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Testua 
Txabi Alvarado Bañares

2023ko udal hauteskundee-
tara begira jarri da Aiaralde-
ko Euskalgintza Kontseilua, 
euskararen normalizazioan 
urrats berri bat lortzeko as-
moz. "Udalak dira herrita-
rrengandik hurbilen dauden 
instituzioak. Udal langilee-
kin batera, alkate eta zinego-
tziak dira pieza garrantzitsue-
na, herritarrek udalarekin 
dituzten harremanetan hiz-
kuntz eskubideak bermatuta 
izan ditzaten", azaldu du era-
gileak. Gauzak hala, helburu 
jakin bati heldu nahi dio dato-
rren urteari begira: hautagai 
euskaldunak sustatzea. 

Horretarako, bilerak egin 
dituzte eskualdean ordezka-
ritza duten talde politiko guz-
tiekin: EAJ, EH Bildu, PSE-EE, 
PP, OMNIA, Okondo Aurrera, 
Adie, Aiara Batuz eta Orain 
Amurrio. Dokumentu bat he-
larazi diete guztiei, 2023ra be-
gira Kontseiluak abiatuko di-
tuen ekimenen berri emateko. 

Alde batetik, hauteskunde 
zerrendetan hautagaiak eus-
kaldunak edo euskaldun-har-
tzaileak diren adieraztea es-
katu diete alderdi politikoei. 
“Transparentzia ariketa bat 
izateaz gain, herritarrok boz-
ka eskubidea ahalik eta infor-
mazio osatuenarekin gauza-

tu dezagun ezinbestekoa da”, 
nabarmendu du euskalgintza 
eragileak, eta aurreratu du 
hori egiten duten zerrendak 
“positiboki” baloratuko ditue-
la publikoki, “euskaldun ko-
puruaren gainetik, informa-
zioa emate hutsak euskarari 
balioa eta garrantzia ematea 
baitakar”.

Zerrenden puntuazioa
Horrez gai, hauteskundee-

tara aurkezten diren zerrenda 
guztiak puntuatuko ditu Eus-
kalgintza Kontseiluak, jada 
argitaratu dituzten hizkun-
tza irizpide batzuk baliatuta. 
“Formula horren arabera, ze-
rrenda batek ezingo du gaindi-
tu alkategaia erdaldun eleba-
karra baldin bada. Nota hori, 
noski, publiko egingo dugu”.

Ekimenera batzeko gonbita 
Bukatzeko, antzeko ekime-

nak bultzatzeko gonbita lu-
zatu diete Euskal Herriko 
gainontzeko eskualdeetako 
eragileei. “Guztion bultzada 
behar dugu euskarak aurrera 
egin dezan, euskaldunok au-
rrera egin dezagun”.

Honakoa ez da Aiaralde-
ko Euskalgintza Kontseiluak 
udal hauteskundeei begira 
abiatzen duen lehen ekime-
na. Duela ia lau urte (aurreko 
hauteskundeen atarian) Ez we 
can´t kanpaina abiatu zuen.

Faktorian aurkeztu zuten kanpaina berria. Aiaraldea.eus

Udal hauteskundeetara begira 
jarri da Aiaraldeko Euskalgintza 
Kontseilua, hautagai 
euskaldunak sustatzeko

Aiaraldea
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Tubacex taldeak bere 
historiako kontraturik 
garrantzitsuena sinatu 
du Abu Dabin eta 1.500 
milioi euroko eskariak 
pilatu ditu

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Tubacex taldeak oharra zabal-
du du jakinarazteko bere etorki-
zuna, akziodunei dagokionez gu-
txienez, gero eta oparoagoa dela. 
Izan ere, Arabiar Emirerri Batue-
kin kontratua sinatu dute 10 urtez 
bere petrolio industriak behar di-
tuen beharrak hornitzeko. Guzti-
ra, 30.000 altzairu tona ekoiztuko 
dituzte ADNOR enpresarentzat, 
hau da, herrialdeko petrolio kon-
painiarentzat.Edonola ere, horre-
tarako lantegia eraiki beharko du 
Tubacexek herrialde arabiarrean, 
OCTG teknologia izango duena. 
100 milioi euroko inbertsioa eka-
rriko du horrek. Halaber, korpo-
razioak iragarri du fabrika be-

rriak 150 langileri beharra ema-
teko gaitasuna izango duela eta 
2024an egongo dela irekirik.

1.500 milioi euroko eskariak
Jakinarazi berri duten akor-

dioari esker (bere historiako han-
diena), multinazionalak 1.500 mi-
lioi euroko eskarri zorroa metatu 
du jadanik. 

Hori lortzeko, Tubacexek bere 
presentzia biderkatu du munduan 
eta kontratuak sinatu ditu Petro-
bras edota Exxon bezalako enpre-
sekin.Horrez gain, kanpoko en-
presak ere erosi ditu -Norvegian, 
esaterako- eta petrolio eta gasaren 
sektorean ez ezik, energia nuklea-
rrean ere indartu du bere jardue-
ra, ENF konpainia frantsesarekin 
akordioak erdietsita.

Maribel Salas aktorea 
izango da Okondoko 
Txakolin Jaiko 
gonbidatua

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Datorren larunbatean -uz-
tailak 9- egingo da Okondo-
ko Txakolin Jaia. Aurreko ur-
teetako ildoari jarraiki, gon-
bidatu berezi bat bertaratuko 
da herrira, "ohorezko topal-
dia" egiteko. Aurten Maribel 
Salas aktoreari egokitu zaio 
rol hori betetzea. Aktore ba-
rakaldoarrak ibilbide oparoa 
egin du telebistan eta antzer-
kian, baina, batez ere, Vaya 
semanita programari esker 
bilakatu zen bereziki ezagun. 

Baina bera ez da izango 
Txakolin Jaia bisiatatuko 
duen Vaya Semanitako lehen 
aktorea. Aurreko edizioan 
(2019koan, alegia), Diego Pe-

rez antzezlea izendatu zuten 
bertoko txakolinaren enba-
xadore. 

13:00etan egingo dute to-
paldia. Aurretik, baina, 
hainbat jarduera egingo 
dira. 12:00etan hasiko da 
egitaraua, txakolin eta he-
galuze dastatzearekin. Ordu 
erdi beranduago hasiko dira 
haurrentzako jolasak, eta 
14:00etan ekitaldi berezia 
egingo dute. Aurreratu du-
tenez, "pertsona berezi bati" 
egingo diote aitortza, "Okon-
doren izen ona munduan sus-
tatzeagatik".  Zozketa egin-
go dute ekitaldiaren ostean, 
14:30ean. Jukevox taldea ar-
duratuko da arratsaldea giro-
tu eta jaiari amaiera emateaz, 
15:15etik aurrera.  

Bilerak egin 
ditu eragileak 
eskualdean 
ordezkaritza 
duten alderdi 
politiko 
guztiekin, 
egitasmoa 
aurkezteko

Okondo
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Abu Dabiko kontratua; Tubacexeko 
zuzendaritzarentzat ona dena, ez da izango 
Aiaraldeko langileentzat

Lau haizetara zabaldu du Tubacex taldeak 1.000 milioi euroko kontratua sinatu duela Arabiar 
Emirerri Batuekin. Albisteak, ordea, ez du poztasunik sortu Aiaraldeko langileen artean, euren 
etorkizuna zalantzan jartzen lagundu dezake eta.

Testua Aitor
Aspuru Saez

Tubacex taldeak 1.500 milioi 
euroko eskariak metatu ditu hi-
labete gutxitan. Ez da kopuru ba-
tere makala, aintzat hartuta due-
la urtebete zuzendaritzak ehun-
ka langile kaleratu zituela CO-
VID-19ak eragindako balizko 
krisialdiaren ondorioz. Are izu-
garriagoa da gogoratuz gero kon-
painiako arduradunek duela ur-
tebete esaten zutena: Aiaraldeko 
langileen grebak konpainiaren 
jarraikortasuna arriskuan jar-
tzen zuela. 

Etorkizun lazgarria iragarri 
ostean, kontratu berriak apur-
ka-apurka joan dira azalera-
tzen (ENF Frantziako industria 
nuklearrarekin, esaterako) eta 
ekainaren 22an jakinarazi zu-
ten akordioak mozkin estratos-
ferikoak marrazten ditu akziodu-
nen ortzi-mugan.

Baina duela urtebete argi ge-
ratu zen moduan, akziodunak 
eta langileak ez daude itsason-
tzi berean, eta enpresarien albis-
te onak ez dira derrigorrez posi-
tiboak beharginentzat. Batzue-
tan, oraingo kasuan bezala, guz-
tiz kontrakoa gerta liteke.

Izan ere, Tubacex taldeko lan-
gile aiaraldearrek mesfi dantzaz 
eta etsipenez hartu zuten berria. 
Arrazoia erraza da, lerroburuak 
utzitako datuen azpitik, badago 
bat bereziki kezkagarria tokiko 
beharginentzat: Arabiar Emire-
rri Batuan OCTG lantegia ireki-
ko duela Tubacexek.

Informazioa izugarri garran-
tzitsua da, orain arte tutuen ko-
rrosioaren kontrako teknolo-
gia hori Amurrion bakarrik bai-
tzegoen. 2024tik aurrera, ordea, 
Ekialde Hurbilean ere egongo da. 

Hala azaldu dio enpresa batzor-
deko kide batek Aiaraldea Komu-
nikabideari: "Badakigu Abu Da-

bin lan egingo duten pertsonek ez 
dutela soldata duinik jasoko, eta 
hori gure aurka erabiltzen saia-
tuko da zuzendaritza, gu sakatze-
ko eta ekoizpena hara bidaltzeko".

Enpresa batzordeko beste kide 
batek bere iritzia partekatzen du 
eta ez zaio iruditzen kasualitatea 
kronograma: "Egungo lan hitzar-
mena 2025ean amaituko da, ne-
goziazio mahaian infl azioa era-
matean, zuzendaritzak saiakera 
egingo du gure soldatak ez egune-
ratzeko, erosmen ahalmena gal-
du dezagun, eta erantzungo dute 
produkzioa munduko beste leku 
batzuetan gauzatzeko gai direla. 
Argi dago segada prestatzen ari 
direla hemendik  eta 2025era. Gre-
barekin ez da ezer bukatu, eta eu-
rek jarraitzen dute partida joka-
tzen gure aurka".

Ezusterik ez
Zehazki, OCTG lerroan lan 

egiten duen langile batek azaldu 

dio Aiaraldea Komunikabideari 
egungo albisteak, neurri batean, 
ez duela ezustean harrapatu: "Ba-
genekien Ekialde Hurbileko he-
rrialdeak, izan Iran edo Arabiar 
Emirerri Batuak, kontratu ga-
rrantzitsuak sinatuko zituztela 
soilik teknologia partekatzearen 
truke, eta hiru urte daramatza en-
presak jendea bidaltzen Amurrio-
ra, OCTG lerroa aztertzeko eta ko-
piatzeko, beste herrialde batean 
eraikitzeko".

Dena den, langile honek ai-
tortzen du datu batek harridura 
sortu diola: "Amurrioko OTCG le-
rroan dozena bat lagun baino ez 
gara, hortaz, ez dakit nola eman-
go dioten 150 pertsonari lana. Iku-
si beharko da zer nolako lantegia 
egiten duten Abu Dabin".

Halaber, behargin honen iri-
tziz, konpainiaren asmoa da 
Amurrioko OCTG lerroaren pi-
sua arintzea eta bestelako proiek-
tuetara bideratzea faktoria hori, 

hidrogenora, esaterako. Gaine-
ra, bere aburuz, enpresak kon-
tratu garrantzitsu gehiago ditu, 
baina momentuz ez du ezer esan: 
"Jakin badakigu eskari oso han-
diak daudela, baina ez dute ezer 
aipatzen".

Albiste onik ez 
Enpresa batzordeko beste or-

dezkari baten ikuspegia, oro har, 
ezkorra da, arlo ekonomikoa eta 
politikoa uztartuta: "Greba hasi 
genuenean, ikusi genuen kla-
se politikoak enpresaren alde 
egin zuela. Mercedesen kasuan 
ere ikusten dugu Eusko Jaurlari-
tzak prekarizazioa babesten due-
la. Hau prozesu bat da eta albis-
tea ez da txarra soilik Aiaraldea-
rentzat, baizik eta Euskal Herri 
osoarentzat. 

"Tubacexek atzerrian zabal-
tzen ditu lantegiak hemengoei 
garrantzia kentzeko eta lan bal-
dintzak okertzeko".

Protesta Tubacexeko bulegoen aurrean. Aiaraldea.eus
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Testua 
Izar Mendiguren cosgaya

100 lagun inguru elkartu zi-
ren larunbatean Adi mendian 
(Nafarroa), gailur hori argiz-
tatzeko hitzordua jarria bai-
tzuen Aiaraldeko Gure Esku 
Dagok. Euskal Herriko eta He-
rrialde Katalanetako ekime-
na izan zen uztailaren 2koa, 
'Pirinioetako bidea' argizta-
tzea helburu. Aiaraldetik Adi 
mendira bideratu zituzten an-
tolatzaileek, eta makina bat 
jende gerturatu zen hitzordu-
ra, autobus zein ibilgailu pro-
pioetan. 

Hala, frontal zein argi fo-
kuak baliatuta, Pirinioetako 
tontorrak autodeterminazio 
eskubidearen alde lotzea izan 
zen xedea. Orotara, 91 gailur 
eta 63 gune argiztatu zituzten 

euskal herritarren artean. Pi-
riniotako bidea osatzeko, al-
diz, 300 mendi elkartu zituz-
ten. "Atlantikotik Mediterra-
neora eta Higer lurmuturre-
tik Creusera argi-lerro bat 
osatu dugu katalanek eta eus-
kal herritarrok, gure herrien 
autodeterminazio eskubidea 
aldarrikatzeko", adierazi zu-
ten Gure Esku Dagok sare so-
zialetan.

Adikoa ez zen izan, ordea, 
eskualdeko deialdi bakarra. 
Amurrion, Guk eskultura-
ren inguruan elkartu ziren 
22:15ean, ekimenari babesa 
adierazteko, eta Orozkon Kur-
tzegainetik Oderiagara bitar-
teko zatia betetzeko erronka-
ri heldu nahi zioten ordu be-
rean, baina bertan behera ge-
ratu zen egitasmoa, lainoaga-
tik.

Adi mendiko tontorra argiztatu zuten aiaraldearrek. Aiaraldea.eus

Adi tontorra argiztatu dute 
100 aiaraldearrek Gure 
Eskuren ‘Pirinioetako bidea’ 
ekimenean

Aiaraldea
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Ertzaintzaren bertsioa 
gezurtatu eta gazteen 
absoluzioa eskatu du 
GKSk Amurrion

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Soka luzea ekarri du ekaina-
ren 24ko gauean Laudion egon-
dako atxiloketak. Agerraldia egin  
zuen Aiaraldeko Gazte Koordina-
dora Sozialistak (GKS) ekainaren 
27an, Ertzaintzak emandako ber-
tsioa gezurtatu eta atzemandako 
gaztearen absoluzioa eskatzeko. 
Amurrion eskaini zuten pren-
tsaurrekoa, bertakoa baita atxi-
lotua. Dozenaka lagun bertaratu 
ziren, eta gaztearen lagunek ere 
hartu zuten hitza. 

Malen Atxa Corbellak hitz egin 
zuen lagun kuadrillaren izenean. 
Larunbatean gertatutakoa kon-
takizuna zabaldu zuen gazte lau-
dioarrak, Ertzaintzak emandako 
bertsioa gezurtatuz. “Laudion fes-
tan geundela, poliziaren patruila 
bat gure aurka oldartu zen, aitza-
kia faltsu baten pean: gutxienez 
beste 100 pertsona zeuden leku 
batean, guk polizia iraindu ge-
nuela”, azaldu zuen gazteak. Na-
barmendu zuenez, “kolpe gogo-
rrak” jaso zituzten polizien par-
tetik, “saihetsetatik gora, buruan 
jotzeko asmoa baitzuten”. 

Ondoren, giroa “baretu” zen, 
Atxaren hitzetan, baina egoe-
ra laster tenkatu zen berriz: “Er-
tzaintzaren patruila gehiago ber-
taratu ziren eta 10 ertzainek ge-
rora atxilotuko zuten gaztearen 
aurka jo zuten. Honek, izututa, 
aurrean zuena ikusirik korrika 
egitea erabaki zuen handik urrun-
tzeko asmoz. Une horretan, agen-
te guztiek gehi kalez jantzitako se-
kretek bere atzetik joatea erabaki 
zuten eta lurrera bota arte ez zu-
ten gaztea atzeman. Behin harra-
patuta, garondoan jarri zioten bo-
rra, nahiz eta mutikoak, bere bu-
rua lasterka egiteko indarrik gabe 
ikusi zuen unetik, ertzainei adie-
razi zien ez ziela inolako erresis-
tentziarik jarriko”. Behin atxilo-
keta jazota, zenbait gaztek eraba-
ki zuten Laudioko komisaldegira 
bertaratzea, eta han berriz oldar-
tu zen Ertzaintza, lagun-kuadri-
llaren arabera:  “Polizia-kordoi 
bat jarri zuten guri hurbiltzeko 
aukera ukatzeko. Baina ez ziren 
kordoira mugatu, poliziak berriz 

ere gure kontra egin zuen, eu-
ren ekintzaren argudioak eska-
tu besterik nahi ez genuen bitar-
tean. Halako batean, gutako ba-
ten aurka oldartu ziren eta inola-
ko froga barik, guztien harridu-
rarako, lehen kargan parte-hartu 
izana leporatu zioten eta polizia-
ren kontrako erasoa leporatu 
nahi diote”. 

Gauzak hala, gazteek nabar-
mendu zuten bi direla Ertzain-
tzak atzemandako gazteak, eta 
poliziek “komunikabideetara 
helarazi duten gertakarien kon-
takizun interesatua” salatu zuten, 
“gezurretan” oinarritzen dela ar-
gudiatuta. “Gertakarien bertsio 
bat zabaltzen ari dira, errepre-
sioa bultzatzen duena eta lepo-
ratzen dizkiguten kargu guztiak 
justifikatzea helburu dituena. Be-
raz, prozedura osoa bertan behe-
ra geratzea eta kide guztion abso-
luzioa exijitzen dugu”. 

GKSren irakurketa
Gazte Koordinadora Sozialis-

tako kideek, euren aldetik, “ger-
takariaren irakurketa politikoa” 
zabaldu zuten, Laudion gau ho-
rretan gertatutakoa kasu isola-
tua ez dela nabarmenduta. “Gaur-
koan salatzen ari garen gertakari 
hauek krisi kapitalistaren ondo-
rioz Estatuaren eta indar polizia-
len partetik handitzen ari diren 
adierazpen biolentoen adibide 
argiak dira”, salatu zuten GKS-
ko kideek, “burgesiak ziurgabe-
tasun egoera honetan, bere agin-
te-gaitasuna inposatzeko beha-
rra du eta zatiketa soziala area-
gotzen ari den bitartean, dizi-
plinamendua eta autoritarismoa 
indartzen ditu, tartean indar-po-
lizialak”. Horri lotuta, antolakun-
deko kideek nabarmendu zuten 
“alderdi politiko guztiek” onar-
tu dutela gastu eta aurrekontuak 
igotzea. “Politikari profesionalen 
lana errepresioa zuritu eta orde-
na burgesa legitimatzea da, euren 
pribilegioak babesteko asmoare-
kin. Argi geratu dadin, arazoa ez 
da polizia-eredua; arazoa poli-
zia eta bere klase funtzioa dira”. 
Gauzak hala, egoera horren aurka 
“borrokatu eta antolatzeko” deia 
luzatu zuten.

Euskal Herriko 
eta Herrialde 
Katalanetako 
ekimena izan 
zen larunbat 
gauekoa, 
‘Pirineoetako 
bidea’ 
argiztatzea 
helburu
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2024rako ireki nahi dute Aiaraldeko 
hiltegi berria

Uztailaren 5ean aurkeztu zuten hiltegi berri bat irekitzeko proposamena eskualdeko baserritarrek, 
eta azpiegitura Aretako Gasteiz  kaleko lursail batean kokatzeko aukera aztertzen hasi dira Laudioko 
Udalarekin. Ekimen pribatuko proiektua izango litzateke eta 10 lanpostu sortuko lituzke.

Testua Txabi
Alvarado Bañares

2024. urtean ireki nahi dute 'Oke-
lagunea', Aiaraldeko hiltegi berria. 
Asteartean egin zuten proiektuaren 
aurkezpena Laudioko Kasinoan, 
eta dozenaka lagun bertaratu ziren, 
ordezkari politiko ugari tartean. 

Iñaki Urkixo eta Jose Antonio 
Gorbeak hartu zuten hitza ekital-
dian. “2021eko uztailetik daramagu 
hiltegirik gabe eskualdean”, gogo-
rarazi zuten bi baserritarrek, baina 
gehitu zuten ez dutela egoera hori 
“ahulgune” moduan ikusten, “au-
kera” moduan baizik, “Aiaraldeko 
eta inguruko nekazal azpiegiturak 
hobetzeko”. 

Proiektuaren xehetasun esan-
guratsuenak laburbildu zituzten 
jarraian. Abereentzako hiltegia 
atontzea da planteatzen dutena, 
“ekimen pribatukoa”, baina diru 
publikoarekin ere finantzatuko 
dena. Plazaratu zituzten zenbakien 
arabera, 1,2 milioi euro baliatuko 
lituzkete apziegitura eraikitzeko. 
Horien %10a (120.000 euro) base-
rritarrek eurek jarriko lukete. %20a 

(240.000 euro) lortu nahi dute diru-
laguntza publikoen bidez, eta zati-
rik handiena (%70a, 840.000 euro) 
maileguen bidez eskuratuko luke-
te. Zehaztu zutenez, ez dute hilte-
gi hutsa eraiki nahi. “Okela zatitze-
ko linea eta izozte tunela ere jarri 
nahi ditugu, eskualdeko sektoreak 
horren beharra duela uste dugula-
ko”, zehaztu zuen Gorbeak.

Hiltegiaren balizko balan-
tze-ekonomikoa ere plazaratu zu-
ten, proiektu errentagarria dela 
frogatzeko. Zenbaki-aurreikuspen 
horien arabera, azpiegitura berriak 
1,19 milioi euro fakturatuko lituzke 
urteko, eta 157.518 euroko irabaziak 
izango lituzke. 10 langile kontrata-
tzea aurreikusi dute horretarako.

Ekimenak izango lukeen forma 
juridikoari dagokionez, fundazioa 
eratzea planteatu dute abeltzainek, 
baina nabarmendu zuten beste au-
kerak aztertzera ere irekirik daude-
la. “Proiektura batzen diren bazki-
de eta entitateen arabera erabaki-
ko da zein eredu hartu”. 

Laudioko alkatearekin bilera
Proiektuaren nolakotasunak di-

rela eta, funtsezkotzat jo zuten era-
kunde publikoen babesa izatea, eta 
baikor azaldu dira alde horretatik. 
Izan ere, asteartean bertan izan 
zuten gaiaz hitz egiteko bilera An-
der Añibarro Laudioko alkateare-
kin, eta “pozik” atera ziren, aurkez-
penean azaldu zutenez. “Alkateak 
adierazi digu aurkezpen honetara 
etortzeko asmoa zuela, baina azken 
orduko kontu bategatik ezingo zue-
la bertaratu”, zehaztu zuten bileran. 

Laudioko Udalak Aretako Gas-
teiz kalean duen lursail bat azter-
tzen ari dira hiltegiaren balizko ko-
kaleku gisa. Aurreratu zutenez, al-
kateak begi onez ikusi du espazio 
hori erabiltzea, baina nabarmen-
du zuten oraindik ez dagoela ezer 
zehaztuta, eta ez dutela baztertzen 
eraikina Aiaraldeko beste edozein 
herritan kokatzea. 

2024rako irekita
Hiltegia ireki arteko kronogra-

ma ere aurkeztu zuten Kasinoan. 
Proiektua aurkeztea eta webgunea 
(www.okelagune.eus) irekitzea 
izango da lehen pausoa. Jarraian 
ekingo diote bazkideak bilatu eta 

proiektua definitzeari, eraikun-
tza proiektua enkargatu ahal izate-
ko urtearen amaierarako. 2023ko 
lehen seihilekoa baliatuko lukete 
obren baimenak eskuratu, eraikun-
tza-enpresa kontratatu eta funda-
zioa abian jartzeko. Bigarren seihi-
lekoan, aldiz, obrak hasiko lirateke, 
eta hiltegiaren gerentziaren hauta-
keta prozesua era abiatuko lukete. 

Modu horretan, eraikuntza-la-
nak 2024. urtearen lehen zatian 
amaitzea espero dute, urte horren 
amaieran azpiegitura abian jarri 
ahal izateko. Helburua: 2025. ur-
tean hiltegia %100ean lanean ego-
tea. 

Isurketen afera
Hiltegi berriak isurketarik era-

gingo lukeen galdetuta, abeltzai-
nek ziurtatu zuten azpiegitura ire-
kitzeko funtzionamendu lizentzia 
eskuratuko dutela, eta horren ara-
bera jardungo dutela beti. Horri 
lotuta, sortzen dituzten hondaki-
nak berrerabiltzeko asmoa plaza-
ratu dute, isurketa erabat murriz-
tuta. “Tripek sortzen duten meta-
noa ura berotzeko baliatu daiteke, 

eta beste hainbat hondakin balia-
garriak dira baita ongarria sortze-
ko ere. Ekonomia zirkularra susta-
tu nahi dugu horrela”. 

Bukatzeko, proiektuaren susta-
tzaileek argitu zuten egitasmo ho-
nek ez duela zerikusirik Enkarte-
rrietan eraikitzea planteatzen zen 
azpiegiturarekin. “Guk Aiaraldean 
hiltegi bat irekitzea dugu helburu. 
Ildo horretan, elkarlanean gabil-
tza Urduñan eraiki nahi den he-
gaztien hiltegiaren egitasmoare-
kin, bi proiektuek elkar elikatzen 
dutelako”. 

'Okelagune' egitasmoa “behar” 
batetik sortu dela nabarmendu 
zuten abeltzainek. “Hiltzen ari den 
kultura eta mundu baten oinorde-
koak gara”, aldarrikatu du Urkixok. 
“Azken bost urteetan Europan ba-
serri txiki bat desagertu da bi minu-
turo. Desagertze horretan berezi-
ki zaurgarriak izan dira bost hekta-
rea baino gutxiagoko baserriak, eta 
bereziki zaurgarriak emakume bat 
buru izan dutenak. Baserri horiek 
guztiak dira burura etortzen zaizki-
gunak tokiko eta kalitatezko elika-
dura batean pentsatzen dugunean”. 

Dozenaka lagun bertaratu ziren aurkezpenera. Aiaraldea.eus
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herriz herri
Orozko Amurrio

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

Orozkoko EH Bilduk Ibaion-
do parkeko bankuak margotu 
zituen iragan ekainaren 28an, 
Sexu Askapenerako Nazioar-
teko Egunaren testuinguruan. 
LGBT+ pertsonen eskubideen 
alde borrokan ari diren guz-
tiak omendu nahi izan zituen 
koalizio abertzaleak.

Ekainaren 30ean, ordea, 
bankuei eraso egin zieten eze-
zagunek, pintura beltzarekin 
estaliz. EH Bilduk gogor salatu 
du ekintza eta "eraso transfo-
bo eta homofobo bezala" kali-
fikatu du. "Honelako gertaka-
riek argi erakusten dute orain-
dik egiteko asko dagoela. Ho-
nen aurrean, Orozko LGBT+fo-
biarik gabeko herri bat izateko 
lanean jarraitzeko gure kon-

promisoa adierazi nahi dugu. 
LGBT+fobiak ez du lekurik, 
ez Orozkon, ez inon", adierazi 
dute igorritako oharrean.

Bide horretan, ekainaren 
28an aldarrikatutakoan be-
rretsi da udal taldea, eta pro-
posatu du herriko LGBT+ per-
tsonen bizitzen gaineko diag-
nostikoa egitea eta honetan oi-
narritutako ekintza plan inte-
gral bat abiatzea.

Eraso homofobo eta transfoboa Orozkoko Ibaiondo parkean margotutako bankuei. Aiaraldea.eus

Eraso egin diete LGBT+ 
pertsonen eskubideen alde 
Orozkon margotutako bankuei

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

Jesuri mendiaren inguruan 
Green Capital Development 
enpresak eraiki nahi duen La-
rragorri parke eolikoaren aur-
ka azaldu da Orozkoko Udala. 
Proiektua behin-behinean ge-
ratzeko eskatzen zuen mozioa 
aurkeztu zuen Adie udal taldeak 
ekainaren 22ko Udal Osoko Bil-
kuran, eta EH Bilduren babesa 
jaso zuen testuak. Gauzak ho-
rrela, tokiko erakundeak eskae-
ra zuzena egin dio Eusko Jaurla-
ritzari: oraindik hastapenetan 

dagoen proiektua etetea. Udal 
Gobernuak orozkoarren iritzia 
jasotzeko konpromisoa adiera-
zi du, 2011an egin bezala. Urte 
horretan Guascor S.A. enpresak 
zortzi aerosorgailu jarri nahi zi-
tuen energia elektrikoa sortze-
ko. Herritarren mobilizazioak 
eta kaltetutako Laudioko, Amu-
rrio eta Orozkoko udalen aur-
kakotasunak, ordea, proiektua 
gelditzea lortu zuten. Oraingo 
honetan ere, ateak zabaldu diz-
kiote bide hori jorratzeari.

Bost aerosorgailu Jesurin
Eusko Jaurlaritzaren onarpe-

na jaso ostean, Green Capital 
Development enpresak abian 
jarri du Jesurin bost aerosorgai-
lu instalatzeko prozesua. Due-
la hilabete aurkeztu zuten lehe-
nengo ingurumen-inpaktu az-
terketaren zirriborroa, eta to-
kiko erakundeei dagokie orain 
txostenaren gaineko aurretiaz-
ko kontsultak egitea.

Txostenak aurreratu duenez, 
200 metroko altuera izango du-
ten aerosorgailuak jarriko di-
tuzte, eta bost hilabeteko epean 
aurreikusi dute instalazio guz-
tia eraikitzea, behin proiektuak 
behin betiko onarpena jasota.

Larragorriko parke eolikoaren 
proiektua etetea eskatu du 
Orozkoko Udalak

Lanuzteak egingo dituzte 
Megatech enpresan 
irailetik aurrera, langile 
gehienen babesarekin

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Megatech enpresako lan hi-
tzarmen berriaren negoziazioa-
ren testuinguruan, sindikatuek 
hautua hartu dute irailean lanuz-
teak deitzeko. Hala izan da ekai-
naren 30ean egindako galdeketa-
ren ondoren. Bozketan enpresa 
batzordeak itaundu zien behar-
ginei bideragarri ikusten duten 
presio neurriak abiatzea negozia-
zioaren blokeoa apurtzeko.

181 langiletik, 135ek begi onez 
ikusi zuten egitasmoa eta aldeko 
botoa eman zuten. 14 behargin 
azaldu ziren horren aurka, eta 
beste 32k abstentzioaren bidea 
hartu zuten. Enpresa batzordeak 
eskertu egin zuen langileen par-
te hartzea, handia izan baitzen.

Sindikatuek mobilizazioetara 
joko dute lan hitzarmenaren ne-
goziazioan ez dutelako lortu zu-
zendaritzaren aldetik nahi zu-
ten konpromisoa erosmen ahal-
mena ez galtzeko. Kontrara, Me-
gatecheko agintariek eskatu die-
te, besteak beste, egun gehiago 
behar egitea urtero, enplegua 
erregulatzeko espedientea sar-
tzea indarrean edota adostutako 
kaleratzeak sustatzea.

Sindikatuek gogoratu dute in-
flazioa kontroletik kanpo dagoe-
la eta enplegua erregulatzeko es-
pedienteak jasan eta gero, euren 
aldarrikapen nagusia dela eros-
men ahalmena ez galtzea. Hala-
ber, zuzendaritzari leporatu dio-
te kudeaketarako gaitasun falta, 
mikrotxipen horniketa berma-
tzeko, besteak beste.

Artziniega
Skate parkea eraikiko 
dute Artziniegan

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Datozen hilabeteetan eraiki-
ko dute azpiegitura berria Ar-
tziniegan, Joseba Vivanco alka-
teak aurreratu duenez.  "Azken 
egunetan baieztatu digutenez, 
48.000 euroko diru-laguntza ja-
soko dugu skate gunea eraiki-
tzeko La Barcena kirolgunean", 
erantsi du. 

Garabide laguntza progra-
maren baitan aurkeztu zuten 

proiektua, eta aurten gauzatze-
ko asmoa dute: "Inbertsio guztia-
ren zenbatekoa 100.000 eurokoa 
da, aparatodun espazioa eta bowl 
edo bainera eremuak barne". 

Udalak, bere aldetik, 52.000€ 
bideratuko ditu egitasmora, di-
rulaguntzatik falta den diru za-
tia bere gain hartuta. Gobernu-
buruak sare sozialetan adiera-
zi duenez, datozen asteetan li-
zitatuko dute proiektua, obren 
exekuzioari lehenbailehen hel-
tzeko.

La Barcena kirolgunean jarriko dute azpiegitura. Aiaraldea.eus
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Urduña

herriz herri

Arrankudiaga-Zollo

#UdariKlik
Udako argazki lehiaketa 2022

Kategoriak eta sariak
· AIARALDEA Laudioko Fabrik tabernan 2 lagunentzat afaria.

· MUNDUA Ondarruko Arrigorri aterpetxean 2 lagunentzako gaua eta gosaria.

Parte hartzeko 3 modu
1. Sare sozialetan @aiaraldea #udariklik aipatuta 
2. Whatsapp edo Telegramez argazkia, esaldia eta izen-abizenak bidalita
3. Emailez: erredakzioa@aiaraldea.eus helbidera bidalita argazkia, esaldia, egilearen 
izen-abizenak eta telefonoa. 

* Nahi beste argazki bidali daitezke. Argazkiarekin batera esaldi bat bidali behar da (lekua eta 
kategoria ere zehaztu, ahal dela).

Irabazleak
Webguneko erabiltzaileek 
erabakiko dituzte boto bidez 
(Irailaren 26an jakinaraziko 
dira saridunak)

Bozketa fasea 
IRAILAK 19-25

Lanak aurkezteko epea 
IRAILAK 18

www.aiaraldea.eus

Babesleak:

Zenbait berrikuntzekin dator aurtengo 
Basakoetxeko erromeria

Testua
Aimar Gutierrez Bidarte

Beaskoetxeko baselizan el-
kartuko dira datorren uztaila-
ren 10ean Arrankudiaga eta Zo-
lloko bizilagunak, ohiko erro-
meria ospatzeko. 10:00etan piz-
tuko dute jai-eguneko lehenen-
go suziria, mezari bide emateko. 
12:00etan, aldiz, haurrentzako 
ohe elastikoak irekiko dituzte.

Gastronomia nagusi
Pandemiak bi urtez eten du 

herrian urte luzez antolatu izan 
den ospakizuna, baina aurten-
go edizioa berritasunekin dator: 
patata trotilla eta paella txapel-
ketak antolatu ditu Arrankudia-
gako Gizarte Etxeak.

Paella lehiaketarako izen ema-
tea 12:30etan irekiko dute , eta 
lapikoak 14:00etan entregatu 
beharko dira. "Gutxienez zor-
tzi lagunentzako lapikoak izan 
beharko dira, eta zaporea arro-
zaren puntua eta itxura balora-
tuko dira" azaldu dute antola-
tzaileek.

Herriko haurrek patata tor-
tilla txapelketan parte hartze-
ko aukera izango dute. Kasu ho-
netan ere 12:30etan egingo dute 
izen ematea, eta tortillen entre-
ga 14:00etan egin beharko da.

Epai-mahaiak irabazleak eba-
tzi ostean herri bazkaria egin-
go dute. Antolakuntzak mahaiak 
eta aulkiak jarriko ditu eskura 
"kozinatutakoa elkarrekin dis-
frutatzeko".

15:30etan, aldiz, erromeria ha-
siko da, eta 18:00etan agurtuko 
dute jai-giroa.

‘Ostegun musikalekin’ 
bustiko dute uda Urduñako 
igerilekuetan

Testua
Txabi Alvarado Bañares

Hasi dira Urduñako igerile-
kuetako ostegun musikalak. 
Ostegunean egin zuten ema-
naldia. Hain zuzen, Mihailobic 
& Abi taldea aritu zen gunea gi-
rotzen. Bikoteak elektroswing 

estiloarekin zipriztindu zituen 
ikus-entzuleen belarriak. Iraila-
ren 18ra arte egingo dituzte kon-
tzertuak igerilekuetan, adierazi 
dutenez: "Eguraldi txarragatik 
ostiralera atzeratu genuen ekai-
naren 30eko emanaldia". Dena 
den, aurrera begira ere eskain-
tza oparoa prestatu dute.

Aiara
Berdintasunaren eta 
aniztasunaren aldeko 
murala margotu dute 
Lantenon

Testua
Txabi Alvarado Bañares

Aiarako hamabost herritar 
batu ziren Lantenoko Esko-
la Zaharren jolastokian sexu 
eta genero berdintasunaren 
eta aniztasunaren aldeko mu-
rala koloreztatzeko, Udaleko 
Berdintasun Zerbitzuaren eta 

Lantenoko Administrazio Ba-
tzarraren elkarlanari esker.

 Artista batek gidatu zuen 
prozesua eta herritarrek mar-
gotu dute. Lanaren ostean, ha-
maiketakoa hartu zuten elka-
rrekin. 

Aiarako Udalaren asmoa da 
ekintza hau bestelako Adminis-
trazio Batzarretan ere egitea.

Lantenoko eskolan margotu zuten murala. Aiaraldea.eus
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Testua 
Aitor Aspuru Saez

Nola bukatu zenuen Nafa-
rroan laguntzen suteen kon-
tra, Laudion izanda lanpos-
tua?

Esan zuten jendea behar zu-
tela, suteak oso handiak zire-
lako, eta boluntario joan ginen 
gehienak. 

Ez bakarrik Arabatik, baita 
Gipuzkoatik eta Bizkaitik ere. 
Horrela izan zen.

Zer topatu zenuten?
Agintaritza postu aurrera-

tura Iritsi bezain pronto, non 
nagusi guztiak ari ziren dena 
antolatzen, Erreniegara bida-
li gintuzten eta han ibili gi-
nen. Aurreko egunean sutea 
egondako lekuetan ura bota-
tzen, ez berpizteko.  Zonalde 
batean amaitzean, beste bate-
ra mugitzen ginen. Izan ere, 
dena zegoen kiskalita. Edono-
ra begiratuta ere, dena ikusten 
zen beltz.

Zenbat denbora egon zinen?
Hemen 07:30ean geratu gi-

nen eta han 20:30ak aldera bu-
katu genuen eta itzuli ginen.

Horrelako suteak ikusi di-
tuzu zure lan esperientzian?

Ez, inoiz ez dut hain sute han-
dirik ikusi, ezta horrenbeste 
jende lanean, hainbat zerbi-
tzuetakoak. Lehen aldia izan 
da, alegia. Eta ez zen nire kasua 
bakarrik, denbora pilo lanean 
egon den jendeak ere ez zuen 
aurretik horrelako suterik iku-
si. Esaterako, nafarrek lehen-
biziko aldiz ikusi zuten hain 
sute handia, hainbat lekutan 
aldi berean, nagusiek barne.

Zer nolako giroa izan zenu-
ten?

Oso ona. Beste zerbitzuekin 
arazorik ez eta Gurutze Gorri-
ko kideek ogitartekoak eta eda-
ria ekarri zizkiguten. Oso ondo 
egon ginen, lanera joan ginen, 
baina giroa aparta izan zen.

Zer nolako esperientzia izan 
da, oro har?

Lanaren aldetik asko ikasi 
dut, batez ere, larrialdi hain 
handi eta zabalean bakarrik 
egiten diren prozedurak iku-
si ditut. Lan gogorra izan da, 
egun osoa gora eta behera ibi-
li ginelako mendian, baina oso 
polita, Nafarroako jendea la-

gundu genuelako. Hango he-
rrietako jendeak eskertu zi-
gun laguntzea eta Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Nafarroako 
suhiltzaileekin oso giro ona 
izan genuen. Materiala eskain-
tzen genion elkarri arazo ba-
rik eta jende oro zegoen lagun-
tzeko prest. Guk Langraitzetik 
eraman genituen materiala eta 
ibilgailuak. Oro har, polita be-
zain gogorra izan da. Hektarea 
pilo erre dira, etxeren bat ere, 
baina horren aurrean ikusi dut 
jende guztia laguntzeko prest 
eta ez bakarrik suhiltzaileen 
artean. Izan ere, hango herri-
tarrek traktoreekin sekulako 
lana egin zuten, ura atera zu-
ten etxeetatik, denak zeuden 
prest. Oso hunkigarria izan da.

Zerk harritu zintuen gehien 
Nafarroan?

Hara iritsi gabe, bidean, erre 
usaina zen nagusi eta gero han 
edonora begiratuz gero, dena 
zen beltza. Hemen izan ditugu 
suteak basoetan, jakina, ikusi 
ditugu toki erreak, baina han 
hainbat kilometro zeuden kis-
kalirik. Dena beltz. Alde horre-
tatik gogorra eta hunkigarria 
izan da.

Laudio

Nafarroako suteak itzaltzen aritu da Ibinka Perez .  Aiaraldea.eus

“Nafarroan ikusi dut lehen 
aldiz nire bizitzan hain 
sute handia”

herriz herri

IBINKA PEREZ ROJO (Gasteiz, 1991) LAUDIOKO 
PARKEKO SUHILTZAILEA DA ETA BESTE LAU LANKIDEREKIN 
PARTE HARTU ZUEN NAFARROAN EGONDAKO LARRIALDIAN, NON 
HAINBAT HEKTAREA ETA ZONALDE ERRE ZIREN. 

Azken urteotan maiz ikusi dut prentsan, baita kalean entzun ere 
'Españica' etxeaz aritzea. Eta guztietan penatuta ibili naiz nolabait, 
gure herria eta herriko toponimoak ez ezagutzeak zelako ondorio 
tristeak izaten dituen ikustean.

Honako kasu honetan jakin beharko genuke, Laudion ez dela izan 
sekula izen hori izan duen etxerik. Aipatu etxeak, San Inaziori erai-
kiriko baselizaren ondoko etxe horrek, oso oker ez banago 'Ugarte 
txikerra' edo izan du izena beti.

Zertan dator, bada, etxe honen izendapen moderno hori?
Ugarte txikerra etxean orain gutxira arte 'Españica' goitizena 

zuen gizon bat bizi izan da. Goitizena munduko bigarren gerlan 
Espainiako 36ko golpistak Hitlerri laguntzeko bidalitako dibisioan 
ibilitakoa zelako jarri omen zioten.

Hortaz, 'Españica-ren etxea' omen zena, bertoko kazeta batean, 
bapatean 'Españica etxea' bilakatu zen. Eta hortik orokortu bide da 
okerra batetik bestera errepikatu delarik.

Desagertua da etxea dagoeneko. Otoi, ez hasi orain sortuko den 
orubeari 'Españica' deitzen. 'Espainia txikerra' barik, gure 'Ugarte 
txikerra' baita.

EUSKARA IRAKASLEA
NATXO URKIXO

Ugarte txikerra

Indusketa arkeologikoak 
egiten ari dira Gardeako 
Santa Kruz baselizan

Testua 
Aimar Gutierrez Bidarte

Indusketa arkeologikoak egin-
go dituzte Gardeako Santa Kruz 
baselizaren inguruan. Hiru ar-
keologia teknikarik eta bolunta-
rio gazte talde batek aurrera era-
mango dituzte indusketak eta, 
aurreratu dutenez, uztailaren 
4tik 12ra luzatuko dira lanak."-
Laudioko ondare historikoa ba-
lioesteko eta ikusarazteko hel-
buruarekin" sustatu du Udalak 
ikerketa. 

Arkeologo-taldeak zundake-
tak, indusketa-lanak, erregistro 
grafikoa eta fotografikoa, plani-
metriak eta ager daitezkeen ma-
terialen inbentarioa egingo ditu, 
eraikinaren kanpoaldean zein 
barrualdean.Baselizak historia-
ko hainbat unetan izandako oku-

pazioa ezagutu nahi dute indus-
keten bidez. Izan ere, udalerri-
ko eraikin erlijioso zaharreneta-
rikoa da. 

964. urteko dokumentu batekin 
zerikusia izan dezaketen egitu-
razko elementu eta materialak 
aurkitzea espero dute arkeolo-
goek. Dokumentu horretan, Gar-
dean San Victor eta Santiagori es-
kainitako tenplu bat dagoela ai-
patzen da, baita baselizatik gertu 
dagoen Gardeagotxi izeneko he-
rrixka baten existentzia ere. 

“Lan horiekin, Laudioko histo-
ria ezagutu eta arakatu ahal izan-
go dugu. Baseliza honen eta X. 
mendean izan zen tenpluaren ira-
ganari buruzko aztarnak berres-
kuratzea espero dugu, eta Laudio-
ko antzinako populazioa hobeto 
ulertzea”, adierazi du Juanjo Hi-
dalgo arkeologoak.



9AIARALDEA #165 2022ko uztailaren 7a

elkarrizketa

Testua eta argazkia 
Txabi Alvarado Bañares  

El Conquistador del fin del mundo saioaren aurtengo 
edizioan parte hartu duzu. Nola bururatu zitzaizun zure 
burua aurkeztea?

Duela 8 urte Telecinco kateko ‘¿Qué harias por tus hijos?’ 
reality-an hartu nuen parte. Kiderren lan egiten nuen, 
eta enpresak ateak itxi zituenean langabezian geratu 
nintzen. Orduan, lagun batek esan zidan bazegoela 
telebista saio bat banatuta zeuden eta seme-alabak zituzten 
bikoteen bila zegoena. Proba fisikoak ere zeuden saio 
horretan, baina ez ‘El Conquis’-ekoak bezalakoak. Nire 
bikotekide ohia eta ni bertara joatera animatu ginen eta 
irabaztea lortu genuen. 100.000 euroko saria jaso genuen. 
Programak urtebete baino ez zuen iraun. Hasieran 
bazituen ikusleak, baina gero beherantz jo omen zuen, 
ez dakit zergatik. 

Orduan bazenuen esperientzia reality-etan.
Bai. Betidanik gustatu zait ‘El Conquis’ saioa ikustea. 

Nire burua gai ikusten nuen finalera heltzeko, gutxienez. 
Lagun batekin hitz egitea nuen buruan, casting-ak egin 
gabe sartu ahal izateko, jada apur bat “ospetsua” nintzela 
probestuta (lehenago beste reality-an parte hartu nuelako). 
Baina urteak aurrera doaz, eta azkenean erabaki nuen 
nire burua zaindu eta kirola egiten hastea. 53 urterekin 
hasi nintzen entrenatzen, eta 54 urte bete berri nituela 
joan nintzen saiora. Frogatu nahi nuen nagusiak garenak 

ere indartsu gaudela oraindik, eta gai garela gazteekin 
lehiatzeko. 

Zer nolako entrenamenduak egin zenituen?
Amurrion egiten dut lan, lanaldi zatituan. 13:30etan 

atera eta 15:00etan sartzen naiz berriz. Tarte libre hori 
baliatu nuen entrenatzeko. Ordubetez korrika egiten hasi 
nintzen, egunero. Hasieran 3-4 kilometro egiten nituen, 
baina gero maila igotzen joan nintzen, 8 kilometro 
egiteraino. Flexioak egiteari ere ekin nion. 12 egiten hasi 
eta 50 burutzen amaitu nuen. Indartsu nengoen. 

Crossfit klub batera ere jo nuen, bestelako ariketak 
probatzeko, baina matrikula egitea eskatzen zidaten. Nik 
oraindik ez nekien saiora joango nintzen edo ez.

Zer da hautaketa prozesuan gehien balio duena?
Sasoian egon behar duzu, baina garrantzitsuagoa da 

lotsarik ez izatea eta kamaren aurrean moldatzen jakitea. 
Indartsu bazaude baina ez baduzu hitz egiten ez zaituzte 
hautatuko. Aireportura iritsi ginenenean eta lehiakideok 
elkar topo egin genuenean bazirudien betidanik ezagutzen 
genuela elkar, sekulako konfiantza giroa zegoen. Gero 
egin zituzten taldeak, koloreka, eta adiskidetasun handia 
garatu genuen, familia batean egongo bagina bezala. 
Asko maite izan dugu elkar. 

Hautaketari dagokionez, bideo bat egin behar duzu 
lehenbizi, zure burua aurkeztuz. Ondoren, elkarrizketa 
egin zidaten. 3.000-4.000 pertsona inguru aurkezten dira, 
baina denak ez dira elkarrizketa-fasera igarotzen. Ni lasai 

ASTELEHENEAN AMAITU ZEN EL CONQUISTADOR DEL FIN DEL MUNDO 
TELEBISTA SAIOAREN 18. EDIZIOA. PEDRO MARTINEZ TELLEZek (Laudio, 1967) 
BERTAN PARTE HARTU DU, ETA ESPERIENTZIA NOLAKOA IZAN DEN 
KONTATU DIO AIARALDEA KOMUNIKABIDEARI

Irakurri elkarrizketa osorik 
Aiaraldea.eus atarian

“Esperientzia ona izan da ‘El 
Conquis’-en parte hartzea, 
baina baita oso gogorra ere”

iritsi nintzen bertara. Txema Montoyarekin egon nintzen 
bertan, saioaren zuzendariarekin. Esan zidaten elkarrizketak 
3-5 minutukoak zirela normalean, baina nik ordu erdi 
eman nuen berarekin hitz egiten! Horrelakoak dira 
reality-ak: hitz egin behar duzu, atsegina izan, alaia... 
Denetarik eskatzen dizute: dantza egitea, abestea... ez 
bazara ondo moldatzen kanpora zoaz segituan.

Handik lau hilabetera esan zidaten hautatua nengoela, 
baina “ordezko” gisa. Hainbat pertsona hartzen dituzte 
erreserba moduan, parte hartzaileetako batek arazoren 
bat izanez gero berehala ordezkatu ahal izateko. Hori 
gertatu zen: beste elkarrizketa bat egin zidaten eta esan 
zidaten hautatua nengoela. Pozez zoratzen nengoen, ‘El 
Conquis’-era nindoan! Banekien esperientzia gogorra 
izango zela, baina horren gogorra...

Uste baino gogorragoa izan da?
Esperientzia ona izan da, baina oso gogorra. Goizeko 

lauretan hartu genuen Bilbotik Madrilerako hegaldia. 
Bertan beste lau orduz egon ginen itxaroten, Dominikar 
Errepublikara bidaiatzeko. 9 orduko bidaia izan zen, 
infernu hutsa. Saioa grabatzen den irlan ez dago hotelik 
ez ezer, zomorroak baino ez daude, eta sekulako ziztadak 
egiten dituzte. Hori da gehien sufritu dudana, nik uste. 

Bost egun iraun ditut jan gabe, ur andana edanez. 
Kokoak ere jaten genituen. Esaten ziguten asko ez hartzeko, 
beherakoa eragin ahal dutelako, baina nik berdin berdin 
hartzen nituen. 

Oso ezberdina da telebistan ikusten dena bertan bizi 
zenutenarekin alderatuta?

Nik bizi izan nuena kontatuko dizut. Bertara iritsi 
ginenean hotel batera joan ginen, eta gero ontzian eraman 
gintuzten irlara. Halako batean Julian Iantzi agertu zen 
ontzi batean eta saiora ongi-etorria egin zigun. Uretara 
bota behar izan ginen irlara iristeko. Ekipaia eramaten 
uzten ziguten, baina nola eramango genuen maleta 
igerian? Dena utzi genuen atzean. Irlara iristen azkena 
arazoekin hasten zen, duelu batera joan behar zelako. 
Iritsi bezain laster hasi ginen probak egiten.

Telebistan ikusten den iritsiera ikusten den bezala 
gertatu zen orduan. 

Hori da. Normalean iritsi bezain laster osatzen dituzte 
taldeak. Baina aurten jende gehiago hartu dute, eta 
kaleratzeekin hasi arte ez dituzte taldeak osatu. Horregatik, 
lehen probak denok elkarrekin egin genituen. Hirugarren 
gauean neskak zein mutilak batu gintuzten, eta denak 
batera aritu ginen lehian. Irabazten zuenari motxila bat 
ematen zioten janariarekin: latak baino ez, ez pentsa 
sekulako mokadurik zegoenik! Mutilen artean Iban 
izeneko bat gailendu zen, eta Julianek bi sari eman zizkion 
aukeran: janaria edo sua egiteko oinarri bat. Berak 
bigarrena aukeratu zuen. Horregatik, lehen egunetan 
eroso egon ginen suarekin.  Horrela igaro genituen lehen 
bost egunak. Orduan osatu ziren taldeak, eta ni gorrira 
eraman ninduten, indartsu guztiekin. Ni ere indartsu 
sumatuko ninduten, ez dakit (barreak). 

Nolakoa zen grabaketa prozesua?
Egunaren %70an izan genituen kamarak inguruan, eta 

beste %30an ez. Gure artean hitz egiten genuen eta 
kamerak, bitartean, gure inguruan aritzen ziren, egunerokoa 
grabatzen. Batzuetan, giroa lasai zegoela ikusten bazuten, 
galderaren bat egiten ziguten, gu horri buruz hitz egiten 
hasteko. Grabatzen dena eta telebistan agertzen dena 
nahiko antzekoa da, baina badaude aldaketak, interesatzen 
zaiena ateratzen dute. 

El Conquistador del fin del mundo telebista saioaren 18. edizioan izan da Pedro Martinez.  El Conquistador del Find el Mundo
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Ogasunari milioi bat euro baino gehiago zor dioten enpresen zerrenda plazaratu dute Arabako 
eta Bizkaiko Foru Aldundiek. Aiaraldeko hiru enpresa eta enpresari bat agertzen dira bertan.

erreportajea

6,48 milioi euroko zorra dute 
Aiaraldeko lau enpresek 
ogasunarekin

Testua Txabi
Alvarado Bañares

Nobedaderik ez ogasunareki-
ko Aiaraldeko zordun handien 
zerrendan. Azken urtean ez da 
eskualdeko enpresa berririk 
sartu, eta zeuden lauretatik bat 
bera ere ez da atera. Hori bai, 
gero eta gehiago da Bizkaiko eta 
Arabako Foru Aldundiei zor die-
ten dirua, zorra handitzen bai-
toa urteek aurrera egin ahala. 

Somolsa Sociedad de Mate-
riales Orduña Laboral SAL en-
presak ditu zenbaki gorrie-
nak: 2.453.286,37 euro zor diz-
kio estatuari (iaz 2.425.556,28 
euro zor zituen). Eta ez du diru 
hori inoiz itzuliko: 2004. urtean 
itxi zituen ateak, eta ordainke-
tak etenda diru orduz geroztik. 

Gaur egun, Sabadell bankua eta 
Elkargi fi nantza-entitatea dira 
fabrikaren lursailaren jabeak. 
Gainera, eraikinaren zati han-
di bat behera erori da aurten, 
lapurrek metalezko estruktu-
raren hainbat zati eraman di-
tuztelako. 

Antzeko egoeran dago Mur-
gako Recuperación de Mate-
riales Industriales S.A. enpre-
sa (Remai laburduraz ezagu-
na). 36 behargin zituen, baina 
itxita dago une honetan, hartze-
kodunen lehiaketan. Bi urte da-
ramatza ogasunaren zerrendan 
agertzen. 1.123.409,52 euro zor 
zituen iaz, eta 1.158.380,74 zor 
ditu orain. 

Ezberdina da BM & Alessio In-
vestments SL enpresa uniper-
tsonalaren egoera. Iaz batu zen 

Arabako Foru Aldundiaren ze-
rrendara, eta 1.031.900,45 euro-
ko zorra du pilatuta une hone-
tan. Duela 12 urte sortu zen en-
presa, 3.016 euroko kapital so-
zialarekin, eta Saratxoko po-
ligonoan du egoitza soziala. 
Akzioen salerosketara dedika-
tzen da eta Eduardo Alessio Al-
ves da administratzaile baka-
rra.

Berezia da baita ere Ruben 
Bravo Gonzalezen kasua. En-
presari horrek 1.840.075,08 euro 
zor ditu dagoeneko,  iaz baino 
87.081,41 euro gehiago. 

Lau enpresa ditu Bravok bere 
izenean: Iridytrio S.L, Platino-
rumba S.L, Activos por impues-
tos diferidos S.L eta Agricola 
Nini S.L. Lehen hirurek Laudio-
ko Jose Mardones kaleko etxe-

bizitza batean dute egoitza fi s-
kala. Laugarrena, aldiz, Kanta-
briako Valdeolea herrian dago. 
Dena dela, guztiek dute antze-
ko ekonomia-jarduna: higiezi-
nen eta aktiboen salerosketa. 

8 milioi euroko zorra
Bukatzeko, ezin da aipatu 

gabe utzi SPM del monte S.A-
ren kasua. Enpresa hori ez da 
Aiaraldekoa berez, baina 1.411 
metro karratuko pabilioi in-
dustriala zuen Urduñan. Espa-
zio hori enkantean atera zuten 
2003. urtean, konpainia likida-
tu zenean. Ordutik hona, beti 
agertu da sozietatea ogasuna-
ren zerrendan, eta bere zorra 
handituz joan da urtez urte, 8 
milioi euroen langa gainditze-
raino.

Nobedaderik ez 
ogasunarekiko 
Aiaraldeko 
zordun handien 
zerrendan. 
Azken urtean ez 
da eskualdeko 
enpresa 
berririk sartu, 
eta zeuden 
lauretatik bat 
bera ere ez da 
atera

Duela hilabete batzuk erori zen Somolsa enpresak teilatua.  Aiaraldea.eus

Alvarado Bañares
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argazki erreportajea

Sanpedropekoekekin batera 
lehertu da Aiaraldeko udako 
jaietako lehen suziria

Bi urteko etenaren ostean, Laudioko jai kuadrillek egun osoko egitaraua prestatu zuten uztailaren 
2rako. Ohikoan bezala, sukalki txapelketa eta iluntzeko musika eskaintza izan ziren protagonistak.

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Itzuli dira Sanpedropeko 
jaiak Laudiora. Ekaineko az-
ken asteburuan edo uztailaren 
lehenbizikoan antolatzen ditu 
Jaiak Koordinakundeak, eta 
aurten ere ez dute hutsik egin.

Uztailaren 2an, goizean goi-
zetik, makina bat lagun talde 
hurbildu ziren Aldai plazara, 
sukalkia prestatzeko. Festeta-
ko jantziak eta giro beroa izan 

ziren nagusi goiz osoan zehar. 
Izan ere, jai kuadrilek -euren 
jantzi eta guzti- kaleak hartu 
dituzten lehenbiziko ekintza 
izan da honakoa, koronabiru-
sak eragindako pandemiaren 
ondotik.

Egun osoko egitaraua pres-
tatu zuten horretarako. Goi-
zean zehar gastronomia txa-
pelketak hartuko zuen pro-
tagonismoa, baina 11:00etan 
buruhandien kalejirak alai-
tu zituen kaleak Galtzagorri 

kultur taldearen eskutik. Ki-
rikiñok tailerrak prestatu zi-
tuen jarraian.

Epaimahaiak sukalki txa-
pelketako irabazlea iraga-
rri ostean, bazkari herrikoia 
egingo zuten parte hartzaile 
guztiek batera, eta bingoak gi-
rotuko zuen  bazkalostea.

Gaua girotzeko, berriz, Err-
ku erromeriak jo zuen Aldai 
plazan, eta Azkenakfy musi-
ka emanaldiak eman zien bu-
kaera eguna borobilari.
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elkarrizketa
Testua Aitor 
Aspuru Saez

Ekainaren amaieran Espainiako 
Xake Txapelketan egon zara 
Euskadi ordezkatzen, nolakoa 
izan da esperientzia?

Islan izan da eta oso ondo pasa 
dut. 5. postuan geratu gara eta 
emaitza oso ona izan da Euskadiko 
Selekzioarentzat, oro har 10. 
s a i l k a t z e n  b a i t a .  I a z 
azkenaurrekoak.

Iaz bezala, oso esperientzia ona 
izan da. Sei neska eta sei mutil 
joan  gara,  h iru  kategor ia 
bakoitzean, eta denok egon gara 
hotel berean. Partidak delegatu 
batekin prestatu ditugu, gero 
jokatu dugu eta arratsalde batzuk 
libre izan ditugu. Egia esanda, 
udaleku baten antzekoa da, baina 
xakean. Lagunen artean egon 
gara, hondartzara joateko tartea 
izan dugu eta ondo pasa dugu, 
baina jokatu dugu eta hori da 
garrantzitsuena.

Esperientzia oso polita izan da, 
sailkapena aintzat hartuta, are 
gehiago. Horrez gain, jende ugari 
ezagutu dugu, leku askotakoak, 
adibidez, Andaluziakoak. Hotela 
beteta zegoen eta otorduetan 
denok egon gara batera. Lan 
handia egin eta gero oparia izan 
da.

Duela gutxi Laudion egindako 
Euskadiko Emakume Xake 
Txapelketan ere aritu zinen, 
ezta?

Oso ondo jokatu nuen, egia 
esanda. Ez geunden jokalari asko, 
ez  dagoelako horrenbeste 
emakume jokalaririk serioski 
hartzen dutena, baina maila 
handia da. Ez nituen partida 
guztiak irabazi, baina nire maila 
oso handia izan zen. Soilik galdu 
nuen lehen sailkatuaren kontra 
eta hirugarrenaren aurka berdindu 
nuen. Beste hiru norgehiagokak 
irabazi nituen. Luzeak izan ziren 
eta oso ondo pasatu nuen, zaila 
izan baitzen.

Ez neukan itxaropen askorik 
eta espero nuen txarto jokatzea, 
aurkariak bikainak zirelako, baina 
batzuetan kontzentratzen bazara 
eta esperientzia izanik, ondo egiten 
duzu.

Noiz hasi zinen jokatzen?
Sei urterekin. Uda Esteponan 

igarotzen dut eta hango itsasoko 
pasealekuan ikusten nuen jendea 
jokatzen. Hor hasi nintzen, goizez 
ikasten nuen nola jokatzen zen 
eta arratsaldetan jokatzera joaten 
nintzen.

Horren ostean, hemen hasi 
nintzen klub bat bilatzen eta 
Sestaon topatu genuen bat. Orain 

Gasteizen nago, Martintxon. Egia 
da Laudion kluba dagoela, baina 
ez dute horrenbeste jokatzen.

Zerk piztu zizun interesa?
Oso txikia nintzen, baina gogoko 

ditut arazoak konpontzea, buruari 
eragitea. Xakea oso jolas konplexua 
da eta asko kalkulatu beharra 
dago. Harreman handia dauka 
matematikekin. Aitortu behar 
dut txikitatik praktikatzen dudala 
eta ez diodala nire buruari gehiegi 
galdetu horri buruz.

Zer nolako ibilbidea egin duzu 
urte luze hauetan?

Hasieran eskolartekoetan 
lehiatu nintzen, futbolean bezala. 
Adinka jokatu ditut Arabakoak 
e t a  B i z k a i k o a k  e t a  g e r o 
Euskadikoak. Adibidez, 14 urte 
azpikoetan irabazi nuen Bizkaian 
eta Euskadikoan ondo egin nuen. 
Aurten Euskadiko 5. izan naiz 
s a i l k a p e n  o r o k o r r e a n 
emakumezkoen gazte kategorian 
eta Arabako Txapelduna ere 
emakumeen artean, oker ez 
banabil.

Ez dirudi oso argi duzunik!
Nesken artean grazia apur bat 

egiten digu emakumezkoen 
kategoria egoteak. Izan ere, 
batzuetan saria jasotzen duzu 
nahiz eta torneoetan gizonezkoek 
hobeto egin. Kasu horietan 
jasotzen dugu saria apur bat 
konpromisoagatik.

Ez dut esan nahi ez dugula 
ulertzen hori egiten dela neska 
gehiago xakean sartzeko eta 
ikusgarritasuna emateko edo lana 
saritzeko. Baina, aldi berean, 
gizonezkoen maila bera dugu eta 
apur bat amorru ematen dit 
sailkapen orokorrean 6. izatea 
eta Euskadiko neska onenaren 
saria jasotzea. Nire gainetik bost 
mutil hobe daude.

JUGATX JIASHANG LARRAKOETXEA 
GOROSTIDI (Laudio, 2007) ESPAINIAKO XAKE 
TXAPELKETAN ARITU DA ISLAN EKAINAREN AMAIERAN. 
EMAITZA OSO ONAK ESKURATU DITU EUSKADIKO 
SELEKZIOAREKIN ETA ESPERIENTZIA PAREGABEA IZAN 
DELA AZALDU DU.

“Xakea 
kirola da eta 
burmuinean 
dauka 
eragina”

“Xake 
txapelketen 
giroa oso 
lehiakorra 
da, aurrez 
aurre daude 
jokalariak eta 
pertsonalki 
hartzen da 
partida”
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elkarrizketa

Nazioarteko txapelketetan 
gertatzen da Euskadik ordezkari 
femeninoak bidali behar dituela 
eta ez dakit guztiz zuzena den 
puntuaketa hobea duten mutilek 
ez parte hartzea. Guretzat ondo 
dago, esperientzia berriak ditugu, 
baina, aldi berean, zalantzak edo 
kontraesanak sortzen dizkit, mutil 
horiek nire lagunak direlako. 
Ahalegina egiten dute, hobeak 
dira, baina saririk gabe geratzen 
dira.

Klub batean egoteak zer 
suposatzen du?

Jendeak uste  du xakean 
entrenatzea arraroa dela, baina 
lehenengo betebeharra da 
jokatzea, asko, esperientzia izateko 
eta ikasteko. Horrez gain, klaseak 
daude irakaslearekin taktika, 
estrategia edo irekierak lantzeko 
eta xake partiden fase ezberdinak 
ezagutzeko.

Arruntena da astero klase batzuk 
izatea, atletismoan bezala. Nik, 
adibidez, astelehenetan klaseak 
nituen ordu eta erdikoak. Horrez 
gain, teknifikazioak izan ditut, 
xake federazioak proposatuta.

Nire kasuan, irakasleak ez dizkit 
etxerako lanak bidali, baina 
jokaldiak argitzeko ariketak ditugu 
guztiok.

Nork bere kabuz ere ikasteko 

aukera dauka, liburuen bitartez. 
Antza oso eraginkorra da.

Txapelketetako giroa nolakoa 
da?

Oso lehiakorra. Izugarri. Kirol 
honetan aurrez aurre daude 
jokalariak. Oso pertsonalki hartzen 
da. Horrez gain, zure gainean 
daukazu kluba eta kluben artean 
lehiakortasuna ere handia da. Hala 
ere, lagun asko ere egiten ditugu. 
Nik jende aparta ezagutu dut eta 
familia sentsazioa dugu gure artean. 
Zaletasun bera daukagu eta 
antzekoak gara. Dena ez da polita, 
jakina, adibidez, niri gertatu zait 
ni baino nagusiagoak diren lagunak 
egitea eta gero eurek gurekin 
-gazteenekin- harremana galtzea.

Nola hartzen du jendeak xake 
jokalaria izatea?

Txikia nintzenean esaten zidaten 
xakea ez zela kirola, eta bada. 
Eragina dauka burmuinean, 
mentala, baina bada. Gainera, 
orain ez hainbeste, baina xakeak 
arraroa izatearekin harremana 
zuen. Ez dit arazo asko ekarri, 
baina ez du miresmen berezirik 
sortu jendearen artean. ‘The 
Queen´s Gambit’ telebista saioa 
emititzen hasi zenean, ordea, 
a ldaketa  egon zen.Ur tebet 
beranduago ikusi nuen telesaioa, 

baina jendeak orain gehiago 
onartzen du kirola, parte-hartzaile 
gehiago aritzen dira xakean eta 
esaten duzunean xake jokalaria 
zarela, galdetzen dizute ea telebista 
saioa ikusi duzun. Lagun batzuek 
aipatu didate telesaia estreinatu 
baino lehen, jende pilok ez zuela 
xakea kiroltzat jotzen.

Zer da bereziki gogoko duzuna 
xakean?

Erdiko jokoa. Xakean hiru zati 
ditu partida bakoitzak: irekiera, 
erdiko jokoa eta amaiera. Erdiko 
jokoan kalkuluak egiteko une 
dibertigarriena da. Pieza guztiak 
daude jokoan zuk taktikoki planak 
egiteko. Kalkulatzea gogoko dut 
eta une horretan tarte handia duzu.

Aipatutako telesaioan badago 
une bat zeinean islatzen den 
protagonistak aldagai guztiak 
aurreikusten dituela, piezak 
taulatik aterata buruz. Hori da 
egin  behar  duguna.  Buruz 
mugimenduak aurreikusi.

Xa keko  t xap el ke t a k  e d o 
sailkapenak jarraitzen dituzu?

Nik gogoko dudana da xakea 
bera. Munduko Txapelketa denean 
galdetzen diot aitari -berak 
jarraitzen du- ea nola doan Magnus 
Carlsen, munduko onena, baina 
ez diot gehiegi erreparatzen.

“Hasi 
zirenean 
‘The Queen´s 
Gambit’ 
telebista 
saioa 
emititzen 
aldaketa 
egon zen eta 
jende gehiago 
dabil jokatzen 
orain”
 

“Xakea 
oso jolas 
konplexua 
da eta asko 
kalkulatu 
beharra 
dago”
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Brasileko Nazioarteko film jaialdirako hautatu dute ‘Noiz utziko dio euria egiteari’ ikus-entzunezkoa. 
Mikel Ayllonek, Igor Arzuagak eta Irati Agirreazkuenagak eginiko lanak lau izendapen jaso ditu 
bi urte eskasean.

kultura

“Oso albiste pozgarria da gurea film 
esperimentala eta oso berezia delako”

Testua Izar
Mendiguren Cosgaya

"Oso albiste pozgarria da. Gu-
rea film esperimentala da, oso 
berezia, kalean egindako perfor-
mance itxurako ikuskizun bate-
tan oinarrituta dagoelako". Mi-
kel Ayllon idazle laudioarraren 
hitzak dira, Brasileko Nazioar-
teko film jaialdirako hautagaitza 
jakin eta gutxira. "Ez da erraza 
izaten zinema jaialdien zirkuitu 
konbentzionalagoan leku bat to-
patzea. Horregatik, filma jaialdi-
ren batean aukeratzen dutenean, 
poztasun handia hartzen dugu 
taldekide guztiok", erantsi du.

Piszifikatoria Ideien Labora-
tegian sortu zuten ideia, aitortu 
duenez. Noiz utziko dio euria egi-
teari oso proiektu berezia da gu-
retzat. Gai izugarri garaikideak 
jorratu ditugu, oso modu berri-

tzailean. Fikzioa ulertzeko mun-
du zabalean dauden joera berriak 
geurera ekartzeko eta egokitze-
ko aukera eman digu, eta, gaine-
ra, ate berriak zabaldu dizkigu".  
Egungo lana oinarri hartuta, bes-
te pieza bat prestatuko dute: "Eus-
kal Herriko kale antzerki jaialdi 
garrantzitsuenek bultzatzen du-
ten Karrikan programaren la-
guntza jaso dugu ikuskizun ho-
nen bigarren parte bat egiteko. 
Luzeagoa eta bereziagoa izan-
go da, eta 2023an estreinatuko 
dugu Leioako Umore Azokan".  
Izen bereko antzezlanean dago 
oinarrituta filma, eta Guillermo 
Ordás zinemagileak zuzendu 
du. 2021eko Durangoko Azokan 
aurkeztu zuten ikus-entzunezko 
proiektua, eta beste bi jaialditara-
ko aukeratua izan da geroztik: Ce-
falúko festibalean eta One Earth 
Awards izenekoan.

Euskaraz, munduari so
Euskaraz sortzea "inguruan 

bizi den jendeari hitz egin nahi 
diogulako" erabaki dute. Aitor-
tzaren garrantziaz galdetuta, 
sortzaileen konplexuak izan 
ditu hizpide idazle laudioa-
rrak: "Askotan, euskal sortzai-
leok gure lana gutxiesteko joe-
ra izaten dugu. Txikiak eta baz-
terrekoak garela esaten dugu, 
eta, hein batean, hala izango 
gara beharbada, baina horrek 
ez du esan nahi kultur ekarpe-
nik ezin diogunik egin mundua-
ri. Guk hemen sortzen dugu (fil-
maren oinarrian dagoen ikus-
kizuna Laudion sortu zen eta 
Gasteizen filmatu genuen) eta 
euskaraz sortzen dugu, geure 
inguruan bizi den jendeari hitz 
egin nahi diogulako. Baina gure 
istorioak unibertsalak dira eta 
edonorako balio dute. Orain, In-

dian, Italian edo Brasilen aukera 
izango dute ikus-entzuteko nola 
begiratzen diogun munduari 
euskaraz. Filmaren oinarrizko 
ikuskizuna Laudion sortu zen, 
eta Gasteizen filmatu genuen".

Sormen laborategia bor-bor
Mikel Ayllonek eta Igor Arzua-

gak 2015an sortu zuten elkarla-
nean Piszifaktoria Ideien Labo-
rategia, Mara feat. Milay ipuin 
musikatua taularatzeko. Ge-
roztik, etengabeko sorkuntza 
prozesuan egon dira murgildu-
ta. Takoidun zapata gorria eta El-
kar ezagutu genuen eguna obrak 
oholtzarako zituzten Gasteizko 
Nazioarteko Antzerki Jaialdian.

2021ean Daniel|a| transmedia 
pieza ekoiztu zuten ETB Me-
diarentzat. 10 minutuko 6 ata-
lez osatutako websailak, musi-
kari lotutako podcast batek eta 

Sua eta Ipar taldeen zuzeneko 
kontzertu batek gorpuzten zu-
ten proiektua. Faktorian graba-
tu ziren websailaren azken atala 
eta zuzeneko kontzertua.

Euskal Herrira ekialdeko he-
rrialderen batetik etorritako 
emakume migratzaile txiro 
baten istorioa kontatzen duen 
Ivanka antzezlana izan da sor-
turiko azken pieza.

Azken lan horren aurretik 
aurkeztu zuten, film bihurtze-
raino iritsi den Noiz utziko dio eu-
ria egiteari paseo turistiko-dra-
matikoa. Obra 2071an kokatuta 
dago, 40 urteko konfinamendu 
zorrotz eta etengabeko euri jasa 
baten osteko gizartean. 

Apirilean, Aiaraldean eskaini 
zuten antzezlana. Urduñan hain 
zuzen ere, eta etorkizunekohiria 
bisitatu zuten denboraren maki-
nara igo ziren ikusleek.

Paseo turistiko dramatiko bezala sortu zuten Noiz utziko dio euria egiteari obra.  Piszifaktoria
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kultura

ARRAST I A K
FAKTORIAN

Musika emanaldiak uztaileko eguaztenetan, 20:00etan

ANE ZUGAZA
UZTAILAK 6

AHOTSA 
ETA GITARRA

AINE
UZTAILAK 13

BIKOTE 
AKUSTIKOA

DARDARA
UZTAILAK 20

SOINU 
SISTEMA

 KADIRA
UZTAILAK 27

AHOTSA 
ETA GITARRA

Sarrera: borondatea jasoko da, kultur-sortzaile gazteen lana babestu eta sustatzeko.

Afaltzeko aukera eskainiko da emanaldian:
okela eta barazki hanburgesak, pizza artisauak, partekatzeko errazioak, etxeko postreak…

Taberna zerbitzua: 
garagardo artisauak, ardo eta zuku ekologikoak, kafe eta infusioak…

Errotari kalea 4-8, Laudio
www.faktoria.eus

688 647 942
faktoria@aiaraldea.eus

Aiaraldea Ekintzen Faktoria

Lorea
Zulaika

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Ekainaren 29an sareratu du 
EITBko Gaztea kateko Kabia 
irrati saioak Ez naiz ni abestia. 
Kanta Artiñano Etxean grabatu-
ta eta sortuta dago eta Aitzol Ba-
saldua eta Enara Bravo nezakal 
etxeko jabeek argitu dute ideia 
Galder Izagirre saioko zuzen-
dariarena izan zela: "Berak ar-
tistak elkartzen ditu lan bat sor 
dezaten eta Artiñano Etxea eza-
gutzen zuenez, Rozalén eta Zea 
Mays batzea bururatu zitzaion. 
Berez, leku aproposa iruditzen 
zitzaion inspirazioa bilatzeko".

Emaitzaren aldetik, oso pozik 
daude Artiñanoko kideak. "Oso 
naturala izan da sortu dutena", 
aipatu du Bravok.

Aitzol Basaldua, aldiz, oso hun-
kituta dago: "Etxeari omenaldia 
da eta horri buruz hitz egiten du 
abestiak. Oro har, bezeroak etor-
tzen direnean, taldeko bati azal-
tzen dizkiogu etxearen nondik 
norakoak, baina Rozalén baka-
rrik etorri zenez, berarekin den-
bora luzez egon ginen hitz egi-
ten eta azalpenak ematen. Bera 
oso adi egon zen eta gure sorpre-

sa izan da abestiaren letra etxea-
ri buruzkoa dela: haritza, egu-
rra, sustraiak... Etxearen itxura 
ez ezik, bere arima eta manten-
tzeak eta zaintzeak zer suposa-
tzen duen ere landu dute".

Edonola ere, Basaldua hunki-
tuta zegoen aurretik: "Gu musi-
kariak gara eta hemen jam ses-
sionak egin ditugu. Horrelako 
musikari ezagunak gurean iza-
tea, grabatzea, eta gurekin ego-
tea ametsa betetzea izan da".

Grabaketari dagokionez, egun 
bakarrean egin zuten guztia ar-
tistek. "Etxeko gela ezberdine-
tatik mugitu ziren", erantsi du 
Enara Bravok. Sortzaileen arte-
ko harremanari buruz galdetuta, 
biek oso argi dute: "Oso natura-
lak eta jatorrak dira. Pentsatzen 
genuen, agian, jende ezaguna de-
nez, txikiak egingo ginela euren 
aurrean, baina ez. Oso ondo mol-
datu ginen, eta ez bakarrik eu-
rekin, baita talde teknikoarekin 
ere. Talde txikia zen, intimitatea 
mantentzeko".

Lan honetan catering ardu-
rak ere hartu zituzten Artinaño 
Etxeko kideek eta ohiko lana bai-
no nekezagoa izan arren, oso po-
zik daude emaitzarekin.

“Rozalén eta Zea 
Mays Artiñano 
etxean izatea ametsa 
betetzea izan da”

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Amurrio bertsolaritzaren pla-
za izango da berriro. Azaroaren 
19an Bertsolari Txapelketa Na-
gusiko fi nalaurrekoa jokatuko 
da herrian 17:00etan, duela bost 
urte bezala, alegia. Egun horre-
tan 1.400 bertsozale elkartu zi-
ren Bañuetan eta ikusteke dago 
zenbat bilduko diren aurten. Be-
rez, zazpi fi nalaurreko egongo 
dira Euskal Herri osoan. Horrez 

gain, gogoratu beharra dago 
Arabako Txapelketako lehen hi-
tzordua Amurrion ere izan dela 
aurten.

Edonola ere, azaroaren 19ko 
norgehiagokan 2017ko bost fi -
nalista arituko dira eta aurre-
ko kanporaketetatik etorrirako 
19 bertsolari. 

Sarrerak salgai
Kanporaketa guztien sarre-

rak salgai daude honezkero In-
ternet bidez, eta fi nalaurrekoa 

zein fi nala EITBk eskainiko ditu 
telebistan. Sarreren prezioa 14 
eurokoa izango da Euskal Herri-
ko Bertsozale Elkarteko bazki-
deentzat eta 17 eurokoa bazkide 
ez direnentzat. 

Aurkezpena
Txapelketaren aurkezpena 

ekainaren 22an egin  zuten Bil-
bon eta Belate Olabarria oroz-
koarra egon zen parte-hartzai-
leen artean, Bizkaiko Bertsoza-
le Elkarteko lehendakaria baita.

Amurrion izango da 
Bertsolari Txapelketa 
Nagusiko finalaurreko bat

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Bost astez egon da Iosu Va-
querizo Estatu Batuetan, zi-
nema jaialdi bitan parte hartu 
baitu. Lehenengo lehiaketan, 
Tennesseko Chatanooga Un-
derground jaialdia, bi sari es-
kuratu ditu egileak, Life in the 
XXI Century pelikulari esker. 
Egitasmo hori beldurrezko zi-
nemari buruzkoa da. "Nahiz eta 
zehazki nire fi lma beldurrez-
koa ez izan, oso harrera ona 
izan zuen", adierazi du egileak. 
Ez dira horiek izan, dena den, 
jaso dituen lehengo aitorpenak.

Behin hori erdietsita, lau-
dioarra bidaia luze batean sar-
tu zen buru-belarri eta herrial-
dea trenez zeharkatu zuen Kali-
forniara heldu arte. Han, Mam-

moth Lakeko jaialdian egon zen 
eta, saririk jaso ez zuen arren, 
oso pozik bukatu zuen bere par-
te hartzearekin. Besteak beste, 
horrek ahalbidetu dio zenbait 
harreman egitea bere hurren-
go proiektuentzako fi nantza-
zioa lortzeari begira.

Gauzak horrela, Vakerizzo 
Oslora itzuliko da laster eta 
handik litekeena da Ingala-
terrara joatea berriro bizitze-
ra (zinema ikasi zuen han eta 
hainbat urtez bizi izan zen). 
Film labur baten azkenengo 
pasarteak grabatu behar ditu 
eta gero jaialdietara bidaliko 
du lana.

Hiru pelikula luzeren proiek-
tuak ditu esku artean zuzenda-
riak orain. Bere ustez, baterako 
fi nantzazioa lortzea ez litzateke 
hain zaila izan behar.

Bi sari eskuratu ditu 
Iosu Vaquerizok 
Estatu Batuetan
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Testua eta argazkia
Aitor Aspuru Saez

Zein kategorian lehiatzen zara?
Parte hartzen ari naiz CIV-en (Autonomia Arteko 

Abiadura Txapelketa) eta ZX Cup-en, horren barruan. 
ZX Cupen guztiok aritu behar gara motor marka bera-
rekin.

Nola bukatu duzu diziplina honetan?
Txikia nintzenetik gogoko izan ditut motorrak. Berez, 

motor txikia izan nuen eta lanean hasi nintzenean 
kaletik ibiltzeko motorra erosi nuen eta hasi ginen 
zirkuituen mundua ezagutzen, Laudioko lagunekin. 

Apurka-apurka sartu naiz eta fi nantzatzeko aukera 
izan dudanean, buru-belarri sartu naiz. Egia da urte 
luzez futbol jokalaria izan naiz eta Laudion edota 
Amurrion eta ezin nituen bi kirolak aldi berean egin.  
Behin futbola utzita, hau da nire bigarren urtea moto-
ziklismoan. 

Futbol talde batean egotetik motorra gidatzera 
igarotzea aldaketa handia da, ezta?

Bai, independente moduan lehiatzen naiz. Taldeak 
daude, bi edo hiru gidari dituztenak, baina ni bakarrik 
nago. Eskatzen da klub batean egotea eta ni Ayala 
Clubean nago, Amurriokoa. Horren bidez atera dut 
lizentzia eta nik egin behar dut dena.

Kudeatu behar ditut mekanikariak eta guztia. Baka-

rrik nago, baina zorionez Laudioko lagunen babesa 
daukat. Libre dutenak etortzen dira nirekin mekani-
kari lanak egitera.  Lehiatzeko beharrezkoa da inskrip-
zioa egitea eta marka batzuk lortzea. Gutxieneko 
denbora horiek eskuratzen badituzu, irteeran egoteko 
eskubidea duzu.

Nolakoa da lasterketa bat?
Ostiralean egiten dira entrenamendu libreak, moto-

rra doitzeko. Hurrengo egunean heltzen da entrena-
mendu kronometratuen txanda eta horren arabera 
kokatzen zara irteeran. Denbora onena egin duenak 
hartzen du lehen tokia. 

Arratsaldean egiten da lasterketa motza eta igandean 
da benetako lasterketa, 14 edo 15 birakoa, zirkuituaren 
arabera. Hori da gehien puntuatzen duena.

Telebistan ikusten denaren nahiko antzekoa da. 

Ekainean izan duzu lehen lasterketa, nola joan zen?
Oso ondo. Urteko lehen lasterketa izan zen, Jerezen. 

Hasieran zalantzak dituzu, ez baitakizu nahikoa entre-
natu duzun edo besteak nola dauden. 

Ezustean, emaitza oso onak izan dira. Dena den, ni 
zuzenean joan nintzen lehiatzera, ez nintzen egon 
entrenamendu libreetan. Jerez oso urrun dago eta 
gastuak oso handiak ziren.

Mekanikari telemetriko baten laguntza izan nuen 
eta bikaina izan zen. Larunbatean nire markarik one-
na eta irteeran laugarren egotea lortu nuen ZX Cupen. 

Azkenean, podiumera igo nintzen, hirugarren postua 
lortuta eta oso azkar gidatu nuen. Sorpresa izan zen. 

Igandean kategoria osoko irteeran 12. postuan hasi 
nintzen. Hor motor gidari guztiok batzen gara, berro-
gei. Irteera txarra egin nuen, baina aurrera egin nuen 
eta hamargarren postuan kokatu nintzen. Gidari inde-
pendente batentzat oso sailkapen ona da.

Dena den, lau biraren faltan erori nintzen eta, nahiz 
eta motorra altxatu nuen,  batzuek aurreratu ninduten. 
Hala ere, berriro aurrera joan nintzen eta azkenean 
niren kategorian 4. sailkatu nintzen eta orokorrean 16. 
postuan.

Oso ondo, aintzat hartuta bakarrik joaten naizela. 
Errespetatzen naute izugarri. Izan ere, bakarrik joaten 
naiz nire furgonetan, han lo egiten dut zirkuituan, ohea 
prestatu baitut ibilgailuaren barruan. 

Hasiera ona da eta ZX Cup irabazteko borrokatuko 
gara. 

Zure marka onena lortu duzu denboraldi hasieran, 
zergatik?

Lagundu nauten pertsonak etorri direlako nirekin. 
Mekanikari telemetrikoa, hasteko. Telemetriaren 
laguntzarekin eman dit informazio pilo eta Rickyk ere 
lagundu nau. Horri esker, gidatzeaz bakarrik arduratu 
naiz eta emaitzetan nabaritu da. Zailena da garestiagoa 
dela eta aurrekontua joan zaidala. 

Esperientzia oso ona izan da eta trikimailu bakarra 
da entrenatzea. Futbolarekin alderatuta, honek bikoi-

“295 kilometro 
orduko abiadura 
hartzen dugu
Montmelo edo
Alcañizeko 
zirkuituetan”

ENEKO BANDERAS (Laudio, 1986) MOTOR GIDARIA DA ETA BERE 
BIGARREN DENBORALDIA HASI BERRI DU, EMAITZA POSITIBOEKIN 
GAINERA. ABIADURAN OINARRITUTA DAGOEN KIROL HONEN NONDIK 
NORAKOAK AZALDU DITU.

kirola
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tza exijitzen dit. Ez dakit estresagatik den edo tentsioa, 
baina hala da. Motorra ere aldatu dugu, bigarren 
eskukoa da, eta oso garrantzitsua da asko dakien jen-
dearen laguntza izatea. Mekanikaria, adibidez.

Eta marka hori uztailean hobetu duzu, gainera.
Bai, Nafarroako zirkuitura joan nintzen eta 1:44 izan 

zen nire marka onena itzuli batean. Nire kategoriako 
onena, alegia. Denboraldi hasieran pentsaezina zen 
marka hori. Abiadura bizian gidatzen ari naiz.

Nafarroan oso ondo aritu nintzen, baina ZXCup-eko 
lasterketa hori irabazteko oso gutxi falta zitzaidanean, 
azken itzulian motorrak matxura izan zuen eta ezin 
izan nuen ibilbidea bukatu. Alde batetik, pena izan 
da lidergoa eskura nuelako eta jende ugari bertaratu 
zelako Laudiotik ni ikustera. Bestetik, zorte handia 
izan nuen istripurik ez nuelako izan. Ondorioz, dena 
aintzat hartuta, pozik itzuli naiz Nafarroatik.

Telemetria erabakigarria izan da?
Bai, inoiz ez nuen erabili eta animatu ninduten. 

Telemetria sistema jarri genion motorrari eta laster-
keta bukatu bezain pronto, USB memoria sartzen 
badiozu motorrari, grafiketan informazio andana 
agertzen da: iraultzei edo inklinazioei buruz. 

Mekanikariak baliatzen ditu jakiteko zein akats 
dituzten gidariek eta motorrek eta zuzentzen saiatzen 
da. Doitzen du makina eta esaten dizu zer egin. 

Abiadura hauetan segundo erdia denbora asko da.

Zein abiaduran gidatzen duzue?
Jerezen, ez dela zirkuitu azkarra, 260 kilometro 

orduko abiadurak hartu genituen. Montmelon edo 
Alcañizen 295 kilometro orduko abiaduretara heltze-
ko aukera dugu. Erori nintzenean oso bihurgune 
motelean izan zen eta 67 kilometro orduko abiaduran 

erori nintzen. Ez nuen zauririk egin eta zorte handia 
izan nuen.

Iazko denboraldia zer nolako esperientzia izan zen?
Ondo, baina lehen urtea izanik, errazagoa izan zen. 

Hasiberrien kategorian lehiatu nintzen. Podiumak 
lortu nituen kategoria guztietan eta izugarri gozatu 
nuen, nire ametsa baitzen txapelketa batean egotea. 

Aurten emaitzak nahi ditugu eta zailagoa izango da. 
Apustu ekonomikoa oso altua da. Imajina ezazu, autoa 
saldu dut. 

Denbora asko eskatzen du, gainera. Ateburu osoa 
ematen dtu lehiatzen eta familia daukat. 

Zenbat lasterketa dira guztira?
Sei eta zirkuitu onenetan: Montmelo, Alcañiz, Nafa-

rroa, Jerez, Valentzia… Munduko Txapelketa lehiatzen 
da gehienetan.

Zein sailkapen izango litzateke zuretzat ona den-
boraldi honetan?

CIV-en lehen hamarren artean geratzea izugarria 
litzateke. ZX Cupen borrokatuko gara irabazteko, bai-
na lehenengo hiruren artean egon nahi dugu. Ez bada 
posible, ez da ezer gertatzen. Izan ere, sari ekonomikoak 
oso txikiak dira, bizipenagatik egiten dut. 

Halaber, goian zaudenean jendeak gehiago laguntzen 
zaitu eta horrek atea irekitzen du berriro txapelketan 
izena emateko.

Nolakoak dira zure entrenamenduak?
Ahal dugunean zirkuituak alokatzen ditugu entrena-

tzeko eta Laudion zaletasun nahikoa dagoenez, elka-
rrekin joaten gara.

Hala ere, gastuak handiak dira eta gehienez hilean 
behin joaten gara eta asko da. Besteak beste, gurpilek 

gutxi irauten dute. Horrez gain, motor txikia daukat 
eta horrekin Karting zirkuituetara joaten gara, Zalla 
edo Olabarriara. Gutxi gastatzen dugu eta lan fisiko 
handia egiten dugu. Gainera, eroriz gero, matxurak ez 
dira garestiak. Horrez gain, korrika egin, gimnasiora 
joan, hobeto elikatu…

Talde batean aritzeko aukerak ikusten dituzu?
Diziplina honetan ez dago aukerarik. Taldeak daude, 

baina gidariak ordaintzen du taldearen zerbitzua jaso-
tzeko. Oso garestia da. Esaterako, asteburu batean 
laguntza izatea 3.500 euro izan daiteke. 

Hori ez da bideragarria niretzat. Lagunek eskaintzen 
digute beren babesa eta ardurak hartzen dituzte, baina 
kirol honetan diru oso garrantzitsua da eta ni bezalako 
eroak egon arren, lan egiten dutenak, gehienek badu-
te dirua nahikoa. 

Orduan, aurreko postuetan daudenak, oro har, tal-
deetan daude. Eroriz gero, berehala konpontzen diote 
makina. 

Nolakoa da telebistan ikusten dituzun zirkuituetan 
lehiatzea?

Ikusgarria. Pista barruan egon zaitezke eta ikaraga-
rria da. 40 gidarirekin batzen zarenean sarreran pen-
tsatzen duzu “zertarako etorri naiz?”. Izan ere, kirol 
arriskutsua da eta nik parte hartu dudan lasterketaren 
batean hildakoak egon dira, zoritxarrez. 

Alcañizen, esaterako, istripua egon zen lehenengo 
bihurgunean eta nirekin boxean zegoen mutil bat hil 
zen. Ez nuen ezagutzen, baina zur eta lur geratzen zara.

Hala ere, nik oso gogoko dut, sentsazioa, abiadura, 
beldurra, adrenalina… Horrek ez du kentzen batzuetan 
nire buruari galdetzea zer egiten ote dudan, baina 
esperientzia eta ezagutzen ari naizen jendea bikaina 
da. 

kirola
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TestuaAitor 
Aspuru Saez

Aiala Txirrindularitza Elkar-
teak, antza, ez du pandemiaren 
eragina bereziki nabaritu. Izan 
ere, iaz denboraldi bikaina egin 
zuten bere kideek eta aurtengoa 
ere inbidia sortzeko modukoa 
izaten ari da. Kanpotik, baten 
batek pentsa dezake hori lorpen 
polita dela, besterik gabe, baina 
taldearen fi losofi a eta bere aur-
kariena alderatzen bada, ulertu-
ko du bere meritua bikoitza dela.

Alegia, gaur egungo hainbat 
txirrindularitza talde dira nola-
baiteko “selekzioak”. Hau da, ki-
rolariak hautatzen dituzte han 
hemenka eta euren ustez onenak 
direnekin osatzen dute bere tal-
dea. Argi eta garbi, klub horien 
xede nagusia da emaitzak eta ga-
raipenak eskuratzea.

Aiala Txirrindularitza Elkar-
tearen abiapuntua, ordea, oso 
bestelakoa da. Euren asmo na-
gusia da eskualdean txirrindu-

laritza egin nahi duenak -kade-
te kategorian, gehienbat-, horre-
tarako aukera izan dezan. Modu 
horretan, bere kide guztiak 20 ki-
lometroko diametroan kokatzen 
dira, eta Aiara eta inguruko uda-
lerrietako gazteak dira.

Txirrindulariei trebakuntza 
eskaini ez ezik, Aiala Txirrin-
dulari Elkarteak erakusten du 
ere zer esan nahi duen harrobi-
ko kluba izatea: lasterketak anto-
latzen dituzte -Aiara Bira- Aiaral-
deko taldeekin elkarlanean eta 
beti daude prest boluntario la-
nak egiteko. Izan Laudion, Amu-
rrion edo Artziniegan.

Elkarlana eta lehiakortasuna
Edonola ere, aurten Aialak 

argi eta garbi adierazi du elkar-
lana sustatzea eta lehiakorra iza-
tea ez direla kontraesankorrak. 
Hasteko, ohiko entrenamenduei 
master class bat gehitu diote eta 
otsailean Cesar Solaun txirrin-
dulari profesional ohiak azaldu 
zien nola erabili haizea lasterke-

tetan. Hau da, nola detektatu eta 
nola baliatu abantaila eskura-
tzeko. Horrez gain, Aiarako tal-
deak ez dio pista galdu teknolo-
giari eta bitarteko digitalak apro-
betxatzen dituzte proba hasi bai-
no ordubete lehenago argipenak 
eta aginduak emateko txirrindu-
lariei. Modu horretan identifi ka-
tzen dituzte erasora jotzeko to-
kiak edota nortzuk diren euren 
arerio arriskutsuenak.

Gainera, aiararrek anbizioare-
kin jokatu dute aurten eta ingu-
ruko lasterketetan parte hartu ez 
ezik, Estatu espainarrera jo dute 
puntako taldeen kontra neurtze-
ko euren indarrak. Esperientzia 
horiek ikasteko abagune apartak 
bilakatu dira eta bidean emaitza 
positiboak ere eskuratu dituzte. 
“Puntako taldeekin lehiatu gara 
eta ondo egin dugu”, aipatu dio 
Peio Albizuak Aiaraldea Komu-
nikabideari. Esaterako, Sorian, 
Challenge Comunidad de Cinto-
ra lehiaketa Iñigo Uriak etapa 
bat irabaztea lortu zuen. Valde-

peñaseko XX. biran, aldiz, sail-
kapen orokorreko hirugarrena 
izan zen Harri Paskier eta Iker 
Colmenero hirugarren heldu zen 
etapa batean.

Podium uzta
Aurtengo denboraldia deskri-

batzeko, esanguratsua da Aiala 
Txirrindularitza Elkarteko gaz-
teek jasotako domina uzta: Ara-
bako Ziklo-kros Txapelketan 
Asier Beraza bigarren eta Iñigo 
Uria hirugarren, Arabako Erre-
pideko Txapelketan Oier Colme-
nero txapeldun eta Harri Paskier 
bigarren, Euskadiko Errepide 
Txapelketan 1. urteko kadeteen 
artean Iker Colmenero bigarren,  
Euskadiko Errepide Txapelketan 
2. urteko  kadeteen artean Peio 
Albizua hirugarren, Euskadiko 
Mendi Txirrindulan Asier Be-
raza txapeldun.  Horrek gaine-
ra, Albizua eta Berazari ireki zi-
tzaien ateak Euskadiko Selek-
zioarekin aritzeko Espainiako 
Txapelketan eta biek ekarri zi-

tuzten taldekako brontzezko do-
minak. Asier Berazari galdetuta 
zein izan den bere sekretua hain 
denboraldi bikaina egiteko, gaz-
teak erantzun du: “Entrenatzea 
eta teknika dira gakoak”. Dena 
den, Valen Campos entrenatzai-
leak berehala gehitu du: “Gene-
tika ere garrantzitsua da, bere 
anaia gure taldekidea izan zen 
eta oso ona zen”.

Talde lana
Izen abizen batzuk gailendu 

badira ere, podiumetara igo di-
relako, talde batean kide guztiak 
garrantzitsuak direla gogoratu 
dute Aiala Txirrindularitza El-
karteko gazteek eurek. Peio Albi-
zuak azpimarratu du: “Emaitza 
onak izan ditugu talde lana ona 
izan delako. Irabazteko eta sail-
kapeneko lehenengo postuetan 
egoteko, ezinbestekoa da las-
terketako aurreko aldean ko-
katzea eta, aldi berean, komu-
nikazioa funtsezkoa da aurka-
rien erasoei aurre egiteko”.

Aiala Txirrindularitza 
Elkartea; urrezko 
emaitzak aurten
Aiaraldeko kadete mailako txirrindulariek osatzen dute Aiala Txirrindularitza Elkartea eta haien 
helburua lorpen handiak ez badira ere, aurten hainbat aldiz igo dira podiumetara.

kirola

helburua lorpen handiak ez badira ere, aurten hainbat aldiz igo dira podiumetara.
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Erlantz 
Alday

(Luiaondo, 2006)
Aiala Txirrindularitza Elkarte-

ko kapitaina da errepidean eta, 
besteak beste, taldekideak an-
tolatzea da bere zeregina. Osa-
sun arazoak izan ditu baina ba-
doa maila onena topatzen. Adi-
bidez, taldeko onena izan zen 
Txuma Memorialean eta espe-
ro dute denboraldiko bigarren 
zatian joera horrekin jarraitzea.

Iker 
Colmenero
(Laudio, 2007)

Kadeteen artean lehenengo ur-
tean dagoela nabaritzen zaio orain-
dik. Izan ere, txirrindulari indar-
tsua eta potentzia handikoa izan 
arren, ez da guztiz ausartzen ihesal-
dietan sartzeko. Taldearen egitu-
ran garrantzi handikoa da. Euska-
diko Errepideko Txapelketan biga-
rren izan zen eta hirugarren Valde-
peñaseko Itzuliaren etapa batean.

Oier 
Colmenero
(Laudio, 2006)

Txirrindulari oso metodikoa 
da bere prestaketan eta laster-
ketei aurre egitean. Arabako 
Txapelduna izan bada ere, tal-
dean uste dute zorte txarra izan 
duela eta hori gaindituz gero, 
emaitza askoz hobeak eskura-
tuko dituela denboraldiaren bi-
garren zatian.

Telmo 
Ibarrola

(Amurrio, 2007)
Aurtengoa izaten ari da bere 

lehen denboraldia kadeteen ka-
tegorian eta oraindik ikasteko 
prozesuan dabil, adibidez, bar-
neratzen ari da nola mugitu 
behar den tropelaren barruan. 
Horrez gain, bere izaerarekin 
ekarpen handia egiten dio tal-
deari, kohesioa indartuta giro 
ona sortzen.

Eder 
Gomez

(Artziniega, 2006)
Aurtengo denboraldian osa-

sun arazoek ez diote utzi dau-
kan gaitasun osoa erakusten ki-
rolari gisa. Iazko denboraldian, 
tamalez, uneren batean horre-
lako egoera pairatu behar izan 
zuen, baina, aldi berean, bi-
dean zenbait emaitza positibo 
uzteko aukera izan zuen.

Ekhi 
Uriarte

(Untza, 2007)
Hau izaten ari da bere lehen 

urtea kadeteen artean eta orain-
dik moldatzen ari da lehiaketa-
ren maila egokia lortzeko. Hala 
ere, lortu du behin baino gehia-
gotan lehenengo 15 sailkatuen 
artean egotea. Bere izaerari es-
ker oso giro ona sortzen du tal-
dean.

Peio 
Albizua

(Amurrio, 2006)
Denboraldi oso ona osatzen ari 

da gaztea. Alde batetik, hiruga-
rren sailkatu zen Euskadiko Txa-
pelketan eta horrek aukera eman 
zion selekzioarekin Espainia-
ko Txapelketan aritzeko. Talde-
kako brontzezko domina ekarri 
zuen etxera. Gaztetxoak Lehiake-
taren barruan egindako etapan, 
Zestoan, bigarren izan zen.

Harri 
Paskier

(Lendoñobeiti, 2007)
Bere lehenengo urtea izan 

arren, ausardia erakutsi du gaz-
teak eta Arabako Txapelketako 
bigarren izan ez ezik, 1. urteko 
Arabako Challenge-aren sail-
kapenaren burua izan da. Val-
depeñaseko Itzulian podiuma 
zapaldu zuen etapa batean, hi-
rugarren sailkatua, baita Jesus 
Isasi Memorialean ere.

Iñigo 
Uria
(Amurrio, 2006)

Arabako Ziklo-kros Txapelketan hi-
rugarren sailkatua izan zen bere he-
rrian eta Challenge de Comunidad Cin-
tora lasterketan, Sorian, bi aldiz igo 
zen podiumera. Izan ere, etapa bat ira-
bazi zuen eta bestean bigarren sailka-
tu zen. Proba horretan mendiko lide-
rra izan zen.

Asier 
Beraza
(Arespalditza, 2006)

Denboraldi bikaina osatu du aiara-
rrak mendi bizikletan. Green Series eta 
Euskadi Open lasterketak irabazi ditu, 
parte hartu duen etapa guztietan ira-
bazita. Horrez gain, Euskadiko Txapel-
duna izan da eta Espainiako Txapelke-
tatik taldekako brontzezko domina es-
kuratu zuen.

kirola
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kirola

Testua 
Aitor Aspuru Saez

Urtea oparoa izaten ari da 
Juan Gardezabal eta Rufino 
Mendiarentzat. Izan ere, jada-
nik Espainiako tiro txapeldunak 
dira Compak Sporting dizipli-
nan, eta pasa den astean sailka-
tu ziren ibilbideko modalitatea-
ren finalerako, zeina uztailaren 
amaieran izango den. Hori bai-
no lehen, Gardeazabalek ibilbi-
de modalitateko Munduko Txa-
pelketako finala jokatuko du hu-
rrengo astean Italian, bere kate-
gorian; beteranoak.

Bi kirol moten arteko ezber-
dintasuna erraza da. Compak 
Sporting eremu itxi batean egi-
ten da, bost postutan eta tiro 
ugari egin behar dira. “Plater 
bikoitz mordoa jaurtitzen dizki-
gute”, argitu du Mendiak. Ibilbi-
dean, ordea, zelai irekian lehia-
tzen da, postu anitz daude eta 
distantziak oso aldakorrak dira. 
“Batzuetan egiten diozu tiro pla-
ter bati lau metrora eta beste ba-
tzutan 80 metrora”, azaldu du 
Gardeazabalek.

Biek ala biek esperientzia han-
dia dute, baina Juan Gardeaza-
balek palmares izugarri luzea 
metatu du 33 urtetan. Adibidez, 
irabazi ditu Espainiako 5 txapel-
keta Compak Sporting, 4 ibilbi-

de, 3 munduko azpitxapelketa 
Compak Sporting, beste mundu-
ko azpitxapelketa ibilbidean... 
Horri gehitu behar zaizkio do-
mina bilduma amaigabea. “Po-
zik nago nire ibilbidearekin”,  ai-
tortzen du luiaondoarrak.

Rufino Mendia, aldiz, aldi 
berean hasi bazen ere, 2001ean 
etenaldia egin zuen. Berak 
Handysports kategorian parte 
hartzen du, hau da, kirol egoki-
tuan. 1999an lortu zuen Europa-
ko azpitxapelduna izatea, baina 
bi urte beranduago utzi zuen, ez 
zegoelako norekin lehiatu: “Fe-
derazioek ez dute kirol egokitua-
ren aldeko apustu berezirik egi-
ten eta, adibidez, azken txapel-
ketan ez zegoen aulki gurpildu-
neko kirolarientzat ezer presta-
tuta. Egia da ez zela inor agertu, 
baina duela urte batzuk, gutxie-
nez, aukera zuten”.

Emaitzekin oso pozik badau-
de ere, biek uste dute kirol ho-
rretan aritzea zaila dela. “Eko-
nomikoki garestia da. Azkenal-
dian kartutxoen prezioa izuga-
rri handitu da”, nabarmendu du 
Mendiak. “Horri erantsi behar 
zaio inork ez duela laguntzen 
eta entrenatzeko zelaiak oso 
urrun daudela, Irunen, adibi-
dez. Bidaiak ez dira merkeak”, 
azpimarratzen zuen Gardeaza-
balek.

MOTORRA
Bigarren postua 
lortu du Eneko 
Martinezek Gironako 
Trialean, Espainiako 
Txapelketaren barruan

2. doa Eneko Martinez sailkapen orokorrean. Aiaraldea.eus

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Bigarren postua lortu zuen 
Eneko Martinezek astebu-
ruan Gironan jokatutako 
trialean. Motor gidari mur-
garrak ezin izan zuen ehu-
neko ehuna eman, katarroa 
zuelako eta, ondorioz, ezin 
zuelako ondo arnastu.

Hala ere, kirolari gaztea 
pozik azaldu da lorpenare-
kin, sailkapen orokorrean 
bigarren dagoelako. Espai-

niako Txapelketaren barru-
ko proba da Gironan joka-
tu zena, eta beste hiru zita 
geratzen dira norgehiago-
ka amaitzeko. Gauzak hala, 
marka esanguratsua erdies-
teko aukerak ditu Martine-
zek. 

Honakoa ez da Aiaraldeko 
gidariak aurten lortu duen 
marka bakarra, ez eta onena 
ere. A Coruñan lehen postua 
erdietsi zuen, eta Antzuola-
ko lasterketan ere lortu zuen 
gailentzea. 

TENISA
Valentzian egon dira 
Laudio Tenis Klubeko 7 
haur, nazioarteko beste 
jokalari batzuekin

TIROA
Juan Gardeazabal eta 
Rufino Mendia, Espainiako 
Tiro Txapeldunak Compak 
Sporting disziplinan

Uztailean erronka gehiago izango dituzte bi kirolariek. Aiaraldea.eus

Luiaondo eta 
Belandiako 
kirolariek 
palmares 
izugarria 
daukate eta 
berriki handitu 
dute. Uztailean 
erronka 
garrantzitsu 
gehiago izango 
dituzte

Testua 
Izar Mendiguren Cosgaya

Valentzian egon dira Laudio 
Tenis Klubeko gazteak ekaine-
ko azken astean. Andoni Agi-
rretxe Sanchez entrenatzai-
leak Aiaraldea Komunikabi-
deari adierazi dionez, entre-
namenduak eta txapelketak 
uztartu dituzte: "4-5 orduz en-
trenatu dugu egunero, eta bi 
txapelketa jokatu dituzte gaz-
teek. Lehenbiziko txapelke-
tan sei ume aritu dira, eta bi-
garrenean Kimuak bakarrik". 

Ez dira ohiko partidak izan, 
ordea.  Izan ere, lurralde ani-

tzetako tenis jokalariekin ari-
tu dira: "Rafa Nadal txapelke-
ta izan da, zeinetan beste he-
rrialde batzuetako umeekin 
jokatu duten: Estatu Batueta-
koak, Errusiakoak...". 

Agirretxe Sanchezen hitze-
tan, 7-8 egun igaro dituzte ber-
tan, "Laudioren izena Valen-
tziara eramaten". Ekimena-
ren inguruan, zeharo balora-
zio positiboa egin du: "Ez da 
kirol esperientzia soila izan, 
baita pertsonala ere; modu 
autonomoan egon direlako 
elkarbizitzen beste herrial-
detako umeekin, lagunduta 
bada ere".
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herriko plaza

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

Zozketa

ERRAZA

Denborapasak
ZAILA

Irrien Lagunek Faktorian eskainiko duten ikuskizunaz gozatzeko zozketa
Parte hartzeko sartu www.aiaraldea.eus atarian Zozketaren data: utzailak 15, 12:00etan. 

IV. Areta Trail mendi lasterketan 
parte hartzeko dortsala zozkatuko 
du Aiaraldea Komunikabideak 
irakurleen artean

Izaskun
Zorionak Izaskun!! Zure familiaren 
partez

Familia Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera 
eta Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. Irailaren 7an argitaratuko da 
hamabostekariaren hurrengo zenbakia. 

@
BIDALI 
ZURE
ZORION 
AGURRA!

Eider
Zorionak abenturazalea! Sarriko-
Laudio-Lekeitioko triangelu sunian 
elkartuko gara, gaiztoak baikara!!

Zure kuttunak
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Udalekuak bor-bor dauden garai 
honetan, milaka eta milaka dira haur 
ezberdinekin dauden hezitzaileak. Gu-
rasoek haien eskuetan uzten dituzte 
haurrak, askotan beste erremediorik 
ez dutelako. Lanean ez dago kontzilia-
ziorik eta udalekuetan bilatzen da so-
luzioa. Udalekuak ordea, haurrentzako 
egon beharko ziren pentsatuak eta ez 
gurasoei irtenbide bat emateko. 

Milaka hezitzaile daudela aipatu 
dut eta ez da broma, gure eskualdean 
proiektu ezberdinetan, ehundik gora 
hezitzaile egongo dira lanean, haurrak 
hezten, haurrekin jolasean. Hezitzai-
leak gazteak dira, familien begirada-
pean ezjakinak eta askotan gutxietsiak 
izaten dira. Askotan sentitzen dugu, ez 
gaituztela balioesten, horrela beharko 
lukeen arren. Egia da oso zaila dela ai-
sialdiaz bizitzea, eta, beraz, jende gu-
txik irudikatzen du bere burua aisial-
dian lanean. 

Guzti horrek, ordea, ez du kentzen 
profesionalak izatea eta prestaketa 
handia izatea lan hau burutzeko. Ar-
dura oso handia da eta hezitzaileak 
gehienetan oso kontziente dira horre-
taz. Jende prestatua egoten da haurre-
kin lanean, gogoa eta ilusioa duena, eta 
jantziak daudenak.

Haurrak beraiekin uzten dituzunean 
,beraz, ez ikusi herriko gaztetxo ezja-
kin eta burubero bat bezala, baizik eta 
zure haurra heziko duen profesional 
baen gisara. Ez dezagun profesioa gu-
txietsi!

HEZKUNTZA FAKTORIA
KOKORIKO

Hezitzaileak

IRAKURKETA 
GUNEA

URA GUSTUKO EZ ZUEN 
KROKODILOA
Idazlea: Gemma Merino
Argitaletxea: Picarona

Krokodilo ikaragarri gustatzen zaie ura, 
pertsonaia honi ez, ordea. Zuhaitzetara igotzea 
nahiago du, ura ez zaio batere gustatzen. 
Benetan izango ote da krokodiloa?

MOIO, GORDETZEA 
EZINEZKOA ZEN
Idazlea: Katalin Miner
Adina: 14 urtetik gora 

Moiok benetako istorio bat kontatzen du, idazlearen sentipenak bere 
lagun batez oroituz. Transexualitatea eta heriotza bezalako gaiak lantzen 
ditu Katalinek bere obra honetan.

FERRERO TRANPANTOJOA

 JOLAS GUNEA
SAN GINES
LEKUA: Labastida (Araba)

AZALPENA:
Labastidan, ermitaren ondoan kokatzen den   
gune naturala da.

Berdegunez osaturik dago gunea, eta 
deskantsurako eta jolas ugari egiteko 
aukerak ematen ditu.

Mendi ibiladi laburrak egiteko aukera ematen 
du eta gero bertan dauden mahaietan 
bazkaltzeko edo deskantsatzeko aukera.

Araban berdegune batez gozatzeko aukera 
paregabea.

OSAGAIAK:
- Odoloste 1
- Gazta
- Almendra xehetua

NOLA EGIN?
- Lehenengo odolostea hestetik atera eta plater batean 
jarri.

- Goilara batekin odoloste pixka bat hartu eta erdian 
gazta zati bat jarri. Eskuekin bolatxoak sortu.

- Bola hauek almendra xehetutik pasatu

- Bolak oliotan frijitu. Kontu handiz buelta eman 
almendra ez erortzeko.

ON EGIN!  
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Kontra

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

grafi ksarea.ecom

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

ARGENTINA

DESKRIBAPENA
Hego Amerikako estatu 
burujabea da. 1816an 
askatu zen Espainiar 
Inperiotik, eta goberu 
militar eta zibilen arteko 
gatazkak bizi izan 
ditu geroztik. Azkena 
Vildearen diktadura, harik 
eta 1983an demokrazia 
berrezarri zuten arte.

AZALERA

2.780.400 kilometro koadro.

BIZTANLEAK

47,3 milioi biztanle.

HIZKUNTZA

Gaztelania da nagusi

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Kooperatiba Elkartea
Tirada: 10.000 ale. 
Maiztasuna:  Hamabostekaria
Lege gordailua:  BI-1230-2013 
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea: publizitatea@komunika.eus
Tlfnoa: 688 62 53 94
Helbidea: Errotari Kalea 4-8. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak: 94 656 85 54/688 62 59 00
Web-gunea: www.aiaraldea.eus
ERREDAKZIO OHARRA: Aiaraldea 
Aldizkariak ez du bere gain hartzen iritzi 
artikuluetan, zein egindako elkarrizketetan 
adierazitakoaren erantzukizuna.

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

Mundutik Aiaraldera

“Uste dut jendea gehiago 
animatu behar dela 
euskara erabiltzera”

Noiz etorri zinen Argenti-
natik Euskal Herrira? Zerk 
ekarri zintuen hona?

Duela hamabi urte Argenti-
natik Madrilera joan nintzen 
saskibaloian jokatzera. Ber-
tan hainbat denboraldi egin 
ostean duela bost urte Euskal 
Herrira etorri nintzen Amore-

bietako saskibaloi taldean jo-
katzera. Orduan, nire neska-
laguna ezagutu nuen eta gera-
tzea erabaki nuen. 

Euskara ikasi duzu tarte 
honetan, nolakoa izan da pro-
zesua? Zaila iruditu zaizu?

Konfi namendu garaian hasi 

Juan Martin 
OrellanoOrellano

Raul Senzacqua

JAIOTERRIA
ARGENTINA, 1989

BIZILEKUA
AMURRIO

BIDAIAREN XEDEA
SASKIBALOIAN JOKATZERA ETORRI ZEN

nintzen euskara ikasten nire 
kabuz, nire neskalagunaren 
herriko kultura eta bizimodua 
oso interesgarria iruditzen zi-
tzaidalako. 

Iaz euskaltegira joaten hasi 
nintzen, eta ekainean B1 az-
terketa ofi ziala egin dut. Zaila 
da euskara ikastea, baina pix-
kanaka noa eta oso motibatuta 
nago nire lagunekin hitz egin 
ahal dudalako. 

Zure egunerokoan euska-
ra erabiltzen duzu? Nola na-

baritu duzu dagoela euskara-
ren egoera?

Nire neskalaguna eta biok 
euskaraz hitz egiten saiatzen 
gara baina Bilbon lan egiten 
dut eta bertako lankide askok 
ez dute euskara erabiltzen; 
hori dela eta ezin dut asko 
praktikatu. 

Uste dut jendea gehiago ani-
matu behar dela euskara era-
biltzera. 

Oso desberdinak dira Ar-
gentinako eta Euskal Herri-
ko gizarteak? Zerk harritu 
zaitu gehien?

Alde batetik, Euskal Herrian 
segurtasun handiagoa dago 
eta bizi kalitatea oso ona da, 
baina bestetik, Argentinan 
jendea pixka bat irekiagoa da 
eta hori faltan botatzen dut. 
Baina ni oso azkar molda-
tzen naiz eta oso pozik nago 
hemen. Euskara ikasteak he-
mengo gizartearen parte sen-
titzen lagundu dit. 

Nola gogoratzen duzu Eus-
kal Herrian jasotako harre-
ra?

Ni musikaria ere banaiz, 
pianoa eta gitarra jotzen ditut, 
baita abestu ere. Kantua ikas-
ten ari naiz Bilboko kontser-
batorioan.  Instagramen iku-
si daitezke nire bideoak. Eus-
kal Herrira iritsi eta gutxira, 
taberna batean kontzertu bat 
eman nuen. Abesti bat euska-
raz abestu nuen nahiz eta le-
tra ez ulertu, eta jendeari izu-
garri gustatu zitzaion. Denak 
nirekin abesten hasi ziren eta 
oso oroitzapen polita da.

Zer duzu faltan gehien Ar-
gentinatik?

Gehien faltan dudana nire 
familia da, nire familia osoa 
han dagoelako eta "asado" on 
bat ere! Zorionez, uztailean 
Argentinara joango naiz bost 
urteren ondoren.


