ezberdinetako geruzak edo blokeak ere. Azetato
papera ere erabili daiteke, eta gainean margotu edo ura
eta kolorantea jarri...

KOKORIKO
HEZKUNTZA FAKTORIA

Elikadura
Euskaldunok jana eta edariaren aurrean biltzen omen gara, hori omen
da gure ohitura. Beraz, janariari garrantzia ematen diogun kultura gara.
Jaiotzen garenetik elikatu egin behar
gara, eta momentu horretatik komeriak egoten dira.
Amek presio handia izaten dute
haurra titiarekin elikatzeko, hori esaten du OMEk dela egokiena eta bai titia da haur jaio berri horrentzako bereziki egindako elikagaia, beraz bere
osasunerako ona da. Haur horrek,
baditu bestelako behar asko asetzeko,
maitasuna eta berotasuna horietako
bi dira, eta ezin hori egin titia derrigor ematen bada.
Askoz egokiagoa izan daiteke biberoi bat maitasunarekin, begiratua,
sentitua ematea, titia derrigor eta
deseroso ematea baino. Hasieratik
haurra elikatzeko dagoen presioa ez
da urteekin txikitzen.
Haurrari elikagairen bat ez ematea
erabakiz gero jendartearen presioa
jasotzen da, baita haurrak elikagai
nahikotxo gustuko ez baditu, edota
jaterakoan haserrealdiak baditu…
Mota askotarikoak dira presioak, baina denak elikaduraren ingurukoak.
Gurasoek, haurren hasierako urteetan hartzen dituzten erabakiak,
maitasunez hartzen dituzte, haurra
maite dutelako; horregatik, errespetatu ditzagun.
Esaten baitute jatea plazer bat
dela; hori bai, presiorik gabe egiten
denean.
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Kontra
Aiaraldetik mundura
Ken Lund

Idoia Meaza
Isusi

DESKRIBAPENA
Amerikako Estatu
Batuak osatzen dituzten
50 estatuetako bat da
Kentucky. Frankfort da
hiriburua, baina Louisville
da hiririk populatuena.
Ingurugiro aldetik oso
zonalde aberatsa da.
Bertan dago munduko
koba sistemarik luzeena,
adibidez. Herrialdeko
ikaztegi emankorrena ere
estatu horretan dago.

JAIOTERRIA
LAUDIO, 1995
BIZILEKUA
LOUISVILLE (ESTATU BATUAK)
BIDAIAREN ZERGATIA
DOKTOREGOA EGITEA

“Sei balentziadun kromoak minbizia nola
eragiten duen ikertu dugu”
Idoia Meaza Isusi Doktoretza
egiten ari da Louisvilleko Unibertsitatean (Kentucky, AEB).
Estatu Batuetako Toxikologia
Elkarteak saria eman berri dio
minbiziaren ikerkuntzan eginiko lanagatik.
Nola jaso duzu saria?
Ilusio handia egin dit saria jasotzeak. Zorte handia izan dudala uste dut. Normalean, sari hau
doktoregoaren amaieran dauden ikasleei ematen diete eta ni
doktoregoaren hasieran baino ez
nago. Estatu Batuetako Toxikologia Elkarteak (Society of Toxicology, SOT) ematen du eta, orokorrean, lan saridunak aukeratzeko, ingurugiroko kutsaduraren
ondoriozko minbiziaren garapena ikertzen duten doktoregoko ikasleen meritu akademikoak
baloratzen dituzte.

KENTUCKY

Zure ikerketa amaitu al duzu?
Saritua izan den proiektua
bai, amaituta eta argitaratzeko bidean dago. Hala ere, lehen
esan bezala, doktoregoaren hasieran baino ez nago eta, ziurrenik, beste 3 urte inguru beharko
ditut amaitzeko.
Proiektu saridunaren helburua sei balentziadun kromoak
[Cr(VI)] minbizia nola eragiten
duen ikertzea izan da. Cr(VI)-a
biriketako minbizia eragiten
duen ingurumeneko kutsatzailea da, eta egunerokotasunean
erabiltzen ditugun produktuetan dago, hala nola, zementu
hautsean, erregai fosiletan, pinturan, korrosioaren aurkako produktuetan... Zehazki, gizakion
biriketako zelulak Cr(VI)-aren
eraginpean jarri ondoren, haien
miRNA-en adierazpen orokorra
ikertu genuen. MiRNA-k kate ba-
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karreko azido erribonukleiko laburrak dira eta geneen adierazpena erregulatzeko gaitasuna
dute. MiRNA-en desregulazioak
minbizia garatzea eragin dezake. Gure proiektuaren emaitzek
erakutsi dute Cr(VI)-ak miRNAen adierazpen orokorra aldatzen
duela eta, guretzat interesgarriagoa izan dena, minbiziaren garapenean partaide diren miRNAen adierazpena ere aldatzen duela ikusi dugu. Proiektu hau, batez
ere, nire laborategiko kideekin,
Rachel M. Speer eta Jennifer H.
Toyoda, egin dudan lankidetzaren fruitua izan da, John P. Wiseren zuzendaritzapean.
Zer nolako eragina izan du
koronabirusak laborategiaren
ohiko jardunean?
Nahiko ondo moldatu gara
errealitate berrira. Pasa den ur-

tean etxetik egin genuen lan eta
saritutako proiektua izan da lan
horren fruitua. Hala ere, abuztutik laborategira lanera etortzen
hasi gara, pixkanaka-pixkanaka lan erritmoa berreskuratuz.
Estatu Batuetan ari zara lanean une honetan. Baduzu Euskal Herrira itzultzeko asmorik?
Epe labur-ertainean doktoregoa amaitu nahi dut hemen,
Louisvillen. Behin hori egina,
Euskal Herrira bueltatzea gustatuko litzaidake eta, bertan,
doktorego ondoko bekak eskatu. Hala ere, Euskal Herrian beka
lortzerik ez badut, atzerrian beste aukera batzuk aztertu beharko nituzke. Nahiko argi daukat
zientzia egiten jarraitzea gustatuko litzaidakeela, baina noski,
badakit bidean zehar, uneren batean, iritziz aldatzea posible dela.
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