Ireki atea
ilusioari

AIARALDEA #134 2020ko abenduaren 18a

GABONETAKO
GEHIGARRI BEREZIA
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Ilusiorako
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osagaiak

LEVI’S LAUDIO
Moda eta osagarriak
Araba kalea 1, LAUDIO
Tel.: 94 672 62 24

1

2

1

Levi’s, sherpa neska. 150€

2
Levi’s, kirol-jertsea mutila. 85€

MAHOR

KOKORIKO

Liburu denda

Hezkuntza faktoria

Kale Barria 8, URDUÑA
Tel.: 945 38 38 79 / 650 97 81 42

1

www.ekonomatua.eus

K@ntu k@ntari Aiaraldean CD-liburua. 15€ -bazkideak 10€-

2
1

1
1

2

Basque Live “Eguzkilore”. Eskumuturreko usaintsua 30€, belarritakoak
27€, lepokoa 25€, paparreko orratza 30€

2

Durangoko azoka 2020.
Nobedade guztiak (liburuak, diskoak...) hemen salgai!
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Artikulua

Olentzero eta Maridomingik
ohiko kalejirak moldatu behar
izan dituzte Aiaraldean
Aurtengoa urte berezia izango da Olentzero
eta Maridomingirentzat ere. COVID-19aren pandemia dela eta, urteroko plana aldatu beharko
dute herri gehienetan.
Amurrion, adibidez, udalerriko auzoak bisitatuko dituzte abenduaren 24an, 15:30etik hasita; baina ez dira Juan Urrutia plazara gerturatuko, jende pilaketak ekiditeko.
Urduña ere bisitatuko dute egun berean. Frontoian egongo dira bi pertsonaiak, baina topaketan parte hartzeko izen ematea itxita dago
dagoeneko.
Artziniegako Museoan ezingo dute ohiko ikazkinaren bisita izan. Horren ordez, buzoia jarri
dute, haurrek gutunak sartu ahal izateko.
Laudion, streaming bidez
Laudioko haurrekin, aldiz, abenduaren 20an
-igandea- egongo dira Maridomingi eta Olentzero, 12:00etan. Streaming bidezko topaketa
egingo dute, zuzenean udalaren webgunean
-www.laudio.eus-.
Informazio gehiago Aiaraldea.eus atariko
Agenda atalean topatu daiteke.
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Datorren asteburuan egingo da Urduñako
Aste Musikalaren 9. edizioa. Hasieran bertan
beheran geratu zen ekimena. Izan ere, ezin
zen egitarauaren barruko ekintza nagusietako bat -Poteo musikala- egin, taberna eta jatetxeak itxita zeudelako. Gauzak hala, ekimenaren formatua moldatu dute Liborio Kolektiboko kideek, Urduñako Udalarekin elkarlanean.
Eskola publikoko patioan egingo dituzte
emanaldiak. Pertsona kopuru mugatua egon

Lau musika talde
Ostiralean -abenduak 18- Siroka eta Voltium
taldeak igoko dira oholtzara, 18:00etan eta
19:30ean, hurrenez hurren. Larunbatean, aldiz, Sobrino Sobrado eta Gwa Ya taldeek joko

ahalko da eta derrigorrezkoa izango da maskara uneoro jantzita eramatea. Kontzertuez
gozatu nahi dutenek aurretik eman beharko
dute izena, Alondegian.

dute, ordutegi berdinarekin. Hainbat estilotako musika taldeak dira. Siroka eta Sobrino
Sobradok rocka dute lanabes, Voltiumek metal doinuak jorratzen ditu eta Gwa Yak, aldiz,
reggaea.
Baina denek dute gauza bat komunean: Urduñako musikariez osatuta daudela nagusiki,
hiriak duen tradizio musikal aberatsaren seinale. Gauzak hala, tokikotasun kutsu handia
izango du aurtengo aste musikalak.

Urduñako 9. Aste Musikalean

Tokiko taldeak nagusi

agenda

17:30 OROZKO
GAZTETXOKOKO EKINTZAK

19.12 Larunbata

11:30 OROZKO
GAZTETXOKOKO EKINTZAK
6-7 urte bitarteko
umeentzako tailerra
Gaztetxokoa

19.12 Larunbata

HAURRENTZAKO
JARDUERAK

19:00 LAUDIO
XABI BASTERRA ETA EGOITZ
URIARTEREN KONTZERTUA
Ondorengo helbide honetan
eskatu behar dira sarrerak:
hezkuntza@laudio.eus
Lamuzako San Pedro parrokia

29.12 Asteartea

19:00 LAUDIO
ARIADNA MARTINEZ
SOPRANOAREN KONTZERTUA
Lamuzako San Pedro parrokia

27.12 Igandea

20:00 LAUDIO
ANTONIO OYARZABAL PIANOJOLEAREN KONTZERTUA
Lamuzako San Pedro parrokia

22.12 Asteartea

18:00/19:30 URDUÑA
SOBRINO SOBRADO ETA
GWA-YA
Urduñako Herri Ikastetxea

19.12 Larunbata

19.12-20.12

BESTELAKOAK

18:00 LAUDIO
“OPARIA”
Familia antzerkia
Kiroldegia

26.12 Larunbata

12:00 LAUDIO
BERTSO SAIOA
Miren Amuriza eta Onintza
Enbeitarekin
Herriko plazako elizako
arkupeetan

24.12 Osteguna

17:30 AMURRIO
“IRREALIDAD AUMENTADA”
Magia ikuskizuna.
Sarrera: 8 euro
Amurrio Antzokia

24.12 Osteguna

IKUSKIZUNAK

17:30 LAUDIO
“IPUIN ZUHAITZ AZPIAN”
Ipuin-kontalaria. Parte
hartzeko beharrezkoa izango
da kultura@laudio.eus
helbidera mezua bidaltzea
Kasinoa

30.12 Asteazkena

10:30 ARTZINIEGA
NEGULEKUEN HASIERA
Izen emate epea abenduaren
21ra arte egongo da zabalik
eta doakoa izango da. Plaza
mugatuak egongo dira (24)
eta zozketa bidez banatuko
dira.

28.12 Astelehena

18.12 Ostirala

18:00/19:30 URDUÑA
SIROKA ETA VOLTIUM
Urduñako Herri Ikastetxea

KONTZERTUAK

24.12 Osteguna

17:30 LAUDIO
“EGUBERRIETAKO IPUINAK”
Ipuin-kontalaria. Parte
hartzeko beharrezkoa izango
da kultura@laudio.eus
helbidera mezua bidaltzea
Kasinoa

23.12 Asteazkena

15:30 AMURRIO
OLENTZEROREN BISITA
Olentzerok udalerriko hainbat
auzo bisitatuko ditu, Juan
Urrutia plaza salbu
Herriko kaleak

18:30 LAUDIO
“ATZERRITARREN LEGEA:
HAUSNARKETAK ETA
ERRONKAK”
CEARek, Laudioko
zurrumurruen kontrako
agenteek eta Laudio BHIko
guraso elkarteak antolatuta
Laudio BHI Institutua

18.12 Ostirala

HITZALDIAK
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16:30

LARUNBATA ETA IGANDEA
(3,5 euro)

ABENDUAK 19, 20

Los Fixies
contra los
Crabots

DONIBANE
ARETOA

19:00

LARUNBATA ETA IGANDEA
(3,5 euro)

ABENDUAK 19, 20

Ni de coña

DONIBANE
ARETOA

18:30

LARUNBATA (3 euro)

ABENDUAK 19

Las niñas

LAUDIOALDE
ARETOA

Negulekuak antolatuko ditu Artziniegako Udalak abenduaren 28, 29 eta 30ean,
2008-2015. urteen artean jaiotzako haur
eta nerabeentzako. 10:30ean hasi eta
13:30ean amaituko dira saioak. Izen ematea abenduaren 21era arte egongo da zabalik, udaletxean. Inskripzioa doakoa izango da, baina 24 plaza baino ez dira egongo,
eta zozketa bidez banatuko dira.

Antonio Oyarzabal etxera itzuliko da
Gabonetan. Kontzertua eskainiko du
abenduaren 22an -asteartea- Lamuzako San Pedro parrokian, 20:00etan. Ez
da toki horretan egongo den emanaldi
bakarra izango. Hilaren 27an Ariadna
Martinez sopranoaren txanda izango
da, 19:00etan. Opera eta zarzuela piezak
eta Gabonetako abestiak kantatuko ditu.

Kartelera

Negulekuak
Artziniegan,
hiru egunez

Antonio
Oyarzabalen
kontzertua

19:30 / 20:00

IGANDEA ETA ASTELEHENA
(5/3,75 euro)

ABENDUAK 20, 21

Hil kanpaiak

AMURRIO
ANTZOKIA

Toki mugatuak
“Herriko elementu bereziak” izango
ditu hizpide Otaolak solasaldian.
Elementu horien gaineko landai kerketa bur utu dute hainbat
bizilagunen artean azken urteetan.
Bildutako datuak plazaratuko dituzte
larunbateko zitetan.
Hitzaldiko sarrera librea izango da,
baina 20 lagunentzako tokia egongo da
gehien jota.

Okondoko bazterretan sakonduz
izeneko hitzaldia eskainiko du Haizea
Otaola Usiak datorren larunbatean,
abenduak 19, herriko Kultura etxean.
Bi saio eskainiko ditu: 17:00etan
izango da euskarazkoa eta 18:00etan
gaztelerazkoa.

“Okondoko
bazterrak”
hizpide
12:00 LAUDIO
OLENTZEROREN ETA
MARIDOMINGIREKIN
TOPAKETA
Streaming bidez
Laudio.eus webgunean

20.12 Igandea

10:30 AMURRIO
OLENTZEROREN BISITA
DONE ERROKERA
Ordu erdiko txandak egoingo
dira 10.30etatik 17.30etara
Tiketak turismo bulegoan jaso
daitezke abenduaren 15etik
18ra. Done Errokera oinez
igotzea gomendatzen da
Done Erroke baseliza

20.12 Igandea

Jolas kooperatiboak 11 eta 16
urte bitarteko nerabeentzat
Gaztetxokoa

aiaraldea.eus

INFO +

11:00 ARTZINIEGA
JOSTAILU BILKETA
SOLIDARIOA
Urizahar elkarteak jostailu
bilketa solidarioa antolatu du,
erabilerarik ez duten jostailuei
beste bizitza bat emateko
helburuarekin
Kultura etxea

Larunbata eta
igandea
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Eskualdeko

IZA
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zaporeak

Zumalakarregi 30, LAUDIO Tel.: 94 672 84 94
Kurtzegan 3, OROZKO Tel.: 94 661 00 68

OKINDEGIA

okindegiaizahnospanaderia@gmail.com
GORA OGI
OSASUNGARRIA!

Tritordeum errege-opila
OSAGAIAK:
Tritordeum (gluten gutxiko zereala,
integrala eta ekologikoa), arrautza,
gurina, oliba olio birjina extra, azukrea, laranja lorezko ura, ron txupitoa, limoi eta laranja birrindurak, eztia, ama orea, laranja eta kiwi melatuak, almendrak, azukre perlak eta
esne-gain harrotuak.
ESKAINTZA:
Argazkiko errege-opil bereziaz gain,
ohiko opilak ere egiten dituzte Iza
okindegian. Hainbat betegarri jartzen dituzte, bezeroaren gustuaren
araberakoak: esne-gain harrotua,
trufa eta krema. Errege-opil gaziak
ere prestatzen dituzte.
Baina hori ez da Gabonei begira
eskaintzen duten produktu bakarra.
Italiako “panettoneak”, Alemaniako

stollen ogia, polboroiak eta beste
hainbat jaki eskainiko dituzte, ohikoan egiten dituzten ogi mota guztiekin batera. Etxean eginiko orea baliatzen dute, ama ore naturala. Gehigarri kimikorik gabe ekoizten dituzte produktuak; hartzidura prozesu
luzea baliatuta eta harrizko labean
erreta.
Hainbat sari jaso dituzte Izako kideek. Estatu Espainiarreko 80 okin
artisau onenen zerrendan daude,
besteak beste.
Era berean, okindegiko labea bezeroen esku utziko dute Gabonetan,
edozein janari erretzeko prest.
ERRESERBAK:
Dendetatik pasatu edo telefonoetara deituta egin daitezke.
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Erreportajea

Pertsiana igo du ostalaritzak
Azaroaren 7tik ateak itxita zituzten Aiaraldeko
taberna eta jatetxeek, eta abenduaren 12an ekin
zioten berriro “ohiko” jardunari. Eusko Jaurlaritzak irekierarako neurri berriak iragarri zituen
abenduaren 10eko LABI aholkularitza batzordearen bilkuraren ostean.
Pauta berriak indarrean sartu arte establezimenduen barruko edukiera mugatu beharko
dute ostalariek, edukieraren %50 errespetatuz.
Gainera, debekatua egongo da barran edota zutik kontsumitzea. Terrazei dagokienean, bertan
bai, edukieraren %100 egon daiteke erabilgarri.
Ordutegietan ere moldaketa nabarmenak
izango dituzte tabernek, goizeko seietatik arratsaldeko zortzietara egon ahalko dira zabalik
soilik.
Jatetxeek aurretik ere bazituzten muga dezente, bereziki eramateko janariari dagozkienak.
Eusko Jaurlaritzak indarrean jarritako neurrien
arabera, iluntzeko 21:00ak arte jaso daitezke soilik eramateko janaria eskatzeko enkarguak. Banaketa 22:00ak arte luzatu ahalko da, hala ere.
Neurri berriek ez dituzte ostalarien kezkak eta
haserrea baretu, “abandonatuta sentitzen dira
erakundeen partetik”. Euren ustez, irekiera berriaren baldintzak ez dira nahikoak taberna eta
jatetxeen egoerari buelta emateko. Aurretik zituzten baldintza estuak are gehiago estutu dira
negozioak egunez egun aurrera ateratzeko geroz eta zailtasun gehiago azaleratuz.

Goizeko seietatik
arratsaldeko
zortzietara soilik
egon daitezke zabalik

Sektorea kinka larrian aurkitzen da eta asko dira
desagertu edota desagertzeko arriskuan dauden
lanpostuak. Izan ere ostalaritzaren egoerak beste
sektore batzuengan eragin zuzena du ere: banatzaileak, hornitzaileak, makinaria-enpresak... Ziurgabetasuna erabatekoa da, badira abenduaren
12az geroztik oraindik pertsiana altxatu ez duten
negozioak, eta, egoera asko luzatuz gero, behin
betiko ixtera behartuak izango diren gehiago izango direla ohartarazi dute.
Osasun-neurri guztiak bete dituztela aldarrikatu dute ostalariek, eskura zituzten baliabide guz-
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tiak jarri dituzte bezeroentzako zein langileentzako espazio seguru bat sortzeko. Kexu dira,
beraiek ordaindu behar izan dituztelako beste
sektore askotan egon diren gabeziak, “kriminalizatuak” sentitzen dira.
Taberna eta jatetxeen laguntza oihua
Egoerari erantzuteko eta ostalaritzak bizi duen
krisiari erantzungo dioten neurriak exijitzeko
ugariak izan dira eskualdean sektoreko langileek burutu dituzten mobilizazioak. “SOS ostalaritza” lemapean Laudion, Amurrion eta Urduñan
burutu dituzte protestak, eta ehunka auzokide
elkartu dira beharginei elkartasuna eta babesa
adierazteko.
Tabernak “herrietako paisaiaren parte" direnaren aldarriari eutsi diote ostalariek, eta “bizitza
sozialaren une berezi askoren lekuko” izan direla azaldu dute; hauek ixtea “galera handia izango da", euren iritziz.
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