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Artziniegara
itzulera,
arbasoen
bidean
atzera

Mundu mailako hitzordua izango dute Artziniegan
datorren uztailaren 9an; Arciniega abizenaren
topaketak euren sustraiekin lotuko ditu zazpi
kontinenteetan barreiatutako ehunka lagun.
Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Datorren uztailaren 9an mundu
mailako hitzordua izango dute
zazpi kontinenteetan barreiatuta
dauden arciniegatarrek, non eta
arbasoen herrian. Izan ere,
A r t z i n i e g a k o Ud a l a k e t a
hiribilduaren 750. urteurreneko
ekintzak antolatzeaz arduratzen
ari den komisioak Arciniega
abizenaren topaketa antolatu
du.
“Iaz, urteurreneko ekintzak
pentsatzen hasi ginenean,
jarduera batek edo bestek herritik
harago ere traszendentzia izatea
genuen helburu, gure herri
txikiko mugak gaindi, Artziniega
izena eta bertako ospakizunak
jendearen belarrietara iritsi
zitezen”, azaldu dio Aiaraldea
Komunikabideari Joseba Vivanco
alkateak. Erreferentzia
historikoak birpasatuz, baziren
herrian sona handia zuten
pertsonaiak, eta horiek ikertzea
erabaki zuten. “Besteak beste,
bagenekien Mexiko Hiriko
k a t e d ra la d i s e i n a t u z ue n
arkitektoa Claduio Arciniega
zela, eta gure inguruan zuela
jatorria”, adierazi du Vivancok.
Abizenaren historian eta
zuhaitz genealogiko
desberdinetan murgiltzeari ekin
zioten orduan. Horrela egin
zuten topo Hego Amerikako eta
Erdialdeko Amerikako ia 2.000
lagun batzen dituen Arciniega
abizenaren Facebook orriarekin:
“Konturatu ginen Arciniega oso
abizen hedatua eta errotua zela
Ameriketan; bereziki Mexiko
eta Peru bezalako herrialdeetan”,
azaldu du alkateak.
Proposamena botatzea erabaki
zuten: “Arciniega abizenaren

mundu mailako topaketa bat
antolatzen badugu? Azken
urteetan asko izan dira udalerrira
arbasoen arrastoa jarraituz iritsi
diren bisitariak, eta pentsatu
genuen jende asko animatu
zitekeela horrela”.
Arciniegatarren topagune
Jardunaldia antolatzeko
proposamena aurkeztu bezain
pronto berebiziko oihartzuna
izanzuenhonek.Komunikabideek
ez ezik arciniegatarrek ere gertutik
jarraitu dute topaketaren
antolakuntza eta zeresan handia
eman du: “Facebook taldean ere
aurkeztu genuen planteamendua,
eta badakigu bertako hainbat
arciniegatar gurera etorriko direla
uztailaren 9an. Baina ez hori
bakarrik, guk proposatutakoaren
ildotik, Hego Amerikako zenbait
lurraldetan ere ari dira sortzen
Arciniega abizenaren topaketak
ant ola t z eko e g i t a s m o a k ”,
nabarmendu du Vivancok.
Gaur gaurkoz 200 lagunen
konfirmazioak jaso dituzte
uztaileko hitzordurako, eta jende
gehiago biltzea espero dute
oraindik. Artziniegako alkateak
aurreratu duenez Mexiko, Peru,
Kolombia edota Kanadatik
etorriko dira arciniegatarrak
Aiaraldeko udalerria ezagutzera.
Brusela, Paris, Coruña edota
Katalunia ingurutik ere espero
dituzte bisitariak. Egitarau
xumea antolatu dute, “Artziniega
ezagutzera etorriko diren
bisitariei herriaz lasai gozatzeko
aukera eskaini nahi diegulako”,
azaldu du alkateak. “Museoa,
alde zaharra, santutegia, errota,
sutegia... lasaitasunez bisita
dezaten nahi dugu. Asko oso
urrutitik etorriko dira, eta
litekeena da Artzniega berriro
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ez zapaltzea”. Herriko bisitaz
gain; harrera ekitaldia, familia
argazkia eta herri bazkaria ere
antolatuko dituzte
eguneanbertan. Facebook bidez
zuzeneko konexioa egingo dute
ere, Aiaralderaino bidaiatzerik
i z a n e z d u t e n ga i n e r a ko
Arciniegek ere senidetzearen
berotasuna jaso dezaten.
Zazpi kontineteetako
arciniegatarrekin harremana
eraiki duten azken hilabete
hauetan guztietan, euren
sustraietaz oso harro dagoen
komunitate batua aurkitu dutela
nabarmendu du Joseba
Vivancok: “Asko harritu gaitu
zeinen harro dauden Arciniega
a b i z e n a z , e t a z e r n ola ko
komunitate sendoak eraiki
dituzten, bereziki Hego
Amerikan”. Abizenak eta
udalerriak izen bera eramateaz
gain, arazo komunei aurre egin
behar dietela ohartu dira ere
topaketak antolakuntzako
kideak: “Guri askotan gertatzen
z a i g u j e n d ea k e z da k i ela
herriaren izena ondo
ahoskatzen, eta “a” bat sartzen
dute askotan ez dagokien tokian.
Arciniega abizenari berdina
gertatzen zaio, antza zaila da

Artziniegatik
Burgosera
hasi zen XIII.
mendean
abizena
hedatzen,
eta Iberiar
Penintsulako
konkista
kristauak
mediterranear
kostaldeko
beste tokietara
zabaldu zuen

Artziniegan elkartuko dira Arciniega abizena duten 200 lagun inguru. Aiaraldea.eus

ahoskatzen eta askok Arciniaga
idazten dute. Horrelako makina
bat anekdota barregarri jaso
ditugu azken hilabeteetan”.
Abizenaren jatorriaren bila
Deituraren sorreraren
inguruan ikertzeko kabida eman
die uztailaren 9ko hitzorduak
750. urteurreneko komisioko
kideei. “Ez da lan erraza — azaldu
du Joseba Vivancok — izan ere
Artziniegan ez dago Arciniega
abizena duen herritar bat bera
ere, eta artxibo historikoek eta
baitaio-artxiboek ere ez dute
hau jasotzen. Hori dela eta,
h e r r i t i k k a np o j o a n d a ko
umezurtzek eramaten zuten
a b i z e n a z ela p e n s t a t z e ra
garamatza. Izan ere, Arteko
Santutegian mende luzez
egondako hospizioak umezurtz
asko eta asko artatu izan ditu,
eta askok Encina abizena
jasotzen zuten modu berean
jaso zezaketen Arciniega ere”.
Gauzak horrela Artziniegatik
Bu rgo s e ra h a s i z e n X I I I .
mendean abizena hedatzen,
eta Iberiar Penintsulako konkista
k r i s t a u a k m e d i t e r ra n ea r
kostaldeko beste tokietara
zabaldu zuen. Gaztelako eta

“Asko harritu
gaitu zeinen
harro dauden
Arciniega
abizenaz, eta
zer nolako
komunitate
sendoak eraiki
dituzten,
bereziki Hego
Amerikan”

Aragoiko koroek kanpaina
militar horietan parte hartu
zuten gerlariei errege-tituluren
bat edo beste, edota zenbait
lurren jabetza ematen zien
noizena behin, abizenari
errotzeko aukera emanez.
X V. m e n d e t i k a u r r e r a ,
arrantzale eta komertzianteek
Arciniega abizena Ozeano
Atlantikoaren beste aldera
barreiatu zuten, eta bertan jaso
da honen hedapenik handiena.
“Gaur gaurkoz, Espainiako
Estauan 700 herritar dira
Arciniega abizena lehenengo
bi abizenen artean daramatenak”
,nabarmendu du Vivancok.
Ospakizun gehiago
Azaroko ekitaldi nagusiarekin
eta Antzinako Azokarekin
batera, hiribilduaren 750.
u r t e u r r e n e ko o s p a k i z u n
nagusietako bat da Arciniega
abizenaren nazioar teko
topaketa, baina ez bakarra.
Ekintza bete agenda osatu dute
ur te osorako, pandemiak
etendako ekitaldien itzulera eta
hiribilduaren historiari ertsiki
lotutako jarduerak uztartuz;
Artziniega herria goratu eta
etorkizunera begira jarraitzeko.
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Arciniegatarrak historian barrena
Artziniegatik Aiaraldeko herri guztietara, bertatik Burgosera,
Burgosetik Valentziara eta XV. mendean Amerikara salto. Bide
luzea egin du Arciniega abizenak mundu mailako geografian eta
pasarte historikoetan barrena. Hori dela eta, asko dira herri txiki
honetako abizena soinean daramaten pertsonaia ezagunak eta ez
hain ezagunak. Uztailaren 9ko topaketak hauek guztiak aditzera
emateko parada eskaini nahi du ere.

Claudio de
Arciniega
Jose Miguel de Arciniega
SAN ANTONIO (TEXAS), 1793–1849
Esploratzaile eta legegile mexikarra izan zen, eta Texaseko San Antonio
hiriko alkatea. Aita Gregorio Arciniega eta osaba Felipe Arciniegarekin
borrokatu zuen Mexikoko gerra iraultzailean Alamo de Parras
errejimenduan. Hain zuzen ere, El Álamoko gudu entsutetzuan parte
hartu zuten aita eta osabarekin batera, Santa Ana jeneral mexikarraren
setioaren aurka, 1835. urtean.

ARTZINIEGA
1526-1592
Bere jatorria ezezaguna da, baina historialariek
Artziniega eta Burgos artean kokatzen dute.
1559an Luis velasco erregeordeak Mexikora
bidali zuen, eta, besteak beste, Mexiko Hiriko
katedra laren oinplanoa diseinatu zuen;
herrialdeko katedralik handiena. Bestelako
eraikuntza askotan ere aritu zen arkiteko lanetan
Erdialdeko Amerikan zehar.

Rosa
Arciniega
LIMA
(PERU), 1909-1999
Idazle eta pentsalari peruarra izan zen. Emakumeen
eskubide eta askatasunen aintzindari. Oso gaztetan
Espainiara bidaiatu zuen, eta bertatik argitaratu zituen
bere lehenengo eleberriak, asko konkistatzaileen
pasarte biografikoak jasotzen zituztenak (Francisco
Pizarro, Pedro de Valdivia, Lope de Aguirre eta Pedro
Sarmiento de Gamboa). Espainiako egonaldian
alderdi sozialistara batu eta kazetari lanak egin
zituen. Espainiako Gerra Zibila pizterakoan, 1936an,
Limara bueltatu zen. Rosa Arciniega ezaguna zen ere
hegazkin gidaria izateagatik.

Germán Arciniegas
BOGOTA (KOLONBIA), 1900-1999
Idazle, historialari, kazetari eta diplomatiko kolonbiarra izan zen, garaiko
amerikar intelektual ezagunenetariko bat. Oso kritikoa izan zen Ameriketako
historiarekin, bereziki herri indigenek jasotzen zuten tratuarekin eta
konkistatzaileen figurarekin.

Fidel
Arciniega
Basterretxea

Paola Rey Arciniegas
SAN GIL (KOLONBIA), 1979
Kolonbiako Santander departamentuan jaiotako aktore eta modeloa da. Bereziki
ezaguna egin zen Jimena Elizondoren papera antzezteagatik Pasión de Gavilanes
telesail arrakastatsuan. 2003 eta 2004 artean grbatau zuten telesailaren denboraldi
bakarra, harik eta 2021ean bigarren denboraldia iragarri zuten arte.

SOPELA
(BIZKAIA),
1919-2000
Sopela ko
It u r ra lde ba ser r ia n
jaioa. 1940an hasi zen afizionatu gisa
borrokatzen, 31 borrokaldi egin zituen
kategoria horretan, eta pisu astunen
k ategor ia n Espa inia ko t xapeldun
izendatu zen. 1947an egin zuen debuta
New Yorken, eta hainbat garaipen lortu
zituen jarraian, bai Estatu Batuetan, bata
Kuban eta Haitin ere.
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“Arciniega oso
abizen hedatua
da Hego
Amerikan, eta
bereziki
Perun”

JORJE MARTICORENA ARCINIEGA (Lima, 1952) ETA ILIAN MARTICORENA
GOTTSCHALK (Lima, 1979) PERUTIK ETA LONDRESETIK ARTZINIEGARA
EGIN DUTE BIDAIA HURRENEZ HURREN, EUREN ABIZENAREN
JATORRIAN DAGOEN HERRIA EZAGUTZEKO ASMOZ.
Testua eta argazkia
Aimar Gutierrez Bidarte

Zerk ekarri zaituzte Artziniegara?
Jorje Marticorena: Nire izena Jorje Marticorena Arciniega
da; Liman, Perun, jaioa. Nire arbaso guztiak euskaldunak
dira; bai marticorenatarrak, eta baita arciniegatarrak ere.
Nire alabarekin etorri naiz, gure familiaren sustraiak
ezagutzera.
Entzun nuen gure familia Euskal Herriko herri txiki
batetik zetorrela, eta segituan piztu zitzaidan hura ezagutzeko
gogoa. Londresen alaba bisitatzen ari nintzela hegazkin
bat hartu genuen Bilbora, eta bertatik autobusez etorri
gara honaino.
Zer dakizue zuen abizenaren jatorriaz eta zuen familiaren
historiaz?
Jorje Marticorena: Oso abizen hedatua da Hego Amerikan;
Txilen, Perun edota Argentinan badira abizena daramaten
herritar ugari. Gehienak Euskal Herritik etorritako
arrantzaleen oinordekoak gara, eta guzti hauek Peru zuten
helmuga.
Antza, jakin izan dugunaren arabera, Europatik
Ameriketara emigrazioa hasi zenean itsaontziek Hornos
Lurmuturra zeharkatu behar zuten, gero Txileko kostaldean
gora Peruraino iristeko. Hori dela eta, asko hedatu izan
da abizena Argentinan, Uruguain, Txilen edota Kolonbian,
baina lehen esan bezala Perun, eta bereziki Liman,
aurkitzen dira Arciniega gehien.

“Nire semealabekin itzultzea
gustatuko
litzaidake, bai
eta herriaren eta
abizenaren arteko
loturaren inguruan
gauza gehiago
ikertzea ere”
Ilian Marticorena: Hain zuzen ere, ezagutzen ez duguna
da zein baldintzatan etorri ziren arbaso guzti horiek Euskal
Herritik Hego Amerikara. Izan zitekeen Europako goseteen
ondorio. Euskaldun asko arrantzaleak ziren, eta arrantza
oso industria garrantzitsua da Perun, lana soberan izango
zuten bertan.
Zer iruditu zaizue herria?
Ilian Marticorena: Oso herri polita eta maitagarria iruditu
zaigu, liluratuta gaude. Iritsi garen lehen momentutik
argazkiak ateratzen aritu gara Artziniega izena zuten
kartel guztietan (barreak). Nire seme-alabekin itzultzea

gusttatuko litzaidake, bai eta herriaren eta abizenaren
arteko loturaren inguruan gauza gehiago ikertzea ere.
Gure arbasoetan atzera egin eta hemendik atera zen hori
identifikatzea zoragarria litzateke.
Milaka kilometrotara egonda ere, oso barneratuta dugu
euskalduntasuna gure familian. Nire aitaren aita, nire
aitona, erremintaria zen eta frontoian aritzen zen jolasean,
zainetan zeraman Euskal Herria.
Jorje Marticorena: Ederra da herria! Niri, ordea, gehien
harritu nauena Arciniega abizena duen herritar bat bera
ere ez egotea izan da. Eta egia izan behar da hori, alkate
jaunak berak baieztatu digu eta. Eskerrak gu iritsi garela
gaur, herriaren abizena duten bi lagun egon daitezen
gutxienez (barreak).
Jakingo duzue Artziniegako hiribilduak 750 urte
betetzen dituela aurten, ezta?
Ilian Marticorena: Gaur bertan enteratu gara, baita
Arciniega abizenaren topaketa bat egingo dutela ere.
Kasualitate hutsa izan da! Zoritxarrez, ezingo gara uztailaren
9ko topaketan egon.
Marticorena abizena ere badaramazue. Ikertu duzue
abizen horren jatorri euskaldunaren inguruan?
Jorje Marticorena: Martikorenak Baztanen (Nafarroa)
du jatorria. Ez dugu inguru hori ezagutzeko aukerarik
izan bidiaia honetan. Nik, ordea, Euskal Herrira 1975ean
egindako lehen bidaian bisitatzeko aukera izan nuen,
paraje ederra da hori ere.
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Amurrio

Bizitzak sostengantzen
dituztenen bizitzak, aldarri

Salatu dute 7 hektareako
pinudia legez kanpo
moztu dutela eukaliptoak
landatzeko
Testua
Aitor Aspuru Saez

Dozenaka lagun bildu ziren larunbatean SOS Aiaraldea dinamikak. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares
‘Ema kume izateagat ik
prekarizatua k, bizit za k
sostengantzeko
ezinbestekoa k ’. Lema hor i
ha r t u zuen a rdat z SOS
Aiaraldea dinamikak larunbat
goizea n Amur r ion eginiko
ja rduna ldia k. Dozena ka
lag un bildu ziren goizeko
hamaiketatik
aurrera
Elexondo pasealekuan, sektore
feminizatuen inguruan hitz
egin eta, batez ere, entzuteko
prest.
Ta l d e k a b a n a t u z i r e n
lehenbizi, sektore bakoitzaren
er rea litatea z hit z eg iteko.
Modu horretan, egoitzetako,
jangeletako edota etxeetako
zaintza langileen errealitateak
aletu zituzten, ideia nagusiak
panel batzuetan zirriborratuz.
Mahaingurua abiatu zuten
ja r r a i a n. Eu sk a l Her r i ko
z e i n A i a r a ldeko h a i n b a t
gonbidat uk ha r t u zuten
hitza bertan. Tania Sirianyk
testuinguru orokorra eman
zion zaintza lanen krisiaren
gaiari. “Zaintza lanen %80
baino gehiago ema kumeek
egiten dituzte, eta horietako
a sko ema k ume mig rat uek
egiten dituzte”, zehaztu zuen
mug i mendu fem i n is t a ko
kideak.
Pertsona migratuen egoeran
sakondu zuen, hain zuzen,
Trabajadoras no domesticadas

t a ldeko A f ra nia La zok.
Migranteen erregularizazioa
jarri zuten egoera bideratzeko
ezinbesteko
baldintza
moduan, egoera irregularrean
egoteak
prekarietatea
et a esplot a z ioa sus t at z en
dituela argudiatuta. Horrez
gain, Mariana Cuyo et xeko
langileak interpelazio zuzena
egin zien gizonei. “Hemen
zaudeten g i zonek, a lt xat u
esazue ezkerreko eskua, orain
ekumakoa. Bi beso dituzue,
ez? Ba orduan posible duzue
zaintza lanetan aritu”, aipatu
zuen, publikoaren t xa loen
artean. Horri lotuta, “zaintza
sistema publikoaren” beharra
jarri zuen mahai gainean.
Ane Escondrillasek, aldiz,
pat rona lea n ja r r i zuen
begirada. “Pat rona la z hit z
egiten dugu, baina nor da
patronala? Askotan oso modu
abstraktuan irudikatzen dugu,
baina per tsona konkretuak
dira: gizon, zuri eta
aberatsak”, nabarmendu zuen
LABeko kideak, eta gaineratu
zuen orain “arerio” nagusi bat
dagoela joko-zelaian: Eusko
Jaurlaritza eta Diputazioak.
“Eusko Jaurlarit za da bere
bulegoetatik langileei zenbat
den bor a i n ber t it u esaten
d iena, sek ula ez duenea n
egoitza bat bisitatu”.
Ido i a A lo n s ok ge h i a g o
sa kondu zuen egoit zet a ko
egoera n. A r t z i n iega ko La
Encina zentroko langileak giza

baliabide falta jarri zuen mahai
ga inea n, et a a zpima r rat u
zuen horrek eragin zuzena
duela zerbitzuaren kalitatean.
Gauzak hala, erabiltzaileen
familien
inplikazioa
funtsezkoa dela ondorioztatu
zuen, egoera bideratu ahal
izateko.
Hor rek in bat egin zuten
Ba best u elka r teko k ideek,
baina azaldu zuten oso zaila
dela fa m i l ia k a k t i bat z ea:
“Gaizki sentitzen zara zure
senideak egoitzara eraman
dituzulako eta hala nola bildu
beha r du z u la ko zerbit z ua
ordaintzeko dirua”. Era berean,
egoit zet a ko era bi lt za i lea k
“errepresaliatuak” izatearen
b eldu r r a e re i z a n z ute n
h i z pide, ba i n a h a l a kor i k
ger tat zen ez dela ziur tat u
zuten, “zaunka egiten baduzu
gehiago
errespetatzen
zaituztelako”.
Ja ntok ieta ko
langile
batek ere har tu zuen hitza
sola sa ld ia ren a ma iera n.
Ratioa k jaitsi behar direla
aldarrikatu zuen. “Espainiako
Estatu ratio onenak dituztela
esaten digu Jaurlaritzak, eta
ez dituztela hobetuko. Baina
ordu erdi dugu umeei otordua
emateko, eta ez dago haur
ba koit zean arreta jar t zeko
haina denborarik”.
Irakurri kronika osorik
Aiaraldea.eus atarian

Uhandre plataformak oharra
zabaldu du salatzeko apirilean
7 hektareako pinudia moztu
zutela: "14 f ut bol zela iko
tamaina ko lursaila". Ta lde
ekologistak gogor kritikatu du
gertakaria arauz kontrakoa
dela. Izan ere, ustiatze txandara
heltzeko pinudiek 30 edo 35 urte
bete behar dituzte, eta honek 20
inguru zituen.
Mo z k e t a g o i z t i a r ho r i
kaltegarria dela azpimarratu
dute: "Baso ekosistema suntsitzen
du, lurren higaduraren arriskua
handitzen du, eta ezaguna da
zuhaitz helduenek CO2 gehiago
xurgatzen dutela".
Eukaliptoa landatzea helburu
Uhandreaken iritziz, legez
kanpoko mozketak xede argia
izan du; lurzoru hori eukaliptoz
betetzea. Berez, AmurrioHiri
Antolamenduaren
Plan
Orokorra prestatzen ari da eta,

antza, espezie hori landatzea
debekatuko dute. Plataformaren
aburuz,
eukaliptoak
bioa n i z t a suna ja r t zen du
arriskuan, eta gogoratu duenez,
Aiaraldean zelulosa ekoizteko
baliatzen den landaketen %12,8
eukaliptoa da jadanik.
Zentzu horretan, elkarteak
aldarrikatu du Gipuzkoan eta
Bizkaian neurriak hartzen ari
direla eukaliptoaren landaketa
berriak ekiditeko, eta gauza
bera exijitu diote Arabako
For u A ldundiar i, ongizate
publikoaren onurarako.
Neurriak jabearen kontra
Bide batez, eta aintzat hartuta
jabeak mozketen epeak bete
ez dituela, Uhandrek aipatu
du Arabako Foru Aldundiak
lursailaren jabea zigor tzea
espero duela, baita dirulaguntzak
itzultzera behartzea ere, baldin
eta jaso baditu. Berez, mozketa
ez da toki ezkutuan egin, A-625
errepidearen parean jazo baita,
Amurrioko sarreran, hain zuzen.

Nagusilan, Amurrio Trail
eta Txirrindulari Kluba
izango dira Amurrioko
Jaietako pregoilariak
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Berezia izango da Amurrioko
Jaietako aurtengo pregoia, hiru
eragileren artean irakurriko
dutelako: Nagusilan, Amurrio
Trail eta Txirrindulari Kluba.
“Azken biek ez zuten pregoilari
izateko aukerarik izan zegokien
garaian,
C OV I D -1 9 a r e n
pandemiaren ondorioz jaiak
bertan behera geratu zirelako,
et a hor regat i k, Nag usi la n
Amurrioren, 2022ko Urrezko Guk
saridunaren, gonbidapena jaso
dute une berezi hau elkarrekin
bizitzeko”.
Hala azaldu du Udalak ohar
baten bidez. Jaiei buruzko
hainbat xehetasun ere aurreratu
ditu tokiko erakundeak. Zehaztu

dutenez, jaietako kontzertu
nagusietako batzuk Mendiko
Eskolako jolastokian egingo
dituzte, eta txosna ere egongo
da bertan, Amurrio Trail Taldeak
kudeatutakoa. Txosna solidarioa
izango da, X Hauskorraren
Sind romea ren Eusk ad i ko
Elkartera bideratuko baitute
bertan bildutako dirua.
Udalak apirilean jakinarazi
zit uen ja iet a n joko zuten
taldeetako batzuk, Celtas Cortos
eta Chill Mafia kasu. Orain,
baina, beste bi musikari batu
dituzte kartelera: La Furia, Betto
Snay. DJ eskaintza zabala ere
eman dute aditzera: DJ Markelin
abuztuaren 12an arituko da Juan
Urrutia plazan, 13an DJ Gomiren
txanda izango da, 14an Disko
Sound 4-rena 16an DJ Rubarena.
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Amurrio

Merkatu zaharrean, Kultur Etxean zein La
Casonan zerbitzu aldaketak aurreikusi ditu
udal eraikinen plan zuzentzaileak
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Udal azpiegituren erabilera
eraginkortzeko plana aurkeztu
du Amurrioko Udalak. “Orain
a r te e z z egoen pl a n edo
azpiegitura gidarik”, adierazi
du Txerra Molinuevo alkateak.
zortzi eraikin jaso dira guztira
planean: Kultura Et xea, La
Casona edo liburutegia, Refor
eraikina, Eguneko Zentroa,
Tipi-tapa haurreskola, Matias
La nda bur u, Osasun zent ro
za har ra eta Merkat u ohia.
“Diagnost iko bikoit za egin
dug u. A lde batet i k, pa r te
h a r t z e a r i d a gok ion a e t a ,
bestet ik, tek nikoa”. “Pa r te
hartze diagnostikoak pistak
ema n dizk io a z terketa
tek n i koa r i, i nteresg u nea k
ident if i k at zera ko ordua n”,

azaldu du Ana Izquierdo Lejardi
parte hartze teknikariak.
Hor ret a ra ko, la n sa ioa k
eg in d it uz te tek ni ka r i et a
pol it i k a r iek i n, “eg u ngo
a zpieg it urek zer nola ko
aukerak eta erabilera duten
jakiteko”.
Hor rez ga in, her r ita r ren
artean inkesta burutu dute,
Hauxe Da aldizkariaren bidez
etxe guztietara ailegatu dena.
Guz t ira, 195 a mur r ioa r rek
bete
dute
ga ldetegia,
erantsi duenez. Ildo beretik,
elkarteekin bildu dira. Zaintza,
kirol eta kultur eragileak hartu
dituzte kontuan horretarako,
eta 77 ordezkarirek in batu
dira: “Elkarte bakoitzarekin
i k u s p e g i i nd i b idu a l a e t a
kolek t i boa jor rat u d it ug u,
bakoitzak erabiltzen dituen
a z p ie g i t u r e t a t i k h a r a go ”.

Hala, indargune eta ahuleziak
identifikatu dituzte. Orotara,
272 lag un a r it u d ira Uda l
ekipamendu publikoen plan
gidatzailearen diseinuan.
Juanje Iturrate arkitektoak
gehit u duenez, eskuha r t ze
ir izpidea k f inkat u dit uzte,
ir isga r r it a suna, espa z ioen
era bi lera komuna k et a
a ba r bult zat zeko. “Osa sun
zentroa, nagusien egoitzak,
eta ikastet xea k uda larena k
ez direnez, kanpoan geratu
dira”, argitu du. Basarte futbol
zelaia, Amurrio antzokia eta
beste zenbait toki ere baztertu
d it u z te pl a ne t i k , a r r a z oi
berdinagatik.
"Plan hau gida da, hurrengo
f a s e a proiek t u a k s or t z e a
litzateke. Honek eraikinaren
erabilera posiblea adierazten
du”, azpimarratu du Iturratek.

Landazuri etxea da plan zuzentzailean sartu duten eraikinetako bat. Aiaraldea.eus
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Gaztetxearen hustea eta
Ertzaintzaren oldarraldia
salatu dituzte

Ia 4 milioi euro banatu
ditu El Crucerok,
Espainiako Loteriaren
lehen saria lortuta

60.000 euro egokitu dira txartel bakoitzeko. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares

Herriko plazan salatu zuten ekainaren 13an Ertzaintzak izandako jarrera. Aiaraldea.eus

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Jende ugar i elkar t u zen
iraga n apir i la ren 13a n
Laudioko Gaztetxeko kideek
Laud ioko Her r i ko Pla za n
deit ut a ko mobi l i z a z ioa n.
Elkarretaratze horren bidez
gogor salatu zituzten espazio
autogestionatuaren 20 urteko
ibilbidearen amaiera eragin
zuen hustea eta goiz hartako
Er t za int zaren karga k: "20
ur te igaro dira lehenengo
belaunaldi batek gaztet xea
martxan jarri zuenetik, eta
gaur, guri tokatu zaigu espazio
horren azken defentsa".
Izan ere, Laudioko Udalak
horrela aginduta, apirilaren
13ra ko zegoen eza r r ia
Laudioko Ga ztet xea behin
betiko husteko data, eta horren
kontra protestatzeko Euskal
Herriko hainbat txokotatik
e t or r it a ko g a z t e a k b a t u
ziren lehen ordutik Lamuza
Parkean: "Ber tara inor ez
zetorrela ikusirik, protesta
herriko kaleetara hedatzea

erabaki dugu", azaldu zuten
Gaztetxeko kideek, "Lamuza
Parkeko ateak itxi eta gero
Zumalakarregi etorbideraino
era ma n dug u protest a,
bertako trafikoa ordubetez
itxiz".
Une horretan Er t zaint za
traf ikoa geratzen ari ziren
gazteen aurka oldartu zen,
zenbait zauritu eraginez.
Udalaren huste aginduak
ez zuen desa lojora ko
d a t a e t a e g u n z eh a t z i k
ad iera z ten, Ga z tet xeko
k ideek a za lduta koaren
arabera. Hori dela eta erabaki
z u t e n p r ot e s t a ek i me n a
gauzatzea."Udalaren asmoa
hustea isilpean gauzatzea izan
da, baita espazioaren defentsa
aha lik eta gehien zailt zea
ere. Data eta ordu zehatzik
ez i zatea k mi l it a nt zia ren
a hu lt zea bi lat zen du;
zeha zt u ga beko hustearen
za in egotea k espa zioa ren
defent sa ba ld int zat uko
lu k e e l a ko", n a b a r me ndu
zuten elkarretaratzean, eta
hona koa ga i nerat u z uten

ere: "testuinguru horretan,
gaztetxearen ohiko jarduera
aurrera eramatea ezinezkoa
bihurtzen da eta praktikan
espa zioa hust uta gerat zen
da".
Laudioko Udal gobernua jo
zuten gertakarien erantzule
zuzentzat. Hitz emandakoa
ez betetzea eta negoziaketa
prozesu baten erdian
prozedura administrat ibo
bat abiatzea leporatu diote,
"desa lojoa gau z at z eko
erabakia mantenduz".
Aurrera begira
L a u d io n g a z t e t x e b a t
egoteak
"berebiziko
garrantzia" duela aldarrikatu
zuten: "Dei egiten dizuegu
gaztetxearen
aldeko
bor rokan par te har t zera,
gure beharrizanak asetuko
dituen espazioa lortu arte".
Bide horretan, datorren
la r unbatea n, eka ina k 25,
manifestazioa burutuko dute
19:00etan lamuza Plazatik
abiatuta, 'Gaztet xea gazte
langileontzat' lemapean.

Alaitasuna izan da nagusi gaur
Laudioko El Crucero loteriadendan. Horregatik, bertako
bi langileek (Ruben De Barrio
eta Jon Mateos) xanpain botila
ireki dute komunikabideen
aurrean. Ez da gutxiagorako,
3,9 milioi euro banatu baitituzte
asteburuan.
Larunbat goizean jaso zuten
albistea. “Irratitik jarraitzen
ari ginen Espainiako Loteriaren
zozketa. Sari nagusira iristean
konturatu ginen gure zenbakia
-18.567- esaten ari zirela”,
azaldu dio De Barriok Aiaraldea

Komunikabideari. Orduan hasi
ziren telefono deiak eta zorion
mezuak, baina sarituetako asko
gaur bertaratu dira.
60.000 euro egokitu dira txartel
bakoitzeko. “65 boleto banatu
ditugu guztira. Hau da, ia lau
milioi euro guztira. Horietako
batzuk Gasteizko taberna batean
saldu dira. Beste batzuk Ugaoko
Batzokian, baina gehienak
Laudion saldu ditugu, dendan
bertan”.
Honakoa ez da Nerbioi kaleko
establezimenduan egokitu den
lehen saria. “2017an osteguneko
z o z ke t a i r a b a z i ge nue n,
6.000 euro izan ziren txartel
bakoitzeko”.

10 Peoi Espezialista plaza
betetzeko Lan Eskaintza
Publikoa zabaldu du
Laudioko Udalak
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Laudioko Udalak 10 Peoi
Espezialista plaza betetzeko Lan
Eskaintza Publikoa abian jarri
du. Aste honetan bertan onartu
dituzte LEP berriaren oinarriak.
Interesdunek 20 eguneko epea
izango dute izena emateko.
Eskatzaileek baldintza hauek
bete beharko dituzte: DBHko
titulua, eskola-graduatua edo
baliokidea izatea, B Motako

gidabaimena edukitzea eta
1. hizkuntza-eskakizunaren
baliokidea den euskara-maila
izatea. Honezkero, Uda la k
au r r e r a t u d i t u l a np o s t u
horietako eginkizun nagusiak:
bide publikoko obra txikiak,
lorezaintzako esku-hartzeak
et a la na k, i k usk i zun et a
ek ita ldi publikoeta ra ko
elementuen muntatzea, hirialtzariak mantentzeko lanak,
instalazioen mantentze-lanak,
edota elektrizitate-lanak.
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Okondo

Laudio
Urte amaieran hasi
nahi dituzte Laudioko
antzokiko obrak

Bingen Zupiria eta Ramiro Gonzalez izan ziren Laudion. Aiaraldea.eus

Testua
Txabi Alvarado Bañares
2024. urtean irekiko ditu
ate a k ‘L ek u’ e spa z ioa k ,
Laudioko ekintza eta kultur
guneak. Izen hori jarri diote
Latiorro auzoan eraikiko duten
antzokiari. Ekainaren 16an egin
zuten egitasmoa aurkezteko
prentsaurrekoa.
Ander Añibarro alkateak,
Ramiro Gonzalez Ahaldun
Nagusiak eta Bigen Zupiria
Kultur eta Hizkuntza Politikako
sailburuak hartu zuten hitza
agerraldian, eta antzokiari
lotutako datu garrantzitsuenak
aletu dituzte.
Obrak 5.180.863,11 euroko
kostua izango du (BEZa barne).
Udalak jarriko du diruaren
erdia baino apur bat gehiago.
Arabako Foru Aldundiak 2
milioi euro jarriko ditu eta
Jaurlaritzak, aldiz, 500.000
eu ro. Epeei d a gok ionez ,
Añibarrok adierazi zuen obrak
aurten hastea espero dutela, eta
24 hilabeteko epean amaituko
direla, 2024. urterako. Alkateak
“mugarri garrantzitsutzat” jo du
emanadako urratsa, Laudioko
herritarrekin aspalditik zegoen
zorra kitatzeko balioko duelako.
Ra miro Gonza lezek ere
oso garrantzitsutzat jo zuen
emandako albistea. “Azken
urteetan bizitako gorabeherek
erabakiak har tzea eta
azpiegitura honetara dirua
bideratzea zaildu dute, baina
uste dugu badela Aiaraldearen
alde apustua egiteko garaia”.
Esk ua ldea ekonom i kok i
suspertzeko plana izan du
hizpide Ahaldun Nagusiak,
eta Laudion eginiko beste
inbertsioak ere aipatu ditu:

La muza pa rkea n eg ini ko
obrak edota hilabete hasieran
irekitako egoitza berria kasu.
Foru Aldundiko buruaren
ustez, antzokia azpiegitura
aproposa izango da baita
“e s k u a ldeko mu g i me ndu
sozialentzako
eta
indust r ia rent za ko” ere,
"kongresuak edo bestelako
ekitaldi jendetsuak" antolatzeko
balioko duelako.
Arabako Foru Aldundiak
aste honetan onartu du 2
m i l io i e u r ok o l a g u nt z a
ematea, 2022, 2023 eta 2024
ur teetan banat uta. Eusko
Jaurlaritzak, aldiz, datorren
astearteko gobernu batzordean
onartuko du 500.000 euroko
transferentzia egitea, Zupiriak
aurreratu duenez. Sailburuak
nabarmendu du inber tsio
hori Aiaraldea ekonomikoki
suspertzeko inbertsio planaren
barruan dagoela. “28 milioi
euro bideratuko dira guztira
plan horretara”, gogorarazi du
Jaurlaritzako ordezkariak.
Gaur
egungo
kult ur
espazioen gabeziez galdetuta,
Añibarrok ziurtatu badaudela
azpiegiturak. “Askotan esaten
da ez dagoela espaziorik eta
jendeak ez duela biltzeko
tokirik, eta hori gezurra da.
Espazioa eskatu duen talde orori
eman zaio bat”, nabarmendu
du alkateak, “ez ditugu nahiko
genituzkeen espazio guztiak,
noski. Baina hori horrela da
gune asko obretan daudelako,
eta horiek birgaitzeko ahalegin
handia egiten ari delako”.
Hor r i lot ut a , a l k atea k
aurreratu du laster beste
kultur espazio bat aurkeztuko
dutela, baina ez du informazio
gehiagorik eman.

Datozen egunetan eraitsiko dute XVIII.
mendeko Aresketa bolatokia
Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Datozen egunetan eraitsiko dute
Okondoko Aresketa bolatokia,
A r a b a k o Fo r u A l d u nd i k o
Errepideen Zerbitzuak jarritako
salaketa baten ondorioz. Epaile
batek arrazoia eman dio Foru
Erakundeko sailari, eraikina
errepidetik oso hurbil dagoela
uler t uta.X VIII.
mendeko
bolatokiak jatorrizko egitura
berdin mantentzen du oraindik,
baina eraitsi beharko dute.

Aresketa bolatokiko habeak. Aiaraldea.eus
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Aurrera doa Jesuri mendian 200 metroko bost aerosorgailu instalatzeko prozesua. Green Capital
Development enpresak lehenengo ingurumen inpaktu azterketa argitaratu du. Lehenengo fase
honetan tokiko-erakundeei dagokie proiektuaren gaineko ekarpenak egitea.

Jesurin eraiki nahi duten parke eolikoaren
behin-behineko ingurumen inpaktu
azterketa argitaratu du Green Capitalek

Parke eolikoaren aurka urtarrilean egindako mendi martxa. Aiaraldea.eus

Testua Aimar
Gutierrez Bidarte
Green Capital Development 147
S.L enpresak Jesuri mendiaren
inguruan eraiki nahi duen
'Larragorri' izeneko parke
eolikoaren ingurumen-inpaktu
azterketa plazaratu du. Eusko
Jaurlaritzak martxoa hasieran
onartu zuen enpresa energetikoak
aurkeztutako aurreproiektua. Izan
ere, beste inork ez zuen inguru
horretan energia eolikoa ekoizteko
interesik aurkeztu.
Behin aurreproiektua onartuta,
zazpi hilabeteko epea du
Green Capitalek derrigorrezko
dokumentazioa aurkezteko behin
betiko proiektua onartu aurretik.
Bide horretan, ingurumeninpaktu azterketa da aurkeztu
beharreko txostenetako bat, eta
parke eolikoaren eraikuntza eta
ustiapenaren inguruko xehetasun
berriak ere azaldu dituzte bertan.

Txosten honek abian jartzen
du Larragorriko parke eolikoa
eraikitzeko prozedura. Ingurumeninpaktu azterketa hau, behin
betiko proiektuaren dosierra
osatzeko oinarria izango da.
Proiektuaren fase honetan
Udalei, Batzar Administratiboei
eta bestelako tokiko-erakundeei
dagokie aurretiazko kontsulta
egitea, enpresak garatutako behin
behineko ingurumen inpaktu
azterketa egokia den edo aspektu
gehiagotan sakondu behar duen
baloratzeko.
Lehen fasean, Arabako Foru
A ldu nd ia ren I ng u r u menOrganoari dagokio ingurumen
inpaktu azterketa garatzea. Foru
erakundearen azterketa hori
herritarren eskura jarri ostean,
Green Capital enpresari dagokio,
entitate publiko guztien ekarpenak
kontutan harturik, ingurumeninpaktu txosten berri bat idaztea.
Behin azken txosten hori publiko

eginda, elkarte, tokiko-erakunde
edota norbanako orori zabalduko
zaio proiektuaren gaineko
alegazioak aurkezteko aukera.
Izapide ugari falta dira oraindik
Larragorriko parke eolikoa fase
horretara iristeko, baina apurkaapurka aurrera doa egitasmoa.
Aurkez t uta ko lehenengo
dokumentua behin-behineko
txostena bada ere, Jesuri eta
Kukutze mendien artean bost
aerosorgailu altxatzeak izango
lukeen ingurumen-inpaktua
neurtu du Green Capitalek
lehendabizikoz, eta egikaritu nahi
duten proiektuaren nolakotasuna
azaltzen da bertan. Interneten
kontsultatu daitezke azterketaren
emaitzak. Besteak beste, inpaktu
geolog i koa, pa isajist i koa,
akuiferoen kutsatzea eta inguruko
fauna eta landaredian eragingo
dituzten kalteak zerrendatu dituzte.
Txostenak ez dio aparteko
kalteberatasunik aitor tzen

proiektuari, ez delako babestutakoingurune natural bat, eta honezkero
giza-ustiapenerako bideratuta
dauden zuhaitzak aurkitzen
direlako bertan.
Paisaiansortukodirenaldaketak,
gainera, "subjektibotzat" jotzen
ditu Green Capitalek. "Paisaiaren
balorazioa kontzeptu subjektiboa
da behatzaile bakoitzarentzat.
Parke eoliko bat jartzeak
inguruneko paisaian aldaketa
nabarmena dakarrela argi badago
ere, haren pertzepzioa aldatu egiten
da pertsona bakoitzaren arabera",
jaso dute idatziz txostenean. Parke
eolikoak "trantsizio energetikoaren
eta klima-aldaketaren aurkako
borrokaren irudia" direla
defendatzen dute.
Obren nolakotasuna
Parke eolikoaren eraikuntzaren
kronograma proposamen bat jaso
dute atariko txostenean. Guztira,
bost hilabeteko epea aurreikusi

dute Larragorri parke eolikoa
eraikitzeko, proiektua behinbetiko onartua izan ostean.
Lehengo hiru hilabeteak bertako
lurrak mugitu, lautadak eraiki
eta zimentuak jartzeko baliatu
nahi dituzte, baita sare elektrikoa
lurpetik barreiatuko dituzten
lubakiak induskatzeko ere.
Azken bi hilabeteetan altxatuko
lituzkete aerosorgailuen dorreak.
Hauei dagokienez, General
Electric etxeko G158 modeloko bost
aerosorgailu erabili nahi ditu Green
Capital Developmentek. Talde
ekologistek hasieratik ohartarazi
bezala, 200 metroko altuera
duten aerosorgailuak dira horiek.
Dorreek 121 metroko altuera
izango dute, eta pala bakoitzak
77,4 metroko luzera. Horren
ondorioz, errotorearen diametroak
(aerosorgailuko hiru palek osatzen
dutena) 158 metroko diametroa
izango du, aerosorgailuari 198,4
metroko altuera emanez.
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Orozko

Urduña

Madres Mercedariaseko 14
langile asteburutan lan egitera
behartzeagatik zigortu dute
Aliados Fundazioa

Abereak eta tokiko ekoizleak
protagonista Urduñako San
Joan azokan
Testua
Txabi Alvarado Bañares
San Joan azokaren XVIII.
edizioa egin zuten igande
goizean Urduñan. Abereak eta
tokiko ekoizleen postuak izan
ziren eguneko protagonista
nagusiak. Txaroles arrazako
behien lehiaketa ere egin zuten,

eta bazkari herrikoiarekin eman
zioten amaiera egunari.
Zilar rezko Per ret x ikoa
emateko ek it a ld ia, a ld i z ,
ekainaren 11n egin zuten.
Josu Soldevilla musikari eta
konposatzaile urduñarrari eman
zioten aitortza. Soldevilla iaz
zendu zen, eta hiriko "musikaren
ikurra" izan da.

Aiara
Aiarako umeen jaiarekin
agurtu dute ikasturtea
Etxaurren Ikastolan

Hilabeteak daramatzate mobilizatzen Ibarrako egoitzan. Aiaraldea.eus

Testua
Aitor Aspuru Saez
4.200 euro ordaindu beharko
dizkie Fundación Aliadosek jai
egunetan lan egitera behartu
z it uen h a m a l au l a ng i leei
sortutako kalteengatik, hau
da, 300 euro ba koit za r i, .
Horrela, Madres Mercedarias
zentroko langileek epaiketa
irabazi diote kudeatzaileei, lan
baldintzak aldebakartasunez
aldatzeagatik.
La ng i leen kolek t iboa k
espero du garaipen horren
eskutik fundazioak "amaiera

ema ngo d iela Iba r ra ko
zentroko langile guztien aurka
eg iten d it uen etenga beko
gehiegikeria eta erasoei".
Lan hitzarmen duina lortzeko
a biat ut a ko bor rok a ld ia ren
erdian iritsi da epaia eta, zentzu
horretan, epaileek beharginen
gogoak indarberritu dituzte
l a nu z t e a k e t a p r o t e s t a k
egiten jar ra it zeko. Gauza k
hor rela, Iba r ra n kok at ut a
dagoen zaintzarako zentroko
langileek honakoa ohartarazi
dute: "Gure greba egunekin
jarraituko dugula eta
mobi l i z at u eg i ngo ga rel a

adierazi nahi dugu, gurea dena
itzultzea lortu arte".
Bide batez, a niz tasun
funtzionala
duten
pertsonak zaintzen dituzten
profesionalek berriro exijitu
diote Bizkaiko Foru Aldundiari
modu a rdurat sua n inpli ka
dadila lan gatazkan, ahalik
et a la ster ren et a hoberen
amaitzeko.
Ez da hori Orozkoko langileek
i r a b a z i du t e n lehe ne n go
epaiketa. Urtarrilean Artiach
enpresako beharginek lortu
zuten enpresa zigortzea greba
eskubidea urratu eta gero.

Agurra egin zieten 6 mailako ikasleei. Etxaurren Ikastola Guraso Elkartea

Testua
Txabi Alvarado Bañares
Aiarako umeen jaia antolatu
zuten larunbatean Etxaurren
Ikastolan. Tailerrekin hasi
zuten eguna, eta herri kirolek
hartu zuten protagonismoa.
Hainbat haur animatu ziren
indarrak neurtzera trontza
mozketan eta beste proba
batzuetan, eskolako patioaren
itzalaren babesean betiere.

Eguerdian bizi izan zen eguneko
unerik hunkigarrienetako bat:
6.mailako ikasleek emanaldia
eskaini zuten ikastolari agur
esateko. Izan ere, datorren
ikasturtean eskualdeko beste
i k a stet xe bat zuet a ra joa n
beharko dira Bigarren Hezkuntza
hastera.
Bazkaria, magia
ikuskizuna, askaria eta disko
festa egon ziren jarraian, eta
arratsaldeko seiak aldera eman
zioten amaiera egitarauari.
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argazki erreportajea
Harro eguna ospatu zuten Amurrion iragan ekainaren 18an, jaia eta aldarriak uztartuta. Herriko
hainbat gazte egon dira egunaren antolakuntzan murgilduta, eta hilabete osoko egitaraua ari
dira aurrera ateratzen.

Azken 53 urtetako borroken
lekukoa hartu dute Harro egunean
Testua
Txabi Alvarado Bañares

“Duela 53 ur te, tra best i,
ma r it x u eta bol lera ta lde
bat ka lera atera zen Judy
Garlanden heriotzari negar
egiteko. Arratsalde horretan
b er t a n, ek a i n a ren 2 8 a n,
poliziak hildakoaren omenez
Somewhere over the rainbow
ka nta a besten zegoen
jendea ren au rk a k a rgat u
z uen, Stone wa l l t a b er n a
m it i koa n. Eg u n hor ret a n
iraultza geldiezin bat abiatu
zen, errespetuan, inklusioan
eta transber t za litatean
oinarritua”. Efemeride hori
gogora ekarrita hasi zuten
ek a i na ren 18a n A mu r r io
Harro eguna. Modu horretan,
LGTB komunitatea k ora in
a r te eg i n i ko b or rok a ren

lekukoa
hartu
nahi
i za n zuten ek imena ren
antolat zaileek.
“Gaur
hemen bildu gara irault za
hor r i jar ra ipena emateko,
ospat zeko hemen gaudela,
erasoen, diskrimanzioaren
eta jazarpaneran gainetik”,
a ldar r ikat u zuten egunar i
hasiera zein amaiera emateko
irakurritako hitzartzean.
Eg u n o s o a i r au n z ue n
ekimenak.
Dozenaka
lagun bildu ziren parkean,
ber t a n eg i n ba it z it u z ten
ekintza gehienak. 13:30ean
ira k ur r i zuten pregoia,
eta ka lejira n a biat u ziren
ja r ra ia n. Ba zka r ia iza n
z uten ondoren, k a r pa ren
i t z a lp e a n . A r r a t s a lde a n ,
aldiz, bi emanaldiz gozatzeko
aukera egon zen: Yogurinha
Borovaren Mari, Meri eta Lari

saioaz eta Haus Of Whores drag
queen i k u sk i z u n a z .Ba i n a
mobilizazioa izan zen ekimen
jendetsuena. Ehundik gora
lagun batu ziren bertan, eta
her r i ko k a lea k zeha rk at u
z it u z t e n . Fa x i s mo a r e n ,
transfobiaren edota Santiago
Abasca len aurka ko oihua k
bota zituzten, besteak beste.
“Gaur ospatzen dugu posiblea
dela langilea eta marit xua
izatea, herri baten duintasuna
bere ongizate, errespetu eta
komuni k a zioa ren a ra bera
neur tzen dela, eta ez bere
funtzionalitate eta gaitasunen
arabera”, nabarmendu zuten
ma n i fes t a z ioa ren os tea n.
Horri lotuta , nabarmendu
zuten herrietan ere badagoela
harrotasuna: “Harro egoteko
modukoa da hor ren her r i
anitza izatea”.

AIARALDEA #164 2022ko ekainaren 22a
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elkarrizketa
“Ohorea da
Athelticentzat
lan egitea”

Argazkiak: Aimar
Gutierrez
Testua Beñat
Zarrabeitia
Datorren ekainaren 24an
Athelticek bere hauteskundeak
ospatuko ditu. Hiru zerrenda
aurkeztu dira, eta Leo Barañano
eta Gaizka Aurtenetxe Ricardo
Balkalaren zerrendan sartu dira.
Leo pertsona ezaguna da
Aiaraldean, baina zuk ere ebaduzu
harremana Laudiorekin, ezta
Gaizka?
Gaizka Aurtenetxe: Aitite eta
amama laudioarrak ziren. Guda
Zibilaren ostean etorri ziren hona
bizitzera eta hemen jaio zen nire
ama. Aitak bitxi-denda zuen
Avenida Zinemaren aurrean,
Laudion eta Bilbon zituen lagunak.
Ricardo Barkalaren
hautagaitzan zaudete biak. Zerk
eraman zaituzte proiektuarekin
bat egitera?
Leo Barañano: Ni arabarra naiz,
abokatua, baina Athleticeko
bazkidea ere banaiz. Duela 50
urtetik naiz Atheltic Clubeko
bazkidea. 53 urte ditut, eta nire
familiak beti izan du harremana
klubarekin. Betidanik izan dut
harreman zuzena futbolarekin,
eta hainbat kudeaketa lanetan
egon naiz murgilduta. CD Laudioko
zuzendaritzan aritu nintzen duela
urte batzuk.
Lagun batzuek Ricardo
Barkalaren proiektua aurkeztu
zidaten. Asko gustatu zitzaidan
bertan proposatzen zena, oso
interesgarria iruditu zitzaidan.
Urratsa ematera animatu nintzen
orduan.
Proiektu bateratzailea da.
Leo Barañano: Hala da, bai.
Ricardo Barkalak berak
kontsentsuaren alde egin du
hasieratik. Ez zen posible izan
hiru hautagaien artean hori lortzea,
baina horrela jarraitu du
hauteskunde prozesuak aurrera
egin ahala, eta uste dut, etiketetatik
kanpo, proiektuak oso ondo
jasotzen duela nahi hori.
Hautagaitza polita osatu dugu
gainera: medikuak, abokatuak,
irakasleak... denetarik dago bertan.

RICARDO BARKALAK ATHLETIC CLUB-A ZUZENTZEKO
AURKEZTUTAKO HAUTAGAITZAKO KIDEAK DIRA LEO

BARAÑANO ETA GAIZKA AURTENETXE.

BAZKIDEEK EKAINAREN 24AN HAUTATUKO DUTE KLUBEKO
LEHENDAKARI BERRIA, ETA AURKEZTUTAKO PROIEKTUAZ
MINTZATU DIRA AIARALDEA KOMUNIKABIDEAREKIN.

Zeintzuk dira hautagaitza honek
aurkeztutako proiektuaren gako
nagusiak?
G a i z a k Au r t e n e t x e : A rl o
ekonomikoan sakontzeko, Lorea
Arisitizabalek gidatutako
aurkezpena egin zuen lantaldeak.
Oso ondo azaldu zuten bertan
proiektuaren mamia. Athleticeko
aktiboetan jarri zuten begirada
batez ere: San Mames, Ibaigane

eta Lezaman, hain zuzen ere.
Informatikari, sare sozialei eta
teknologia berriei dagokienean,
Googleko ejekutibako kide den
Bernardo Hernandezekin sinatu
da hitzarmena.
Kirol arloan, Ainhoa Tirapu
emakumezkoen taldeko buru
jartzea erabaki da, eta azpiko
egitura guztia ere emakumez
osatzea da asmoa.
Leo Barañano: Emakumezkoen
taldea lehentasuna da guretzat,
eta erabakiak hori erakusten du.
Oso garrantzitsua da neska
taldearen kudeaketa emakumeek
osatzea. Diru asko inbertitu da eta
gehiago inbertituko da.
Berebizikoa da emakumezkoen
futbola indartzea. Laudion horren
oso adibide on bat daukagu,
Altzarrate Kirol Elkarteak egindako
lan guztiari esker. Hori da gure
ardatza.
Ramon Planes jarri dugu kirolarloko buru. Izan ere, Lezama
zaintzea gure proiektuaren
lehentasun nagusietako bat izango
da ere. 166 futbol talderekin dugu
sinatuta hitzarmena bertan, ondo
zaindu behar dugu hori.
Ez dugu iraultzarik planteatzen,
baina zaindu behar dugu bertakoa
eta bertatik sortzen den guztia.
140 langile daude, izugarrizko lana
egiten ari dira eta errespetatu
behar dira. Ondo doa, baina
berrikuntzak behar dira, eta
horretarako doa Planes bertara.
Teknologia berrietan jarri nahi
dugu arreta batez ere.
Lehen mailako taldeak bost
urte darama Europara sailkatu
gabe, emakume futbola pisua
hartuz doa, taldeen egiturak
indartuz doaz nonahi,
koronabirusaren eragina, guzti
horrek altxortegian izandako
eragin zuzena... Zentzu horretan,
hauteskunde hauek espektatiba
handiak sortu ditu zaletuen
aldetik.
Leo Barañano: Hor eragitera
doaz gure hiru ardatz nagusiak:
arlo ekonomikoan, kirol arloan
Planes buru jartzea eta goi-mailako
entrenatzaile bat ekartzea, eta,
azkenik, Lezama indartzea.
Bost urte daramagu Europara
joan gabe. Zentzu horretan,
Planesen proiektua izugarria da,
Europara begira jartzen gaitu betebetean. Kirolarien errendimendua
hobetzeko plana aurkeztu du,
teknologia berriei lotua bereziki.
Funtsean, errendimendu altuko
laborategia da Lezaman sortu nahi
dena.
Fitxajeetaz hitz egin genezake
ere. Jendeak beti hitz egiten du
ftxajeen inguruan eta zeresana
sortzen du horrela. Egongo dira
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elkarrizketa
fitxaje garrantzitsuak, ez izan
z a la n t z a r i k . B a i n a L e z a m a
indartzea izan behar da
lehentasuna.
Ainhoa Tirapuren f igura
instituzio bat da klubean, eta
erreferente berrien sorrerak
duen garrantzia irudikatzen du.
Gaizka Aurtenetxe: Ainhoa
Tirapuk eskarmentu handia dauka
zentzu horretan. Bera izan zen
emakume futbolarien
hitzarmenean ordezkarietako bat,
eta badauka komunikaziorako
izugarrizko gaitasuna.
Tirapuk kluba eragile sozial
bezala definitu zuen. Aipatutako
arloez gain, arlo soziala bada
beste adar garrantzitsu bat;
Fundazioa, hain zuzen. Zeintzuk
dira Barkalaren egitasmoak
bertan?
Gaizka Aurtenetxe: Ni euskara
irakaslea naiz. Beraz, euskararen
arloaz mintzatuko naiz. Hizkuntzari
dagokionez, diagnosi bat egin eta
euskara plan bat garatzea da gure
asmoa. Bete egin behar dugu jasota
dagoena. Athelticek harremana
due n e d o n o rk e z du e s t re s
lingustikorik izan behar, hori
gainditu behar dugu.Izan dadila
euskara klubarekin harremantzeko
lehenengo hizkuntza.
Leo Barañano: Fundazioarekin
pixkat kritikoa banaiz. Buelta eman

“Ramon
Planes jarri
dugu kirolarloko buru.
Izan ere,
Lezama
zaintzea gure
proiektuaren
lehentasun
nagusietako
bat”

behar diogu, mahai gainean dauden
proiektuak bete, eta berriak abian
jarri.
Plano sozialeko egitasmo
interesgarrien artean dugu 125.
urteurreneko torneoa; oso ideia
ona da. Hainbat talde ekarri nahi
ditugu gure harrobiarekin
harreman zuzena egin dezaten.
Ospakizun oso garrantsitzua da
urteurrena, Barkala bera dago
horren buruan.
Ostiralean hauteskundeak
daude, eta galdera saihestezina
da: Marcelo Bielsa izango da Iñaki
Aretxabaletaren entrenatzailea.
Zein da Ricardo Barkalaren
entrenatzailea?
Leo Barañano: Ziur nago laster
ikusiko dugula Barkalaren karta.
Oso garrantzitsua da
entrenatzailearen figura, eta
zeresan handia sortzen du, baina
hauteskundeak lehendakaria
hautatzeko dira. Gure proiektua
oso interesgarria da. Lehendakari
batek lau urte iraungo ditu eta
entrenatzaile bat lauzpabost urte
edo bi hilabete egon daiteke.
Lehendakaria lau urtetarako da.
Proiektuak aztertzea eta
konparatzea da lehentasuna.
Zer nolako harrera topatu duzue
zaleen artean?
Leo Barañano: Izugarria. Nik 26
urte daramatzat eskualdean

Ricardo Barkalaren hautagaitzaren nondik norakoak aletu zizkioten Aiaraldea Komunikabideari Aiaraldea.eus

“Nire
bulegoko
ateak zabalik
daude edozein
zaleturen
zalantzak
argitu eta
proiektua
azaltzeko”

abokatu bezala, jende asko
ezagutzen dut eta izugarria da jaso
dudan berotasuna. Oso polita izaten
ari da. Asko datoz entrenatzaileaz
galdezka, ez hainbeste proiektuaren
inguruan, eta horrek pixkat
izorratzen nau (barreak).
Duela 12 urte ere egon nintzen
h a u t a ga i t z a b a t e a n , b a d u t
eskarmentua. Ohorea da
Athelticentzako lan egitea.
Gaizka Aurtenetxe: Nire kasuan,
Zornotzan, izugarrizko sorpresa
izan zen. Hasieran bertigoa sentitu
nuen, baina gerora ilusioa eta
orain kriston gogoa dut
zuzendaritzan egoteko. Ilusionatuta
nago.
Laudion Athleticeko bazkide
asko daude, Aiaraldea ere
tradizio askoko eskualdea da.
Zer esango zeniekete bazkide
horiei guztiei hauteskundeen
atarian?
Leo Barañano: Afizio handia
dago eskualdean, 200 bat bazkide
Laudion bakarrik. Guztiei luzatu
nahiko nieke gure proiektua ikusi,
aztertu eta zabaltzeko gonbitea.
Nire bulegoko ateak zabalik daude
edozein zaleturen zalantzak argitu
eta proiektua azaltzeko.
G a i zk a Au r t e n e t x e : N i k
izugarrizko konfiantza daukat
Leorengan, berehala lortu du
kimika hori nirekin. Ni urrutira
joango nintzake berarekin.

2022/06/22
2022/07/06

Udako solstizioa ospatzen duen San Joan
Jaia bere osotasunean itzuli da aste honetan Aiaraldera. Sua erdigunean jartzen duen
sanjoanetan musika, bertsolaritza, umeentzako jokoek edota kirola ez dira faltako.
Zerrendako lehen geltokia Artziniegan egon da
asteartean 20:30etatik aurrera. Etnografia Museoak eta sua hasi baino lehen kalejira, dantzak,
zanpantzarrak edota batukada ez ziren falta.
Ostegunean Laudioko, Amurrioko, Orozkoko,
Urduñako eta Lantenoko txandak helduko dira.
Herri bakoitzak bere eskaintza berezia egingo
du. Larrazabalgo auzunean umeentzako tailerrak, dantza emanaldia, buruhandiak eta Erruki Erromeria izango dira protagonistak. Urduñan musika, txokolatea eta luntxa eskainiko

dute Antiguako auzoan. Orozkon Aiala Martin eta Igor Elortza bertsolariek bertso poteoa
egingo dute ikuskizun piroteknikoa hasi baino lehen.
Amurrion txokolate janarekin eta zurezko
jokoekin batera, musikak izango du pisu guztia,
Musika Eskolako taldeen eta Basajaun erromeria taldearen eskutik. Otsemeak Neska* Gazte taldeak, ordea, uztailaren 1era atzeratu du
ohiko Akelarrea, eguraldia dela eta.
Azkenik, Lantenok ere apustu handia egingo
du, umeentzako tailerraren ondoren antzezlana egongo baita eta gero luntxa. Aipatzekoa da
ostiralean eta larunbatean Orozkon egitarauak
jarraituko duela. Ostiralean ‘Etzanderak’ ikuskizunaren ostean Luhartz erromeriaren ordua

helduko da eta larunbatean goizetik eguerdira arte azoka egongo da. 20:00etan Agate Deuna abesbatzak kontzertua eskainiko du elizan.
Laudion ere ospakizuna luzatuko da igandera arte eta kokapenak anitzak izango dira. Larrazabalen meza abestuek, bolo txapelketak
edota Itxarkundia Dantza Taldearen erakustaldiak hartuko dute eremua, baina toki gehiagora
zabalduko dira ekintzak. Esaterako, San Rokeko probalekuak Zaldi probak hartuko dituzte
ostiralean eta igandean eta Laudioko Musika
Bandak Queen taldearen omenezko kontzertua egingo du Aldai plazan igandean.
Hori bai, tamalez, badago osagai bat egitarauak zalantzan jar ditzakeena: eguraldia, aurreikuspenak ez baitira bereziki baikorrak.

ekintza jendetsuak bueltan dira Aiaraldean

Udako solstizioa ospatzeko

agenda

20:00 ARTZINIEGA

07.01 Ostirala

20:00 LAUDIO
SAN ROKE MUSIKA BANDA
Aldai Plaza

06.26 Igandea

20:30 URDUÑA
MODUS OPERANDI, DJ
TURRU ETA EN TOL
SARMIENTO
I. AEFAT elkartasun jaialdia
Autokarabanen aparkalekua

06.25 Larunbata

20:30 URDUÑA
BERANDUEGI ERROMERIA
ETA DANZTETAN JARRAI
Faktoriaren urtuerren festa
Faktoria

06.25 Larunbata

23:00 OROZKO
LUHARTZ ERROMERIA
Orozkoko sanjuanak
Zubiaur Plaza

06.24 Ostirala

20:30 URDUÑA
MOONSHINE WAGON,
DJAMES ETA REINCIDENTES
I. AEFAT elkartasun jaialdia
Autokarabanen aparkalekua

06.24 Ostirala

20:00 ARTZINIEGA
HARRIBITXI
Mendieta Kultura Elkarteak
antolatutako VI. Kontzertu
Zikloa
Agustindarren komentua

06.24 Ostirala

22:30 LAUDIO
ERRUKI ERROMERIA
San Joan Astobizako jaiak
Larrazabal

06.23 Osteguna

21:30 AMURRIO
ERROMERIA BASAJAUN
TALDEA
San Joan jaiak
Amurrioko Parkea

06.23 Osteguna

19:30 AMURRIO
MUSIKA ESKOLAKO
COMBOS TALDEA
San Joan jaiak
Amurrioko Parkea

06.23 Osteguna

19:00 OROZKO
TRIKITRIXA, PANDERO ETA
TXALAPARTA EMANALDIA
Doako sarrera
Donibane Aretoa

06.22 Asteazkena

MUSIKA

11:00 URDUÑA
TORTILLA LEHIAKETA ETA
HAURRENTZAKO JOLASAK
I. AEFAT elkartasun jaialdia

06.25 Larunbata

BESTELAKO
JARDUERAK

17:00 OROZKO
ZIRKUA LORATEGIAN
Izena emateak 40 euro
balioko du guraso eta
umearentzat eta 25 euro
umearentzat
Artiñano Etxea

07.06 Asteazkena

20:00 AMURRIO
KULTUR TANTAK: HIRU
HITZETAN
Amurrioko Parkea

07.01 Ostirala

12:00 LAUDIO
ITXARKUNDIA DANTZA
TALDEAREN IKSUKIZUNA
Larrazabal

06.26 Igandea

11:00 LAUDIO
DANTZA BERTIKALA
Lamuza Frontoia

06.26 Igandea

15:00 LAUDIO
DANTZA BERTIKALA
Lamuza Frontoia

06.25 Larunbata

21:30 OROZKO
ETZANDERAK
Orozkoko sanjuanak
Frontoia

06.24 Ostirala

21:00 LAUDIO
EUSKADIKO ZALDI ARRASTE
TXAPELKETA
San Joan jaiak
San Roke probalekua

06.24 Ostirala

17:00 OKONDO
OKONDOKO UDALEKUAK
ANTOLATZEKO BILERA
Kultur Etxea

06.24 Ostirala

22:30 OROZKO
IKUSKIZUN PIROMUSIKALA
ETA PIRULO ERREKETA
Orozkoko sanjuanak
Ipergorta

06.23 Osteguna

22:00 LAUDIO
SUA PIZTEA ETA AKELARRE
DANTZA TALDEAREN
EMANALDIA
San Joan Astobizako jaiak
Larrazabal

06.23 Osteguna
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2018an laupabost lagun talderen artean antolatu zuten lehenengo aldiz
Kuadrilla Eguna. Jaiak bi urtez ospatu zuten, baina pandemiak etenaldi luzea ekarri du. Horren ostean, ordea, larunbat honetan izango dute aukera berriro ospakizuna egiteko.
Ekimenaren atzean neska talde bat
dabil eta horietako batek, Angela Vadillok, gogoratu du jaiaren helburua
dela herriko kuadrilla guztiak elkartzea: “Horretarako adin guztientzako
ekintzak prestatu ditugu”. Izan ere,
egitarauak egun osoa hartuko du eta
badirudi modu arrakastatsuan izango
dela, gainera.
“Herri bazkarian izena emateko epea
itxi berri dugu eta 150 lagunek parte hartuko dute” adierazi du Vadillok.
Jarduera gehienak Toñin Luengas Frontoian eta alboko aparkalekuan izango
dira.

hamaika ekintza proposatuko
ditu artziniegarrak biltzeko

Aiarako Udalak eta Luiaondoko Administrazio Batzarrak
herriko txoko desberdinak garbitzeko Brigada Berdearen
3. edizioa antolatu dute ekainaren 25ean. Larunbatean
10:30ean finkatu dute hitzordua, Ortueta Gizarte Etxe aren
aurrean. Aurretik izena ematea derrigorrezkoa izango da,
eta telefono bat jarri dute horretarako: 606 689 788

Brigada berdea
herria garbizteko prest

Ekainaren 24an eta 25ean egingo dute Festi AEFAT
jaialdiaren I. edizioa. Ataxia telangiectasia gaixotasuna
ikertzeko dirua biltzeko asmoz egingo da jaia eta
hainbat babesle izango ditu, Urduña, Amurrio eta
Ugaoko udalak, besteak beste. Reincidentes, En Tol
Sarmiento eta Modus Operandi taldeek joko dute
Urduñako autokarabanen aparkalekuan atondu duten
jai-eremuan.
Musikaz gain, bestelako ekintzak ere prestatu dituzte
asteburua elkartasunez girotzeko: kalejirak, tortilla
lehiaketa, haurrentzako jolasak...

musika eta elkartasuna nagusi Urduñan

Ataxia-Telangiektasiaren aurka

Mendieta Kultur Elkarteak antolaturiko
kontzertuen zikloaren edizio berri bat
abiatuko dute ekainaren 24an. Harribitxi
taldeak inauguratuko du egitasmoaren
VI. edizioa, herriko komentuaren patioan
eskainiko duen emanaldiarekin. Udan
zehar, Jabi Alonso, Ego Wind Ensamble,
Lorem Ipsum eta Trio Nacedo taldeak ere
etorriko dira Artziniegara, udalerriko
txoko desberdinetan jotzera.

Kontzertu
zikloa
abian berriro

Kuadrilla Egunak

19:00 OROZKO
BERTSO POTEOA: IGOR
ELORTZA ETA ALAIA
MARTIN
Eneko taberna

06.23 Osteguna

IKUSKIZUNAK

09:30 URDUÑA
UDAKO KIROL KANPUSA
CD Orduñak antolatuta
Arbietoko zelaia

06.27 Astelehena

09:30 AMURRIO
ESKU PILOTA KANPUSA
IKER LARRAZABALEKIN
Amurrioko Frontoia

06.27 Astelehena

09:00 LAUDIO
LAUDIO SUMMER CAMP
Ingelesa eta tenisa zutartzen
dituen kanpusa
Gardeako kirolgunea

06.27 Astelehena

09:00 AMURRIO
AMURRIOKO FUTBOL
KANPUSA
Bañueta Kiroldegia

06.27 Astelehena

11:00 LAUDIO
I. ORIENTAZIO LASTERKETA
HERRIKOIA
Izen ematea: cobidea.com
Lamuza Frontoia

06.26 Igandea

09:00 AIARA
IPAR MARTXA IBILALDIA
Menoio

06.26 Igandea

08:00 URDUÑA
IBILALDI ZIRKULARRA
URBIAN
Txarlazo Mendi Taldeak
antolatuta
Suhiltzaileak

06.26 Igandea

09:00 LAUDIO
SAN JUANEKO BOLA SARI
NAGUSIA
Larrazabal

06.25 Larunbata

KIROL
JARDUERAK

JABI ALONSO
Mendieta Kultura Elkarteak
antolatutako VI. Kontzertu
Zikloa
Agustindarren komentua

aiaraldea.eus

INFO +

18:30 ARRANKUDIAGA
SEXU ANIZTASUNAREN
ALDEKO EGUNA
Bideojoko tailerra 14 urtetik
gorakoentza
Amurrio Bidean

07.01 Ostirala

10:00 AMURRIO
GAMES ACADEMY: MAILA
AURRERATUA
Bideojoko tailerra 14 urtetik
gorakoentza
Amurrio Bidean

07.01 Ostirala

18:00 AIARA
AIARAKO UDAKO JOLAS
TXOKOAK ANTOLATZEKO
BILERA
Ortueta Gizarte Etxea

06.30 Osteguna

14:00 OROZKO
MADRES MERCEDARIASEKO
LANGILEEN GREBA
Elkarretaratzea musika,
bazkaria eta edariekin
Ibarra

06.30 Osteguna

10:00 AMURRIO
GAMES ACADEMY:
HASTAPEN MAILA
Bideojoko tailerra 14 urtetik
gorakoentza
Amurrio Bidean

06.30 Osteguna

18:00 LAUDIO
MANIFESTAZIOA “GAZTE
LANGILEKO GAZTETXEA
ORAIN!”
Laudioko Gaztetxearen
aldeko mobilizazioa
Lamuza Plaza

06.25 Larunbata

14:30 LAUDIO
BAZKARI AGROEKOLOGIKOA
Faktoriaren urtuerren festa
Faktoria

06.25 Larunbata

14:00 AMURRIO
BAISALAREN IKASTURTE
AMAIERAKO JAIA
Bazkaria eta dantzaldia
Abiaga jatetxea

06.25 Larunbata

Foru Plaza
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argazki erreportajea
Aurreko ikasturtean umeei argazkigintza irakatsi ostean, Maied Urrutiak helduekin lan egiteari
ekin dio eta ikasleak irrikan daude hurrengo kurtsoa hasteko. Javi Elejalde, Ainara Robles, Bruna
Aldama eta Txema Urrutia aritu dira aurten ikastaroan, eta egindako lan guztiaren emaitza
plazaratu dute.

Ahaztu ezazu behingoz automatikoa;
argazki makinak nola erabiltzen
diren jakiteko ikastaroa

Maied Urrutia eta bere ikasleak. Aiaraldea.eus

Testua Aitor
Aspuru Saez
Javi Elejalde, Ainara Robles,
Bruna Aldama eta Txema Urrutia
dira Maied Urrutiak aurten
izandako ikasleak. Ez guztiak,
baina bai gehienak. Udalaren
bidez eta prezio oso xumean
argazkigintzan sartu dira burubelarri eta eragina nabarmena
izan da. Izan ere, guztiek zituzten
aspaldi reflex kamerak, baina
ez zekiten nola erabiltzen ziren.
Ondorioz, modu automatikoa
baliatzera mugatzen ziren.
Maiedekin, ordea, aginduak
argiak izan dira lehen egunetik:
“Dirutza gastatuta argazki
makinan, automatikoa erabiltzea
delitua da eta debekatzen dut
berehala”.
Araua, hasieran, gogorra iruditu
zitzaien guztiei. “Beti erabiltzen
genuen automatikoa ikastaroa
hasi baino lehen” aitortzen du
guztien izenean Ainara Roblesek,

baina klaseek aurrera egin
ahala, argazkigintzaren mundua
irekitzen joan zitzaien.
“Teoria ugari ikasi dugu eta
makinaren elementu ezberdinak
zertarakodirenlandudugu.Horrez
gain, praktika pilo egin dugu, maiz
modu benetan bitxian; irteerak
egin ditugu eta saioak kea edo ur
tantekin, adibidez”, aipatzen du
Txema Urrutiak. Horrez gain, egile
mordoa ezagutu dituzte. “Maiedek
ekartzen zituen egile anitzen
argazkiak eta horrela ulertu dugu
nola begiratu behar diren argazki
batzuk atzean dagoena sumatzeko.
Izan ere, batzutan argazkigintza
mota bat ez duzunez gogoko, ez
diozu erreparatzen ganoraz”,
erantsi du Bruna Aldamak.
Edonola ere, alde teknikoa
baztertuta, Maiedek azpimarratu
du, bereziki, argazkigintza badela
tresna bat istorioak kontatzeko.
“Umeekin lan egin dudanean ezin
izanduthainbatgaijorratueurekin,
adinagatik, baina helduekin

“Gai mamitsuak
eta gordinak
eztabaidatu
ditugu
argazkien
bidez. Irudi
estetikoak
lortzea ez da
guztia. Izan
ere, diziplina
honek balio
dezake mezuak
zabaltzeko eta,
bide batez,
zure burua
ere hobeto
ezagutzeko”

gai mamitsuak eta gordinak
eztabaidatu ditugu argazkien
bidez. Irudi estetikoak lortzea ez
da guztia. Izan ere, diziplina honek
balio dezake mezuak zabaltzeko
eta, bide batez, zure burua ere
hobeto ezagutzeko”.
Bide horretatik jarraiki, bere
ikasleak aztertzen ari dira zeintzuk
diren gogoko dituzten generoak eta
euren begirada propioaren bila
ari dira. Esaterako, Javi Elejaldek
argi dauka berak gogoko duena
paisaia dela. Ainara Roblesek uste
du paisaia ere dela bere esparrua,
baina oraindik ez dago guztiz ziur.
Bruna Aldamak, aldiz, nahiago
du erretratoa eta argazkigintza
esperimentala eta Txema Urrutia
ere gero eta interesatuagoa dago
erretratuetan.
Paisaiak mespretxatu gabe,
Maieden iritziz erretratoak
erronka ezberdinak jartzen ditu
mahai gainean, finean, gizakiekin
lan egiten delako eta harremana
zuzena dela ko argazkien

subjektuekin: “Giroa sortu behar
da. Zuzendu behar duzu modeloa
eta ondo atera behar da, pozik
bukatu dezan”.
Hurrengo ikasturtera begira
Dator ren
ikastur tean
pentsatzen hasi dira jadanik
argazkilariak eta zenbait
zertzelada adostu dituzte: “Lan
kolektiboak egingo ditugu eta
asko birpasatu. Horrela norbait
berria sartzen bada taldean,
guk dakiguna ikasiko du eta guk
freskatzeko aukera izango dugu”
ohartarazi du Javi Elejaldek.
Udan txango eta klaseren bat
egitea ere ez du guztiz baztertu
Maied Urrutiak: “Uda da garai
egokiena argazkiak egiteko eta
kalera ateratzeko”. Hori bai,
momentuz, Urrutiak badauka
beste proiektu bat esku artean. In
Situ Art Festivalen bere argazki
erakusketa hautatu baitute
uztailaren 1era arte ikusgai egon
dadin.
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Ikasleek ikastaroan zehar egindako zenbait argazki. Argazkilaritza ikastaroko ikasleak
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Lagunez inguratuta
plazaratu du Nerea
Vallek bere abesti
berria: 7 de agosto
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Apirilaren amaieran hasi
zuen Nerea Va llek bere
musi k a ibi l bide ber r ia.
Menos perfecta abestia eta
bideoklipa plazaratu zituen
orduan, Nira izen artistikoa
erabilita. Orduan azaldu zuen
hilabetero sorkuntza berri bat
plazaratuko zuela. Esan eta
egin. Iragan astean aurkeztu
zuen kanta berria, ikusentzunezko batekin batera.
7 de agosto da lan berriaren
izena, eta “laguntasuna”
du hizpide, Vallek berak
azaldu duenez. “Letrak ni
eta nire lagun baten arteko
laguntasunari buruz hitz
egiten du. Pertsona hori da
beti gauza berriak egitera
animatzen nauena, edo nire

errutinatik ateratzen nauena”.
Hain zuzen, lagunez inguratuta
agertzen da Nira bideoklipean.
Bere kuadrillako zenbait kide
agertzen dira, baita bere
neba ere. “Bideoklip honetan
agertzeko ez nuen jende
hoberik irudikatzen, hori
delako abestiak transmititzen
duena, laguntasuna”.
Musikari dagokionez, pop
kutsua mantendu du sortzaile
laudioarrak, “baina irish edo
indie folk zertzelada batzuk
gehituta”. Bartzelonan grabatu
zuten kanta, Arctic Wave
estudioan, Carlos Dueñasen
gidaritzapean. Bideoklipa
ekoi z teko, a ld i z, A nder
Urrosolo zuzendariarekin
aritu da elkarlanean. “Bizkaiko
kostaldean eta Trebiñun egin
genituen grabaketak, hiru
egunez”.

Esti Urresolaren
ﬁlmerako ﬁgurante
bila ari dira
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Uda honetan grabatuko
du Esti Urresolak 20.000
especies de abejas filma luzea,
Aiaraldean eta inguruko beste
toki batzuetan. Pelikulan
hainbat eszena jendetsu
sartzea aurreikusi dute, eta
horiek grabatzeko figuranteen
bila ari dira. Ekainaren
27, 28 eta 29an Amurrioko
Udal Igerilekuetan arituko
dira grabatzen, 10:00etatik

21:00etara. “Goizeko txanda
10:00tatik 16:00tara izango da
eta arratsaldekoa 16:00tatik
21:00etara”, zehaztu dute.
Basauriko grabaketetarako
ere behar dute jendea. Bertako
San Miguel de Finaga ermitan
a r it u ko d i ra g ra bat z en
hilaren 30ean, gara 12:00tatik
21:30etara. Uztailaren 1ean
ere egongo dira, 17:00tatik
03:00tara. Kontaktu bat jarri
dute proiektuan parte hartu
nahi duen ororen eskura:
abejasfiguracion@gmail.com.

Olerki liburu bat argitaratu
eta erakusketa bat atondu
dute La Milagrosako ikasleek,
irakurzaletasun eta arte
sustatzeko
Testua
Txabi Alvarado Bañares
Bi ekimen abiatu dituzte La
Milagrosako ikasleek, Laudion
“irakurzaletasuna eta artea”
sustatzeko.
A lde batet ik, Polimetría
izeneko olerki liburua argitaratu
dute. Ikasturtean zehar idatzi
dute lana, eta eskolaren
mendeurrenaren testuinguruan
plazaratu dute. Doan banatuko

dituzte argitalpenaren aleak,
Laudioko aisialdi guneetan.
Ikasleek eurek eginiko olerki
eta ilustrazioekin osatu dute
lana. “Ezohiko liburua da, gure
ikastetxeko 2 eta 16 urte arteko
poeten inozentzia, ilusioa,
pasioa eta indarra jasotzen
baitu”, azaldu dute egileek.
Liburua argitaratzeaz gain,
era k usket a atondu zuten
ikasleek iragan ekainaren
16an, Laudioko Udaletxeko

erabilera anitzeko aretoan. 50
margolan plazaratu zituzten
bertan, literatura eta pintura
uztartuta. Lan “abagoardistak”
direla nabarmendu zuten,
“transgresio artistikoa eta
irrazionalitatea” abiapuntu
dituztenak. Modu horretan,
ikasleek “konplexurik gabe”
azaleratu ahal izan zituzten
euren emozioak, “artearekiko
za letasuna
sustatzeko
helburuarekin”.
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“Nire koadroen
abiapuntua
errealismoa da,
izan daiteke
lagunen arteko
hizketaldia edo
Gazan egondako
eraso israeldarra”
ALEJANDRO QUINCOCES (Bilbo, 1951) ASPALDI BIZI DA ARTZINIEGAN ETA

HERRIAN DAUKA BERE ESTUDIOA. HANDIK ATERA DIRA HAINBAT KOADRO ETA HORIETAKO
BATZUK ORAIN NEW YORKEN DAUDE. GAINERA, HAMAIKA SARI JASO DITU, BMW SARIA,
BESTEAK BESTE. BERE LANTOKIAN BISITATU DUGU HAREKIN SOLASALDIA IZATEKO.
Testua eta argazkia
Aitor Aspuru Saez

Orain New Yorken duzu erakusketa, zer nolako ahalegina
behar du horrek?
Oso korapilatsua da. Niri nagia ematen dit New Yorken
erakusketa egiteak. Lehenik eta behin, kutxak ezin dira
egurrezkoak izan, txapazkoak izan behar dira, bestela
aduanan arazoak jartzen dituzte, xilofagoak egon ditzakeelako.
Aintzat hartu behar da nire koadroak zurrunak direla
eta azkenean 45 edo 60 kilo pisatu dezakela kutxak. Bidaltzea
benetan zaila da, hainbat izapide bete behar direlako.
Dena den, badakigu horrela dela, erakusketa bat izan
dudalako aurretik, erakusketa kolektiboetan ere parte
hartu dut, baita azoketan ere.

Edonola ere, deitzen badizute ezaguna zarelako izango
da, ezta?
Bai, jakina, duela hamar urte edo hamabi lan egiten dut
arte-galeria berarekin. Aurretik beste batekin egin nuen.
Azoka baten bidez hasi genuen harremana eta gero Internetek
asko hurbiltzen du jendea.
New Yorken ez ezik, hamaika herrialdetan izan dituzu
erakusketak eta arte lanak, nola lortu duzu?
Logikoa da. Modu lokalean hasi nintzen, lehiaketetan
eta erakusketetan parte hartzen, gero Espainiako estatuan
egin nuen eta sariak ere jaso ditut. Horrela ezagutu naute
eta apurka-apurka atzerriko ateak ireki zaizkit. Nik beti
pentsatu dut maitatua izan behar zarela, ezin zara zu
karpeta batekin atzerrira joan zure burua aurkeztera.

Galeriak, sariak eta azokak oso lagungarriak dira
horretarako.
Zure palmaresa oso handia da
Bai, aire librean egiten ziren lehiaketetan hasi nintzen.
Oso arrunta da. Modu horretan lortzen duzu diru apur
bat, hastapenetan ez baituzu. Horrekin bitartekoak erosten
dituzu, materialak. Gero estatuko lehiaketetara jo nuen
eta azkenik nazioartekoetara. Funtzionatzen zuen, gutxi
gorabehera, eta ezaguna izatea lortu nuen. Galeria batek
deitzen dizu berarekin lan egiteko, gero beste bat dator
eta borobila handitzen doa etengabe.
Duela zenbat urte zara margoketaren profesionala?
Publizitate marrazkilari gisa hasi nintzen. Ilustrazioak
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Testurekin eta materialekin oso jolas bizia egin dut,
betiko errezeta zaharrak ere baliatzen ditut eta pinturaren
oso zentzu materiala dut, dramatikoa eta bizia aldi berean.
Duela 30 urte nire margo lanak figuraziozkoak dira,
baina abiapuntu errealista dute. Transzendente izaten
saiatzen naiz, baina bizitzan gertatzen diren pasarteak
baliatuta. Adibidez, Gazako gerrako eraso israeldar baten
irudia egin dezaket, edo New Yorkeko paisaia. Hori bai,
beti zentzu epiko, transzendente edo erromantikoa
mantenduta.
Azkenaldian zenbait mezu txertatzen saiatzen zara
zure koadroetan, hori berria da edo beti egon da hor?
Nire margolanek abiapuntu errealista dute, baina
jatorrizkoa, ez da fotoerrealismoa, hori aldaera bat da.
Errealismoak, jatorriz, errealitatea irudikatu nahi zuen.
Hori egin daiteke teknika ezberdinekin. Berez, ideia
eleberri frantsesentzat asmatu zen eta aldaketa sozialekin
bestelako diziplinetara egin zuen salto.
Material berriek, burgesiak eta industrializazioak sortu
zuten jendeak interes gehiago izatea une horretan gertatzen
ari zen horretan, iraganean baino.
Nire margoak, hortaz, hortik sortzen dira. Eguneroko
bizitza irudikatu nahi dut eta hori izan daiteke bi lagunen
arteko solasaldia edo gertakaria; Gazan bonbardaketa,
sute bat, Prestigearen hondoratzea…
Zentzu horretan, interesa pizten dit kalean topatzen
dudan irudi batek edo hedabidetan oihartzuna izan duen
zerbaitek.
Hedabidetan agertutako albiste asko bilakatu dituzu
koadro?
Nik nahiago dut nire argazkiak egitea eta hortik ateratzea
ideiak. Argazki makina batekin egiten ditut paisaia irudiak.
Esaterako, New Yorkera noa, helikoptero batetik egiten
diot argazkia, kaleetatik ibiltzen naiz, milaka argazki
egiten ditut eta horien artean hautaketa egiten dut.
Hedabideen aldetik, Googlen bilatzen ditut Ukraina
edo Mariupoleko irudiak, baina ez dutenez kalitate
handirik, saiatzen naiz nire teknikaren aldetik jartzen
falta dena.
Orain Mariupoleko argazkiak hartzen ari naiz. Bere
garaian Prestigeari buruz egin nuen sorta. Argazkiak
txarrak ziren, egunkarietatik ateratakoak, baina irudi
traszendenteak egiteko balio zuten.
Ibilbide luzea eta arrakastatsua izan duzu, erronkak
dituzu oraindik?
Erakusketak egin ditut hainbat aldiz eta orain egin
behar baditut, ba egingo ditut, jakina, nire lana delako,
baina hasieran kitzikagarria zena, jadanik ez da horrenbeste.
Nire bizitza mugatuagoa da eta gehienbat da nire
estudioa, margotzea eta musika. Hortaz, nire bizitza egiten
dut, margotzen dut eta saiatzen naiz hobeagoa izaten
egunero eta nire zirkuitua mantentzen.

eta diseinu grafikoa egiten nituen. Aldi berean hasi nintzen
margotzen. Uste dut nire lehen koadroa 17 urterekin
margotu nuela, 1968an edo.
Bilboko Arte Ederretako Museoan egin zen Euskal-Nafar
I. Margo Lehiaketa eta izena eman nuen, baita bigarren
edizioan ere. Aldi berean aire libreko lehiaketetan aritzen
nintzen, eta publizitate agentzietan egiten nuen lan.
Gero lortu nuen erakusketak izatea eta 1978an zirkuitu
txikia nuen lan egiteko maiztasunez Bilbo, Madril eta
Santanderreko galerietan.
Orduan hasi nintzen profesionalki lan egiten eta horri
esker utzi nituen publizitate agentziak.
Zure margotzeko modua aldatu al da urte horietan
guztietan?

Bai, eboluzioa egon da. Hasieran ‘Madrilgo eskola’ zen
nire estiloa. Bazeuden margolari batzuk nik oso gogoko
nituenak: Agustín Redondela, Novillo, Pancho Cossío…
Bazeuden margolari euskaldun oso onak: Iñaki García
Ergüín, adibidez. Eta nola ez, lehenengo euskal abangoardiak;
Juan Etxebarria, Julian Tellaetxe… Oso gogoko nituen eta
bilaketa joko batean nengoen buru-belarri.
XX. mendeko hasierako euskal margolariek jakin-min
handia sortzen zidaten. Ignacio Zuloagak, adibidez.
Horri gehitu behar zaio 1963an ezagutu nuela ere
Espainiako margoketa abstraktoa, aldizkarien bidez; El
Paso taldea, Luis Feito, Manuel Rivera…
Hortaz, alde batetik egiten nuen abstrakzioa eta bestetik
figurazio espresionista. Denborarekin eboluzioa izan nuen
dena bateratu arte, gogoko dudan guztia biltzen dut.

Harritzekoa da Artziniegan, herri txikia izanik, hainbeste
nazioarteko margolari egotea, azalpenik dauka horrek?
Alde batetik kasualitatea da, eta bestetik egoerak sortutako
errealitatea. Ni Bilbokoa naiz eta hona etorri nintzen
behar nuelako. Hasi nintzen nire etxean margotzen eta
bi metroko koadroak eskaileretatik igotzea ez zen erraza.
Gero estudio batera joan nintzen eta handik eboluzionatu
nuen.
Horrez gain, diruaren kontua dago. Oso zaila da Bilbon
hemen daukadan estudioa izatea. Bestelako abantailak
badaude, adibidez, kamioi bat etor daiteke koadroen bila
arazorik gabe. Arrazoi praktikoa da.
Dena den, egia da margolari batzuk gaudela Artziniegan
eta tribua sortu dugula azkenean. Lagunak gara eta elkar
kutsatzen dugu, hainbat talde artistikok bezala.
Herrian ezagutu dugu elkar, harremana izan dugu eta
nolabaiteko taldea osatu dugu.
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Ehunka lagun bildu zituen igandean Amurrio Trail Lasterketaren bederatzigarren edizioak.
15 eta 31 kilometroko ibilbideak egin zituzten kirolariek Amurrioko eta Aiaraldeko mendietan
barrena, goizeko bederatzietan abiatuta.

216 kirolari eta dozenaka boluntario
batu ditu Amurrio Trail Lasterketak
Testua
Txabi Alvarado Bañares

Indartsu itzuli da Amurrio
Trail Lasterketa Euskal Herriko
k irol proben eg uteg ira, bi
ur teko etena ldiaren ostean.
Ekimenaren IX. edizioa izan
da aurtengoa eta, aurrekoetan
beza la, esk ua ldeko zein
eskualdetik kanpoko ehunka
k irolar i
animatu
dira
norgehiagokan parte hartzera.
Zehazki, 91 kirolarik hartu
zuten par te 15 k ilometroko
proba laburrean, eta 125ek,
aldiz, 31 kilometroko ibilbide
luzean.
Goizeko bederatzietan abiatu

ziren parte hartzaile guztiak
Juan Urr utia pla zatik, Juan
Antonio Alañaren adarraren
soinua entzun ostean. Eguraldia
lagun izan zuten lasterkariek,
eguzkia egin arren, igandeko
euriteek
tenperatura
n a b a r me n ja i t s i z u t el a ko
igande goizerako. Hala ere,
erronka gogorrari egin behar
izan zioten aurre, Aiaraldeko
hainbat mendi igo eta jaitsi
behar izan baitzituzten.
Kirolariez gain, dozena ka
her r ita r rek ere ja r r i zuten
alea proban. Hainbat bizilagun
aritu ziren boluntario lanetan,
ibilbideen hainbat puntutan
zein hornitokietan.

AUZOLANA ARDATZ

Kirolariez gain, dozenaka herritarrek ere jarri
dute alea proban. Hainbat bizilagun aritu dira
boluntario lanetan, ibilbideen hainbat puntutan
zein hornitokietan
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kirola
Titoren omenezko futbol 7 partidu maratoia egin zuten larunbatean Amurrioko Refor kirolgunean,
Giltzarrapo taldeko kidea izan zena omentzeko. Goizetik gauera arte luzatu zen giroa, eta
Aiaraldeko hainbat futbol talde animatu ziren ekimenean parte hartzera.

Futbol 7 partiduen
maratoia, Titoren omenez
Testua
Txabi Alvarado Bañares

Tito
Memorialaren
biga r ren ed i z ioa a ntol at u
z ue n G i lt z a r r ap o t a lde a k
larunbatean Amurrioko Refor
k irolgunean, ta ldeko k idea
izan zenaren omenez. Herri
ba z k a r i a eg i n z uten, e t a

goizeko ordu txikietara arte
luzatu zen giroa, DJ Thomas &
The Best musika jartzaileekin.
Hala ere, futbol 7 partidak izan
ziren egunaren ardatz nagusia.
9:30ean hasi ziren lagunarteko
p a r t id a k , e t a e s k u a ldeko
hainbat talde animatu ziren
ekimenean parte hartzera.
Argazkiak: Christina Gomez
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kirola

Laudioar Txirrindulari
Elkartea, Espainiako Kopara

Lorpen garrantzitsua erdietsi du Laudioar Txirrindulari Elkarteak. Espainiako Kopan lehiatuko
dira Aitana Alonso, Mirari Gotxi eta Jon Egia uztailaren 1ean eta 2an. Euskadiko Txapelketan
marka esanguratsuak lortu dituzte kirolari gazteek.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
Aldai plazan batu gara
Laudioar Txirrindulari Elkarteko
kideekin. Ginkana formatuko
entrenamendua egiten topatu
ditugu. 12 haur eta nerabe daude
bizikleta gainean, plazako
estalkiaren itzalpean zirkuitua
osatzen.
“Asteko bi egunetan entrenatzen
dute. Ginkanak egiten ditugu
batzuetan, hemen. Beste batzuetan,
aldiz, Gardeara joaten gara, bertan
osatu dugun zirkuitu batean
ibiltzera. Arrañoko zelaietara ere
igotzen gara batzuetan, mountain
bike modalitatean aritzera.
Asteburuetan dituzten hitzorduen
formatuaren arabera erabakitzen
dugu zer egin entrenamenduetan”.
Hala azaldu du Herme

Eguia Larrakoetxeak. Laudioar
TxirrindulariElkartekopresidentea
pozik azaldu da orain arte lortutako
emaitzekin. Ez da gutxiagorako:
Euskadiko Txapelketan garaipen
esanguratsuak lortu dituzte,
eta hiru lasterkari sailkatu dira
Espainiako Kopan aritzeko: Mirari
Gotxi, Aitana Alonso eta Jon Egia.
“Lorpen historikoa”
Ez da marka makala Laudioko
kirolariek Euskadiko Txapelketan
lortu dutena. Lorpen historikotzat
jo daiteke, Eguiak nabarmendu
duenez: “6 txapelatik 5 lortu
ditugu. Hiru modalitatetan lehiatu
dira kirolariak: errepidekoan,
ginkanan eta BTTn. Mirari Gotxik
hiruretan lortu du garaipena, eta
Jon Egiak lehen bietan. Euskadiko
Txapelketan horrelako zerbait
gertatzen den lehen aldia izan da”.

Aitana Alonsok,
Mirari Gotxik
eta Jon Egiak
lortu dute
Espainiako
Koprarako
txartela.
Azken biek,
gainera, lorpen
historikoak
erditesi dituzte
Euskadiko
Txapelketan

Garaipena sorpresa izan da
korrikalarientzat. Gotxik, adibidez,
ez zuen irabaztea espero. “Sekulako
poza hartu nuen lortu nuenean”,
azaldu du txirrindulariak, eta
helburu argia jarri du Espainiako
Kopara begira: lehen hiruren
artean sailkatzea.
Podiuma zapaltzea ere bada
Egiaren helburua, baita “gozatzea
eta ondo pasatzea” ere. “Nire
kasuan ez da erraza izan Euskadiko
Txapelketa irabaztea”, aitortu du
kirolariak, “Arabako txapelketa
gehienak irabazi ditut, baina
ginkanak ez. Gauzak hala, ez
nindoan lehen postuan. Baina, hala
ere, gailentzea lortu nuen”.
Aitana Alonsok, bere aldetik,
orain arte eginiko lana jarri du
balioan. “Lan asko exijitzen du
honaino iristea. Nire helburua
Espainiako Kopari begira izango

da ondo pasatzea eta disfrutatzea,
eta postu on bat lortzen badut,
ongietorria izan dadila”.
Uztailaren 1ean eta 2an jokatuko
da Espainiako Kopa. Lehen
aipatutako hiru modalitateak
egongo dira, baina Aiaraldeko
txirrindulariek errepidean eta
ginkanan soilik neurtuko dituzte
indarrak.
Bi urteko ibilbidea
Orain ar te, lasterketa k
antolatzera mugatu da Laudioar
Txirrindulari Elkartearen jarduna.
“10-15 urte generamatzan talde
propiorik izan gabe”, azaldu du
Eguiak. Duela bi urte aldatu zen
egoera, pandemiaren atarian.
“Aiarabike taldeak galdetu zigun
eskola mailako taldearen ardura
hartu genezakeen, eurak lanez
gainezka zeudelako”. Modu

27

AIARALDEA #164 2022ko ekainaren 22a

kirola
horretan osatu zuten gaur egungo
taldea, 7 eta 14 urte arteko 12
gaztek osatutakoa. “Klub txikia
gara”, aitortu du presidenteak,
baina nabarmendu du horrek are
garrantzitsuagoa bilakatzen duela
lortu berri dutena. “Euskadiko
txapelketarako sailkatuak izan
diren gure bost txirrindularietatik
hiru joango dira Espainiako
Txapelketara. Hori sekulako
lorpena da Laudioko Txirrindulari
elkartearentzat. Orain arte inoiz ez
dugu horrelakorik erdietsi”.
Txirrindulari elkarteko kideek
eskerrak eman nahi izan dizkiete
taldeko kideei eta zuzendaritzan
dauden pertsonei. Era berean,
klubaren babesleei ere egin diete
aitortza. “Aipamen berezia egin
nahi diegu Spiuk, Aiarabike eta
Tecoeli. Eurak dira lasterketarako
jantziak eta ekipamendua eman
dizkigutelako”.
Etorkizunera begira
Uztaileko lehen asteburuko zita
igarota, erronka berria izango dute
Laudioar Txirrindulari Elkarteko
kideek: txirrindulari gehiago
lortzea. Izan ere, une honetan 14

Duela bi urte
sortu zen
Laudioar
Txirrindulari
Elkartearen
eskola mailako
taldea,
Aiarabiken
lekukoa hartuta

urte dituzten gazteak kategoria
berri batera igaroko dira datorren
urtean eta, horregatik, beste talde
batzuetarajobeharkodute. “Neskak
eskadiko talderen batera joango
dira, eta Jon Egia Optica Luyando
taldera joango da”, zehaztu du Eguia
Larrakoetxeak.
Gauza k ha la, bostpasei
korrikalari baino ez dira geratuko
taldean. Horregatik, kanpaina
bat abiatuko dute kirolari gazteak
bilatzeko. “Jende gehienak irailean
ematen du izena, ikasturte berria
orduan hasten delako”, azaldu
du klubeko presidenteak, baina
gaineratu du kirol jarduna “urte
osoan” dagoela indarrean.
“Txirrindularitza denboraldia
martxotik urrira luzatzen da,
baina urritik urtarrilera ziklokrosa
egitea sustatzen ari dira orain.
Gauzak hala, urte osoan zehar
txirrindularitza egitea dugu
helburu, hainbat modalitatetan”.
Taldean izena emateko, klubeko
kideekin harremanetan jarri
baino ez da egin behar, egoitzara
bertaratuta (Zumalakarregi
Hiribidea, 44) edo sare sozialen
bidez kontaktatuta.

Jon Egia, Aitana Alonso eta Mirari Gotxi, Aldai plazan. Goiko argazkietan, Egia eta Gotxi, Euskadiko Txapelketako podiumetan. Aiaraldea.eus
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kirola
IRRISTAKETA

Positiboki baloratu du
Lautxirrinkak amaitu
berri den denboraldia,
“aldaketa nabarmenak
egon diren arren”

ATLETISMOA

Zilarrezko domina Itxaso
Escondrillasentzat
Espainiako Txapelketan

Granja kiroldegian egin zuten erakustaldia. Aiaraldea.eus

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte
Denbora ldia
agurtu
z u t e n ek a i n a r e n 16 a n
L aut x i r r i n k a ko k ide ek .
Erakustaldia eskaini zuten
horretarako Laudioko Granja
kiroldegiko kantxetan, eta
hainbat guraso eta herritar
bertaratu ziren haur eta
gazteek azken hilabeteetan
ikasitakoaz gozatzera.
Irristaketa klubeko kideek
positiboki ba loratu dute
aur tengo denbora ld ia,
ba ina ga inerat u dute
“aldaketa nabarmenak” bizi
izan dituztela. “Otsailetik
entrenatzaile titularra gabe
egon dira patinatzaileak eta
zuzendaritza batzordean ere

aldaketa egon da”, azaldu dute.
Horrez gain, denboradi
honetan
ekin
diote
ir r ist at za i leek
Gra nja
kiroldegian entrenatzeari.
Horretarako, kiroldegian
libre zeuden ordu asko erabili
behar izan dituzte, “baita
igandeetan ere”. Gauzak hala,
“talde lan handia” egin dutela
nabarmendu dute klubeko
kideek. “Horren ondorioz,
irristatzaileak maila igoerak
lortu eta parte hartu izan duten
lehiketetan garaipen batzuk
lortu dituzte, Torrelavegan
eta Bilbon kasu”. Hala ere,
taldeko kideek nabarmendu
dute gozatu ere egin dutela,
eta hori dela garrantzitsuena:
“agerian geratu da talde bat
osatzen dugula”.

TXIRRINDULARITZA

Aiara BTT lasterketak ia
500 txirrindulari batuko
ditu berriro larunbatean
Testua
Aitor Aspuru Saez
Larunbatean 09:00etatik
aurrera hasiko da Aiara
BTT lasterketa Ibaguengo
k i rolg u nea n, Zu hat z a n.
Iaz bezala, ia 500 kirolarik
eman dute izena proban eta
Arabako Txapelketa egongo da
jokoan. Halaber, Espainiako
Txirrindularitza Federazioak
antolatzen duen XCM K.5
Txapelketarako puntuagarria
izango da ibilbidea.

Ibilbide
luzea
60
kilometrokoa izango da eta
1.900 metroko desnibela
proposatuko die kirolariei.
Bortaun, Pagonabarra eta
Garondo mendien gainak
zeharkatuko ditu. Maratoi
erdiak, aldiz, 30 kilometroko
eta 1.000 metroko desnibela
izango du eta Bortaun eta
Pagonabarra igaroko ditu.
A nt ol a k u nt z a l a ne a n
a spa ld it i k bad a go ere,
ost ira lea n mug imendua
sumat uko da Et xaurren

Itxaso Escondrillas Tenerifeko pistetan. @momentodeporte

Testua
Aitor Aspuru Saez
Emaitza bikainekin, baina
zapore gazi-gozoarekin
itzuli da It xaso Escondrillas
Te n e r i f e t i k .
Lasterkari
laudioarrak zilarrezko domina
ira ba zi zuen 1.500 metroko
proban eta laugarren postua
e r d ie t s i z ue n E s p a i n i a k o
Atletismo Txapelketan Master
Kategorian, larunbatean eta
igandean, hurrenez hurren.
Eguraldia dela medio -hau
da, beroa-, 1.50 0 met roko
lasterketa gauez lehiatu zen
larunbatean. Proba erritmo
lasaiarekin hasi zen eta batb a t e a n a ld a k e t a b o r t i t z a
ger tat u zen. Escondr illasek
eutsi zion horri eta buruan jarri
zen, baina azken metroetan
ez i n i z a n z uen ga r a ipena
lortu. Laudioarrak aitortu dio
A ia ra ldea Komunika bidea r i
bere helburua irabaztea zela.
Hurrengo egunean, igandean,
800 metroko proba zen eta
Aiaraldeko atletak handicap
handiarekin abiatu zuen: "1.500
metroko lasterketa gauez izan
zen eta ez nuen ondo lo egitea
lortu. Horrez gain, beroaren
ondorioz, 800 metrokoa goizean
goiz izan zen eta nire gorputza
ez zen guztiz osatu".
Gauzak horrela, lasterketa

Tomas Laso
eta Edu Frutos
ere egon dira
Tenerifen, eta
hirugarren eta
zortzigarren
postuak lortu
dituzte euren
kategorietan,
hurrenez hurren

erritmo ez oso altuan hasi zen
eta 300 metro egin eta gero
bizkortu zen. Orduan nabaritu
zuen kirolariak atseden falta:
"Nik gogokoen dudan zatia da
azken 100 metroena eta justu
hor sumat u nuen ez nuela
indarrik lehiatzeko. Azkenean,
laugar ren post ua n sar t u
nintzen helmugan".
A s tebu r ua iga ro os tea n,
Escond r i l la s pozi k dago
lortutakoarekin, baina unean
ber tan ez zen horrela izan:
"Serio entrenatu dut eta espero
nuen irabaztea, baina besteek
ere entrenatzen dute. Gainera,
nire alaba ez zen etorri, bidaia
oso luzea delako, eta hori ere
fa ltan bota dut. Dena den,
dominak eskuratzea oso zaila
da eta sari hori jasotzeak esan
nahi du ondo lan egiten ari
naizela".
Edu Frutos eta Tomas Laso
E scond r i l l a s e z d a i z a n
Tenerifen lehiatu den laudioar
bakarra. Laudioko Atletismo
Klubeko bi kide ere bertaratu
ziren: Tomas Laso eta Edu
Frutos.
Lasok 3. postua lortu zuen
bertan, Master 55 kategorian,
5.0 0 0 met roko i bi l bidea n.
Fr utosek, a ld i z , 8. post ua
erdietsi zuen 1.500 metroko
modalitatean.
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herriko plaza

Leixuri

Zorionak Leixuri!!! 5 urte!!!
Asko maite zaitugu laztana!!!!

Zure Familia

Unax

handitzen ari den gure etxeko
muttikoari besarkada erraldoi bat
10 urte betetzen dituenean!
Ibai, aita, ama,
amatxi eta aitite

@
BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta
Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. Uztailaren 6an argitaratuko da
hamabostekariaren hurrengo zenbakia.

Denborapasak
ERRAZA

ZAILA

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

Zozketa

Areta Trail lasterketan parte
hartzeko dortsala zozkatuko
du Aiaraldea Komunikabideak
irakurleen artean
Areta Trail lasterketarako sortsal bat eskuratzeko zozketa.
Parte hartzeko sartu www.aiaraldea.eus atarian Zozketaren data: uztailak 8, 12:00etan.
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IRAKURKETA
GUNEA
NIRE TUTUA
Idazlea: Zazu Navarro eta Marta Abad Blay
Argitaletxea: Minis
Ipuin hau tamaina txikian argitaratua dago
eta laburra da irakurtzeko. Haur bat, mutil
bat, eskolara tutuarekin doala kontatzen du
istorioak. Tutuarekin joateagataik bizitzen dituen
egoerak kontatzen dizkigute idazleek.

MUNDUARI BIRA EGIN
ZION ONTZIA
Idazlea: Joseba Sarrionaindia
Ilustrazioak: Ares
Bizi dugun munduaren eta egoera ezberdinen gogoeta egiten du
idazleak, munduari bira aitzakia hartuta. Gazte batek amonari, benetako
istorio bat kontatzea eskatzen dionean hasten da dena.

EGITURARIK GABEKO MATERIALA
ZER DIRA?
Askotan entzuten dugu haurrek
askoz ere hobeto pasatzen dutela
kartoizko kutxa batekin erosten
dizkiegun jostailu garestiekin
baino. Behin jostailuetan aditu
batek esan zidan, gurasoei esaten
ziela, panpinei ez kentzeko
etiketak hauekin haurrek
ikaragarri gozatzen baitzuten.
Egiturarik gabeko materiala
aipatzen badugu, askotariko
jolasak egiteko aukera ematen
duten materialez ari gara. Jolas
ugari egiteko aukera ematen dute
eta ez daude ekintza bakarra
egitera bideratuak.
Material hauek etxean topa ditzakegu, bigarren bizitza bat emanez zakarretan
bukatuko zuten produktuei. Batzuk erosiak izan daitezkeen arren, guk lortzea eta
berrerabiltzeko gomendioa egiten dugu.
Jolasak mila izan daitezke, sormena lantzeko balio dezakete eta material hauekin
edozein eskulan sortu dezakete haurrek. Eraikuntza ezberdinak egiteko ere balio
dezakete edo edozein jolas sortzeko aukera ere ematen dute. Gauza askotarako
balio izateak ekartzen du behin eta berriro erabili ahal izatea. Jostailu merkeak eta
adimenerako, gaitasun ezberdinetarako edo sormenerako oso interesgarriak dira.
ADIBIDEAK:
- Txapak
- Kartoia, kutxak
- Tapak, tapoiak
- Jogurt poteak
- Botilak
- Zapiak, ohialak
- Forma eta tamaina ezberdinetako egur
zatiak
- Harriak
- Hostoak
- Pinaburuak

- Adarrak
- Harea
- Tresna ezberdinak: iragazgailuak,
koilarak, sardezkak, metalezko ﬂanerak...
- Arto muturra
- Kartoizko paper tutuak
- Karreteak
- Txanpon zaharrak

KOKORIKO

HEZKUNTZA FAKTORIA

Uda haurrentzat
Uda heldu da, eta egunik luzeenak dakartza berarekin kaleak
gozatzeko eta berreskuratzeko unea da uda. Eskolek itxi dituzte
beraien pertsianak eta haurrentzako deskantsurako unea heldu da.
Iraila laster etorriko da, bien bitartean gozamenerako tartea dugu
aurretik.
Bai, merezitakoa esan dut, haur asko ikasturtea estresarekin bizi
dutelako askotan, egunaren orduak guztiz okupaturik beraientzako
tarte gutxi izanda.Eskolan ordu piloa ematen dituzte haur eta
gaztetxoek. Heltzen ez den arren, langile batek egunean sartzen duen
lan jardunetik gertu ibiltzen dira haurrak. Ematen du eskola prozesua,
lan munduko erritmoa aguantatzeko adaptazio prozesua dela.
Ez hori bakarrik, eskola orduez gain, eskolan emateko denborarik
izan ez dutena etxerako lan moduan eramaten dute haurrek, eta
horrek horien jarduna handitzen du. Etxerako lanak askotarikoak izan
daitezke eta badaude ikasketa batzuk agian soilik etxekoekin eman
daitezkeenak eta beraz etxerako lan horiek egokiak izan daitezke.
Gehienetan ordea, eskolan eman beharreko materia ez bukatua
da etxeetara eramaten dutena haurrek. Honek bi gauza adierazten
ditu: batetik eskolak ez duela ematen eman beharrekoa, hau da,
eskolak ez duela gaitasunik eman beharreko eduki guztia emateko eta
bereganatzeko; eta, bestetik, lan jarduna asko handitzen zaiela haurrei.
Haur eta gazteek bizi duten egoera honi, eskolaz kanpokoak gehitzen
badizkiogu (haur eta gaztetxo gehienek behintzat astean batean
apuntatuta daude), beraien denbora guztiz egituratua geratzen da eta
jolaserako eta sormenarentzako denbora gutxi geratzen zaie haurrei.
Era askotako eskolaz kanpokoak daude, baina, geroz eta gehiago dira
ikasketa helburu argi bat daukatenak, eta ez jolasa eta ondo pasatzea
helburu dutenak. Azken hauek denbora galtze moduan hartzen dira.
Horregatik, bai uda heldu da, eskolaz kanpokoak bukatu, eskolek ateak
itxi dituzte eta haurrek azkenean badute beraien denbora kudeatzeko
aukera, denbora ez egituratua gozatzeko aukera, aspertzeko aukera
eta, beraz, haien buruan asperdura ekiditeko modu ezberdinak
sortzeko aukera. Utz diezaiegun haurrei denbora ez egituratu hau
gozatzen, eta ez gaitezen hasi, merezi duten udan, beraien denbora
guztiz egituratzen udaleku eta abarrekin. Haurrek merezi dute, behar
dute askatasunezko une horiek bizi, beraien denboraren kudeaketa
egin, aspertu, udan haurrek gozatzeko eskubidea ere badute, utz
diezaiegun!
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Kontra
Mundutik Aiaraldera

BRASIL

DESKRIBAPENA
Hego Ameriketako
herrialde burujabea da.
Kontinenteko herrialderik
handiena izateaz gain,
mundu mailako bosgarren
herrialdea ere bada, bai
azaleran, baita biztanle
kopuruan ere. Biztanleria
gehiena kostaldean bizi da,
eta barnealdean hutsune
demigrafiko handiak ditu,
ia biztanlerik gabeak.

RAQUEL DA
SILVEIRA
ALVES
JAIOTERRIA
BRASIL (1968)
BIZILEKUA
LAUDIO
BIDAIAREN ZERGATIA
BRASIL ATZEAN UTZI ETA ZEROTIK HASTEA

“Urrian hauteskundeak daude, Bolsonaro
boteretik kentzeko esperantza daukat”
Nola iritsi zinen Laudiora?
Brasiletik Portugalera joan
nintzen bizitzera, 2000. urtean.
13 urte eman nituen bertan
nire alabarekin, Lisboan hain
zuzen ere. Duela zortzi urte
nire ama gaixorik jarri zen eta
Brasilera bueltatzea erabaki
nuen. Bi urte igaro nituen
bertan, oso Brasil desberdin
bat aurkitu nuen, eguneroko
bizitza oso gogorra zen.
Ama hil zenean berriro hartu
nuen alde egiteko erabakia.
Zalantzak nituen Portugalera
bueltatu edo ez, asko gogoko
dudan herrialdea da.
Nire ahizpak 15 urte zeraman
Laudion bizitzen eta etortzera
animatu ninduen, edozein
lekutan zerotik hasi behar
banuen zergatik ez probatu
Laudion? Aurretik ezagutzen
nuen herria.

Bra sil a ldat ut a iku si
zenuela aipatu duzu.
Bai, biolentzia asko dago
kaleetan. Ezin zara edonoiz
atera etxetik. Ni herri txiki
batekoa naiz, denok ezagutzen
dugu elkar betidanik, baina,
ala eta guztiz ere ez da segurua.
Bizitza ere oso garestia da
Brasilen, eta soldata ez da
nahikoa bizitzaren prezioari
aurre egiteko. Nik, zorionez,
lana lortu nuen Protugalera
joan aur ret ik lan egiten
nuen eraikuntza materialen
enpresan, eta soldata txarra ez
nuen arren, ezin nintzen ondo
bizi. Hori guztia familiaren
etxean alokairurik ordaindu
gabe. Pentsa pobrezia maila
zeinen altua izan behar duen,
inﬂazioa izugarria da Brasilen.
Egoera politikoa ere, ez da

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

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

gozoa Brasilen. Nola bizi duzu
hori Euskal Herritik?
Nik oso t xar to daramat
egoera. Sare sozia letat ik
jarraitzen dut brasildarren
egoera eta oso mingarria
da. Bolsonaroren gobernuak
askatasunak murriztu eta
her r it a r ren t x irot zea n
sakondu du. PT alderdiak
agint zen zuenean, Brasil
munduko gosearen mapatik
ateratzea lortu zuen, gaur
egun 20 milioi lagun baino
gehiago bizi dira kale gorrian.
Ur r i a n h aute s k u nde a k
daude, Bolsonaro boteretik
kentzeko esperantza daukat.
Ikusiko da, brasildar asko
daude bere alde.
Nik Lularen alde militatzen
dut Twitter bidez, egunero
idazten dut mezuren bat edo
beste.

Laudiora itzulita, nolako
harrera izan duzu herrian?
Oso harrera ona izan dut,
jende zoragarri askoe zagutu
dut eta asko lagundu naute.
Portugaleko nazionalitateak
ere erraztu egin dizkit gauzak.
E PA n
egon
nint zen
ga ztela nia ikasten, hona
iristerakoan ez nekielako
ezer. Tabernetan hasi ninzten
lanean sukaldari eta hobekien
ikasi nuena biraoak esatea
zen (barreak). Orain hobeto
moldatzen naiz gaztelaniaz eta
ez ditut hainbetse hitz itsusi
esaten.
Zer gustatu zaizu gehien?
Kaleko giroa eta herriko jaiak
izugarri gustatzen zaizkit.
Jaiak direnean jaietako arropa
jartzen dut, esuakldun beltz
bat sentizten naiz (barreak).
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