
Balkoietatik kalera egin du jauzi Aiaraldeko 
bizitzak 2021. urtean. COVID-19 pandemiak 
eragindako lurrikara sozialak ez du eskualdeko 
norbanakoen, kolektiboen zein instituzioen lana 
lurperatu. Proiektu berriak erein dira, eta uzta 
oparoa utzi du urteak gurean. Argitalpen honetan 
bildu ditugu jendartean, euskaran, hezkuntzan, 
kulturan, kirolean, sozioekonomian eta politikan 
emandako aldaketak. Tokiko lorpen eta gertaerei 
tokia egiteko. Eta, eskualdeko historia zein 
etorkizuna, euskaraz idazten -eta zabaltzen- 
jarraitzeko. Zurekin. Denboran atzera, 
gurekin bidaiatu nahi? 
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2021. urtea
kasu positiboak, kausetan ere

Izar Mendiguren Cosgaya
Aiaraldea Komunikabideko zuzendaria

Positiboen urtea izan da 2021a. Zenbakitan neurtu beharko bagenu, 365 egu-
nek lurrari ez ezik, gure bizitzari -eta ondorioz, gure eskualdeari- eman diote 
bira. 20:00etan osasun langileei gure etxeko balkoietatik txalo egitetik, ia une 
oro koronabirusak eragindako pandemiaz mintzatzera igaro gara. Segurtasun 
distantziak distantzia soziala handitu du, osasun neurriek bailarako eragileen 
bizitza txikitu duten gisan. Baina, bada bizia. Are, Aiaraldean. Kasu positi-
boak nagusitu diren garaietan, kausa positiboak gailendu dira. Tubacexeko 
langileen greba mugagabearen aurrean, 'SOS Aiaraldea' plataformak makina 
bat jende mugitzeko makinaria jarri du martxan, manifestazio oso jendetsuak 
egin dira bailarako lan-etorkizunaren alde. Disko eta liburu berriak plazaratzea 
gasoila eta argindarra baino garestiago dauden unean, Euskadi Literatur Saria 
jaso du aiaraldear batek. Izenetatik harago, badago izana. Izan ere, euskara 
bezain bizia eta bizigarriak dira gure lurrak. 

Lurreratu ditugu gure ametsak, baita gorpuztu ere. Horren adibide da Fak-
toriaren irekiera bera ere, eskualdean euskararen espazio izateko eraikitako 
guztion etxea. Bertatik jarraituko dugu Aiaraldeko 9 udalerrietan euskara 
eta eskualdeko bizitza zabaltzen, pertsonak erdigunean jartzen, bazterrekoei 
ahotsa eta tokia eskaintzen, bestelako heziketa eta hezkuntza sustatzeko eki-
menak sortzen, elikadura burujabetzari begirako baloreak landatzen, euskara 
zein feminismoa saretzeko dinamikak laberatzen... Sutan dago eltzea, eta bada 
nahikoa saltsa. Gozotik, garratzetik eta denetik utzi du 2021. urteak. Argital-
pen honen bidez nahi ditu Aiaraldea Komunikabide Faktoriak urteko hari 
nagusiak informazioz josi, mugarri garrantzitsuenak historiaren armairuan jaso, 
portada izandako ekintzak mamitu. Finean, zuek (irakurleek, bazkideek, kola-
boratzaileek, eragileek...) emandakoa itzuli. Eginiko lana aitortu, eta zabaldu. 
Pandemiak pandemia, aurrera baitoa bizitza. Baita Aiaraldea ere. Eta, aizue, 
bada garaia ohartzeko: eskualde aberatsa izateko ez da dirurik behar.

Argitalpen data: 2021eko abendua · Inprenta: Graficas Irudi · Tirada: 2.500 
ale · Lege gordailua: BI-1230-2013 · Ekoizpena: Txabi Alvarado Bañares, Izar 
Mendiguren Cosgaya, Aimar Gutierrez Bidarte, Aitor Aspuru Saez, Iera Garaio 
Ibarrola, Maialen Ginea Aginako, Jone Garcia Guerra, Eider Garcia Gomez 
Esker bereziak: Aiaraldea Kooperatiba Elkarteko bazkide guztiei.
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Zaintza erdigunean?
Pandemiak agerian utzi du zaintza langileek jendartean 
betetzen duten funtsezko zeregina. Baina, une puntual 
batzuetan eskaini zaizkien txaloez harago, ez dirudi 
hobekuntza materialik egon denik behargin horien egu-
nerokoan, kontrakoa baizik. Hori ondorioztatu daiteke 
eskualdean piztu diren zenbait gatazkari (La Encina eta 
Madres Mercedarias egoitzetan, besteak beste) errepara-
tzen bazaie. Argazkia: Iñaki Montes Lasarte



// mugarriak9Jendartea

COVID-19tik harago,
Aiaraldea ez dago geldi

Pandemiak ez ditu eskualdean dauden bestelako arazoak desagerrarazi. 
Horren adibide dira aurten abiatutako herri dinamikak. 

AP-68 dohainik Plataforma sortu 
zuten urte hasieran hainbat bizilagunek, 
autobide horren doakotasunaren alde 
borrokatzeko. Sinadura bilketa abiatu 

zuten eta 8.000 herritarren 
babesa jaso zuten. 

AP-68a dohainik
izateko borroka abian

Laudioko Gaztetxeko kideek hainbat protesta 
ekimen jarri dituzte martxan, espazioa erabili ezin 
dutela salatzeko. 20 urte bete ditu aurten guneak. 

Urduñan, aldiz, Gaztetxea itxi behar izan zuten udan, 
eraikinaren egoera dela eta. 

Urtarrila

Aiaraldeko bi Gaztetxe
itxita

Renfe eta Adifek tren zerbitzuan eginiko mu-
rrizketek eragin nabarmena izan dute eskualdeko 
egunerokoan. Dozenaka tren utzi dituzte bertan 

behera egun batetik eta, zenbait kasutan, ordu batetik 
bestera. Horrez gain, azpiegituren aurkako erasoak 

ere egon dira.  

Renfe eta Adifen
murrizketen ondorioakApirila

Bizilagunak ekimenaren edizio berri bat antolatu 
zuten azaroan Aiaraldeko Zurrumurruen Aurkako 
Taldeek eta CEAR elkarteak. Kulturarteko zubiak 
eraiki dituzte janari eta salda beroaren inguruan, 

aurreiritzi arrazisten eta xenofobiaren aurka.

Aiaraldea kulturanitza dela
frogatu dute beste behin

Azaroa

Uhandre Amurrioko Baso Biziak elkartea sortu zu-
ten urte hasieran, eukaliptoaren monolaborantzaren 
aurkako dinamikak abiatzeko. Hainbat mobilizazio, 
txango eta jardunaldi egin dituzte urtebete baino 

gutxiagoan. 

Eukaliptoaren aurkako 
mugimendua piztu da

Iraila

3.000 euroko isuna jarri zieten Laudioko Mugi-
mendu Feministako kideei Martxoaren 8ko kartelak 
jartzeagatik, Udalaren Garbiketa Ordenantza baliatu-
ta. Araudia aldatzeko mozioa aurkeztu zen udalean 

udazkenean, baina ez zen onartu. 

3.000 euroko isuna
kartelak jartzeagatik
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Zaintzako
langileen egoera eta 
gatazka, kalera

Encinako langileen mobilizazioak, Orozkoko Madres 
Mercedarias zentroko beharginenak... Prekarietate 
etengabeak piztu du gatazka.

Testua: Izar Mendiguren Cosgaya
Argazkiak: Aiaraldea.eus

Zaintza publikoaren sistemaren 
hutsuneak eta eskubide ezak 
salatzeko greba eguna izan zen 
2021eko martxoaren 4an,  LAB, 
ELA, UGT, ESK eta CCOO 
sindikatuek deituta. Zaintza sek-
torearen eredu aldaketa aldarri-
katu zuten ordukoan. 

Aferak  Aiaraldean ere izan du 
eragina, ugariak izan baitira zain-
tzaren beharra eta sektoreko lan-
gileen egoera azaleratzeko anto-
latutako ekimenak. Artziniegako 
La Encina nagusien egoitzako 
beharginek, esaterako, mobili-
zazioak burutu zituzten apirilean 

eta maiatzean. Hain zuzen, en-
presaren aldetik “langileen aur-
kako jazarpen kanpaina” salatu 
zuten; bi beharginen kaleratzea 
medio, "prekarietatearen aurka 
borrokatzeagatik". Enpresak, 
bere aldetik, "errendimendu 
baxua eta fede txarra" lepora-
tu zien langile horiei, nahiz eta 
eurek akusazio faltsutzat jo hori. 
Aiaraldeko Mugimendu Femi-
nistaren babesa ere jaso zuen 
mobilizazioak.  Izan ere, zaintza 
sektorearen garrantzia bereziki 
azaleratu da COVID-19ak era-
gindako pandemiaren testuingu-
ruan. Ez, ordea, sektoreka bizi 

duen egoera eta prekarietatea.  
Hain zuzen, giza baliabide faltaz 
jardun ziren Aiaraldea Komuni-
kabidearekin La Encinako langi-
leak gatazka piztu berritan: "4-5 
langileko taldeek ezin dute 50 
egoiliarrentzat arreta bermatu". 
Arreta eta zaintza duina eska-
tzen zuten, besteak beste, lan hi-
tzarmena duintzeko premiarekin 
batera. 

Artziniegakoa, baina, ez da izan  
gatazka edo kasu bakarra. Oroz-
koko Madres Mercedariaseko 
egoerak ere eman du zer esanik 
2021ean. Azaroan, esaterako, 

Artziniegako La Encina egoitzan piztu da gatazka aurten, besteak beste.

kotxe karabanak eta elkarretara-
tzeak antolatu zituzten Ibarrako 
zentroaren aurrean eta Zubiaur 
plazan. Berez, Bizkaiko Foru 
Aldundia da zerbitzu publiko 
horren arduraduna, baina hi-
tzarmen bidez Madres Merceda-
riaseko erlijio-kongregazioaren 
esku dago kudeaketa, eta enpre-
sa horrek Fundación Aliadosen 
esku uzten du Ibarrako egoitza-
ren kudeaketa, Enpresa Batzor-
deak azaldu duenez. Orain arte 
indarrean zuten ituna kendu du 
zuzendaritzak, eta horrek eragin 
zuzena izan du oporretan, lanal-
dian eta soldatan, egoera larritu-
ta. Enpresa Batzordeak negozia-

Artziniegako Encina egoitzako mobilizazioek 
eta Ibarrako (Orozko) Madres Mercedarias 
zentrokoek mahaigaineratu dute sektoreko 
langileen aurkako prekarietate eta jazarpena. 



// mugarriak13Jendartea

Arreta eta zaintza duina eskaintzeko giza 
baliabide eta baldintza eskasak salatu dituzte 
beharginek; COVID-19ak eragindako 
pandemian zaintza sektoreak garrantzia 
handia hartu duen arren.

Madres Mercedariaseko langileek mobilizazio ugari egin dituzte lan baldintza duinak eskatzeko.

Aiaraldeko Mugimendu Feministaren eta 
Greba Batzordearen babesa jaso dute ekime-
nek, jardunaldi edota mobilizazioen bitartez.

keta beharra mahaigaineratu du, 
baina zuzendaritzak ez du  bo-
rondaterik agertu. Hargatik ekin 
diote mobilizatzeari beharginek.  

Aiaraldeko Greba Batzordeak, 
berriz, erdigunean jarri zuen afe-
ra 'Haritik tiraka' jardunaldietan. 
Hain zuzen, Aiaraldeko erresi-
dentzietako langileak, eskole-
tako jantokietakoak, garbiketa 
alorrekoak,  etxeetako barne 
zaintzaileak eta Bizkaiko Erresi-
dentzietako borrokak izan ziren 
protagonista. 

Ikerketa abian
Bestalde, Mundubat elkarteak 
Aiaraldeko, Aguraingo eta Zuia-

ko etxeko langileen egoerari 
buruzko ikerketa gauzatu du. 
Amurrioko Kultura Etxean egin 
zuten aurkezpena 2021eko aza-
roan, eta bertan plazaratu zituz-
ten sektorearen diagnostikotik 
eratorritako ondorioak.  Adiera-
zi dutenez, aurreneko aldiz egin 
dute azterketa Araban. 

Alabaina, 2018an egin zuten 
behaketa ere bai, etxeko lan-
gileen lan baldintzak eta abar 
ikusteko eta ezagutarazteko. 
Ondorioen artean egoera irregu-
larrean lan egiteko proposame-
nak, Gizarte Segurantzan ezin 
kotizatzea eta lanarekiko presti-
gio edota aitortza eza nabarmen-
tzen dira, beste batzuen artean. 
Soldatan ere agerikoa da injusti-
zia: %100ak aitortzen du jasotzen 
duen ordainsaria ez datorrela 
bat eskaintzen dituen  zerbitzu 
orduekin.

Hainbat mobilizazio egin dira La Encina egoitzaren aurrean. 
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Indarkeria
matxista,
amaierarik gabeko 
pandemia
2021eko urtarrilean aurkeztu zituzten 2020ko genero 
indarkeriaren datuak: orotara, 84 salaketa jarri zituzten iaz 
emakumeek* biolentziaren ondorioz.

Testua: Izar Mendiguren Cosgaya
Argazkiak: Aiaraldea.eus

Eraso matxistak areagotu egin 
ditu pandemia egoerak. Izan ere, 
etxeetan denbora gehiago igaro 
beharra eragin du; baina baita ai-
sialdi eta harremantzeko eredua 
aldatzea ere. 

Hori dela eta, 'Entzun gaitzatela!' 
dinamika abiatu zuen Otsemeak 
talde feministak Amurrion, gaz-
teek jasandako edo egindako era-
so matxistak salatzeko. 2021eko 
irailean aurkeztu zuten proiektua, 
eta bi hilabeteetan 6 kasu jaso zi-
tuzten. Horiek ez dira udazkeneko 
kasu bakarrak izan. Hain zuzen, 
urriaren amaieran gazte batek 

bere bikotekide ohia jo zuen kris-
talezko botila batekin Laudion, eta 
atxilo eraman zuten. 

84 kasu iaz
2020. urtean 84 indarkeria matxis-
ta kasu salatu zituzten bailaran. 
Epaitegietara heldutako genero 
indarkeria kasuak dira horiek, bai-
na horrek ez du esan nahi gehiago 
egon ez direnik. Izan ere, askotan 
ez dira salaketak jartzera iristen 
emakume* erasotuak. Bikote ohia-
ren tratu txarrak dira, ezbairik 
gabe, salaketa kopuru gehien pila-
tu dituztenak eskualdean. 46 izan 
dira orotara: Laudion 18 kasu ku-

deatu dira, Amurrion 16, Orozkon 
7, Urduñan 5 eta Artziniegan 2.

Eraso homofoboak
2021. urteari dagokionez, abuz-
tuan, Amurrioko jaien testuingu-
ruan, eraso homofoboak astindu 
zuen Aiaraldea. Elkarretaratzeak 
egin ziren Amurrion eta Ares-
palditzan, erasotutako gazteari 
babesa adierazi eta erasotzaileak 
salatzeko.   7 gorroto delitu salatu 
ziren Aiaraldean iaz, Ertzaintzak 
aurten plazaratutako memoriaren 
arabera. Horien artean daude era-
so arrazista edota homofoboak, 
baina poliziak ez du zehaztu 7 era-

Elkarretaratze jendetsuak egin zituzten abuztuan Amurrion jazotako eraso homofoboa salatzeko. / Maddi Isasi

so horiek zer motatakoak izan di-
ren, herri txikietan gertatzen diren 
kasuei buruz horrelako xehetasu-
nak emateak erasotutako pertso-
nak agerian utzi ditzakeelako.

Ahalduntzeko ekimen ugari
Autodefentsa feminista aldarrika-

Abuztuan eraso homofobo baten salaketak 
astindu zuen Aiaraldea. Gertatutakoa 
salatzeko elkarretaratze jendetsuak egin 
ziren Amurrion eta Arespalditzan. 
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Otsemeak talde 
feministak eraso 
matxisten 7 
salaketa jaso ditu 
udazkenean. 

Otsemeak talde feministak ‘Entzun gaitzatela!’ dinamika jarri du martxan salaketak jasotzeko. 

tzeko moduek buelta eman dute. 
Otsemeak taldeak mural berria 
egin zuen udan Bañueta kiroldegi-
ra bidean. Okondon, berriz, mar-
golana baliatu zuten ahalduntzea 
sustatzeko azaroaren 25eko eki-
menen testuinguruan. Aiaraldea 
komunikabideak, aldiz, 'Indarke-

Jendartea

ria matxistaren aurka Aiaraldean 
dantzan' lehiaketa antolatu zuen 
azaroan. Euskal Herriko neska* 
gazteek, ordea, topaketak egin 
zituzten Elizondon (Nafarroa), 
eta bertan hartu zuten parte Aia-
raldeko Mugimendu Feministako 
kideek ere. 

“COVID-19arena baino pandemia 
luzeagoa eta txarragoa izango da 
buru osasunarena”

BABESTUTAKO EDUKIA

Nola eragin du pandemiak eskual-
deko pertsonen buru osasunean? 
"Fisikoki eta mentalki guztiok kalte-
tu gaitu asko, baina nerabeen artean 
inpaktua oso handia izan da, guraso 
asko jarri dira gurekin harremane-
tan. Pandemia hasi berritan suizidio 
bat ere gertatu zen, etxealdiak ho-
rrelako eraginak ere utzi ditu".

Asasam elkarteko kideen hitzak 
dira horiek. 30 urte baino gehiago 
daramatzate buru osasun arazoak 
dituzten aiaraldearrak eta euren se-
nideak artatzen. 1989. urtean sortu 
zen taldea hainbat familia eta osa-
sun arloko profesionalen eskutik, 
eta ordutik hona nabarmen hazi da 
erakundea. 

Etxebizitza beharra
Hala ere, baliabide falta egunero-
ko ogia da elkartearen jardunean. 
Asasameko kideek urteak darama-
tzate Aiaraldea etxebizitza komuni-
tario bat behar dela aldarrikatzen. 
"2008an utzi zigun Laudioko Uda-
lak pisua. 2017an, baina, utzi egin 
behar izan genuen, Diputazioak ez 
zuenez ezer egin, ezin izan zen mar-
txan jarri". 

Azkeneko foru hauteskundeen ata-

rian, etxebizitza abian jarriko zuela 
esan zien Foru Aldundiak Asasame-
ko kideei. "Kokapenaren faltan ze-
goen, baina hauteskundeen ostean 
sartu zen diputatuak (Emilio Solak) 
esan zigun ez zuela proiektuaren 
berririk. 2019tik daramagu bilera 
bat eskatzen ahaldun nagusiarekin, 
baina momentuz ez zigute kasurik 
egin. Duela gutxi, Buru Osasunaren 
Nazioarteko Egunaren testuingu-
ruan, zenbait komunikabidek argi-
taratu dute  Aldundiak proiektua 
abiatuko duela, baina guk ez dugu 
inolako jakinarazpenik jaso horren 
inguruan”.  

Horrelako azpiegitura bat izatea 
funtsezkoa da eskualdearentzat, el-
karteko kideen aburuz. "Gaur egun 
Gasteizera joan behar dira gazte 
asko, bertako etxebizitzetako itxa-
ron-zerrendatik deitzen dituztelako 
eta, uko egiten badute, zerrendatik 
kentzen dituztelako. Baina, Asasa-
meko kide askok ez dute hirira joan 
nahi. 

Argi esan dute: "COVID-19arena 
baino pandemia luzeagoa eta txa-
rragoa izango da buru osasunare-
na”. Horregatik, funtsezkotzat jo 
dute baliabideak jartzea.

Buru osasun arazoak artatzeko baliabide gehiago eskatu dizkiete 
ASASAM elkarteko kideek udalari eta Foru Aldundiari.

Asasameko zuzendaritzako kideak. 

www.asasam.org / 94 403 46 90 /  94 672 64 46  / info@asasam.org
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Azkenaldian, sexu aniztasuna pil-pilean egon 
da gizartean eta politikan, bereziki, LGTBI+ ko-
lektiboko talderik zaurgarriena: transexuala. 
 
Alde batetik, eta historian lehengo aldiz, jaiotzean 
ezarri zieten sexuarekin bat egiten ez duten adin-
gabeak dituzten familiek sustatu dute kontzientzia-
zioaren beharra gizartean, barneratzeko alua duten 
mutilak eta zakila duten neskak existitzen direla, eta 
beti gertatu dela hori. Adingabe transexualen fami-
lien elkarteak (Naizen Euskal Herria) sekulako aha-
legina egiten ari dira errealitate hori azaleratzeko, ez 
baitugu nahi gure seme-alabak irainduak, mehatxa-
tuak, jazartuak edo sexualki zein fisikoki erasotuak 
izatea. Ez dugu nahi ere estigmatizatuak izan daite-
zen, aurreko belaunaldiak bezala, bazterkerian bu-
katzeko. Finean, soilik espero dugu beste edozein 
gazteren bizitza izatea, euren eskubide eta aukerekin. 
Hezkuntza lana egiten ari gara hainbat aurreiritzi 
indargabetzeko transexualitateari buruz. Adibidez, 
askotan entzuten da “norbait jaio dela gorputz oke-
rrean”, karma jostagarria izango balu bezala. Zen-
tzugabekeria da. Norbanako transexualak ez dira 
jaiotzen “gorputz okerretan”, gizarteak ezarri baititu 
arauak, eta horiek mugatzen dute zer den beha-
rrezkoa “gizonezkoa” eta  “emakumezkoa” izateko. 
 
Zehazki, norbanako transexual batek “bestearen 
begirada” aldatu dadin behar du, onartua izatea eta 
bere errealitatea ulertzea. Ez dute behar zalantzan 
jartzea, baizik eta babestuak izatea, bide hori ez 
baita apeta kontua, eta sufrimendu handia dakar, 

baina baita borondatea eta benetakotasuna ere.
Bestalde, azken urteotan erakunde eta gobernuei 
kolektiboa babestea eskatu zaie, eta legeak sortzea 
aldaketa erreala eragiteko gizartean, errealitate hori 
normalizatzeko. Nazioarteko eta Europako zenbait 
estatuk ez ezik, Espainiako Estatuko 8 erkidegok 
ere (Extremadura, Valentzia, Andaluzia, Aragoi, 
Madril, Balearrak, Murtzia eta EAEk) despatologi-
zazioaren aldeko legeak onartu dituzte, baita identi-
tate sexualaren autodeterminazioaren aldekoak ere.  
 
Zentzu horretan, Berdintasun Ministerioak aurkez-
tutako trans legeari buruzko eztabaida publikorako 
epea ireki da. Ekintzaile transexualen artean denbo-
ra luzez itxaron den ekimena da, askatasuna eta esku-
bide berdintasuna bermatzeko. Jakina, bagenekien 
frankismoaren oinordeko politikoek kontra egingo 
zutela, Inkisizioa berpiztu nahiko balute bezala.  
 
Edonola ere, zailagoa izan da ikustea feminis-
moaren sektore batek lege horren aurka egin 
duela, ez bakarrik ezberdintasun teoriko eta 
intelektualen bitartez, baita gorroto eta mes-
pretxu diskurtsoa baliatuta ere, eta horrek ezi-
negona sortu du trans emakumeen artean.  
 
Testuinguru horretan, uste dut ezinbestekoa dela 
Tránsitos. Comprender la transexualidad infantil 
a través de los relatos de madres y padres liburua 
irakurtzea, Aingeru Mayor Naizen elkarteko kideak 
idatzita. Espero dezagun horrelako testuek lagun-
tzea ulertuak izan eta babesa eskuratzeko bidean.

Sexu eta genero
autodeterminazioaren alde

Susana Mendez Lertxundi
Naizen elkarteko kidea

Apokalipsiaren zaldunak

Jasi Isasi
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Krisialdi 
ekologikoa:
Munduko kolapsoaren 
oihartzuna eskualdean
Munduan eztabaidatzen ari den deskarboniza-
zioaren inguruko eztabaidak eta krisialdi sistemiko 
baten mehatxuak isla dute Aiaraldean, non bistakoa 
den ekonomia eta ekologiaren arteko lehia. 

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkiak: Aiaraldea.eus eta Saratxo Bizirik

Mamu batek izutzen du Europa 
osoa eta munduaren herrialde 
garatuenak: aldaketa klimatikoak 
eta horri lotutako ondorio ekono-
miko eta ekologiko guztiek. Glas-
gow hirian egindako gailurrak 
iradokitzen du baietz, planetaren 
muga fisikoek tartea dutela jada-
nik munduko potentzia ekonomi-
koen agendan, baina, aldi berean, 
topaketak utzitako emaitza eska-
sek adierazten dute oraindik inor 
ez dagoela prest anbizio handiko 
neurriak hartzeko klima aldaketa 
ekiditeko.

Bitartean, talkan dauden para-
digma biek isla dute Aiaraldean. 
Alde batetik, CO2 eta negutegi 
efektuko isurketak gelditzea. Bes-
tetik, eredu ekonomikoa dagoen 
moduan uztea, aurreko helbu-
ruarekin erabat kontraesankorra 
dena. 

Dialektika horren gatazkak adie-
razpen anitzak izan ditu jada-
nik. Esaterako, Aiaraldean indar 
handiko mugimendua izan zen 
Frackingaren kontrakoa. Erregai 
fosilen apustuan oinarritzen zen 

proiektu ekonomiko horren aurka 
agertu ziren milaka herritar, epe 
luzerako txikizioa eta kutsadura 
ekarriko zituelakoan dagoen sis-
temaren egitura denbora tarte 
motz batez mantetzearen truke. 
Izan ere, erregaiak eta gasa dau-
de orain eztabaidaren erdigunean. 
Alde batetik, bere erabilerak isur-
ketak biderkatzen dituelako. Bes-
tetik, argi dagoelako bitarteko mu-
gatuak direla eta ematen duelako 
euren amaiera geroz eta gertuagoa 
dagoela. Edonola ere, erakundeek 
eta eragile ekonomiko handienek, 

Banda marroiaren gaitzak eragina izan du eskualdeko pinudietan.

badirudi ez dutela oraindik txipa 
aldatzeko asmorik eta argi berdea 
ematen jarraitu dute erregaien 
menpekotasunean sakontzeko az-
piegiturei. Deskarbonizazioaren 
eta horniketa krisialdiaren ezta-
baiden erdian, Saratxon errepide 
erraldoia eraikitzen ari dira, hain 
zuzen, trafikoa ekiditeko neurriak 
hartu behar zirenean.

Errepide garraioan eta kamioietan 
oinarritutako proiektu gehiago 
iragarri dira azkenaldian, nahiz 
eta, momentuz, egikaritu ez di-
ren. Horren adibidea da Laudion 
proiektatutako supermerkatu be-
rria, zeinak tokiko ekoizleen lepoa 
gehiago estutuko lukeen. Tokiko 
ekoizpena, ekonomia zirkularra, 
beharren berlokalizazioa eta ber-

Deskarbonizazioa 
eta CO2 murriztu 
beharra azpimarra-
tzen den aro berri 
honetan, eskualdean 
Saratxoko errepidea 
eraikitzen ari dira, 
zeinak makinaria 
izugarria ekarri duen 
eta trafikoa areago-
tzeko aitzakia izango 
den.

definizioa izan beharko lirateke, 
aurreikuspen ekologikoei errepa-
ratuta, premiazko lehentasuna. 
Ikusita energia iturriak topatzea 
eta, ondorioz, komerzializatzea 
geroz eta zailagoa izango dela (ar-
gindarrarekin ikusi daitekeenez), 
ezinbestekoa da horniketa katea-
ren distantzia murriztea.

Horrek, aldi berean, CO2 isurke-
tak murrizteko atea irekitzen du bi 
zentzutan: ibilgailuen ibilbideak 
txikiagoak eginda, baina baita 
txantxa dirudien beste puntu ba-
tean; abereek eurek sortzen dituz-
ten isurketak digestioan -bereziki, 
behiek-. Oraindik fresko daude 
Alberto Garzonen hitzak, zeinak 
iradoki zuen etorkizunak beharko 
duela haragi gutxiago kontsumi-
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tzea, besteak beste, makro-abe-
letxeak kutsakorrak direlako eta 
bitarteko natural baliogarriak 
xahutzen dituztelako, ura, besteak 
beste.

Eredu horren antipodetan egon 
beharko  litzateke tokiko ekoizle 
txiki batzuek jadanik abiatutako 
bidea, zeinak pentsuetan eta ma-
sifikazioan oinarritu ordez, ingu-
ruan dagoen bazka eta produkzio 
mugatu eta duina aintzat hartzen 
duen. 

Zentzu horretan, gehitu beharra 
dago kolpe latza izan dela Lau-
dioko Udal Hiltegiaren itxiera. Ez 
bakarrik berriro ibilgailuak, bitar-
tekoen kontsumoa eta garestitzea 

ekarriko duelako, tresna garrantzi-
tsua eskualdetik kanpo kokatzen 
duelako baizik.

Tokikotasunean erroa duen ere-
du ekonomikoak beste zutabe bat 
behar du; bioaniztasuna. Ezaugarri 
hori inperatiboa da bi arrazoiren-
gatik: habitat bakarrak baliabide 
anitzak izateko eta hondamendiak 
ez gertatzeko. Izan ere, katastro-
fe baten erdian dago eskualdea 
aspaldi, 'banda marroi' deituriko 
onddo izurritea dela medio. Pi-
nudiak bete-betean jo dituen gai-
xotasunak ez ditu bere ondorio 
latzenak erakutsi oraindik, baina 
argi utzi du zein tresna gutxi dituz-
ten monokultiboek horrelako gai-
tzei aurre egiteko. Horren harira, 

Ekonomia zirku-
larraren garapena 
beharrezkoa izango 
da horniketa katea-
ren krisialdia eta 
kolapsoa gertatzen 
hasi den une haue-
tan. Horretarako 
ezinbesteko tresna da 
Laudioko hiltegia.

Gorobelgo makro parke eolikoek erakusten 
dute zein faltsua den energia berriztagarrien 
eta erregai fosilen arteko dikotomia, deshaz-
kundean eta autonomian oinarririk ez badu.

berriro, bidegurutzean daude era-
kundeak eta lursail jabeak: pinuak 
kaltegarriak, baina errentagarriak, 
diren eukaliptoekin ordezkatu, 
akatsa errepikatuta eta kalte ekolo-
gikoan sakonduta (lurra lehortzen 
du espezie horrek), edo bestelako 
formula bilatzea. 

Berriztagarriak VS erregaiak?
Aspaldi gizartean errepikatzen 
den dikotomia faltsua da energia 
berriztagarriak kontrajartzea erre-
gai fosilak ordezkatzeko. Behin 
eta berriro errepikatu arren, pe-
trolioak edo gasak sortzen duten 
energia kopurua ezingo dute inoiz 
berdindu parke eolikoak bezala-
ko iturriek.

Hala eta guztiz ere, Aiaraldeak 
ikusi du bere eremuaren mugan 
(Gorobelen, hain zuzen) parke 
eoliko erraldoiak eraiki nahi di-
tuela Iberdrolak. Dudarik gabe, 
egitasmo horiek bioaniztasunean 
(gehienbat hegaztietan) eta inguru-
menean eragin negatiboak izango 
dituzte eta aipagarria da paisaian 
izango duten inpaktua. Edonola 
ere, proiektu horien alderik oke-
rrena da erregai fosilen mendeko-
tasuna dutela oraindik ere oinarri; 
eraikitzeko zein mantenu lanak 
egiteko behar diren garabiak ez 
dira, inondik inora, elektrikoak  
eta derrigorrezkoa den paradig-
ma berriari oztopatzen diote bi-
dea. Beste modu batean esanda, 
etengabeko garapen kapitalistaren 
doktrina jasanezinean (biosferak 
dituen muga fisikoengatik) eragi-
ten dute behin eta berriro makro-
proiektu horiek, zentzuduna den 
deshazkundea eta autonomoak 
zein komunitarioak izan beharko 
liratekeen energia azpiegiturei tra-
ba eginda.

Obren aurkako mugimendu indartsua egon arren, jadanik hasi dira Saratxoko saihesbidea eraikitzeko lanak.
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Erailtzen zaituzten
bitartean oihukatzen dizutenak axola du

Iraia Pereiro Urkijo
Aiaraldeko Mugimendu Feministako kidea

Jendartea Lotsaren harresia

Floren Usia

Bizi izan dugun azken urte honetan, LGTBfobia 
kasu ugari salatu dira Euskal Herrian zein Estatuan, 
eta gure eskualdea ez da salbuespena izan. Erasoen 
gorakada handia igarri da kolektibo honen aurka, 
jendartea kezkatuta dago, jipoiak eta erailketa uga-
ri gertatu baitira. Beldurra nabaria da. Komunika-
bideek badakite txanponaren zein alde erakutsi. 
Kasu tragikoak, ospitalean edo hilerrian bukaera 
dutenak, ustez pertsona arrazializatuek egindakoak, 
edo “viva Franco” oihukatzen duen rapaturen batek 
akaso.

Argi dago, ez dugu kaletik beldurrez joan nahi ma-
rikak, transak edo bollerak izate hutsagatik. Baina, 
zerk sostengatzen du hain agerikoa den indarkeria 
hau? Gure aurkako erasoak etengabekoak dira. 
Langabezia tasa, pertsona zisheteroena baino askoz 
altuagoa da, osasun publikoaren gurekiko arreta 
benetan penagarria da, eskoletan dagoen jazarpe-
naren aurrean hezkuntza sistema ez dago batere 
prest, eta instituzioek, etengabe zapaltzen gaituzte. 
Gainera, TERF (Trans Excluyent Radical Feminist) 
diskurtsoak izugarrizko indarra hartu du Euskal 
Herrian, eta honek duen arriskuaz oraindik ez gara 
guztiz ohartu. Haien diskurtso biologizista eta faxis-
tak dituen ondorioak nabariak dira gure bizitzetan, 
trans eta queer errealitateak ezabatzen dituzte eta 
gure bizitzetan bete-betean sartzen dira. Agerikoa 
da trans-legearekin gertatu dena, besteak beste: Es-
painiar nazionalitatea ez duten pertsonak, adinez 
txikikoak, eta identitate ez-bitarrak, lege horretatik 
kanpo geratzen dira. Nor engainatu nahi dute?

Eta, noski, sistemak engranajeak txukun ahokatuak 
ditu. Alde batetik, bizi dugun pandemiak, sareak 
mantentzea asko zaildu du. Argi dago honi guztiari 
aurre egiteko kolektiboa ezinbestekoa dela, baina, 
azken urte eta erdian bizitako egoera izugarrizko 
oztopoa izan da horretarako. Gainera, esan bezala, 
muntatuta dagoen amarru honek pieza guztiak oso 
ondo ezarrita ditu, eta garai berrietara ederki mol-
datzen da. Gure gizarte honek ez ditu gay-ak, les-
bianak eta transak onartzen soilik, modan jarri ditu, 
telebistan agertzen dira, eta haientzako produktu 
zein legeak sortzen ditu. Orduan, zein da gure 
kexa? Ez gaituztela jipoitzen “sexu bereko” pertso-
nekin oheratzeagatik, luma erakusteagatik baizik. 
Ez gaituztela erailtzen jaiotzetik indarrez ezarritako 
identitatearekin ez identifikatzeagatik, zis itxura ez 
izateagatik baizik. Gorroto dutena ez dela gure de-
sira, gorroto dutena kalean erakustea dela. Ezabatu 
nahi dutena ez direla gure arteko harremanak, gure 
maitatzeko eta zaintzeko era ez monogamo eta ez 
heteroarautua baizik. Baina, ea ulertzen duzuen, ez 
dugu zuen norman sartzeko baimenik nahi, zuen 
norma suntsitzera gatoz!

Eta badakigu, ez da erreza, beldurra dugu batzue-
tan, gure herrietako kaleetatik joatea arriskutsua 
izan baitaiteke. Baina, ez dugu beste aukerarik auto-
defentsa transmaribibolloa erabiltzea baino. Antola-
tu gaitezen, kolektiboan borroka dezagun!

Eta bai, erailtzen zaituzten bitartean oihukatzen di-
zutenak inporta du.
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COVIDak
ez du agur esan, 
ezta bere eraginak ere
Pandemia bere bigarren urtean sartu da 2021ean, bizitza pu-
blikoa zein pribatua baldintzatuta. Osasun larrialdiak gatazkak 
eragin ditu esparru publikoan, besteak beste.

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkiak: Aiaraldea.eus

Txertaketa kanpaina abiatu 
arren, 2021a ez da izan pande-
mia atzean utzi duen urtea. Ia 
guztiz kontrakoa. Martxoan bete 
zen alarma estatuaren lehen ur-
teurrena eta eskualdean datuak 
adierazgarriak izan ziren; 1.800 
kutsatu eta 35 hildako. Edonola 
ere, bigarren urtea bete gabe, 
guztira, COVID-19ak jadanik 
3.500 positiboko eta 60 hildako-
ko arrastoa utzi du, ia bikoitza.

Egia da aurten ez dugula itxial-
dia bizi etxean, baina bai, ordea, 
itxiera perimetralak -Laudion, 
Amurrion edota Artziniegan, 

esaterako-, ordutegi murriztuak 
-hainbat hilabetez 22:00etatik 
06:00ak bitartean-, eta edukiera 
mugatuak.

Neurri gehigarriak ere egon dira, 
eta poliziak ehunka isun jarri ditu 
osasun eta prebentzio arauak ez 
betetzeagatik. Adibidez, urteko 
lehen bi hilabeteetan ugariak 
izan ziren zigorrak; 171 urtarri-
lean eta 194 otsailean. Azarora 
arte, isunak 580 izan ziren eta 
2020an 884.  Hori ez ezik, Lau-
dioko Udalak erabaki zuen La-
muza parkea gauez ixtea, jende 
pilaketak ekiditeko. 

Zenbait herrik ere hartu zuten 
jaiak ez ospatzeko bidea, ku-
tsadura kopurua murrizteko as-
moz, baina udako hilabeteetan 
olatuak goia jo zuen. Uztaila eta 
abuztu artean 700 positibo baino 
gehiago erregistratu zituen Osa-
kidetzak Aiaraldean, adierazga-
rria dena.
 
Txertoek arnasa eman
Txertoen aferak hautsak harrotu 
ditu hainbat zentzutan. Alde ba-
tetik, jende askoren artean bel-
durra sortu dute, bereziki, Astra-
zenecako produktuek. Bestetik, 
Aiaraldean Laudion hasi ziren 

Txertaketa kanpaina Laudion hasi eta Galdakaon amaitu da herritar askorentzat.

kanpainak, baina herritar askok 
Galdakaora jo behar izan zuten 
bigarren ziztada jasotzera. 

Polemikak polemika, ematen 
zuen kanpainak, nolabait, egoe-
ra baretuko zuela behin betiko, 
eta horrela izan zen aste batzue-
tan. Urriaren hasieran kutsadura 
kopurua modu erradikalean mu-
rriztu zen eta erakundeek neurri 
murriztaileen zorroztasuna jaitsi 
eta herritarrei arnasa hartzeko 
aukera eman zieten.

Hala ere, ametsak gutxi iraun 
zuen eta azaroaren erdialdean 
pandemiaren kutsatuen kopurua 

2020ko martxotik 
2021ko martxora 
pandemiak 1.800 
kutsatu eta 35 hil-
dako utzi zituen 
eskualdean.

ardura sortzeko modukoak bila-
katu ziren berriro. Eusko Jaurla-
ritzak ekimen murriztaileak abia-
tu zituen berriro eta alerta maila 
biderkatu zuen. 

Esaterako, pandemiaren biga-
rren olatuan eremu gorrian sar-
tzeko intzidentzia metatuaren 
tasa 400ekoa bazen, azaroan 
150ean kokatu zuten. Etengabe-
ko dèjá vu batean bizi bagina 
bezala, hainbat denboraz pres-
tatutako ekimenak erortzen hasi 
ziren. Horren adibidea izan zen 
Aiaraldeko Euskararen Egu-
na, data finkorik gabe atzeratu 
behar izan zena. 

Jendartea
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Mendian gora, berriz
Kirolaren esparruak etenaldi luze eta gogorra bizi izan 
zuen iaz, COVID-19aren pandemia dela eta. Baina aurten, 
neurrien malgutzearen ondorioz, korrikalarien, txirrindularien 
eta mendizaleen egutegietara itzuli dira eskualdeko zita 
garrantzitsuenak, ehunka parte hartzaile batuz. Irudian, 
azaroan eginiko Gorobel Mendi Ibilaldiaren 35. edizioaren 
irudi bat. Argazkia: Aimar Gutierrez Bidarte
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Probaz eta omenaldiz
betetako denboraldia

Kirol proben itzulerak eta zenbait kirol talde zein kirolariri eginiko omenaldiek 
zaletu ugari batu dituzte eskualdeko kale zein mendietan.

Amurrio Trail Taldeko kideek jaso 
dute Urrezko Guk Saria aurten, azken 

urteetan antolatutako kirol-jarduera zein 
elkartasun ekimenengatik. Trail taldeko 

kideak hunkituta igo ziren Amurrio 
Antzokiko oholtzara.

Urrezko Guk Saria
Amurrio Trail Taldearentzat

Euskal Herriko Itzulia txirrindularitza lasterketak 
Aiaraldea zeharkatu zuen apirilean. Ermualdeko 
mendatean bukatu zen 3. etapa, eta zaletu ugari 

bertaratu ziren aldapetara txirrindulariei animoak 
emateko asmoz. 

Martxoa Apirila

Euskal Herriko Itzulia
Aiaraldean barrena

A
im

ar San
ju

rjo

Peñalbara gaueko txangoa egin zuen Ganzorrotz 
mendi taldeak abuztuan, Artziniegako frontoitik abia-
tuta. 30 lagun inguruk parte hartu zuten ekimenean. 

Giro ona nagusi Peñalbako 
gaueko txangoan

Uztaila

Pandemiaren ondorioz atzeratu eta gero, azaroan 
ospatu zuten, azkenean, Amurrio Txirrindularitza 

Elkartearen 50. urteurrena, Amurrio Antzokian. Libu-
rua eta dokumentala aurkeztu zituzten horretarako, 

jendez betetako aretoan. 

Amurrioko Txirrindularitza 
Elkarteak 50. urte

Azaroa

Euskadiko Parapente Txapelketa jokatu zen 
uztailean Urduñan, 'Oinez eta Hegan' modalitatean. 
Proba Orozko eta Urduña artean egitea zen hasiera-
ko asmoa, baina azkenean Bizkaiko hirian hasi eta 

bukatu behar izan zuten ekimena, eguraldia dela eta.

Euskadiko Parapente
Txapelketa, Urduñan

Abuztua

Vatikanora abiatu zen bizikleta gainean Mari 
Carmen Diaz de Lezana txirrindulari urduñarra, 
Iñaki Hoyos eta Alfonso Julian lagunekin batera. 

Ekainean heldu zioten erronkari, eta uztailean heldu 
ziren helmugara.  

Urduñatik Vatikanora
bizikletaz
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Hamaika
kirolari

gailurrean,
mugarriz mugarri

Oihana Moya Josu Hernandez Uxue Mendia

10. postua lortu du Last Chance 
Qualifier crossfit txapelketan, 
Espainiako Estatuko lehen pos-
tua eta Europako zortzigarrena 
erdietsi ostean. Telematikoki 
egin zuten norgehiagoka, eta 236 
puntu lortu zituen Moyak guzti-
ra. Bigarren ariketan, gainera, 
lehen postua lortu zuen. Lortuta-
ko markarekin Estatu Batuetako 
Crossfit Games 2021 txapelketa-
rako sailkatzeko zorian egon da 
aiaraldearra. Munduko onenak 
lehiatzen dira topaketa horretan, 
eta bertaraino iristea izango du 
helburu 2022an. 

Classic Bodybuilding kirolaren 
gailurrera iritsi da Josu Hernan-
dez laudioarra. Lehen postua 
erdietsi zuen uztailean Italian egi-
niko munduko txapelketan. Bere 
nazioarteko lehen proba izan 
zen, gainera. 2016an ekin zion 
lehiatzeari, eta Espainiako Estatu-
ko iparraldeko txapelketa irabazi 
zuen handik hiru urtera. Aurten 
brontzezko bi domina eskuratu 
ditu txapelketa berean, WABBA 
federaziokoa tartean. Horren bi-
tartez heldu da nazioarteko txa-
pelketara, eta urrezko dominare-
kin itzuli da bertatik. 

1. mailara igotzea lortu zuen 
Uxue Mendiak Alaves taldea-
rekin. Hori dela eta, omenaldia 
egin zioten udan Laudioko Uda-
lak eta Altzarrate Kirol Elkarteak. 
“Etxean nengoen eta ez nekien 
ezer”, oroitu du futbolariak, “ai-
tak esan zidan sorpresa zuela ni-
retzat eta udaletxera eraman nin-
duen”. Laudion hasi zuen bere 
ibilbidea Mendiak. Ugaon aritu 
zen gero 7 urtez, horren ostean 
Aurrera de Vitorian militatu zuen 
2-3 urtez eta azkenik 2 denboraldi 
igaro ditu Alavesen, Elchek fitxa-
tu duen arte.  

Kirola

Izaskun Bengoa Lukene Trujillano Izaro Blanco

Txirrindulari moduan Espai-
niako Txapelketa hainbat aldiz 
irabazi eta Atlantako Joko Olin-
pikoetan egon ostean, erretiratu 
egin zen Izaskun Bengoa amu-
rrioarra. Baina indartsu hasi 
du ibilbidea beste kirol batean: 
ipar-martxa. Enpresa bat sortu du 
jarduera fisiko horren ikastaroak 
eta bestelako ekimenak antola-
tzeko, eta Euskal Selekzioarekin 
ere ari da lehiatzen. Espainiako 
Kopa irabazi du aurten. Aitortu 
duenez, kirol hau ezagutu zuen 
unetik jakin zuen bere pasio bila-
katuko zela.

Hirugarren postua lortu zuen Lu-
kene Trujillanok uztailean Espai-
niako Txirrindualritza Txapelke-
tan, Junior kategorian. Arabarrak 
taldearekin parte hartu zuen kiro-
lari amurrioarrak norgehiagokan. 
Udazkenean, aldiz, ziklo-krosean 
murgildu da bete-betean. Hala 
ere, urte zaila izan da Trujillano-
rentzat, ikasketak direla eta ezin 
izan duelako behar bezala entre-
natu, baina pozik amaitu du: “Zai-
la egin zait, bai, baina azkenean 
gauzak ondo atera dira eta pozik 
nago, jarraitzeko gogo handiare-
kin”. 

Europako Kick Boxing txapel-
dun berria da Izaro Blanco. Bo-
rrokalari orozkoarrak urrezko 
domina eskuratu zuen azaroan 
Montenegroko Duvba hirian 
jokatutako norgehiagokan. Hiru 
borrokaldi izan zituen Aiaral-
deko gazteak: aurkari italiarra 
gainditu zuen lehenbizi, turkia-
rra jarraian eta greziarra, aldiz, 
finalean. Azarokoa ez da bere 
lehen marka izan: 2018an mun-
duko bigarren sailkatu zen eta 
2019an Europako zilarrezko 
Kick Boxing diziplinako domina 
eskuratu zuen. 

Kirolaren mundua martxa hartzen egon da aurten, 
pandemiaren ondorioz proba ugari geratu zirelako bertan 
behera 2020an. Hala ere, Aiaraldeko kirolari batzuentzat 
euren urte arrakastatsuena izan da aurtengoa. 

L
ander L

opez
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Uxue Alonso Gotzon Martin Olaia Gurrutxaga

Hirugarrenez lehiatuko da Euska-
diko Selekzioarekin Uxue Alonso 
eskubaloi jokalaria. Sei urte da-
ramatza gazte laudioarrak kirola 
praktikatzen Laudio Eskubaloi 
taldean. 

Altubeko ihesaldian parte hartu 
zuen Gotzon Martin txirrindulari 
orozkoarrak Euskal Herriko Itzu-
liak eskualdean barrena eginiko 
etapan. Zaletu askoren animoak 
jaso zituen Ermualdeko bidean. 

2. postua erdietsi zuen Olaia 
Gurrutxaga Zabala urduñarrak 
Espainiako Atletismo Egokituko 
Txapelketan, 800 metroko katego-
rian. 400 metroko norgehiagokan, 
aldiz, 5. sailkatu zen.

Ekain Usategui Olatz Camino Mikel Arberas

Euskadiko Trail Txapelketako 
2. postua eskuratu zuen Ekain 
Usategui kirolari amurrioarrak 
maiatzaren 30ean Abadiñon. 
Gaztearen lehenengo lasterketa 
izan zen, urtebete baitarama kiro-
la praktikatzen. 

Euskadiko Txapeldun izan zen 
Olatz Camino Arteaga txirrindu-
lari laudioarra uztailean jokatu-
tako Larrinbeko Sari Nagusian. 
Aiarabike taldearekin hasi zuen 
ibilbidea gazte laudioarrak, eta 
Arabarrak taldean dago orain. 

4. postua lortu zuen Mikel Arbe-
rasek Espainiako Estatuko Errugbi 
Txapelketan, Euskadiko Selek-
zioarekin. Agiñigako kirolaria 
Universitario Bilbao Rugby Talde-
ko kidea da, baina Amurrion hasi 
zen kirola praktikatzen, 2012an. 

Kirola

Jabi Zubiete Made Urieta Uxue Albizua

Europako Duatloi txapelketa 
irabazi zuen Jabi Zubiete Soler 
orozkoarrak 60-64 urte arteko 
kategorian. Uztailaren 4an jokatu 
zen norgehiagoka Errumaniako 
Targu Mures hirian.

Tokioko Joko Olinpikoetan egon 
da Made Urieta saskibaloi entre-
natzailea, Espainiako Selekzioko 
laguntzaile gisa. Araski taldeare-
kin ibilbide oparoa egin du tek-
nikari amurrioarrak.  

Euskadi Fundazioarekin lehiatzen 
aritu da aurten Uxue Albizua txi-
rrindulari amurrioarra, Laboral 
Kutxa taldean, 23 urtetik behe-
rakoen kategorian. Mikel Landa 
da bere entrenatzailea. 

Ander Urkiza Manolo Hidalgo Naia Landaluze

Espainiako Tenis Txapelketan 
aritu zen Ander Urkiza ekainean. 
Kimu kategorian lehiatu zen Lau-
dio Tenis Klubeko kidea, Euska-
diko Txapelketa irabazi eta gero. 
Azaroan, aldiz, lehen postua lortu 
zuen Arabako Tenis Masterrean.

Zilarrezko domina lortu zuen 
Manolo Hidalgo amurrioarrak 
martxoan, jaurtiketa luzeen Es-
painiako Master Txapelketan. 
Estatu Espainiarreko 8 kirolari 
onenak soilik bertaratu ziren nor-
gehiagokara, Hidalgo tartean.

Carranza Trofeoarekin itzuli zen 
Naia Landaluze abuztuan Cadize-
tik. Athletic Clubarekin joan zen 
futbolari orozkoarra Andaluziara, 
eta Atletico de Madridi egin zion 
aurre finalean. Urtebete darama 
gazteak talde txuri-gorrian. 
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Iazko etenaldiaren ondoren, kirolarien egutegietara itzuli dira 
Aiaraldeko proba entzutetsuenak. Milaka lagun batu dira es-
kualdean eginiko lasterketa eta martxetan. Orozko Kriteriuma 
izan da horietako bat (argazkian). 

Itzuli dira proba
handiak Aiaraldera

Kirola

Aimar Amondo Dori Ortiz Gil Yeray Perez

Euskal selekzioarekin lehiatu da 
Aimar Amondo pilotari laudioa-
rra Herbereetan, Europako Gaz-
teen Txapelketan. Norgehiagoka 
horretan parte hartzen duen hiru-
garren aldia izan da aurtengoa. 

Dori Ortiz Gil laudioarra duela 
gutxi hasi da petankan jokatzen 
eta bide arrakastatsua egin du, Es-
painiako Erreginaren Kopan par-
te hartu baitu. Gaztela eta Leongo 
txapelketa irabazi zuen aurretik. 

2. postua erdietsi zuen azaroan Ye-
ray Perezek Espainia Iparraldeko 
Nazioarteko Falkoneria Jardunal-
dien XXVI. edizioan. 9 urte baino 
ez ditu aiarrarak, eta partaide na-
gusiagoen aurka lehiatzen da.

Hodei Muñoz eta 
Asier Beraza

Olgetan taldea Iñaki Galindez

Hainbat podiumetara igo dira aur-
ten Aiara Txirrindulari Elkarteko 
Hodei Muñoz eta Asier Beraza. 
Beasain eta Zornotzako ziklo-
krosak irabazi zituzten azaroan, 
besteak beste. 

Euskal Herriko txapelketa irabaz-
tea lortu zuten uztailean Olgetan 
taldeko pala jokalariek. Naroa 
Saez, Uxue Etxebarria, Nerea 
Isusi eta Olatz Zulaika orozkoa-
rrak gailendu ziren 3. eta 2. mai-
lako norgehiagoketan. 

Iñaki Galindez gailendu zen 
maiatzean eginiko Arabako pista 
estaliko Atletismo Txapelketan, 
1.500 metroko proban, 4:41:82 
marka lortuta. Beste hainbat aia-
raldear ere lehiatu ziren norgehia-
goka horretan. 

Argazkiak: Aiaraldea.eus eta Endika Diaz Garcia
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Laudioko Ibar 
Krosaren XXXVI. 
edizioa egin zuten 
urrian Ellakuriko 
zelaietan. 400 las-
terkari inguru batu 
zituen topaketak, 14 
lasterketetan. 

Lokatza eta erorketak izan ziren nagusi Laudioko nazioarteko ziklo-
kros proban, baina eguraldi txarrak ez zituen kirolariak kikildu: 700 
txirrindularik eman zuten izena guztira proban. 

Kirola

Aiarako Mendi 
Duatloiko 9. edizioa 
jokatu zen urrian Ares-
palditzan. Guztira 100 
kirolari baino gehiagok 
hartu zuten parte Iñaki 
Isasi taldeak antolatu-
tako kirol proban.

Urduñako Mendi Las-
terketaren IV. edizioak 
400 kirolari baino 
gehiago batu zituen 
Gorobel magalean. Ja-
vier Goitia eta Zutoia 
Odriozola izan ziren 
azkarrenak 33 kilome-
troko proban.

Irailean jokatu zen 
Urduñako Mendi 

Duatloia. Herrigune-
tik abiatu beharrean, 

La Txoza gainean 
izan zuten kirolariek 
abiapuntua eta hel-
muga. Aiaramendi 

taldeko Jon Durana 
igo zen podiumeko 
lehenengo postura.
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Etorkizuna ezbaian
Zabaleko Eskolaren balizko itxierak eta horren aurka eginiko 
mobilizazioek zeresana sortu dute Aiaraldeko hezkuntza ko-
munitatean. Eusko Jaurlaritzak adierazi du azkenean ez duela 
San Jose auzoko zentroa itxiko, baina kezkak bere horretan 
jarraitzen du eskolako guraso, langile eta ikasleen artean. 
Argazkia: Aitor Aspuru Saez
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Hezkuntza kalera
protestatzera eta eraikitzera

Hainbat aldiz atera da kalera hezkuntza komunitatea 2021an, batzuetan protestatzera eta, 
beste batzuetan, beste hezkuntza mota bat eraikitzeko proiektuak sortzera.  

Hainbat aldiz mobilizatu dira 
Haurreskolen Patzuergoko langileak 
Amurrion. 0-3 urte arteko hezkuntza 

zerbitzua doakoa izatea eta Hezkuntza 
Sailean integratzea eskatu dute, 

besteak beste. 

Haurreskolen Patzuergoko
langileen greba

Aurrera darrai Urduñako Herri Ikastetxeko ber-
naturalizazio prozesuak. Hainbat auzolan egin dituzte 
bide horretan urrats berriak egiteko, eta jardunaldiak 
antolatu zituzten maiatzean hezkuntza komunitatea-

ren gogoeta kolektiboa sustatzeko. 

Otsaila Maiatza

Urduñako Eskolako 
bernaturalizazio prozesua

 
'Noiz eta zergatik parte hartzen dute nerabeek' jar-

dunaldia antolatu zuen Oinherrik Faktorian. Hainbat 
adituren hitzartzeak entzuteko parada egon zen.

Nerabeei buruzko 
jardunaldiak Faktorian

Ekimena egin zuten azaroan Aretako Eskolako 
sarreran, Guraso Elkarteak deituta. Kartelada gauzatu 
zuten hainbat guraso eta umeren artean, ikastetxeko 
bidea garbi nahi dutela aldarrikatzeko, bidea txaku-

rren gorotzez beteta agertu delako hainbat aldiz. 

Kartelada Aretan, eskolako bidea 
garbi nahi dutela aldarrikatzeko

Azaroa

Jolasaren inguruko jardunaldiak egin zituzten 
uztailean Urduñan. “Adin guztientzako jolasgunea” 
atondu zuten Gernika plazan. Heike Freire eta Inma 
Marinen #Jolasagara kanpainari sostengua ematea 

izan zen egitasmoaren helburua. 

Jolasak duen garrantzia 
aldarrikatzen

Urria

Zabalekoko Eskolaren balizko itxieraren aurka, 
protesta ekimen jendetsuak egiteari ekin zion udabe-
rrian Amurrioko  San Jose auzoko zentro horretako 

hezkuntza komunitateak, Zabaleko bizirik! plataforma 
sortuta.

Zabalekoko Eskolaren
itxieraren aurka

Urria
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Gogorrak izan dira 2020 eta 2021 urteak Aiaraldeko hezkuntza 
komunitatearentzat. Konfinatutako gelak eta talde-burbuilak egu-
neroko ogia bilakatu dira hezkuntza zentroetan; baina dena ez da 
pandemiara mugatu eskualdeko ikastetxeetan. 

Talde burbuiletatik
harago joan da hezkuntza 
komunitatearen jarduna

Irlandako Claremorris udalerrian egon da Amaurre Ikastetxeko ikas-
le talde bat Finlandia, Malta eta Irlandako beste hainbat gazterekin 
batera. Hizkuntza gutxituak izan dira topaketen ardatza.

KIVa Eguna antolatu zuen Aresketa Ikastolak azaroan, ikasleek tu-
toretza saioetan jarzarpenari buruz izandako elkarriketak, egindako 
lanketak eta jazarpena gelditu ahal izateko taldeak jokatzen dituen 
rolak irudikatzeko. Txikitan jazarpena jasan zuen Iñaki Zubizarre-
taren testigantza entzuteko aukera izan zuten bertaratutakoek.

Arteko Gure Amako eskolan Arimen gaua ospatu zuten urriaren 
29an, Euskal Herrian egon zen ohitura berreskuratzeko. Hiru ele-
mentu nahasten ditu ospakizunak: beldurra eta mozorroen arteko 
oreka, kantu-eskean ibiltzearen ohitura eta kalabazen erabilera.

Amaurre Ikastetxea

Aresketa Ikastola

Arteko Gure Ama Ikastetxea
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Nerbioiko uraren ka-
litatea neurtu dute La 
Milagrosa ikastetxeko 

ikasleek. Uraren la-
ginak hartu zituzten 
azaroan Gardea eta 

Aretako zonaldeetan eta 
duela hiru urte beste 

ikaskide batzuk hartuta-
koekin alderatu dituzte. 

Ondorio argia atera 
dute: uraren kalitatea 

ez da hobetu 
hiru urtetan. 

Hezkuntza

Mural ugari egin zituzten Aretako Fabian Legorburuko ikasleek 
Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Egunean. 

Arrankudiagatik igaro zen Kutxa Bira ekimen ibiltaria apirilean. 
Herriko plazaren erdian egin zuten ekitaldia. Eskolako haur eta gu-
rasoek hartu zuten parte bertan, udalaren ordezkaritzarekin batera.

Etxaurren Ikasto-
lan ere jarduera 

ugari egin dituzte 
aurten, pandemiak 
ezarritako egoerara 

moldatuta. 

Arrankudiagako Eskola

Etxaurren Ikastola

Aretako Eskola

La Milagrosa
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Lamuza Eskolako patioa birmoldatzeari ekin diote. Parte hartze pro-
zesua abiatu dute horretarako, haurren zein hezkuntza komunitatea-
ren parte hartzearekin. “Oso ilusionatuta gaude”, aitortu dute zen-
troko kideek, “bidea emaitza bezain aberasgarria izango da, ziur!”.

“COVID-19ak 2021ean eragin dizkigun zailtasun guztiak kontuan 
izanda, ikasturtea aurrera atera dugu”, azaldu dute Latiorro Ikas-
tetxeko kideek, eta nabarmendu dute ohiko jarduerak mantendu ahal 
izan dituztela, “betiko ilusio eta gogo berberarekin”. Martxoaren 
8an, adibidez, erakusketa antolatu zuten ikastetxearen kanpoaldean.

Erasmus+ proiektua abiatu dute Laudio BHIn, 40 ikasleren parte 
hartzearekin. Europako beste hiru ikastetxerekin arituko dira elkarla-
nean garapen jasangarriaren inguruko ekintzak diseinatzeko. 

Araba Euskaraz jaia antolatu ostean, erronka berri bati heldu diote 
Laudio Ikastolako kideek. Hezkuntza zentroak 50 urte beteko ditu 
2022an, eta ekimen ugari egin nahi dituzte hori ospatzeko. 

Lamuza Eskola

Latiorro Ikastetxea

Laudio BHI

Laudio Ikastola
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Euskoskills 2021 lehiaketan parte hartu du Laudioaldeko Aratz 
Vicente ikasleak, soldaduraren modalitatean. EAEko Lanbide Hezi-
ketako 146 ikaslek hartu zuten parte norgehiagokan.

Mendiko Eskolan mural 
ugari egin zituzten aza-

roaren 25ean, indarkeria 
matxista salatzeko. 

Okondo Eskolan 
etorkizuna orain 
eraikitzen ari dira.
Umeak erdigunean 
jarriz, ikasleak ber-
dintasunean eta 
askatasunean heziz, 
sormena sustatuz... 
eta hau guztia, eus-
karatik eta euskaraz.

Abesti bat grabatu zuten irailean Orozkoko Eskolako Lehen Hezkun-
tzako 2. mailako ikasleek Ene Kantak taldearekin. 

Laudioalde

Mendiko Eskola

Okondo Eskola

Orozkoko Eskola



// mugarriak53Hezkuntza

Zaraobe Institutuko 
hainbat ikasle eta 

irakaslek proiektua 
abiatu zuten urte 
hasieran K@ntu 

K@ntari diskoan ar-
gitaratutako abestian 

oinarrituta. Erral-
doiak eraiki, ipuin 
ilustratua sortu eta 
emanaldia atondu 
dute, besteak beste.  

Ikasle eta familien 
artean irakurzale-
tasuna sustatzeko 
ekimena jarri dute 
abian Zabaleko Esko-
lan: Motxila Ibilta-
ria. Gela bakoitzeko 
ikasleek bi astez mo-
txila ibiltaria izaten 
dute etxean, ikasleek 
zein familiek zorroa-
ren barruan dauden 
liburuetaz gozatu 
ahal izateko.

‘Urrifest’ jaialdia antolatu zuten urrian Urduñako Herri Eskolako 
patioan. Musika eta dantza bidelagun, dozenaka herritar bertaratu 
ziren ikastetxeko patiora. 

Young Business Talents (YBT) lehiaketaren 10. edizioaren azken 
faserako sailkatu ziren Urduñako Antzinako Andra Mari Ikastetxe-
ko 2. batxilergoko hiru ikasle: Leire Garcia, Lucia Arana eta Miren 
Ortiz.

Urduñako Herri Ikastetxea

Urduñako Andra Mari Ikastetxea

Zaraobe Institutua

Zabaleko Eskola
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Hezkuntzaren
dekadentzia, ikasleon miseria!

Galder Calavia Barron
Aiaraldeko Ikasle Abertzaleak

Egungo testuingurua kapitalaren balio-metaketaren 
ziklo berri batean kokatu behar dugu. Izan ere, lan-
gile klasearen bizi baldintzen okertzea ez ezik, hez-
kuntzaren kalitatearen dekadentzia ematen ari da 
ere. 

Horren isla da %16ko eskola-uzte tasa altua. Horretaz 
aparte, bestelako adierazleak ere badaude. Alde ba-
tetik, hezkuntza zerbitzuen murrizketa, gure eskual-
dean mahai-gainean dagoena. Adibidez, Zabaleko 
Ikastetxea ixteko agindua, edo Latiorroko Ikaste-
txea jantokiko zerbitzurik gabe uztea. Eta, bestalde, 
ikasleriaren beharrei erantzuteko ageriko ezintasu-
na, esaterako, klase partikularren gorakadarekin.

Lehenengoari dagokionez (zerbitzuen murrizketak), 
esan beharra dago ikasle langileon bizi zein ikas bal-
dintzak okertzen dituela. Murrizketa horien zergatia 
ulertu ahal izateko, kontuan hartu behar da behin 
zerbitzu bat errentagarria izan baino, gastu bat 
bihurtzen denean; zerbitzu hori kendu egiten zaiola 
langile klaseari. Honi gehitu behar zaio, familien gai-
tasun ekonomikoa behera doan bitartean, bizitzen 
garestitze etengabe bat ematen ari dela. Horren adi-
bide da, 2004. urtetik familien gastua hezkuntzareki-
ko %50 hazi egin dela. Beraz, logikoa den moduan, 
horren ondorio litzateke langile klaseko familiek 
ezin izatea ikasketa prozesua aurrera eramatea.

Bigarrenari lotuta, klase partikularren gorakada da 
horren isla. Horren kausatzat, gaur egun ikasketa 
prozesua aurrera eramateko dauden zailtasunak har-

tuko lirateke. Horri gehitu behar zaio ikasle langi-
leok jasaten dugun presioa irakasgaiak gainditzeko. 

Hori dela eta, beharrezko bihurtu dira klase parti-
kularrak askorentzat. Egoera hau hobeto ulertu ahal 
izateko, bi datu hauek ezinbestekoak dira: pandemia 
hasi zenetik 3 aldiz handitu da klase partikularren 
eskaera eta orduko 14€ ordaintzen dira bataz beste. 

Beraz, gastu ekonomiko handia bihurtu dira langile 
klaseko familientzat. Honen ondorio nagusiena da, 
familia pobreenek aukera galtzea haien seme-alabek 
behar bezala ikasketa prozesua aurrera eramateko.

Azaldutako bi egoeretatik ateratako konklusioa 
nabaria da: langile klasea kanporatua izaten ari da 
hezkuntzatik, bizitzaren garestitzea aurrera doa eta. 
Ikasketa mailak ekoizpen-katean rol bat esleitzeko 
balio du, horregatik, hezkuntzaren aldaketa estruk-
tural hauek balio dute gizartearen sektore handi 
baten lan-indarra debaluatzeko, eta beraz, haien 
bizitza eredu proletarizatu batera kondenatzeko. Ai-
patutako guztiagatik, gure lana hezkuntzaren gaine-
ko langile kontrola ezartzea da; sistema kapitalistak 
hezkuntzaren gaineko kontrolaren aurrean. Honek 
suposatzen du, hezkuntza kapitalista jo puntuan jar-
tzen ez duten kritikak alde batera utzi behar izatea. 
Hezkuntzan burgesiak duen hegemonia zalantzan 
jartzen ez den heinean, ez da langile klasearen inte-
resik bermatuko. Horregatik da hain baliotsua Ikasle 
Abertzaleakek egiten duen lana; hau da, ikasle langi-
leon beharrak defendatzeko lana.

Ikasleok ere
borrokaren lehen lerroan

Ane Sautua Garcia
Aiaraldeko Ikama

Urte erabakigarria izan da aurtengoa Aiaraldean. 
Argi ikusi dugu borrokak merezi duela eta horre-
tarako antolatzea eta borrokatzea beharrezkoak 
ditugula. Larrialdi egoerak agerian utzi ditu arlo 
ezberdinetako gabeziak eta guk aurre egin diegu. 
Hamaika izan badira jasotako zapalkuntzak, hamai-
ka izan dira emandako erantzunak. 

Nazkatuta gaude, kontrol sozialaz nazkatuta gau-
de, gazteak kriminalizatzeaz nazkatuta gaude, ikas-
leok pandemiak ekarri dituen ondorioak ordaindu 
behar izateaz nazkatuta gaude eta argi utzi izan 
dugu ez garela isilduko, ikasleon eskubideak defen-
datuko ditugula eta borrokatzen jarraituko dugula 
gure hitza erdigunean egon arte.

Horrez gain, ez dugu hezkuntza heteropatriarkalik 
onartuko eta neska* ikasleok dugun indarra ere go-
gor erakutsi dugu aurten. Argi daukagu ez dugula 
jantzi ezta diskurtso morerik nahi hezkuntza errotik 
aldatzen ez bada eta ez ditugula horiek nahi balore 
matxistak ikastetxeetan birproduzitzen jarraituko 
badira. 

Ez diogu borrokatzeari utziko euskal eskola duin 
bat lortu arte. Izan ere, hezkuntza sistemak jaiegun 
arrotzak inposatzen dizkigu eta horren aurrean guk 
gure nortasuna defendatu dugu. Aiaraldeko eskola 
publikoaren aldeko apustua ere egin dugu, hezkun-
tza edonork izan beharko lukeen eskubidea baita.

Argi daukagu hezkuntza sistemak ez duela gure hi-

tza entzun ohi eta horren aurrean saretzea besterik 
ez daukagu. Ikasleon eskubideak eta beharrak pla-
zara daitezen antolatu eta  borrokatu behar gara eta 
aurten agerian utzi dugu bagarela aurre egiteko gai. 

Isilarazi nahi gaituzte, baita Aiaraldean ere, eta 
ikasleak zein beste hainbat eragile zigortuak izan 
gara. Horren aurrean, adierazpen askatasuna gogor 
defendatzea dagokigu gure hitza entzun dadin.

Bestetik, Aiaraldeko etorkizuna defendatu dugu ka-
leetan beste hainbat eragilerekin batera, ikasleona 
ere kolokan egon baita. Duintasunez erakutsi dugu 
zapalkuntzen aurrean ez garela makurtuko, lehen 
lerroan egongo garela eta garaipenera arte borro-
katuko dugula, Aiaraldean ikasi, lan eta bizi nahi 
dugulako. 

Urte esanguratsua izan da Aiaraldeko herritarren-
tzat. Eskualdearen nortasuna agerian geratu da, 
duintasunez eusti baitiogu gertatutako guztiari. Sa-
retzea, antolatzea eta borrokatzea da garaipenera-
ko bidea eta lehen argi bageneukan, orain askoz 
gehiago. 

Borrokak benetan merezi duela ikusi dugu aurten, 
beraz, zapalkuntzen aurrean markurtu ordez, duin-
tasunez eutsi. Harrotasunez esan dezakegu Aiaral-
deak aurrera pausoa eman duela eta pauso horre-
tan Aiaraldeko ikasleria martxan egon dela.

Ez gaitezen makurtu, jarrai dezagun martxan!



// mugarriak57Hezkuntza

Pandemiak agerian utzi du 
naturguneek duten garran-
tzia, are gehiago hezkuntzaren 
munduan. Umeentzat, espazio 
zabaletara joatea bilakatu da 
talde-burbuilen presiotik al-
dentzeko modua. Gauzak hala, 
hezitzaile ugarik aztertu dute 
naturguneak hezigune bilakatze-
ko aukera, klaseak aire librean 
ematekoa, alegia.

Urduñako Herri Ikastetxean 
urrats ugari eman dituzte nora-
bide horretan. Eskola bernatura-
lizatzeko prozesuan murgilduta 
igaro dute urtea. Hormigoizko 
zorua kenduko dute, “baso jan-
garri” bat jartzeko, fruta-arbola 
eta barazki ugarirekin. Horrez 
gain, etxola ugari ere atonduko 
dituzte, jolastu eta klaseak aire 
librean aman ahal izateko. 

El Globus Vermeli arkitekto 
talde kataluniarrak abiatu zuen 
prozesua iaz, Patios x Clima eki-
menaren barruan. Prozesua ez 
da obra huts bat izatera mugatu-
ko, ikastetxeko hezkuntza plana 
ere eraldatuko baitu.

Arakaldoko jolasgunea
Arakaldon ere urrats bat gehia-
go egin dute naturguneak hau-

Naturguneak
jolas eta hezigune
Naturguneak jolas zein hezigune bilakatzea helburu duten 
ekimen ugari abiatu dituzte Aiaraldean. 

Testua: Txabi Alvarado Bañares
Argazkiak: Kirikiño eta Urduñako Udala

rrentzat atontzeko. Jolasgunea 
atondu du udalak ibaiaren er-
tzean, herriko haurrekin prozesu 
parte hartzaile bat egin eta gero. 

Kirikiñoren basoa
Kirikiñok ere naturan murgil-
duta igaro du urtea. Aisialdi tal-

deko kideek ortua eta lorategia 
dute Ellakurin, eta aurten egi-
tasmo berri bat jarri dute abian: 
Basoa. Baratzaren eta Gregoria 
Marañon Institutuaren artean 
dagoen zuhaiztia atondu dute, 
haur zein helduentzako gune bi-
lakatzeko.  
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Ebazpenaren zain

Aldizkari hau argitaratzen denerako oso posiblea da tes-
tu honek gaurkotasuna erabat galduta izatea. Urte hasieran 
epaitu zituzten Galder Barbado amurrioarra eta Aitor Zelaia 
gasteiztarra Auzitegi Nazionalean. 4 urteko espetxe zigorrera, 
urtebeteko zaintzapeko askatasunera eta 10 urteko inhabili-
taziora kondenatu zituzten “armak eta munizioak gordetzea” 
egotzita. Espainiako Auzitegi Gorenean jarri zuten helegitea, 
eta ebazpena edozein unetan iritsi daiteke, ANkerkeriari Stop 
plataformatik ohartarazi dutenez. Argazkia: ANkerkeriari Stop!
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Erabaki eta gertakari
garrantzitsuen urtea

Kantauriko Urkidetzaren disoluzioa eta Urbiden sartzea, Aiarako Kuadrillaren 
egoitzaren kokapenaren ebazpena... erabaki politiko ugari izan dira mugarri aurten.Kantauriko Urkidetzaren disoluzioak 

eta Urbiden sartzeak eztabaida ugari 
sortu zituen Aiaraldeko talde politikoen 
artean 2020. urtearen amaieran, eta gaia 

pil-pilean egoten jarraitzen du.

Uraren inguruko eztabaidan 
murgilduta

Apirilean hil zen Txelis Letona politikari laudioa-
rra. Laudioko alkategai izan zen eta EAJko zinegotzi 

lanetan aritu zen 2007-2011 eta 2011-2015 legeal-
dietan. Aiarako Burukidea ere izan zen eta ardura 
garrantzitsuak izan zituen Araba Buru Batzarrean.

Abendua-urtarrila Apirila

Txelis Letona
politikari jeltzalea zendu da

Azaroaren 21ean izan ziren 
Arabako kontzejuen administra-
zio batzarrak osatzeko hautes-

kundeak. Aiaraldean 4 zerrenda 
baino ez ziren aurkeztu, Larrin-
ben, Etxegoienen, Lexartzun eta 
Olabezarren. Ondorioz, zerrenda 

irekia baliatuta hautatu zuten 
herritarrek nor bozkatu.

Batzarren
hautaketa

Maiatza

Horrela ebatzi zuen Aiarako Kuadrillak azaroan 
eginiko bilkuran. Babes zabala izan zuen proposame-
nak: talde politiko guztiek bozkatu zuten alde, Omnia 
salbu. Alderdi laudioarra abstenitu egin zen. Modu 
horretan, amaiera eman zaio urteetako eztabaidari.

Aiarako Kuadrillako egoitza Aiara 
udalerrian egongo da

Irailean mugitu zuten Alaitz Aramendi Avilako 
espetxetik Zaballara. Bere senideek etapa berritzat jo 
dute preso politikoak hasi berri duen espetxealdia. 

Espainiar estatuan 40 urteko espetxe-zigorra betetzen 
ari da Aramendi, iragan urtarrilaren 7tik.

Alaitz Aramendi,
Zaballara

Urria Maiatzaren 13an sortu zen ofizialki Nerbioi-Ibaiza-
bal Mankomunitatea. Urduña, Orozko, Arakaldo eta 
Arrankudiaga-Zollo daude erakunde horren barruan.  
Mankomunitateak jarraipena emango dio orain arte 

Udaltalde 21ek abiatutako bideari.

Nerbioi-Ibaizabal 
Mankomunitatearen sorrera

Politika

Azaroa

R
u
ben

 L
ad

ron
 d

e G
ebara



// mugarriak63Politika

Araztegiak 
Aiaraldean:

Zerbait konponduko dute?
Markixana eta Basaurbeko araztegiak eraikitzeko lanak 
hasi dira, baina horrek ez du bermatzen ibaien osasuna 

automatikoki hobetuko denik.

Hamarkada luzez itxaron ostean, hasi dira Markixanan (Aiaran) eta Ba-
saurben (Laudio eta Orozko artean) eraikiko dituzten araztegien lanak. 
Oraindik, gutxienez, lau urteko prozesua beharko da lanak amaitzeko, 
eta bide luze horretan Espainiako Gobernuak 31 milioi euro baino gehia-
goko inbertsioa gauzatu beharko du. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru 
Aldundiak eta inguruko udalek ere ardurak izan dituzte, besteak beste, 
desjabetzeak kudeatzen.

Dudarik gabe, araztegien eraikuntzak lagunduko du ingurumenaren 
zaintzan. Edonola ere, ezinbesteko azpiegitura horien instalazioak ez dio 
amaiera emango Aiaraldeak duen arazoari. Berez, eskualdeak izan duen 
gabezia historikoari aurre egiteko tresna garatuko du. Izan ere, hainbat 
ur (gehienbat eurikoak, baina, tamalez, ez bakarrik) Nerbioi ibaira eta 
zenbait errekara isurtzen dira zuzenean, inolako tratamendu barik. 

Hala ere, araztegien kudeaketa ez da erraza izango, besteak beste, tekno-
logia sofistikatua eta delikatua delako. Printzipioz, ardura garesti eta kriti-
ko hori hartu beharko lukeen entitatea, Kantauriko Urkidetza desagertu 
ostean, Urbide izan beharko litzateke.

Araba batzeko zailtasuna
Urbideren asmoa da Arabako ur azpiegituren gestioa bere gain hartzea, 
baina Gasteizko Udalak ez dio baiezkoa eman bere sarrerari erakundean 

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkiak: Aiaraldea.eus 
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eta ez da ahaztu behar hiribu-
ruan batzen dela lurralde his-
torikoaren populazio gehiena. 
247.833 lagun bizi dira bertan 
Eustaten arabera, eta Araban 
330.189 dira guztira.

Gauzak horrela, funtsezko pie-
zak faltako lirateke proiektua 
gauzatzeko, eta ez luke zentzu 
askorik lurralde historikoaren 
populazioaren %25aren eskume-
nak izatea herrialde gehienaren 
kudeaketa eta gastuak, Gasteiz, 
azken finean, geografikoki ere-
mu oso mugatua baita Araban. 
Zalantza horien adibide izan 

Araztegien eta urari lotutako kudeaketa 
izango da berebiziko gakoa etorkizunean. 
Horrek eztabaida sortu du 2021ean 
Aiaraldean, Kantauriko Urkidetzaren 
desegitea Urbideren sorrerara baitago lotuta.

Hainbat isurketa eta argitu gabeko arrainen heriotza kasuak egon dira.

Beste munizipalismo
mota zilegia da

Boriñaur enparantza 2, 4 behea AMURRIO 
www.orainamurrio.org / orain.amurrio.2018@gmail.com

Hainbat enpresak eta erakundek jaso 
dituzte zigor espedienteak, 2020an, 

esaterako Tubacexek, 
Vidralak eta Envasesek.

dira Aiaraldean egon diren ez-
tabaidak gaiari buruz, zeinak 
aurrez aurre jarri dituen EAJ eta 
PSE-EE alde batetik, eta gainera-
ko alderdiak bestetik.

Esan bezala, araztegien mante-
nu kostuak aintzat hartuta, ez 
da garrantzirik gabeko detailea 
jakitea zein erakundek izango 
dituen Markixana eta Basaurbe-
ko azpiegituren kudeaketa eta 
kontrola.

Hain zuzen, kontrola izango da 
gakoetako bat Nerbioi ibaiaren 
eta inguruko erreken osasuna 
bermatzeko. Azken urteetan 
URAk 14 entitate isundu ditu 
legez kanpoko isurketak egi-
teagatik eta ez da ahaztu behar 
Laudioko udal hiltegiaren 
behin-behineko itxiera gertatu 
zela animalien odolak, besteak 
beste, ibaian bukatzen zuelako. 
Horrez gain, adibidez, Laudioko 
Udalak 3 zigor espediente ireki 
zituen 2020an Tubacex, Vidra-
la eta Envases enpresen kontra. 
Hiru konpainiek gainditu zituz-
ten dauzkaten isurketa eskume-
nak eta horregatik abiatu zituen 
prozedurak tokiko erakundeak. 

Kontrol falta horren ondorioz, 
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isurketa kutsakor ikusgarriak 
gertatu dira industria ehuna 
duen eskualde honetan. Aipa-
garriena Amurrion jazo zen 
2017an eta milaka arrain hil zi-
ren bere eraginez. 2016an ere 
sekulako istripua egon zen, Tu-
bos Reunidos enpresan ezbeha-
rra gertatu eta gero. Bi by-pass 
erabili behar izan zituzten azido 
klorhidrikoak ibaia kutsatzea 
ekiditeko.

Horri gehitu behar zaio egun-
go saneamendu sistema, aipatu 
bezala, gabeziaz beteta dagoela 
eta herritar askoren susmoa dela 
euriteak daudenean, batzuek 
aukera baliatzen dutela ibaira 
botatzeko zenbait produktu edo 
zabor. Burutazio susmagarri ho-
riek enpresa handiak dituzte jo-

muga oro har, baina ez da ahaz-
tu behar, tamalez, ingurumenari 
dagokionez, errespetu faltak izu-
garri demokratizatuak daudela.

Nerbioi ibaia, 
putzu septikoa askorentzat
Aurreko paragrafoetan deskri-
batu dira erakunde publiko zein 
pribatuen arrakalak, utzikeria 
edo hankasartzeak Aiaraldeko 
sistema hidrikoaren kalitate es-
kasa azaltzeko. Dudarik gabe, 
erantzukizun maila handiena 
duten neurrian, entitate horien 
ordezkariak izan dira egungo 
egoeraren arduradunak.

Dena den, herritarren jokaera 
ez da beti izan behar bezain 
eredugarria. Portaera edo jarre-
ra axolagabe hori ezin da oro-

Erakunde 
eta enpresak 
ingurumenaren 
ongizatearen 
erantzule nagusiak 
badira ere, dauzkaten 
arduren eta 
gaitasunen ondorioz, 
ez da ahaztu behar 
herritarrek eurek ere 
badutela zer hobetu 
ibaien osasuna 
bermatzeko.

Maroñoko urtegiaren irudi bat. / Ruben Ladron de Gebara

Zenbait komunitatek euren etxeko ur beltzak 
ibaira bideratzeko obrak egin dituzte, putzu 
septikoaan ‘bypassa’ praktikatuta, euriko 
uren tutuetara bideratzeko.

kortu, baina arinkeria litzateke 
ez seinalatzea. Izan ere, Marki-
xana eta Basaurbeko araztegiak 
funtzionatzen hasten direnean 
eskualdeko biztanleriak ez badu 
modu zuzenean jokatzen, azpie-
giturek nekez konponduko dute 
egoera.

Izan ere, bistakoa da ubidean 
dagoen zikinkeria: latak, eda-
lontziak, mahaiak, aulkiak, pol-
tsak... baina lege urraketa larria-
goak eta planifikatuagoak ere 
daude.

Salaketa horrekin batera mahai-
gaineratu behar den praktika  
da eraikinen ur beltzak bidera-
tzea euria jasotzen duten tutue-
tatik. Hau ez da posible jakitea 
zein neurritan orokortu den. 

Goiko argazkian ikusi daiteke 
Laudioko Latiorro auzunean ho-
rretarako egindako esku hartzea. 
Azpijoko horrekin, auzokideen 
hondakin organikoek ibaian eta 
erreketan amaitzen dute. 

Modu lotsagabean, hainbat ko-
munitatek (ezinezkoa da jakitea 
zenbat, ganoraz eta banan-ba-
nan arakatu gabe, eta hori 
udalek egin beharko lukete) 
aprobetxatu dute araztegien eta 
kontrol neurrien falta euren ur 
beltzen hodiei by-passa egiteko 
eta zikinkeria hori guztia ibaira 
bideratzeko. 

Prozedura arbuiagarri horren az-
ken helburua izan da euren pu-
tzu septikoen garbiketa gastuak 
aurreztea, aldiro kamioi batek 

jaso eta garraiatu behar ditu-eta 
hondakin horiek. Horrek esan 
nahi du eskualdean hainbat pu-
tzu septiko ezin garbiago dau-
dela erabilera faltagatik. Hori 
bai, bertatik igaro behar zen 
zikinkeria guztia ingurumenean 
askatu dute, bioaniztasunaren 
kalterako.

Gauzak horrela, argi dago guz-
tion esku dagoela serio hartzea 
gure ibaien eta erreken osasu-
na eta gure alea jartzea egokia 
izan dadin. Nola ez, erakundeen 
ardura izango da hemendik 
araztegiak abian jarri arte, legez 
kontrako jarduera ezkutu horiek 
guztiak bilatzea, azalaratzea eta 
dagokizkien neurriak hartzea, 
arauak hautsi dituztenek zuzen-
du ditzaten. 
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Laudioko  
2021EKO MUGARRIAK
Urte zaila izan da 2021a, baina Laudioko Udala ez da geldirik 
egon. Urrats garrantzitsuak egin ditu tokiko erakundeak arlo 
guztietan, baina nabarmentzeko modukoak dira herriko kultura eta 
ondarea berreskuratu eta bizirik mantentzeko eginiko jarduerak. 

Udalaren balantzea

BABESTUTAKO EDUKIA

‘Laudioko berbak/
Palabras de Llodio’ 
liburua aurkeztu 
zuen Laudioko 
Udalak iaz, eta 
bertsio digitala 
plazaratu du 
aurten. 

Ermualderi buruzko 
historia jardunaldiak 

antolatu zituen 
udalak udazkenean. 
Santutegian bertan 

egin ziren hitzaldiak, 
puntako hizlariak 

gonbidatuta. 

Informazio-panelak 
atondu ditu udalak 

Laudioko kultura-ondarea 
ezagutarazteko. Ugarte 
Dorrean, Anuntzibaiko 

zubian eta Gardeako 
Santa Cruz baselizan 

jarri dituzte informazio-
euskarriak, besteak beste. 

San Roke jaiak eta auzoetako ospakizunak bertan behera 
geratu ziren osasun-egoeragatik, baina horren ordez 

kultur egitarau oparoa antolatu zuen udalak. Ez hori 
bakarrik: urtean zehar ere hainbat kultur programa 

antolatu ditu, kultUDABERRIA, kultUDA eta 
Udazken Musikatua, besteak beste.
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Ez gara unerik egokienean bizi gure asmoa aparteko 
proiektu ikusgarriak garatzea baldin bada. Aitzitik, be-
reziki zaila izaten ari dira osasun-egoerak eragindako 
ziurgabetasuna eta normaltasun eza, erabat baldintza-
tzen dituztelako gure ekintzak eta egiten dugun urrats 
bakoitza. Egunez egun, egunetik egunera.

Hala eta guztiz ere, beste aldetik begiratuta, onartu 
behar dugu une zailetan bereziki gailentzen direla jardu-
teko modu onak, isilpeko ahaleginak, inurrien moduko 
lanak edo, azken finean, intxaurrak batu eta herriari es-
kuragarri jartzea. Hobe intxaurrak, bai, zaratak ez baitu 
elikatzen. Urte hauetan egin diren ohiko jarduera uga-
ri eta askotarikoak alde batera utzita, azpimarratzekoa 
da ahalegin handia egin dela tokiko emakume askori 
ikusgarritasuna emateko, orain arte ia anonimoak izan 
direnak, ia ahaztuak genituenean. Andre zehatz horiek 
hautatu dira egunez egun borrokatu zuten emakume 
guztien ikur eta irudikapen gisa, merezi, guztiek merezi 
dutelako omenaldia. Hain harrera ona izan duen ‘Itzal-
peko emakumeak’ izeneko ekimenaz ari gara, jakina.

Aipatzekoa da, bestalde, kultura jardueren programa 
amaitezina: kultUDABERRIA, kultUDA edo Udazken 
Musikatua, besteak beste. Dozenaka ekimen egin dira, 
batzuetan babes sanitarioko neurriek oso baldintzatuta, 
baina, azkenean, aurrera ederto atera dira. Hor daude 
gure historiarako egindako antzezlanak, musika errezi-
taldiak, askotariko ikuskizunak, gure abesbatza eta mu-
sika eta dantza taldeen emanaldiak... Egoerak une ba-
koitzean ahalbidetu izan duen bezala, bikainki beteak 
babes neurriak. Ahalegin bereziko kudeaketa izan da, 

arduratsu jokatu behar zelako une oro, ez baita akatsak 
egiteko unea. Eta horrela jokatuta, uste dugu laudioa-
rrak ez direla zurtz sentitu kultura esparruan. Kontrara, 
berotasun, hurbiltasun, ilusio, itxaropen eta ugaritasuna 
izan dituzte lagun.

Beste adibide bat aipatzearren, gure herriaren identitate 
alorrean egindako lanez hitz egingo dugu. Euskararen 
erabilera normalizatzeko ekimenak nabarmentzekoak 
dira. Kanpoko proiekzioagatik agerikoenak direnak 
alde batera utzita, azpimarratzekoa da udal barruan egi-
ten ari den lan handia, aipagarria, derrigortasun-datak 
lanpostu guztiei jarrita, lanerako eredu estandarizatu ad-
ministratiboen erabilera, itzultzaileengana automatikoki 
ezin jotzea, batzorde guztiek eta osoko bilkurak inter-
prete-zerbitzua izatea... Egiteko zenbat falta den ahaztu 
barik, aitortu dezakegu pozarren eta lotsagorritu gabe 
gure udala puntakoen artean dagoela alor horretan.

Kultura-ondarearen atalean, bestalde, dagoeneko errea-
litate bihurtu dira ondare-elementuak seinaleztatzeko, 
ikerketa arkeologikorako, hozkailuak, karobiak edo er-
mitak sendotzeko eta berreskuratzeko hainbat ekimen. 
Edo argitalpenak, Arrue bezalako pertsonaia bikainak 
berreskuratu eta duintzeko ekimenak edo garena za-
baltzeko maila goreneko historia jardunaldi batzuk an-
tolatzean. Hau da, betidanik aitortzen zena egitekoen 
artean, baina inork egiten ez zuena.

Izan ere, honetan ere badaude formak eta estiloak. 
Euskal ikertzaile ospetsu batek esan zuen bezala, denek 
egingo lukete hobeto... baina guk egin egiten dugu.

Egunez egun,
egunetik egunera, Laudio eginez

Maite Cortázar Agüera
Kultura eta jaietako eta Herritarrekiko Harremanetarako zinegotzia

Amaitzeko, ekintza 
ugari antolatu 
zituen Euskara 

Sailak Euskararen 
Nazioarteko Eguna  

ospatzeko.

Laudioko 9 emakumeren bizitzak 
omendu dituzte ‘Itzalpeko emakumeak’ 
erakusketan. Sabino Arana fundazioak 
atondu zuen esposaketa, udalarekin 
elkarlanean. 
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“Legealdi zaila ari da 
izaten, baina datorren 
urtea azken biak baino 
hobea izango 
delakoan nago”

Gai arantzatsu ugarik markatu dute Laudioko Udaleko 
2021eko agenda. Ander Añibarrok herria eraldatzeko 
aukeratzat jo ditu datorren urteko erronkak.

Testua eta argazkiak: 
Aimar Gutierrez Bidarte

Pandemiaren kudeaketak 
markatu du hein handi batean 
urteko jarduna. Nola balora-
tzen duzue udaletik egindako 
lana?
Urte zaila izan da. COVID-19ak 
oso egoera arraroa sortu du Lau-
dion, oso gorabeheratsua. Horrek 
asko zaildu du bere kudeaketa. 
Baina, egia da, iaz baino presta-
tuago heldu diogula pandemiaren 
erronkari.

Baina, arreta mantendu beharra 
dago oraindik. Laudion, esate-

rako, kasuak nabarmen igo dira 
azken asteetan, eta 200 gaixotu 
izatera iritsi gara.

Laudioko bizikideek orokorrean 
oso ondo erantzun diote egoera-
ri. Kasu bakan batzuk egon dira, 
beste leku guztietan bezala, non 
arauak errespetatu ez diren, baina 
orokorrean harro egon gaitezke 
herriak erakutsitako jarreraz.

2020an udalak hainbat dirulagun-
tza jarri zituen abian merkatari eta 
enpresa txikiak laguntzeko, eurak 

izan baitira sektore kaltetuenetako 
bat. Bestelako partida batzuk ere 
gehiago handitu izan genituen, 
inor atzean geratu ez zedin. Aur-
ten bide berdinetik egin dugu, eta 
2022an ere mantendu egingo ditu-
gu laguntza horiek.

Beste alor batzuetan ere hartu 
izan ditugu neurriak, kulturan 
esaterako. Egoera zaila izan da 
eragile kultural askorentzat. Ni 
neu abesbatza bateko kidea naiz, 
eta profesionalak izan ezean ez ze-
goen entseatzeko aukerarik. Biana 

posible izan denean Udalak esku-
ra dituen espazio guztiak jarri ditu 
eragile kulturalen eta sortzaileen 
eskura. Kultura segurua aldarri-
katzeko hainbat egitarau prestatu 
dira ere, hala nola udaberrian 
eta udan izandako programazioa. 
Orokorrean balorazioa ez da ba-
tere txarra.

Tubacexeko greba mugaga-
beak ere markatu du aurtengo 
agenda. Nola bizi izan duzue 
lan gatazka?
Egoera oso zaila izan da. Tuba-
cexek hartu du garrantzia, baina 
eskualdeko beste enpresa askotan 
galdu dira lanpostuak. Hor daude 
Valvospain eta jarduera bertan 
behera utzi behar izan duten bes-
te enpresa txiki asko.

Kezka nagusitu da herrian, eta 
laudioar guztiok sumatu dugu 

langileen ezinegona. 600 familia 
baino gehiago zeuden Tubacexe-
ko greba mugagabearen atzean. 
8 hilabete eman dituzte greban 
beraien eskubideak defendatzen. 
Zoriontzekoa da egin dutena eta 
lortu dutena.

Hiltegiaren aferak ere hau-
tsak harrotu ditu. Zein egoe-
ratan dago orain zerbitzuaren 
etorkizuna?
Asko hitz egin da hiltegiaren in-
guruan orain arte. Kontua ez da 
batere erraza, bi prozesu judizial 
daude zabalik oraindik gaiari lo-
tuta; horrek zer pentsatu eman 
behar du.

Hiltegiaz aritzeko alor asko izan 
behar dira kontuan, eta ez baka-
rrik kudeaketa arazoei dagozkio-
nak. Azpiegitura oso zaharkitua 
dago, 1965. urtean eraiki zen, eta 

urte guzti hauetan egindako ho-
bekuntza lanak beti geratu dira 
eskas. Azpiegituraren tamaina txi-
kiak ere asko zailtzen ditu gauzak, 
erreka eta trenbidearen artean 
ahokatuta dago, eta hau handitzea 
ezinezkoa da. 2020an 3.080 behi 
hil ziren bertan; hiltegiaren tamai-
na ikusirik leku hori ez dago pres-
tatuta abere kopuru hori hartzeko. 
Araztegi falta kontuan hartu beha-
rreko faktorea da ere. 2019an 
onartutako ordenantza mahai-gai-
nean jarriz, hiltegiak ez zuen be-
tetzen hondakinak kolektorera 
botatzeko araudiarekin. Horri 
heltzeko proiektu bat garatu zen, 
eta hainbat erakundeetatik igaro 
ostean 900.000 euroko inbertsioa 
suposatzen du honen egikaritzeak
Ez dut uste gaur egungo hiltegia 
XXI. menderako azpiegitura bat 
denik, ez du etorkizunik. Gaur 
gaurkoz 18.000 biztanleko herri 
bateko udal bat ari da aferaren 
inguruko presioa jasaten; gaia, 
ordea, Eusko Jaurlaritzan edota 
Arabako Batzar Nagusietan ez-
tabaidatua izaten ari da. Aztertu 
ditzagun aukera guztiak, eta Lau-
dion izan behar badu, izan dadila, 
baina izan dadila XXI. mende-
ko hiltegi bat, eta ez azpiegitura 
zaharkitu bat.

Bien bitartean, Laudioko hiltegia 
erabiltzen zuten pertsonentzat 
dirulaguntza bat aterako dugu 
urtarrilean atzeraeraginezko izae-
rarekin, 2020ko uztailetik aurrera 
izandako gastuei aurre egiteko. 
Guk ordainduko dugu abeltzain 
horien desplazamendua.

Urtearen errepasoa amaitze-
ko, zeintzuk izan dira udalak 
aurten aurrera atera dituen 
proiektuak?
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Urtea bukatzear dagoenean eta azken hilabeteotan, 
herritarrok eta haien artean zinegotzi bezala gabiltza-
nok, udal jardueraren gabeziak jasan ditugun heinean, 
udal zerbitzuen gainean hartzen diren erabakien balo-
razioa egitea dagokigu.

Hilerriko zerbitzuari dagokionez, orain arte, obra eta 
zerbitzuetako langile batek betetzen zuela badakigu, 
baina hemendik aurrera eta EAJ-PSEren erabakiaren 
eraginez, lanpostu hori desagertuko da eta horren or-
dez, kale garbiketaren zerbitzuaren barne esleituko da. 
Aldaketa hau nahikoa ez balitz, hilerriko langilearen 
funtzioen artean lorazaintza lanak ere egitea zegoz-
kion, beraz kale garbiketaren zerbitzuaren barne egon 
behar zirela uler genezake. Oraingoan behintzat ez da 
horrela izango,  esleipenerako oinarrietan lan horiek 
kontuan hartu  ez direlako. Jakin dezagun erabaki ho-
nekin azpikontratatzen eta garestitzen ari direla  orain 
arte udalak berak  eskaini eta egin izan duen zerbitzua. 
Lorazaintza zerbitzua ere prekarizatzen saiatu dira lan-
gileen baldintza ekonomikoak betetzen ez ziren doku-
mentua aurkezten, hanka-sartze honen ondorioz uda-
lak zerbitzuaren  kontratazio prozesua bertan behera 
utzi behar izan du. Zuzentze ikuspuntu batetik, behin 
eta berriro pleguak teknikoen atzean izkutatzeak eta 
aitzakia politiko gisa erabiltzeak, administrazioaren 
erritmoa kaltetzen du, gauzak hala administrazioak 
efizientzia galtzen du.

Kale garbiketaren kontratazioan zerbitzuaren enpre-
sa irabazlea nor den gutxi barru jakingo dugu, baina 
galtzaile nagusia nor den argi dago: herritarrok. Diru 
publikoarekin eta zerbitzu horren hobetze aitzakiare-
kin enpresa batek udalarenak diren ibilgailuak doan 

eramango ditu, hauek bueltatzeko beharra ez delako 
aurreikusi esleipenerako pleguetan. Txikikeria dela 
pentsa genezake, baina inori bururatzen zaio ezezagun 
bati  hurrengo lau urteetarako auto berria erosteko 
dirua ematea, berak erabiltzea eta oparitzea epe hori 
amaituta inolako gasturik gabe? Hiltegiaren zerbitzua-
ren kontrako itsukeria eta  abeltzainak diruz-laguntze-
ko promesak egiteak ez die kontsumitzaileen beharrei 
erantzuten, are gutxiago lehengo sektoreari dagokion 
esparrua asetzen. Eraikinen eta instalazioen gainean 
eskaintzen diren zerbitzuetara ere eztabaida luza de-
zakegu, erabiltzaileen eskubideak mugatu direlako, 
batik bat, ordutegi zorrotzen gaineko erabakia, eraikin 
horien erabilpena ukatzera eramaten dituztelako. Edo-
ta espazio berriak saldu nahian, azpiegitura zaharren 
erabiltzaileen haserrea, inbertsioa kolokan jartzen due-
la esan daiteke, patinatzaileekin gertatu den moduan.

Horrelako erabakiak arriskutsuak iruditzen zaizkigu, 
batetik herriak eskumen zuzenak galtzen dituelako, 
bestetik herritarren eta udal langileen arteko harrema-
na gero eta urrunagoa delako. Udal-zerbitzuak kanpo-
ra ateratzearekin, harremanak administrazio publikoa-
ren eta herritarren artean gertuak izan beharrean, gero 
eta gehiago aldentzen dira. Udaletxeak gure auzoki-
deen bizitzak errazteko dagoen tresna izan behar du. 

Udal zerbitzuen duintasunak, lotura estua du gober-
natzeko gaitasunarekin, ardura teknikoen gainetik, 
erabaki politikoa dagoelako, baina ez ahaztu azken 
hitza herriarena dela. 

Antola gaitezen eta berreskuratu dezagun herriare-
na dena.

Ardura teknikoen
gainetik erabaki politikoa dago

Lamia Arcas Nogales
EH Bildu Laudioko zinegotzia

Zailtasunak zailtasun, aurrekon-
tuetan jasotako kontu gehienak 
aurrera egiteko gaitasuna izan 
dugu.  Toki Erakundeak Finan-
tzatzeko Foru Funtsetik mi-
lioi bat euro gutxiago jaso 
ditugu aurten, eta gure gain 
hartu dugu ikastetxe eta era-
kin publikoetako garbiketan 
egindako errefortzu nabaria. 
Asko izan dira, ordea, gau-
zatutako lanak. Batzuk ai-
patzearren: Bidezarretako 
euste-horma berreraiki eta 
sendotzea, Oketa kaleko 
birmoldaketa, liburutegi 
berriaren esleipena, adin-
duen klubeko irisgarrita-
suna bermatzeko lanak... 
Badira ere epe laburrean 
gauzatuko diren bestelako ekin-
tzak, izan 'pump track'-a edota 
'Españica etxea'-ren eraistea. 
Gainerako erakundeekin lanki-
detzan hainbat obra lortu ditugu: 
Anbulategi berria, Altzarrate zu-
biko obrak edota San Juan erre-
ka bideratzeko lanen esleipena. 
Altzarrateko zubi berriari esker 

zabor bilketa neumatikoa ezarri 
ahalko dugu Jose Matia eta Vir-
gen del Carmen kaleetan. San 
Juan errekako lanek, aldiz, babes 

ofizialeko bi etxebizitza eraikin 
egitea ahalbidetuko dute.

Eta datorren urteari begira, 
zeintzuk dira udalaren erron-
kak?
Hainbat inbertsio eta proiektu ja-
rri ditugu mahai-gainean datorren 
urteko aurrekontuetan Errekupe-

razio ekonomikoaren alorrean, 
esaterako, 40.000 euro jarri ditugu 
kontratazioak laguntzeko eta bes-
te 263.000 euro enplegu planak 

sustatzeko. Alokairua susta-
tzeko gazteentzako laguntza 
berezi bat atera dugu, jakin 
badakigulako zeinen zaila 
den Laudion emantzipatzea. 
Kultura arloan ere inber-
tsioak egingo ditugu, musi-
ka programaziorako 40.000 
euro, adibidez. Nik uste 
proiektu oso interesgarriak 
ditugula aurretik, baita obra 
eta berrikuntza ugari ere. 
Horien artean rokodromoa 
dugu, herriko eskaera histo-
rikoetako bat. Aurrekontutik 
kanpo, antzokia egikaritzeko 

5,2 milioi euroko inbertsio po-
toloa daukagu, datorren urtean 
zehar egikaritzen hasiko dena.

Legealdi zaila ari da izaten, baina 
datorren urtea azken biak baino 
hobeagoa izango delakoan nago. 
Egitasmo interesgarriak ditugu au-
rretik herriari buelta bat emateko.

“Aztertu ditzagun aukera 
guztiak, eta hiltegi be-

rria Laudion izan behar 
badu izan dadila, baina 

izan dadila XXI. mendeko 
hiltegi bat, eta ez, orain 

artekoa bezalako azpiegi-
tura zaharkitu bat”
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OMNIAk gure udalerriaren egungo egoerari bu-
ruzko hausnarketa egiten du, eta huts egiteko bel-
durrik gabe esaten dugu EAJ-PNVren eta PSE-EE-
ren egungo gobernu taldea gortasun politikoaren 
legegintzaldian bizi dela.

Hilabeteak daramatzagu ikusten nola iragartzen di-
tuzten beren ekintzak, auzokideei bizkarra ematen,  
egiaztatu ahal izan dugunez, beren iritziak aintzat 
ez direlako hartzen. Hori gertatzen da, batzuetan, 
gehiengoan gobernatzen denean, beraiek esaten 
duten bezala, erabakiak nahi dutelako eta ahal du-
telako hartzen dituzte eta.

Non geratzen da, orduan, herritarren parte-har-
tzea? Gobernu talde hau harropuzten da parte har-
tzailea izateaz fatxadakoa baino ez denean; izan 
ere, emaitza eta ondoez orokorra ikusita, argi dago 
laudioarrak ez dituztela entzun.

Tubacexeko greba, eskualdeko enplegu falta, biz-
tanleria-galera edo negozio-itxierak arazoak  kon-
pontzetik oso urrun dauden proiektu estrategikoak 
jaso dituzte erantzun gisa.

Gainera, CAKU Urbidera aldatu da, eta epe luze-
ra uraren faktura garestitu egingo da, edo udal-hil-
tegia itxi, eta horrek kalte argia egiten die gure 
abeltzainei; izan ere, EAJ-PNVk eta PSE-EEk alde 

bakarrez erabaki duten bezala, ez dute berriro ire-
kitzeko asmorik, ezta aurkitutako akatsak konpon-
du ondoren ere.

Gobernu taldeak, publikoki saltzen du etorkizune-
ko Antzokiaren eraikuntza, anbulatorio berriarena 
edo Pump track eta Skate pistaren proiektuak, 
auzotar gisa ezin izan dugunean parte hartu ezta 
iritzirik eman, proiektu horiek guztionak izan dai-
tezen, eta ez haienak bakarrik. Dirudienez, ez dute 
arazorik kritikei entzungor egiteko eta eurenari ja-
rraitzeko.

Gai horiek alde batera utzita, OMNIAk 2022ko 
Aurrekontuen alde bozkatu du, Udala erronka 
handiei aurre egiteko prest ez badago ere, kontuan 
hartu baitira gure proposamen batzuk, zalantzarik 
gabe, laudioarrentzat onuragarriak izango direnak.

Bestalde, kultura-, gizarte- eta kirol-ekitaldiei kalte 
egin zaie azken urte eta erdian, eta elkarteek beren 
lekua eta ahotsa berreskuratzea besterik ez dugu 
espero, horiek guztiek gure Laudio aberasten bai-
tute.

OMNIAtik, lanean jarraituko dugu eta herritarren-
tzat garrantzitsua den guztian jarriko dugu fokua, 
betiere herri parte-hartzaileagoa, pluralagoa eta 
iraunkorragoa bilatuz.

Laudioko 
bizilagunak

entzun egin behar dira 

Jakinda Artaraz Martin
OMNIAko zinegotzia

Aurreko udal hauteskundeetan, EAJrekin eginiko 
negoziazio arduratsu baten ostean, akordio batera 
iritsi ginen udal gobernuaren parte izatera igarotze-
ko, modu horretan gehiengo absolutua lortuta. 

Gehiengo absolutu horrek lasaitasuna ematen zi-
gun, bi alderdiok garrantzitsutzat genituen proiek-
tuak aurrera atera ahal izateko. Bi urte eta erdi 
hauetan herritarenganako hurbilpen politika egin 
dugu, konfrontazioetatik harago, egonkortasuna 
emanez. Egonkortasun horrek sozialiston funtzioa 
indartzen du udal kudeaketan, inbertsioak eta udal 
politika publikoak egongo direnaren bermearekin, 
berreskurapen bidezko eta sozial baterako. Sozia-
listok pertsonak kokatzen ditugulako gure politiken 
lehen lerroan. 

Gizarte Garapen arloko zinegotzi moduan, oso 
gertu gaude persona zaurgarrienetatik, entzunak 
izateko eta soluzio errealak jasotzeko behar gehia-
go duten horietatik. Pandemiaren baitako osasun 
eta ekonomia larrialdi honetan, premiazkoenean 
jarri dugu arreta. Diru partida bat sortu genuen bi-
zilagun askori laguntzeko euren lanpostuen behin 
behineko itxieraren ondorioz pairatutako ondorio 
ekonomikoak leuntzen. Laguntza sozialak handitu 
ditugu, pertsona zaurgarrienak artatu gabe egotea 
ekiditeko. 

Laudioko bizilagunen %26ak 65 urte baino gehiago 
ditu, eta eurak ere badira lehentasuna sozialiston-
tzat. Euren aisialdi denboraz gozatzea nahi dugu, 

nola sentitzen diren esatea, zer behar duten… en-
tzun egin ditugu eta lanean ari gara euren zentroa 
handitzeko eta dituzten beharrizanetara moldatze-
ko. Horregatik, udalean sartu bezain laster lokal bat 
eskuratu genuen Dr. Fleming kaleko egoitza handi-
tzeko. Azpiegitura horren erreforma onartu dugu, 
ekintzak erostasunez egitea ahalbidetzeko. 

Laudioko emakumeen elkarteekin lan egiten gabil-
tza. Emakumeen kontseilu bat diseinatzen gabiltza, 
ahotsa emateko eta berdintasun bidezko baten alde-
ko beharrizan guztiak koordinatzeko. Espazio fisiko 
bat sortuko dugu, emakume guztiontzako elkargu-
nea izango dena. Lanean jarraitzen dugu indarke-
ria matxistaren aurkako ekintza guztiak indartzeko, 
hezkuntza zentroetan zein herritarren artean oroko-
rrean. 

Eskolek eskatutako erreformak egin ditugu. Horren 
adibide da Fabian Legorburun ikasturte honetan 
jarriko den igogailua, irisgarritasuna bermatzea hel-
buru. Gure gazteekin gaude, prebentzio ikuspegi-
tik eta aholku-emaile gisa, eurengana hurbiltzeko, 
modu zuhur baina eraginkorrean. 

Sozialistok legealdi osoan lagundu dugu aurrekon-
tuak denboraz eta dagokion moduan plazaratzen, 
kohesio soziala hobetzeko eta bidezko berreskura-
pena sustatzeko, gure hauteskunde programa ipar 
izanda betiere, kolektibo zaurgarrienak, emaku-
meak, enplegua eta inbertsio publikoak gure poli-
tiken erdigunean egon daitezen. 

Iparra
galdu gabe, lanean

Loli Muriel Aroca
PSE-EE Laudioko zinegotzia
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Amurrioko  
2021EKO MUGARRIAK
Urte korapilatsua izan da 2021a. COVID-19aren jardunak 
erabat baldintzatu du amurrioarren egunerokoa. Baina, udala ez 
da geldirik egon eta urrats garrantzitsuak egin ditu bere proiektu 
estrategikoetan sakontzeko. 

Udalaren balantzea

BABESTUTAKO EDUKIA

30 pertsona sartu dira 
lan mundura udalak 
sustatutako programen 
bidez. 

Herritarren parte hartzean 
sakontzen jarraitu du 

udalak aurten. Batetik, 
Haurren elkarguneak 

Amurrion umeen parte 
hartzea sustatzeko lehen 

pausoak eman ditu.
Bestetik, aurrekontu 
parte hartzaileak eta 

auzo batzarrak garatu 
ditu, aurreko urteetako 

dinamikari jarraiki. 

Ingurune digitaletan indarkeria matxistak 
prebenitzeko gida sortu du Amurrioko Udalak eta 

herriko etxe guztietara bidali du. Baliabideak ematea 
da liburuxkaren xedea, indarkeria-mota horri aurre 

egiteko eta horren zergatiak eta ondorioak ezagutzeko.  

Amurriok 
aintzatespena jaso 

du, klima-ekintzaren 
aurrean duen 

konpromisoagatik.
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Zer ulertzen dugu zaintza gisa? Definiziotik hasita, 
ez da erraza izaten. Gure ingurunearen zaintzatik, 
bizi garen herri edo mundutik hasi, eta gure gor-
putzaren zein komunitatearen zaintzaraino; eredu 
berri batera egin behar da jauzi. Zaintzan fokua 
jartzeak ekonomia eta kapitala erdigunean dituen 
egungo eredutik pertsonak, gizartea, komunitatea 
eta ingurumena erdigunean dituen eredura aldatzea 
esan nahi du. 2019. urtean hasi zen udalaren ba-
rruko lan prozesua, zainketaren ikuspegia udalaren 
ekintzak gidatzeko itsasargi bihurtzeko helburuare-
kin. 

Ez da talde itxia. Aitzitik, irizpideak definitzeko 
prozesuan aurrera egin ahala, ikuspegi desberdinak 
txertatu ahal izatea espero da. Udal politikan eragin 
nahi dugu, udaletik egiten diren ekintza guztietan, 
zerbitzuetatik hasita diru-bilketaraino. Udal eskume-
nen barruan, administrazio logika publiko-pribatu-
tik logika publikoago, sozialago eta komunitarioago 
batera igaro ahal izateko, pertsona guztiok zaintzeko 
eta zainduak izateko eskubidea dugula ahaztu gabe. 

Horretarako, edozein udal plan, zerbitzu eta ekintza 
diseinatzerakoan kontuan hartu beharko diren prin-
tzipio eta irizpide batzuk definitzen ari gara. Adi-
bidez, irisgarritasuna, autonomia, aniztasuna, tran-
tsizio energetikoa, ekonomia soziala eta solidarioa, 
hurbiltasuna, elikadura subiranotasuna, ekitatea, 
enplegu duina eta abar. 

Izan ere, bizitza erdigunean jartzeak hiri antolamen-
duari, herritarren parte hartzeari edo komunitatea 
biziberritzeari arreta jartzea suposatzen du, baita 
gizarte zerbitzu zein kolektibo zaurgarrien arreta-

ri lotutako baliabideak hornitzea ere. Horregatik, 
Zaintza Talde Eragilea Amurrioko Udal arlotako 
arduradunek eta alkatetzak osatzen dute. Talde ho-
nek hartzen du bere gain zaintza politikak tokiko 
ekintzetan txertatzeko eta zeharkakotzeko prozesua 
pilotatzeko erantzukizuna, jarraitu beharreko ibilbi-
dea proposatuz, eta lortutako emaitzei buruz haus-
nartuz. 

Helburu orokorra irizpide batzuk zehaztea da, on-
doren Amurrioko udalaren jarduketan zainketen 
ikuspegia zenbateraino txertatu den diagnostika-
tzeko, eta jarraitu beharreko ibilbide orriaren zein 
autoebaluaziorako tresna praktiko baten definizioa 
bideratzeko.

Bizitza erdigunean jartzeak epe luzerako proze-
su bat eskatzen du, udal langileen sentsibilizazioa 
eta gaikuntza barne. Horretarako, Udalak ikerketa 
ekintza parte hartzailearen (IAP) printzipioei lotu-
tako lan egiteko modu bat planteatzen du. Tresna 
horrek aukera ematen du adostasunerako formulak 
bilatzeko zaintzaren kontzeptuari eta haren irizpi-
deei jarraituta. 

Finean, zaintza ikuspegia udal politiketan eta ekin-
tzetan txertatzearen alde lan egitea, asmo handiko 
apustu eraldatzailea da; bizitza erdigunean jartze-
koa, eta talde eragiletik politikarientzat eta tekni-
karientzat baliagarria izango den proposamen bat 
garatzen saiatzen ari gara, pertsona guztiekin atsegi-
na izango den Amurrio bat sustatuz, gure inguruan 
ahalik eta modu zoriontsu zein osasungarrienean bi-
zitzeko aukera emango diguna, pertsonen beharrak 
eta lehentasunak kontuan hartuta. 

Zaintza,
Amurrioko Udaletik hasita

Amurrioko Udaleko Zaintza talde eragilea
Mariaje Udaeta, Noemi Llorente, Ana Izquierdo eta Izaskun Menoyo 

Tresna ugari sortu ditu 
Amurrioko Udalak 

herritarren bizitza erraztu 
eta hobetzeko: tramiteak 

errazteko kutxazaina, 
InfoAmurrio izeneko 

App mugikorra eta 
webgunea berritzea, 
besteak beste. Horrez 

gain, ‘Urban Services’ 
sistema ezarri dute, eta 

horrek hobekuntzak 
ekarri ditu udal-brigadek 

eta udalari zerbitzuak 
ematen dizkioten enpresek 

egindako lanaren 
eraginkortasunean eta 

koordinazioan. 

Udalerriko nagusien 
zaintza da udalaren 
lehentasunetako bat. 
Horretarako, eguneko 
arretarako zentroa eta 
etxebizitza komunitarioa 
atonduko ditu 
Landazuri Etxean. 



// mugarriak83

“Amurrioko 
familiak 

egongo dira 
gure politiken 

erdigunean 
datorren 

urtean”

Urtebete igaro da Txerra Molinuevo Lañak Josune Irabieni 
lekukoa hartu zionetik Amurrioko alkate moduan. Urte honetan 
bizitakoak eta datorren urterako erronkak izan ditu hizpide. 

Testua: Txabi Alvarado Bañares
Argazkiak: Aimar Gutierrez Bidarte

Urte bizia izan da aurtengoa, 
pandemiak erabat baldintza-
tutakoa. Zer balorazio egi-
ten duzue udaletik? Buruan 
zenituzten erronka guztiak 
bete ahal izan dituzue edo 
baten bat geratu zaizue tin-
tontzian?

Aurreko urtearekin alderatuta 
balorazioa positiboa da, 2020.ur-
tea oso gogorra izan zen. Aurten 
pixkanaka pixkana hainbat ekin-
tza eta ekitaldi berreskuratzen 
joan gara eta jendearengandik 
jasotako erantzunak positiboak 
izan dira.

Zabaleko Eskolaren balizko 
itxieraren gaia izan da Amu-
rrioko 2021eko albiste esan-
guratsuenetako bat. Hainbat 
inbertsio iragarri dituzue 
eskola horretan duela gutxi. 
Ikastetxea irekita manten-
tzea ziurtatua dago?

Horren aldeko apustua egin 
dugu hasieratik eta horren adie-
razle dira aurreikusita dugun 
168.979 euroko inbertsioa. Alde 
batetik, igotzeko plataforma bat 
instalatzeko proiektua, baita  gal-
dara ordezkatzea eta kirol-kan-
txaren eraikineko iragazketak 
konpontzea. Horrez gain, eskola-
ko jolastokia egokitzeko lanekin 
jarraituko dugu, patio inklusi-
boak sustatzeko.

Zer moduz daramazue 
2022ko aurrekontuen osake-
ta? Noiz onartzea aurreikus-
ten duzue?

Azarotik daramagu 2022ko au-
rrekontuetan lanean eta aurrei-
kusita dugu datorren urtarrilean 
kontuak aurrera ateratzea. 

Zeintzuk izango dira uda-
laren 2022ko plangintzako 
ildo nagusiak?
Datorren urtera begira udal plan-
gintzaren barruan dugun ildorik 
garrantzitsuena pertsonak helbu-
ru izatea izango da. Hau da, au-
rrera eramango ditugun politika 
guztien erdigunean Amurrioko 
familiak izango ditugu. Horrez 
gain, parte hartze prozesu ezber-
dinetan, auzoko batzarrak edota 

aurrekontu partehartzaileetako 
proiektuak egiten hasiko gara eta 
baita estrategikoak diren hainbat 
proiektu ere, esaterako, ludote-
ka, skate parkea, irisgarritasuna 
hobetzea, Foru Planeko proiek-
tuak... beste askoren artean. 

Oposizioko taldeek hainbat 
ekarpen egin dituzte aurre-
kontuei begira. Uste duzue 
akordioren bat posible izan 
ahalko litzatekeela 2022ko 
aurrekontuei begira?
Urtero bezala, akordioetara hel-
tzearen aldekoak gara Udal Go-
bernu taldetik eta egindako ekar-
penak kontuan izango ditugu. 

Hainbat obra ere daude 
mahai gainean, merkatu 
zaharreko proiektua kasu. 
Horietako baten bat ikusi 
ahalko da 2022an?
Datorren urtean merkatu zaha-
rraren eta eguneko zentroaren 
zein etxebizitza komunitarioaren 

“Zabaleko Es-
kolaren aldeko 
aldeko apus-

tua egin dugu 
hasieratik eta 

horren adieraz-
le dira aurrei-
kusita dugun 

168.979 euroko 
inbertsioa”
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proiektuak idatziko dira, 2023an 
obrak hasi ahal izateko. Horrez 
gain, datorren urtean beste obra 
batzuk egiteko asmoa dugu; 
hala nola, aurrekontu parte-har-
tzaileetatik ateratakoak, ludote-
ka edo epaitegiko aparkalekua, 
besteak beste.

Ildo beretik, zeintzuk uste 
duzu izango direla Amu-
rriok herri bezala 2022rako 
izango dituen erronka nagu-
siak?
Aurreko bi urteetan moduan, 
COVID-19ak eragindako 
egoerari aurre egiten jarraitu 
beharko diogu, hori izango da 
aurretik dugun erronkarik han-
dienetarikoa.  Osasunaren, jar-
duera ekonomikoaren eta kultu-
raren eta kirolaren arteko oreka 
egiten jarraituko dugu.

Duela urtebete hartu zenuen 
Amurrioko alkatetza. No-
lako esperientzia izaten ari 
da? Legealdi amaierara arte 
egoteko indarrekin?
Esperientzia polita eta ilusioz 

Politika

Gero eta ziurgabetasun handiagoko uneak bizi ditugu 
maila guztietan, eta azken bi urteetako gogortasunak 
areagotu egiten du egoera. Covid-aren gordintasuna-
gatik eta hari lotutako murrizketengatik, gizartearen 
gehiengoari pilatzen joan zaigun nekeari, gutxi batzuek 
testuinguruari etekina ateratzeko egindako saiakera 
oportunistak gehitu behar izan zaizkio.

237 greba egun egin zituzten Tubacexeko langileek. 
Valvospainek ez zuten hainbesteko zorterik izan, eta 
itxi egin zuten (79 familia kaleratu). Aiaraldeko egoera 
aztertzen den bakoitzean, datu berarekin amaitzen da 
beti: langabezia-tasa. Argi dago gure eskualdeko in-
dustriak agortzearen sintomak dituela eta iritsiko dela 
gehiago ezingo duen eguna. Horren aurrean, eran-
tzukizunez jokatzea eta gure eskualdearen eraldaketa 
sozioekonomikoa bizkortzea dagokigu. EH Bilduk bi 
ekintza oso zehatz proposatu ditu. Alde batetik, Eusko 
Jaurlaritzan eskualdea suspertzeko ponentzia bat egitea 
proposatzea; eta bestetik, aurrekoarekin batera, Erna-
berri Aiaraldeko Plan Estrategikoa abiaraztea. Plan 
honek jasotzen dituen 10 neurrien artean, merkatuen 
dibertsifikazioa bideratzeaz gain, egungo egoeraren 
konponbide gisa ekonomia berdea kontuan hartuko 
duen zentro bat sortzea dago, bai eta altzairutegiak eta 
galdategiak modernizatu eta eraginkorragoak egitea, 
eraikinak eta industria-lurzoruak berreskuratzea, etxe-
bizitzak birgaitzea edo turismo iraunkorreko eredu bat 
bultzatzea ere.

Eta udal mailan ere ez gara gelditu. EH Bilduk ha-
maika proposamen erregistratu ditu, askotariko gaien 
inguruan. Hala ere, nahiz eta batzuk Udalbatzan 
gehiengoak onartu dituen, EAJren gobernu-taldeak 
sistematikoki blokeatzen du akordio horien garapena. 

Adibide on bat Udaltzaingoarena da: araudi propioa 
idaztea proposatu genuen, eta hori Osoko Bilkuran 
onartzea lortu genuen; are gehiago, Udaltzaingoak be-
rak proposamen bat aurkeztu zion Alkatetzari; baina 
ezer ez, gobernu-taldeak ez ditu akordioak idatzi eta ez 
dute horiek betetzeko asmorik. Bat gehiago.

EAJren inprobisazio gero eta handiagoak kezkatzen 
gaitu, baita bere ikuspegi estrategikorik ezak. Autorik 
gabeko eguna ospatuko dugu, baina motordun mugi-
kortasuna bultzatzen jarraituko dugu, zerbitzu publi-
koak defendatuko ditugu, baina kiroldegia kudeatzen 
duen enpresari kopuru estratosferikoak ordaintzen 
jarraituko dute, publiko egiteari uko egiten diotelako. 
Euskararen eguna eta Korrika ospatuko dugu, baina 
udalean Euskara teknikaririk gabe jarraituko dute, uda-
letxea argi moreekin argiztatuko dugu A25ean, ema-
kumeen iritzia eta parte-hartzea kontuan hartzen ez 
duten bitartean Emakumeen Etxea egiteko. Inork ez 
ditu udal tabernak alokatu nahiko errentak bideraezin 
egiten dituelako, baina ostalaritzarekin bat egingo dute. 
Zuhaitz Eguna ospatuko dugu, baina ez dira gai euka-
liptoei mugak jartzeko.

EH Bildu osatzen dugunok egunez egun egiten duguna 
laburbiltzea zaila egiten zaigula esateko aprobetxatuko 
dugu. Ezin zenbatu entzuten, dokumentazioa aztertzen, 
proposamenak edo mozioak idazten... ematen ditugun 
orduak. Beste batzuetan, udalean eztabaidatzea eta 
adostea dagokigu: edo gure artean. Askotan ikusiko 
gaituzu kalean, auzokoren batekin kafea hartzen, lanen 
bat bisitatzen edo kontzentrazio batera joaten. Lan eta 
ahalegin handia Amurrio hobetzeko, bai guretzat, bai 
hurrengo belaunaldientzat. Hori da gure konpromisoa 
eta EH Bildu Amurrio osatzen dugun guztiona.

Konpromisoa

Irune Iturbe Errasti 
EH Bildu Amurrioko zinegotzia

“Azarotik da-
ramagu 2022ko 
aurrekontuetan 
lanean eta ur-
tarrilean onar-
tu nahi ditugu”

“Indar handiz 
nago aurrera 
jarraitzeko”

beterikoa izaten ari da, eta eran-
tzukizun handikoa, baina indar 
handiz nago aurrera jarraitzeko 
eta Amurrioren alde eta Amu-
rriorentzat lan egiteko. 

Zer mezu helarazi nahiko ze-
nieke herritarrei?
Eskerrak eman nahi dizkiet 
Amurrioko bizilagunei pan-

demia honen aurrean erakutsi 
duten erantzukizunagatik. Ez 
dira hilabete errazak izan, baina 
pixkanaka egoera honetatik ate-
ratzen hasi gara, eta hori guztion 
artean izan da posible. Azken 
ahalegin bat eskatzen dizuet da-
torren urtea amaitzen ari garena 
baino hobea izan dadin. Eske-
rrik asko bihotz-bihotzez.
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Azken urtean krisia areagotu egin da gure eskual-
dean. Enpresen itxierari aurre egiten ari gara (Val-
vospain...), Tubacex eta Tubos Reunidos bezalako 
enpresa traktoreen krisiari, lan publikoen kanpora-
tzeari, gazteen eta emakumeen langabeziari batez 
ere, prekarietate orokortuari, lehen sektorearen kri-
siari (Laudioko hiltegiaren itxiera gehituta), tokiko 
merkataritzaren eta ostalaritzaren krisiari, Gizarte 
Segurantzaren bulegoaren itxierari... hori guztia al-
diriko trenen ordutegiaren murrizketa ahaztu gabe.
 
Ingurumenaren eta lurraldearen ikuspegitik, euka-
liptusa inplantatzeko arriskua aipatu behar dugu, 
intsignis pinuaren monolaborantza-landaketa han-
dien ordezko aukera gisa. Beraz, horrek bioanizta-
suna galtzea dakar, sute-arriskua, eta abar. Saratxo-
ko saihesbidea inpaktu handia izaten ari da zenbait 
bizilagunen bizitzetan, ikuspegi ekonomikoari zein 
lur-okupazio eta lur-mugimenduari dagokionez. Ger-
tatzen ari da, nahiz eta bide-segurtasuneko alternati-
ba bat dagoen, merkeagoa eta lurraldea eta Saratxo-
ko bizilagunak errespetatzen dituena.

Eta Nerbioi Garaiko kolektoreak eta araztegiak  
behingoz eraikitzen ari badira ere, ezin dugu ahaztu 
urte hauetan guztietan gure hondakinak ibaira isuri 
ditugula eta enpresa batzuek isurketa kutsagarriak 
egin dituztela. Administrazioek, orain dominak zin-
tzilikatuta, ez dute nahikoa egin denbora honetan 
guztian.

Urari dagokionez, Kantauriko Urkidetzako Ur Par-

tzuergoaren kudeaketa URBIDEra aldatu da, eta 
horrek are gehiago urruntzen du uraren kudeaketa 
Nerbioi Garaitik beste erakunde batzuetara. Ho-
rrek ekarri ditzakeen ondorioak ez ditugu ezagutzen 
oraindik. Beste udal-arazo handi batzuk ere aipatu 
nahi ditugu, hala nola etxebizitza-eskubidea, inor 
atzean utziko ez duen zaintza-politika baterako bitar-
teko eskasak eta euskararen egoera.

2021eko balantze positibo gisa, Tubacexeko langi-
leen, BMko langileen, Zabaleko ikastetxeko langi-
leen eta 'S.O.S. Aiaraldea' bezalako ekimenen borro-
ka handia azpimarratu nahi dugu. Horiekin batera, 
sektore guztietako pertsonak eta erakundeak (indus-
tria, lehen sektorea, merkataritza, ostalaritza, sektore 
publikoko langileak, mugimendu feminista, gazteak, 
pentsiodunak, etab.) bildu ditugu, Aiaraldearen etor-
kizunaren aldeko erantzuna emateko.

Orain Amurrion, gure herriko sektoreak Aiaraldea 
eta Amurrioko etorkizunaren aldeko borrokan la-
guntzeaz gain, lan egin dugu eta 2022an lanean ja-
rraituko dugu: kalitatezko enplegu publikoaren alde, 
kudeaketa pribatura kanporatutako enpresen udale-
rriratzearen alde, alokairu sozialeko udal-etxebizitzen 
parke bat sortzearen alde, bioaniztasunaren aldeko 
politiken alde, zainketen gaineko neurrien alde, gi-
zarte- eta ingurumen-azpiegituren alde, euskararen 
alde, berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren 
aurka, energiaren eta gizarte-zerbitzuen udal-kudea-
ketaren defentsan, gazteen emantzipazioaren mese-
detan eta abar.

Udal eta eskualde 
politikarako erronkak

Kepa Gonzalez Garcia
Orain Amurrioko zinegotzia

Bizi ditugun soldata, jendarte eta ekonomia eze-
gonkortasun une honetan, eta urtea amaitzeko, Aa-
ron Sorkinek sortutako The West Wing telesail eza-
guneko zati bat datorkit burura. Uste dut hemen 
jartzeko modukoa dela telesail horretan Matt San-
tos demokratak egiten duen hitzartzea, hautagaitza 
aurkezten duenean Estatu Batuetako presidente Jo-
siah Bartlet ordezkatzeko: “Laster etorriko zaizkigu 
gainera galdeketak, apustuak eta aurreikuspenak, 
hauteskunde kanpaina guztiek dakartzaten txorra-
dak. Baina, ez du axola (…), arazoz betetako bizitza 
batean, erronkaz betetako mundu batean, badago 
itxaropena (…). Anabasa eta ezegonkortasun glo-
baleko garai honetan, zeinetan gure sinesbideak 
gure armekin horrenbeste talka egiten duten, bada 
itxaropenik. Itxaropena da desafio guztiak onartze-
ko adorea ematen diguna, aurrera joateko, elkarre-
kin. Zinismoaren artean bizi gara, baina itxarope-
na ez da eztabaidagarria. Zientzia faltsua existitzen 
da, promesa faltsuak (…), baina ez da itxaropen 
faltsurik existitzen. Itxaropena, soilik”. 

Zentzu horretan, 2019an legealdi hau hasi zenetik, 
gure udalerriak, gure eskualdeak, gure herrial-
deak, bizi garen munduak, ikusi du gure ametsak 
nola gelditu edo birrindu diren. Mundu mailako 
pandemia batek indarrez astindu ditu gure bizi-
tzak. Kolokan jarri ditu gure ekonomia, gure jen-
darte eredua, gure segurtasuna. Konfinatu behar 
izan gara. Egoera berrietara moldatu behar izan 
gara. Gure lagun eta senideengandik banatu behar 
izan gara.

Azkenik, gauza askori egin behar izan diegu uko 
eta, era berean, aurre egin behar izan diegu sor-
tzen ziren erronka berriei, eskura genituen baliabi-
de publiko zein pribatu guztiekin. Baina ikusi dugu 
ere gure bizilagunek, gure gizarteak, euren onena 
eman dutela, gehien sufritu dutenei bideratutako 
elkartasun guztiarekin. 

Horregatik guztiagatik, batu eta eragin nahi izan 
dugu, Amurriori ekarpena egin nahi izan diogu.  
Horretarako, urteak daramatzagu instituzioeta-
tik eta, batez ere, udal jardunetik, egonkortasuna 
sortu nahian. Konfiantza, egonkortasuna eta ziur-
tasuna eman nahian. Adostasunak bilatuz eta lan 
eginez, amesgaizto honetatik ahalik eta lasterren 
irteteko. Eskura ditugun tresnekin lan eginez eta, 
batez ere, gure antolakundea sortu zenean zituen 
baloreak praktikan jarriz.  

Izan ere, lidergotza falta denean, itxaropena ahul-
du egiten da, baina ez da desagertzen. Itxarope-
nak esaten baitigu zer norantzan ibili behar dugun. 
Itxaropenak norbanako eta gizarte moduan batzen 
gaituelako. Oraindik daudelako konpondu beha-
rreko aferak, begiratzen dugun tokira begiratzen 
dugula. 

Badelako ordua etorkizun hobeago  batekiko itxa-
ropena transmititu eta horren alde jokatzeko, ad-
ministrazio guztien partetik, baina, batez ere, gure 
bizilagunen bizitzarekiko gertuen dagoen horreta-
tik. 

Itxaropena
David Romero Campos

PSE-EE Amurrioko zinegotzia
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Urduñako  
2021EKO MUGARRIAK
Pandemiak are gehiago kolpatutako egoera ekonomiko zailan 
jarraitzen du Urduñak. Hala eta guztiz ere, hiritarrentzako 
beharrezkoak diren proiektu eta zerbitzuak eraman dira.

Udalaren balantzea

BABESTUTAKO EDUKIA

Ondareari bultzada 
emateko hainbat ekintza: 
Txarlazoko monumentuan 
burututako larrialdiko 
lanak, harresiko obrak, 
Ondarearen Europako 
Jardunaldiak, etab. 
Memoria Historikoan, 
Duintasunaren 
Kolunbarioa eraikitzeko 
proiektua eta Askuren 
mendiko memoria-
ibilbideak.

Bizkaiko Batzar Nagusiek 
Belandia, Lendoñogoiti, 

Lendoñobeiti eta Mendeika 
administrazio batzarretako 

alkatetzak hautatzearen gaineko 
foru-arauak onartu dira. Osoko 

bilkuran egon ziren Itziar Biguri 
Urduñako alkatea, Juanjo Sanz  

Larruazabal Herri-Batzarreko 
zinegotzia eta Mercedes Elejalde 

Lendoñobeitiko auzo-alkatea. 

Euskal preso, iheslari eta 
deportatuen eskubideen aldeko 
Urduñako Sarek aurkeztutako 
mozioa onartu zuen aho batez 
Udalbatzak.

Auzolan lantaldea berpiztu da eta askotariko ekimenak gauzatu dituzte aurten: 
autokarabanentzako aparkalekua egokitu, ibaia garbitu, eskolarekin batera patioa 
atondu eta askoz gehiago!

Obra eta Hirigintza 
arloan, anitzak izan dira 

garatutako ekintzak: 
Carretera Vitoria 

egokitzeko 2. fasea, Mª 
Dolores Madaria auzoa 

urbanizatzeko proiektua, 
San Pelaioko bidearen 

konponketa, Mikel Deuna 
auzoko saneamendua 

konpontzeko lanak, etab.

B
izkaiko Foru A

ldundia
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Kultura, kirola, euskara 
eta aisialdia biziki sustatu 
dira, betiere pandemiara 

egokituta. Udaberriko 
Agenda, Urdufolk, 

‘Euskara + natura, biak 
eskura’, Musika Astea eta 
Arimen Gaua izan ziren 
protagonistetako batzuk.

Emakumeentzako Arte Eszenikoen 
Euskal Herriko lehenengo Jaialdia 

antolatu da hirian, NeskArtFest 
izenekoa. Emakume artistek eta 

sortzaileek arte eszenikoen munduan 
egiten duten lana ikusarazteko 

helburuarekin sortu da.

Ingurumenaren aldeko 
hainbat proiektutan 
murgildu da Urduña, 
esaterako, karbono 
aztarnaren diagnostikoan, 
elikagaien xahuketaren 
aurkako kanpainan, 
zuhaitzen ordenantzan,  
eguzki plaken instalazioan 
eta Eskola patioaren 
birnaturalizazioan.

Ekimen sozialak ere bultzatu dira, besteak beste, 
bakarrik dauden pertsona nagusiak babesteko 
Landalab proiektua eta gazteen etxebizitza 
alokairurako dirulaguntzak. Nabarmentzekoa 
da ere koronabirusaren aurrean egoitzak 
egindako esfortzua.

Euskara urtean egun batez dugu ospakizunera-
ko gai, eta 365 egunez langai. Elkarlanerako gai. 
Adostasunerako gai. Eta ospakizun eguna baliatu 
nahi dugu, hain zuzen, ilusioaren hauspoa haize 
berriz betetzeko. Indar berriez sendotzeko denon 
eginahala. Hori behar baitu euskarak, hori behar 
baitugu euskara guztion ezpainetan, kaleetan, 
etxeetan, ziberespazioan, lantokietan, pantailetan, 
paperetan nahi dugunok: ilusioa. Eta elkarlana. 
Auzolana.

Ilusioa eta elkarlana, inork garai likidotzat definitu 
dituen gure gaurko hauek euskaltzaletasunez bor-
borka jartzeko. Ilusioa eta elkarlana, euskararen 
lurralde eta esparru juridiko guztietan ahalik eta 
erarik bateratuenean gure hizkuntzarentzat etorki-
zun bizia irabazteko. Elkarrenganako adeitasunez. 
Elkartasunez.

Ugari izan dira eta dira han-hemengo herritarrek 
euskara eskuratzeko eta lantzeko egindako ahale-
ginak. Hor dugu euskarak elikagai ezinbestekoa 
duen euskaldun berri andana itzela. Hor ditugu 
seme-alabak euskaraz ikas dezaten nahi izan du-
ten guraso erdaldunak. Hor ditugu dakiten eus-
kara ezpainetan dantzatzen ahalegintzen direnak... 
Zenbat halako azken hamarkadotan: zenbat aha-
legin pertsonal zein kolektibo, publiko zein herri 
ekimenekoak. Horiei guztiei zor diegu euskarak 
bizi duen errealitatea.

Orain, eta hemendik aurrerako urteetan, euska-
raren erabilera etengabe eta bizi-bizi areagotzea 
dugu langintza nagusi, ezagutzaren handitzearekin 
batera euskararen aldeko hizkuntza ohituren al-
daketa sakona gauzatu dadin. Mingainak dantzan 
jartzeko premia dugu, eta, bistan denez, mundu 
aldakor honetan kantu eta kontu berriak behar di-
tugu horretarako.

Musikari bakar batek ezin du orkestra oso baten 
doinua aldatu, zuzendariaren eta gainontzeko mu-
sikarien laguntza gabe. Euskal hiztun bakar batek 
nekez aldatuko ditu hizkuntza ohiturak, gizartea-
ren babesik izan ezean.

Hizkuntza ohiturak aldatzeko bide luzean, euska-
raren aldeko gehiengo soziala aktibatu behar: eus-
kararen lurralde guztietako administrazioak zein 
herri ekimenak. Lurralde eta eremu guztietako 
erakundeak. Gizarte ekimeneko euskalgintzako 
taldeak zein bestelako esparruetakoak. Euskaldun 
osoak, euskaldun hartzaileak eta erdaldunak.

Malgutasunez. Herri bakoitzaren errealitatera ego-
kituz. Tokiko eragileekin urratsak adostuz. Parte 
hartzaile guztiak ahaldunduz.

Auzolana da bide bakarra. Hizkuntza ohituren 
aldaketa kolektiboa izango da ala ez da izango. 
Euskara auzolana baita.

Euskara babesteko 
365 eguneko auzolana

Urduñako Euskara Batzordea

BABESTUTAKO EDUKIA
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“Aukera handiak
irekiko dira, erraza
izango ez dela 
dakigun arren”

Erronkaz betetako urtea izango da 2022a Urduñan, 
Itziar Biguri Ugarte alkateak aurreratu duenez. Tokiko 
erakundeak esku artean dituen proiektuez mintzatu da. 

Testua: Txabi Alvarado Bañares eta Izar Mendiguren Cosgaya
Argazkiak: Aiaraldea.eus

Urte bizia izan da aurtengoa, 
pandemiaren ondorioz. Zein 
balorazio egiten duzue?
Egoera arraroa izan da guztien-
tzat. Udaletik hainbat ekintza 
moldatu behar izan ditugu egoe-
ragatik. Akaso, baikorregia naiz, 
baina gauza asko egin direlakoan 
nago: ostalaritza eta komertzioei 
laguntzak eman dizkiegu, kultur 
eta kirol ekitaldi asko egon dira, 
baita euskara arlokoak ere. 

Egoera oso zaila izan da, arraroa, 
baina balorazio positiboa egiten 

dut, buelta ematen jakin izan du-
gulako.

Inbertsio eta aurrekontuei dago-
kienez, 2021eko aurrekontuetan 
jasotako %100 egin dugu, edo 
gehiago. Adibidez, plaka fotobol-
taikoak jarri ditugu frontoian, eta 
ez zegoen aurreikusita aurrekon-
tuetan, beste zenbait obra bezala. 

Memoria historikoa ere sustatu 
dugu, aurrekontuetan inbertsio 
txikiak egiteko aukera uzten du-
gulako beti. Turismoan ere hain-

bat ekintza eskaintzen jarraitu 
dugu. Puntu ilun edo latzen bat 
egotekotan, udal egoitzarena da, 
arazo ekonomiko oso handia bai-
tugu. Azken finean, zerbitzu ho-
riek oso  kaltetuak izan dira pan-
demiagatik. Jendeak beldurra du 
egoitzetara joateko. Kide gutxia-
go daude. Diru-sarrera gutxiago, 
beraz, baina gastuak antzera-
koak dira. 2022. urterako hobetu 
ezean, Urduñako Udalak ahale-
gin handia egin beharko du hor 
dagoen defizita ordaindu ahal 
izateko. Foru Aldundiari laguntza 

eskatu diogu, baina ez dugu jaso 
(galerak konpentsatzeko jasotako 
babesa ez da nahikoa, langile 
gastu eta material gastu handiak 
egon dira). 

Ekonomikoki puntu iluna izan 
arren, nik beti esan dut, langi-
leek sekulako lana egin dutela, 
bikaina izan da. Sekulako lana 
egin dute, eta pozik esan dezake-
gu COVID-19a ez dela egoitzan 
sartu. Ez da hildakorik egon, 4 
gaixotu egon ziren, baina onik 
itzuli ziren. Egoitzako langileen 
kudeaketa 10ekoa izan da. 

Egoitzan pilatutako zorra 
kontuan hartuta, zein da une 
honetako egoera Urduñako 
Udalean? 
Egoitza aparte utzita, azken ur-
teetan udalaren egoera ekono-
mikoa hobetu da. Genuen zo-

rraren erdia kitatu genuen, eta 
urtero 300.000€ euro inbertitzen 
dira zorrari aurre egiteko. Gaur 
egun, zorra Urduñako Udalaren 
egoerarentzat ez da arazo handia. 
Alabaina, Urduñako edadetuen 
egoitzak baldintzatu ditzake Ur-
duñako Udalaren kontuak. Ur-
duñako Udalak egoitzari urtero 
250.000€  euro esleitzen dizkio, 
baina 2022an agian 600.000€ izan-
go dira. 350.000€ gehiago dira, eta 
horrek baldintzatuko ditu gure 
kontuak. 

Egoitzan 54 plaza daude, eta 43 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin hi-
tzartutakoak dira. Plaza guztiak 
betetzea da egoera arintzeko mo-
durik onena. Horretarako, zerbi-
tzua eskualdean promozionatzen 
ari gara, toki pribilejiatuan bai-
tago. Era berean, Arabako eta 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin 

negoziatzen ari gara, muga terri-
torialak kentzeko. 

Europako Funtsetatik dirurik 
jasotzea espero duzue?
Espero dugu, bai. Asko hitz egi-
ten da horretaz, baina ez dakit 
herri txikietan aukerarik dugun 
exijitzen diren dokumentazio eta 
proiektu guztiak osatu eta jarrai-
pena egiteko. Urduñatik, merka-
taritza sustatzeko plana aurkeztu 
dugu. Proposamenak egin ditu-
gu, baina oso dirulaguntza gutxi 
ateratzen dira 5.000 biztanle bai-
no gutxiagodun udalerrietarako. 

Ponentzia sozioekonomikoare-
kin sekulako lana egin da Foru 
Aldundiekin batera, eta espero 
dugu hemendik gutxira neurri 
horiek iristea, izandako elkarriz-
keten ondorioak alegia. Gure 
kasuan, lehen sektorearekin egin 
ditugu proposamenak, baina bai-
ta industriagunearekin ere. Gure 
fabrika guneak hutsik daude, eta 
zokoratuta. Hori arazoa da baita 
ingurumenarentzat. 

Horrez gain, turismoa sustatzeko 
proposamenak ere jarri ditugu 
mahaigainean, Urduñako auzoak 
birgaitzeko planteamenduarekin 
batera. Urduñako auzo ugari (ur-
banizazioak eta etxeak) oso gaizki 
daude, eta birgaitzea behar dute 
energetikoki abantailak izateko, 
besteak beste. 

Gaztetxea utzi behar izan 
zuen Gazte Asanbladak udan. 
Egun, itxita dago eraikina. 
Zein da egoera?
Espedientea hasita dago, eraiki-
naren egoera dela eta. Ondorioz, 
hainbat neurri jarri behar izan 
ziren martxan, Gazte Asanbla-
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2021ko urtea aitortu behar dugu ez dela erraza izan 
udalen kudeaketan, eta hori ez da salbuespena izan 
guretzako. Hala ere, arazo horien aurrean, herritarrek 
eskatzen dute euren hautetsiek batera lan egitea, ara-
zoari aurre egiteko.
 
Geuk hala ulertu genuen, eta gobernu-taldearen 
partetik onarpen txikia izan duten ekimenak eka-
rri ditugu, bai aurrekontuetan, bai urtean zehar. 
 
Herritarren ekarpenetatik sortutako proposamenak 

dira eta, ondorioz, udal gobernuaren ezezkoak etsipena 
sortzen du, proiektu posibleak eta positiboak direlako. 
 
Gure aldetik, beti eskaini    izan dugu gure lankidetza gure 
hiriarentzat positibotzat jotzen ditugun alderdietan, eta 
datorren urtean ere jarrera eta lan horri eutsiko diogu. 
 
Urduñak erabakiak eta inbertsioa behar ditu, epe er-
tainera begira, batzuetan erabaki zailak, baina herrita-
rren onerako hartu behar direnak. Bide horretan beti 
egongo gara gu. 

Iñaki Cuadra Quintana
EAJ-PNVko zinegotzia

Urduña,
gure helburua

dari bertatik ateratzeko eskatzea 
horien artean. Izan ere, segurta-
sun aldetik ezin da erabili. Orain, 
eraikinaren kalteak baloratzea 
dagokigu, zein prozedura jarrai-
tu behar den jakiteko noizbait 
modu seguruan erabili ahal iza-
teko. 

Txarlazoko monumen-
tuari dagokionez, nola 
doaz Villalba de Losako 
Udalarekin negoziake-
tak?
Antzinako monumentuari 
dagokionez, Villalba de Lo-
sako udalarekin urjentziaz-
ko neurriak adostu dira. 
Funtsean, hesia ipintzea eta 
hormigoi zatiak kentzea eta 
berriro estaltzea erabaki 
dugu. Urduñan lantalde bat 
sortu da Txarlazoko monu-
mentuaren birgaitzea bide-
ratzeko. Lehen urratsa diagnosti-
koa kontratatzea izan da, adituek 
azpiegituraren arazoak identifika-
tzeko. Dena den, dirutza izango 
dela uste dut, eta horrenbestez, 
finantzazioa bilatu beharko dugu 
horri aurre egiteko. 

Monumentua, berez, Villalba de 
Losako lur eremuetan dago, eta 
udal horrek Interes Kulturaleko 
Ondasun izendatzeko eskaera 
egin dio Gaztela Leoiri. Katalo-
gazio hori lortuz gero, akaso diru-
laguntzak etorriko dira.  Gastuak 
erdi bana ordaintzen ari bien bi-
tartean. 

2022ko udal aurrekontuei 
dagokienean, zeintzuk dira 
aurreikuspenak?
2022ko aurrekontuak zailak izan-
go dira. Udal egoitzak dena bal-
dintzatuko du, eta inbertsioak da-
torren urtean murriztea egongo 

da. Egoera larrian gaude, nahiz 
eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
diru-sarrerak handituko ditue-
la esan. Udal egoitzak defizita 
badu, tokiko erakundeak eran-
tzun behar du. Horren zain eta 
horrekin ari gara lanean. Dena 

den, arlo guztietan 2022an egin 
nahi diren jarduera eta proiektu 
guztien aurrekontuak egingo di-
tugu; eta ahal bezain beste enka-
jatuko dugu.

Zeintzuk izango dira lehenta-
sunak?
Udal egoitza aurrera atera behar 
den zerbitzua da, Hiri Antola-
mendurako Plan Orokorraren az-
terketarekin hasi nahi dugu, eta 
auzoen birgaitzearekin. Horrez 
gain, diagnostiko energetikoak 
egin nahi ditugu (ez bakarrik uda-
larenak, herriarenak baizik). Gai-
nera, Foru Plaza berrituko da, eta 
harresiaren bigarren fasea dugu 
egiteke. Bestalde, herri eskolako 
patioaren bernaturalizazioa bi-
dean dago, dirulaguntza potentea 
jasota gainera. Auzolanekin ere 
jarraituko dugu, gastu txikia era-
gin arren oso ekimen polita baita. 
Proposamen asko ditugu, eta au-

kera handiak irekiko dira, erraza 
izango ez dela jakin arren.

2022. urtea ez bada proiektu es-
trategikoak egiteko garaia, hu-
rrengoa izango da. Urduñako 
Udalak badaki zerbitzu sozia-

letako gastua zenbatekoa 
den, eta beharrezkoa bada 
horiek bultzatzen jarraituko 
dugu. 

Otxomaioak antolatuko 
al dira?
Antolatzen ari gara, bai. 
Kultur elkarteei proposame-
nak eskatu dizkiegu jada, 
eta urtarriletik aurrera kul-
tura batzordea jarriko da 
martxan. Gure ilusioa otxo-
maio arruntak ospatzea da, 
baina egoeraren arabera 
joango gara ikusten. Dena 
den, pandemiak ez ditu 

Otxomaio jaiak gelditu, 2020an 
balkoitik ospatu genituen, eta 
2021ean ere udaberriko agenda 
egon da. Datorren urtean, beste 
zerbait egin ahal izango da, ho-
rretan gaude eta seguru zerbait 
aterako dela!

Zein mezu helaraziko zenieke 
herritarrei?
Animo hitzak ateratzen zaizkit. 
Ziurrenik, denok bizi izan ditu-
gu egoera zailak, pandemiaren 
eragina familia gehienek sufritu 
dute. Esker eta animo hitzak bai-
no ez ditut. Duguna baloratzeko 
deia luzatu nahiko nuke, egoera 
hobeak etorriko dira, eta aurrera 
egingo dugu! Batzuetan beste he-
rri batzuetan dagoena (edo beste 
batzuek dutena) baloratzen dugu, 
guk duguna baloratu ordez. Ur-
duñak gauza eder eta bitxi asko 
ditu, eta horiek baloratzen ikasi 
beharko genuke! 

“Udal egoitzaren egoera 
ekonomikoak baldintza-
tuko du datorren urteko 
aurrekontua (...) Egoera 
larrian gaude, nahiz eta 
Aldundiak diru-sarrerak 
handituko dituela esan”

Politika
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Aiarako
2021EKO MUGARRIAK
Kirolak hiru mugarri garrantzitsu utziko ditu aurten Aiaran: Aiara 
BTT lasterketa, Aiarako Mendi Duatloia eta Aiarako Ziklokrosa. 
Euskadiko txapelketak dira hiru probak, eta ia mila kirolari ekarri 
dituzte guztira udalerrira, dozenaka boluntarioren lanari esker. 

Udalaren balantzea

BABESTUTAKO EDUKIA

Uztailean egin zen Aiara BTT lasterketa. Etxaurren Ikastolaren inguruko zelaietan 
burutu ziren norgehiagokak, eta ia 500 kirolarik parte hartu zuten guztira.

“Iaz egin nahi genuen, 
baina azkenean ezin 

izan genuen egin, 
pandemiagatik” azaldu 

zuen antolakuntzako kidea 
den Nagore Portillok 
lasterketan, “hilabete 

asko eman ditugu dena 
prestatzen, baina gogotsu 

egin dugu lan”.  



// mugarriak99BABESTUTAKO EDUKIA

Urrian egin zen Aiarako Mendi Duatloiko 9. edizioa Arespalditzan. Guztira 100 
kirolari baino gehiagok hartu zuten parte Iñaki Isasi taldeak antolatutako proban.

Joseba Terrerosen hitzetan, 
kasualitatea izan da hiru Euskadiko 

txapelketek urte berean Aiaran 
bat egitea. “Ez genuen inondik 

inora espero. Oso positiboki 
baloratzen ditugu orain arte 

eginiko bi lasterketak”, aitortu du 
antolakuntzako kideak. 

Eneko Llanos Nurguera izan zen kirolaririk azkarrena, ordubete eta hemeretzi 
minututan osatu zuen zirkuitua. Atzetik, estu jarraitu zion Iñaki Isasik. Aiararrak 14 
segundo beranduago gurutzatu zuen helmuga. Emakumezkoen sailkapenean Ciclos 
Yurrebaso taldeko Enara Oronoz izan zen azkarrena.

Abenduaren 26an izango 
da hirugarren zita: Aiarako 

Ziklo-krosaren II. edizioa, 
Euskadiko Ziklo-kros 

Txapelketa ere izango 
dena. 300 kirolarik parte 

hartzea aurreikusi dute. 
2,5 kilometroko zirkuitua 

atonduko dute antolatzaileek, 
Etxauren Ikastolatik 

abiatuta. 
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“Aiarako 
Kuadrillako 

egoitza hemen 
egonda amaitu 

da eztabaida 
historikoa”

Urteak gorabehera ugari izanda ere, modu baikorrean baloratu 
du Gentza Alamillo Aiarako alkateak. Izan ere, kuadrillako 
egoitza udalerrian geratzea adostu zuten alderdiek.

Testua eta argazkia: 
Aitor Aspuru Saez

Zein da 2021eko jardueraren 
balorazioa?
Positiboa. Egoera arraro samarra 
izan da 2021ean ere eta aldez au-
rretik antolatutako hainbat ekintza 
bertan behera utzi behar izan di-
tugu.

Gainera, abiatu nahi genituen 
zenbait proiektu hurrengo urte-
rako geratu dira. Adibidez, Gaz-
tegunea ireki nahi genuen, baina 
osasun egoera dela medio, lonjak 
eta abar itxita egon behar ziren 

eta ez dugu martxan jarri. Horrez 
gain, herritar nagusientzat presta-
tutako hainbat ekimen ezin izan 
ditugu gauzatu. Neurri murriztai-
leak egon ez arren, eurekin hitz 
egin genuen eta oraindik beldurra 
sumatzen zen. Dena den, ideia da 
2022an konpromiso guztiak bete-
tzea eta gauzatzea ezin izan dena 
egin.

Abiatu duzuen proiekturen 
bat goraipatu nahi duzu?
Aurten hasi dugu Agenda 2020-

2030 eta landu ditugu 2022an 
abiatuko ditugun proiektuak. 
Alde batetik, Luiaondoko Patxi-
ta Etxeko goiko solairuan obrak 
hastea; bestetik, aurten Etxaurren 
Ikastolako berogailua aldatzeko 
urratsak ematen hasi gara. Erre-
gai fosilak erabiltzetik, nahi dugu 
biomasa galdara baliatzea. 2022an 
ingurumena eta energia berriz-
tagarriak helburuak eta ardatzak 
izango dira.

Aurten Aiarako emakumeei 

buruzko liburua argitaratu 
duzue. 
Gai horretan balorazioa oso po-
sitiboa da. Pandemia egoera bizi 
arren, jendeak parte hartu du eta 
harrera ona izan du liburuak. Ba-
zen garaia aitortzeko emakumeek 
historian izan duten garrantzia eta 
bere lana publikoki aintzat har-
tzea. Oso pozgarria izan da.

Herriaren bizitza sozialari da-
gokionez, ekimen jendetsuak 
bultzatu dituzte kirol elkar-
teek, ezta?
Bai, udan Aiara BTT elkarteak an-
tolatu zuen Euskadiko mendi bizi-
kleta txapelketa eta urtea amaitu 
baino lehen Euskadiko Ziklokros 
txapelketa ere izan genuen. 

Goraipatzekoa da, oro har, egoera 
zaila izan arren, Aiarako elkarte 

guztiek egindako ahalegina euren 
ekintzak aurrera ateratzeko, duin-
tasunez eta bere gai pribatuak 
alde batera utzita gizarte osorako 
egitarauak prestatzeko. Hori es-
kertzekoa da.

Urte amaieran jakinarazi dute 
kuadrillako egoitza Aiarako 
udalerrian egongo dela, azal-
duko dizkiguzu prozesuaren 
nondik norakoak?
Eztabaida historikoa izan da, beti 
egon baita Aiarako Kuadrillaren 
barruan. Azaldu beharra dago 
kuadrilla sortu zen unetik Aiarako 
Udalak eman zuela aurrera pau-
soa eta eskaini zituela bere azpie-
giturak lehenengo momentutik. 

Gorapaitzekoa da erabakiak al-
derdi politiko guztien adostasuna 
izan duela, bakarrik Omnia abste-

nitu zen, baina ez zegoen aurka. 
Finean, eztabaida hau landu da 
eta aho batez egin du aurrera.  
Bestalde, kuadrillak bost udalerri-
ri ematen die zerbitzua, baina be-
reziki hiru udalerri txikiri (Aiara, 
Okondo, Artziniega). Ez daukagu 
teknikaririk eta guri ematen digu 
zerbitzua gehienbat, hortaz, Aia-
ran geratzeko erabakiak eragingo 
du positiboki ere lurralde orekan.

Orain Kuadrillaren barruan haus-
narketa prozesua egingo da, defi-
nitzeko zeintzuk diren beharrak 
(zenbat bulego eta zein mota-
koak). Hori behin langileekin era-
bakita, ideia lehiaketa deituko da 
eta Aiarako Udalak nahi du exis-
titzen diren eraikinetan kokatzea 
egoitza, bide batez, gure ondare 
kulturala mantentzeko. 

Bertan behera geratu zen Aia-
raldeko Euskararen Eguna, 
baina konpromisoa hartu du-
zue aurrerago egiteko antola-
tzaile guztiok, ez da horrela?
Bai, azkenenan, horrelako eraba-
kiak zailak dira, baina azken egu-
netan egoera okertu zen, osasun 
esparruan zein eguraldiaren alde-
tik. Jaiaren helburua zen euskara 
plazan jartzea eta indarrak batzea. 
Hori zen nahia, baina baldintzak 
ikusita, ez zen ziurra betetzea xe-
dea. 

Hala ere, Aiaraldeko Euskalgintza 
Kontseiluak, Aiarako Kuadrillak 
eta Aiarako Udalak hartu dute 
konpromisoa modu indartsuan 
egiteko eta antolatzeko aurrera-
go. Aiaraldeko Euskalgintza Kon-
tseiluari eta beste eragileei eman 
behar dizkiegu eskerrak egin du-
ten ahaleginagatik.
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Atzean utzi duguna ez da inorentzat urte erraza 
izan, baina zailtasunen gainetik EH Bildun ez dio-
gu ekiteari utzi, hainbat ekarpen mahaigaineratuz 
eta aiararren bizimoduaren eta interesen aurkako 
neurriak salatuz eta horien aurreko alternatibak 
plazaratuz. 
 
Lan horren emaitza dira azken urtean zehar 
egin ditugun hainbat ekarpen: euskara ikastea 
%100ean laguntzeko, bizikletak garbitzeko insta-
lazioa planteatu, animaliei buruzko araudi-propo-
samena plazaratu, udalerrian dagoen amiantoari 
erantzuna emateko akordioa, ikastolako sukaldea 
eta instalazioak berritzeko proiektua… 

Horietako batzuk aurrera ateratzeko gai izan 
gara, baina herrian daukagun erronka nagusie-
na udal gobernuak daukan gehiengo absolutuak 
ekarri duen kudeaketa ereduarekin lotuta dago, 
oposizioari bizkarra emanez nekez egingo bai-
tugu aurrera herri bezala; bai ordea, elkarri eta, 
batez ere, herritarrei entzunda. Udal ordezkarien 
bozkak eraikitzeko izan beharko lirateke, ez he-
rritarren ekarpenei bidea ixteko.
 
Talde lanean sinisten dugu, eta udal kudeaketa 
gardenago batekin amesten jarraitzen dugu. Hala 
ere, urte berrira begira jarrita, ez diogu propo-
samenak egiteari utziko. Aiarako baserritarrek 
hiltegiaren zerbitzua berreskuratu behar dute, 
eta herritarrek 0 kilometroaren inguruko hitzak 
baino benetako politikak behar dituzte; 24 herrie-

tako errealitateak eta beharrizanak behar dituen 
ur partzuergoa behar dugu, ez erabakiak urrun 
eta besteen neurrira hartuko dituen bat; Murga-
ko industriagune eraberritua behar dugu; hiruga-
rren adineko herritarren beharrei erantzuten dien 
arreta eta zaintza sistema behar dugu; euskararen 
erabilera hauspotzeko ekimenak behar ditugu: 
mugimendu feministak egiten dituen ekarpene-
tan sakondu behar dugu; herri guztietan Interne-
terako konexioa bermatu, landa eremuko etxe 
eta baserri guztiek zerbitzu egokia izan dezaten; 
Aiarara heldu diren pertsona migratzaileei behar 
duten harrera eta elkarbizitza erikitzeko tresnak 
eskaini behar dizkiegu; gure hondarea ez da ozto-
po zaharkitu baten gisa tratatua izan behar, gure 
kultura eta sustraiei lotutako ondareak biziraute-
ko babesa behar du; klima larrialdiari begira ja-
rriko diren neurrietan sakondu behar dugu, gure 
zerbitzu publikoak babestu, hasi eskola publiko-
tik eta garraio publikoraino, zerbitzu publikoek 
herri baten giza-garapenaren oinarria baitira. 
 
Aurrean ditugun erronketako batzuk baino ez 
dira. Askoz gehiago daude, noski. Horiek izango 
dira gure hurrengo hilabeteetako lanaren ardatz 
nagusietako batzuk. Zailtasun handiak dituen es-
kualde honetan, herritarrok ondoan behar ditu-
gu instituzioak, ez eliteen interesen ondoan, eta 
herritarren beharrizanen gertuen dagoen erakun-
dea izanik, udal eskumenak defendatu eta, he-
rrien eta herritarren ondoan bidea egiten jarrai-
tuko dugu.

Talde lana,
Aiarako erronka nagusia

Karmele Poblacion Martinez
EH Bildu Aiarako zinegotzia

2021. urtea kezkagarritzat eta itxaropentsutzat jo-
tzen dut aldi berean.

Kezkagarria da egun dauden arauen legezko inter-
pretazioari dagokionez; izan ere, legeak orokorrak 
dira, herri handientzat sortuak, beste errealitate 
batzuk kontuan hartu gabe, hala nola landakoak 
eta txikiak, gureak kasu, eta, horregatik, egoera 
eta toki bakoitzerako interpretatu behar dira. Uste 
dut Hirigintza Sailean hirigintzako araudia oso 
zorrotz betetzeko eskatzen ari direla, maximora 
iristea eskatuz, eta horrek esan nahi du Aiarako 
jendeak lanak egiteari uko egiten diola. Hori da 
iristen ari zaiguna, ondoeza eta atsekabea.

EHUren azterlan batek, Arabako Foru Aldundiak 
eta ACOAk eskatuta, Araban despopulazioa-
ren fenomenoa gertatzen ari dela diagnostikatu 
zuen, eta Aiara ere hor sartuta dago. Aldundiak 
berak dirulaguntza berezi baterako deialdia egin 
du etxebizitzen birgaitzea sustatzeko, eta uste dut 
Udalean espirituak bideratzailea eta erraztailea 
izan behar duela. 

Teknikoki, araudia betetzea eskatzen da, maxi-
moetara iritsita, eta horrek alde positiboa dauka, 
eta, neurri batean, ulergarria ere izan daiteke, bai-
na politikariak gara gure udalerria kudeatu behar 
dugunak eta, egungo egoeran oinarrituta, gure he-
rriak bizirik mantentzea ahalbidetuko duten legez-
ko jarraibideak ezarri behar ditugu. Burokraziak 
edozein izapide zailtzen badu, jendeari Aiaran ge-

ratu nahi izaten lagunduko diogu, malguak izango 
gara Aiarako ondarea zaharberritu/birgaitu dadin, 
eta, horrela, zainduta egoteko.

Itxaropentsua da, Administrazio Batzarrei lagun-
duko dien TAG (Administrazio orokorreko tek-
nikaria) plaza betetzeko deialdi publikoa iristean 
dagoelako. Gure herriek azpiegiturak eta zerbi-
tzuak dituzte Administrazio Batzarren lanari eta 
egiten duten kudeaketari esker, baina burokrazia 
konplikatua da eta gero eta beharrezkoagoa da 
udalaren laguntza teknikoa. 2018an, EAJk orain-
dik gehiengo osoa ez zuenean, plaza hori gaitzeko 
negoziazioa egin ahal izan genuen. Aiararentzat 
lorpen garrantzitsua da Administrazio Batzarrek 
beren egunerokotasunean laguntza izatea, erreali-
tatea zakarra delako eta gero eta zailagoa delako 
Batzar bateko kide izatea.

Azkenik, 2021erako ez ezik, jarraitzen duten gai-
nerako urteetarako ere beharrezkotzat jotzen dut 
Aiara kudeatzen duenak egitea, betiere udalerria 
mugarri garrantzitsuentzat hartuta. Aiarak abia-
puntua izan behar du, Aiarak behar duenaren 
alde borrokatu behar da, behar dena lortzeko 
behar denarekin eztabaidatu, gainerako adminis-
trazioetara hurbildu partidu-txartelaren lastarik 
gabe. Ez dut ulertzen, legealdiz-legealdi, lehenik 
alderdia izatea eta gero Aiara. Alkatetzan dagoe-
nak Aiaraldea lehenetsi beharko luke. Gure uda-
lerriko alkatea izateagatik kobratzen du, ez alderdi 
politiko bateko alkatea izateagatik.

Iratxe Parro Uzquiano
Aiara Batuzeko zinegotzia

2021eko balantzea 
eta 2022rako aurreikuspenak
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Okondoko
2021EKO MUGARRIAK
Herri txiki bezain bizia da Okondo, eta COVID-19aren pandemiak 
ez du bere jarduna geldiarazi. Mota askotako ekintzak eta proiektuak 
burutu ditu udalak aurten, bizilagunekin elkarlanean.  

Udalaren balantzea

BABESTUTAKO EDUKIA

Okondoko Jaiak, eskualdeko udako gainontzeko ospakizunak bezala, bertan behera 
geratu dira pandemiaren ondorioz. Horren ordez, kultur egitarau oparoa eskaini zuen 

udalak futbol zelaian jarritako karpan. 

Uraska atondu du 
udalak mendian, herriko 

abeltzainek erabili dezaten.

Okondoko
Udala

Ingurumena zaintzeko dinamikan, Familian Euskaraz proiektua, haurrentzako 
emanaldiak, kultur ekitaldiak... hilabetero antolatu dira ekintzak, eta gehienak harrera 
beroa izan dute herritarren partetik. 
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Udalak parkean 
jarritako kolunpio berriek 

izugarrizko arrakasta izan 
dute bai herriko haur eta

gazteen artean, eta 
inguruko herrietako jendea 

ere erakarri dute. 

Berdintasun aldarrikapenak ere jendetsuak izan dira. Bi mural margotu dira herrian, 
aniztasunaren eta berdintasunaren alde. 

Okondoko
Udala

Bilbotik Okondora bizitzera joatea erabaki genuen 
duela 3 urte. Herri txiki batean bizi nahi genuen, 
zerbitzu minimoak bermatuta (tabernak,eskola eta 
denda). Lasaitasuna nahi genuen, familia handitzeko. 
Idealarekin lotuta dago goxotasuna, baina errealitatea-
rekin gurutza daiteke. Hiritik herriratutako familiaren 
istorioa da gurea. Bilbon lan egiten dugu nire bikoteak 
eta biok; eta bertan ditugu familia zein bizitza soziala. 
Hala ere, gurasoekin txikitatik Okondoko igerilekue-
tara etortzen ginen, asko gustatzen zitzaigun. Igande 
batzuetan etortzen hasi ginen herria ezagutzeko, eta gi-
roa gustatu zitzaigun. Flipatu egiten genuen: Okondo 
oso herri txikia da eta agenda oso betea du; umeentzat 
zein nagusientzat gauza asko dituzte: tailerrak, pilates...

Hemen ez da dena ehiza eta taberna. Nabarmentze-
koak dira berdintasunaren alde egiten diren ekintzak. 
Udalean LGTBIQ+ bandera dago, eta indarkeria 
matxistaren aurkako bandera. Horrek herri txikia 
izanagatik inplikazio handia erakusten du berdin-
tasunarekin. Gure kasuan, bi amadun familia gara, 
eta gertutasuna jaso dugu. Hirian ez bezala, hemen 
egunero topatzen dituzu pertsona berberak; denok 
ezagutzen dugu elkar: auzokoak gara guztiak. 'Hau 
da herriko bollera' esaten badute, ez agurtu eta kitto. 
Hirian, eskolan, lanean, metroan... errazagoa da sei-
nalatuta egotea, jende desberdina ikusten baituzu une 
oro. Guk lasaitasuna bilatzen genuen, baina umeak 
kalean ibiltzea ere bai (kaletik korrika egitea...). He-
rri batean kezkak gutxiago dira, hemen ez dago ho-
rrenbeste jende ezezagunik, autorik edo arriskurik. 
Gainera, Okondoko biziak hezkuntza sanoagoa eman 
diezaioke umeari. Haurrarekin paseatzera goazenean 

ahateak, behiak eta ortuak ikusten ditugu. Eta hori 
ere aberasgarria da belaunaldi berrientzat. Hori galdu 
egin da hirietan: haurrek diote supermerkatuetan sor-
tzen direla arraultzak.

Zentzu horretan, erraza izan da Okondora egokitzea. 
Orain arte beldur gehiago ematen zigun guri buruz 
izan zezaketen iritziak, baina, haurra izatean dena al-
datzen da... Gure kezka orain umeak ez sufritzea da, 
eta momentuz, badakit eskolan ez dutela inoiz "bere-
ziki" tratatuko. Hori izango da termometroa guretzat. 
Herriari bizitzeko aurkitu dugun erraztasuna eskertu 
nahiko nioke, kanpokoak izanagatik eta 2 neska izana-
gatik. Ez dugu oztoporik aurkitu paperak egiteko uda-
lean, eskolan ez medikuan. Are, Okondoko Eskolan, 
ama eta aita jartzen duen tokian Eusko Jaurlaritzari 
aldaketa eskatzeko prest egon dira. Dena oso normala 
izan da: ziur nago Bilbon edo hori handi batean ez 
zela berdina izango.

Okondon ere familia eredu desberdinak ugaritzea ga-
rrantzitsua da,  beste edonon bezala. Tabuak apurtu 
behar dira, horretaz hitz egin behar da, publiko egin 
behar da; nahiz eta zure pribatutasuna apurtzea ekarri. 
Gertuko izan zaitezke, kanpokoa izan da ere. Auzo-
koak gara, eta bizilagunak garenez errespetua diogu 
elkarri. Gu bizitza lasaiaren bila etorri ginen, eta erres-
petuarekin eta hezkuntza minimoarekin konformatzen 
gara. Jende jatorra aurkitu dugu. Kuadrillak itxiak izan 
arren, denek agurtzen gaituzte, eta laguntza eskaini 
izan digute auzokoekin, eskolan zein dendan. Ezertaz 
ezagutu gabe, bizilagun gisa hartu gaituzte beti. Herri 
lasai bezain bizia da.

Rebeka Munin
Okondoko bizilaguna

Okondo,
 kanpokoentzat ere gertuko
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Ez ohiko legealdia izaten ari da Jon Escuzari egokitu 
zaiona Okondon, pandemiaren ondorioz. Baina, birusetik 
harago, badaude eragin eta erabaki esparruak.

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkia: Aiaraldea.eus

Nola baloratzen duzu uda-
laren 2021eko jarduera?
Legegintzaldi zaila izaten ari da 
krisi soziosanitarioagatik. 2020. 
urteak ez zuen ia jarduerarik 
izan konfinamenduak zirela 
eta, baina 2021ean sartu gara, 
jakinda hurrengo urteetan Co-
vid-19arekin eta ekonomiaren 
eta kulturaren susperraldiaren 
inguruko ziurgabetasunarekin 
bizi beharko dugula. 

Aipatu dudan guztia kontuan 
hartuta, eta urte honetan izan 

diren mugak ikusita, uste dut 
udalean ahalegin handia egin 
dugula funtsezko proiektu guz-
tiak gauzatzeko eta aurreikusita 
genituen jarduera soziokultura-
lak garatzeko.

Hemendik, zorionak eta es-
kerrak eman nahi dizkiet egin 
diren jarduera guztietara joan 
diren pertsona guztiei..

Zure ustez, zein proiektu 
dira aipagarriak 2021ean? 
Izan dituzue batzuk deiga-

rriak izan direnak, esate-
rako, Garaikoetxea parkea, 
txakurgunea...
Niretzat, alkate gisa, proiektu 
guztiak dira azpimarragarriak, 
guztiek dute garrantzia. Zehaz-
ki, bi adibide aipatu dituzu: txa-
kur-parkea eta Garaikoetxeko 
haurrentzako parkea.

Seme-alabak dituen familia bati 
galdetzen badiozu, haur-par-
kea dela esango dizute, baina 
seme-alabarik ez duen eta txa-
kurra duen familia bati galde-

“Proiektu
guztiak dira
garrantzitsuak”

tzen badiozu, txakur-parkea 
aukeratuko dute. Horregatik, 
aipagarriak diren beste proiek-
tu batzuk nabarmendu nahi 
nituzke, hala nola zeharbideko 
asfaltatzea edo hornidurako 
ponpaketa-talde berriaren ins-
talazioa, besteak beste.

Udan kultur jarduerak egi-
teko karpa bat jarri zenuten 
eta hainbat ekintza antolatu 
zenituzten. Nola baloratzen 
duzue harrera? 
Zorte handia da espazio zabal 
eta ireki bat izatea, karpa bat 
jartzeko eta ahalik eta kultur 
jarduera gehien osasun-ber-
meekin egiteko. 

Gainera, nire ustez, kokapena 
eta espazioa, inguruneaz gain, 
inbidiagarria da kultura eta na-
tura bateratzeko.

Igerilekuetako terraza-
ren kokapena aldatzea ere 
erabaki zenuten, bereziki, 
emakumezkoek eskatuta. 
Nola hartu zenuten eraba-
kia? 
Okondokoa izan naiz betida-
nik, eta antzina ez zen gaur 
egun egiten den lekutik sartzen. 
Irisgarritasun-arrapala egokitu 
zenetik, ur-laminaren sarrerako 
sarbidea aldatu zen, eta, ho-
rren ondorioz, eragozpen ugari 
sortu ziren, tabernako terraza 
sarbidetik gertu zegoelako. 
2019an, udalean gobernu-talde 
gisa sartu ginenean, igerilekuak 
irekita zeuden eta ezin izan ge-
nuen aldaketarik egin. 

2020an, pandemiarekin, ins-
talazioak itxita mantentzea 
erabaki genuen, eta 2021ean 
herritarren artean, batez ere 

emakumeen artean, hainbeste 
eskatzen ziren aldaketa horiek 
egin ahal izan ditugu. Gober-
nu talde osoak argi dauka hori 
gure ibilbidearen hasieratik.

Azkenik, ur edangarriaren 
auziak arazo pare bat izan 
ditu, azalduko zeniguke 
gertatutakoa? 
 Azaroaren 5ean abisua eman 
ziguten ur uherragatik. Ura ku-
deatzen duen enpresari helara-
zi genion, eta, egiaztapen guz-
tiak egin ondoren, programan 
akatsak izan zirela esan ziguten. 
Jada konponduta daude. 

Programa horren ondorioz, 
ura uherra denean, balbulak 
egoeraz aldatu eta hustubidera 
isurtzen dira, baina hori ez zen 
horrela gertatu.

Ondorioz, egun horretan, 
ur-biltegiaren irteeran, uraren 
uhertasunak balio altuak eman 
zituen. Hala ere, enpresak har-
tutako neurrien ondorioz, 24 
ordu baino gutxiagoan, bilte-
giaren irteera-balioak jaitsi egin 
ziren, ura kontsumitzeko balio 
egokietaraino.

Era berean, nabarmendu nahi 
nuke lantegian dagoen klora-
zio-instalazioa proportzionalta-
sun bikoitzekoa dela. Horren 
ondorioz, sistemak emariaren 
eta neurketaren bidez neurtzen 
du andelaren irteeran; horrela, 
uhertasuna egoteagatik klo-
roaren maila jaisten denean, 
instalazioak kloro gehiago in-
jektatzen du galerak konpentsa-
tzeko eta kloroa mantentzeko 
eta edangarritasun mikrobiolo-
gikoa bermatzeko.
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2019ko martxoa gure bizitzei aldaketa eragin 
dion data bat izan da. Konfinamenduak eta on-
doren hartu behar izan ditugun osasun-neurriek 
gai asko gerarazi eta birplanteatu dizkigute, bai 
maila pertsonalean, bai sozialean. 

Horrek guztiak aldaketa handia ekarri du mai-
la pertsonalean harremanak izateko moduan, 
eta, nola ez, bizitza sozial "berria" egokitzeko, 
planteatzeke eta proposamenak eta eskain-
tza kulturalak eta sozialak egiteko moduan. 

Okondok, beste herri txiki askok bezala, egoera 
berri horren ondorioak jasan ditu, baita hainbat 
arrazoirengatik hainbat lokalen itxierak eragin 
dituen ondorio gehigarriak ere. Horrela, bada, 
kalean bizi izan gara, eta Udalak antolatutako eki-
taldi publikoetara soilik murriztu da, eta, gainera, 
ekitaldi horien planteamenduan berrasmatu egin 
behar izan da. 

Egoera zail horri guztiari gehitu behar diogu pan-
demia honek EHBilduko zinegotziak harrapatu 
gaituela, urte askotan lehen aldiz gobernu-tal-
dean berriro, hainbat arlo eramanez. 

Aldi zaila izan den arren, balorazio positiboa 
egiten dugu; izan ere, une oro gizarte-ongiza-
tearen arloarekin batera lan egin dugu neu-
rriak proposatzeko eta garai honetan auzotarrei 
iradoki dizkieten premia berriei aurre egiteko. 
Berdintasunaren arlotik zein euskararen arlo-

tik jarduera ugari proposatu ditugu, gainera,  
okondoarren arteko harremanak biziberritze-
ko. Jarduera horiek, gainera, oso harrera eta 
parte-hartze ona izan dute, eta gero eta auzotar 
gehiagok parte hartzen dute horietan, berdin-
tasun arlotik margotu diren muralak bezala. 

Mendien eta abeltzaintzaren eremutik, arlo ez 
hain sozialetik, garbiketa, itxiera, aska berri ba-
ten eraikuntza... lanak egin ditugu, garai batean 
sektore honetan jarduera eta diru-sarrera guztiak 
izan zituen herri honen lehen sektorea indartze-
ko. 

Sektore horrekin lotuta, Okondoko auzotar tal-
de batek mendiarekin zerikusia duten elemen-
tuen inbentarioa egin zuen. Kortina, karobi, 
putzu, iturri eta zuhaitz berezi batzuen inben-
tarioa egin zuten koordenatuak erabiliz apli-
kazio digitalean, eta bidezidorren ibilbideak 
proposatzeaz gain, monumentu horien erre-
plika batzuk berreraikitzea proposatu zuten. 

Aldi hori, 2019ko martxotik orain arte, aldi zaila 
izan da, pandemia honek ekarri duen guztiagatik, 
eta zaila ere bai, gobernu-taldean bide paraleloak 
dituen beste talde politiko batekin egoteak eka-
rri digun engranajearengatik. Horrek egunero 
eskatzen digu jarrerak azaltzea, kontraratzea, ez-
tabaidatzea, hurbiltzea eta adostea, beren interes 
alderdikoien fokua aldenduz, hiritartasunean ja-
rriz, beren beharrizanei begira.

EH Bildu
Okondoren balorazioa

Naiara Otaola eta Joseba Ruiz ‘Piru’
EH Bildu Okondoko zinegotziak

Berriz ere, Gabonak atean ditugu, neguko solsti-
zioa, amets egiteko egunak, lagun eta senideekin 
partekatzeko egunak. Ia bi urteko pandemiaren 
ondoren, jai bereziak izango dira, zalantzarik gabe. 
 
Hiztegi berri bat erabiliko dugu, edo ez hainbes-
te, maskarak, antigenoak, berrogeialdiak, telelana 
eta ABEEEak aipatuko ditugu. Baita ere, gutako 
bakoitzak egoera hori nola pasatu dugun, birus 
bat bezalako izaki txiki batek eragindako era-
so baten aurrean pertsonak zein ahulak garen, 
egoera berri honetara egokitzeko dugun gaitasu-
na eta zain utzi ditugun proiektu horiek guztiak. 
 
Hala ere, Aiaraldean 2021ean izandako esperien-
tziengatik, ez dirudi aurreko guztiak asko aldatu 
duenik gizarte-eredua. Tubacex bezalako eskual-
deko enpresa garrantzitsuen ustezko deslokaliza-
zioaren aurrean, langileen borrokak eta konpro-
misoak bakarrik ekarri du itxaropena. Egoera 
okerragoan daude gaur egun Laudioko hiltegi-
ko langileak, erabiltzaileak eta kontsumitzaileak. 
Udalak alde bakarrez itxi du, beste aukerarik bi-
latu gabe eta Aiaraldean KM-0 haragiaren ekoiz-
pena gaitzetsiz. 

Era berean, ez daude askoz hobeto gizarte pa-
triarkala pairatzen jarraitzen duten emakumeen 
aldarrikapenak; ezta Aiaraldean bizi diren eta 
Gasteiz edo Bilbo inguruko lantokietara joan 
behar duten pertsonak ere, arrisku eta denbora 
erantsiko bigarren mailako errepideetan bidaia-

tzen dutenak, edo AP-68 autobidea erabiltzea-
gatik dirua ordaintzen dutenak, guztia garraio 
politika oker eta diskriminatzaile batengatik, 
hiriburuetatik diseinatua, baina Olentzerori 
AHTan gastatzen jarraitzeko milioi euro eska-
tu dizkion, Aiaraldean geltokirik izango ez due-
na, baina gure etorkizuna hipotekatuko duena. 
 
Egun hauetan pertsona eta talde askok onena 
opa digute, ametsetan jarraitzera animatuko gai-
tuzte eta zoriontasuna ekarriko diguten irudime-
nezko izakiengan sinesten jarraituko dugu, baina 
ez gaitezen engaina, horrek urtarrilaren 7ra arte 
iraungo du. Gero ikusiko dugu nola Europako 
funtsak lagun dituen energia-enpresa handiak 
diruz laguntzera bideratzen diren, elektrizitatea-
ren prezioa egunez egun igotzen den bitartean, 
nola jarraitzen den unibertsitate pribatuen so-
rrera sustatzen plaza publikoen kaltetan, nola 
jarraitzen den diru publikoa gastatzen zalantzaz-
ko eraginkortasuneko azpiegitura handietan, 
ikusiko dugu nola egoera pandemiko honetara 
ekarri gaituztenek bertatik atera nahi gaituzten 
orain arte erabilitako metodo berberak erabiliz. 
 
Okondo Aurreratik ez dugu desio magiko-
rik planteatuko berdin jarraitzeko, pertso-
nen bizitza hobetzeko proposamenak baizik. 
Egoera aldatu nahi baduzu, ez egin beti gauza bera! 
 
Zaindu zaitezte, eta egin dezagun guztion artean 
Aiaraldea hobea!  Zorionak eta Eguberrion!

Jakue Aranburu Ribado
Okondo Aurrera taldeko zinegotzia

Ospatu Gabonak 
Aiaraldea hobetuz
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udal guztien

artean 
konpondu 

behar dugu
Laudioko Udal

hiltegiaren 
afera”

COVID-19aren eragina handia izan da Orozkoko Udalaren 
jardunean, Pedro Mari Intxarraga alkatearen hitzetan. 
Horregatik, datorren urterako utzi dituzte hainbat proiektu. 

Testua: Txabi Alvarado Bañares eta Izar Mendiguren Cosgaya
Argazkia: Adie

Zein balorazio egiten duzue, 
2021. urteari dagokionez?
17 hilabete eman ditugu osasun la-
rrialdian. Abenduaren 2an berriro 
ere aktibatu da. Horrek markatu 
du aurtengo urtea, eta datorre-
na ere birusagatik baldintzatuta 
egongo dela dirudi. Zein proiektu 
atzeratu ditugun? Hirigintza Anto-
laketarako Plan Orokorra, Ur pa-

tzuergoan sartzea... eta beste zen-
bait proiektu txiki. COVID-19aren 
aurkako neurriak kontuan hartu 
ditugu aurten, eta datorren urtean 
lehen sektorean bultzatu beharko 
ditugu, baita osasun alorra ere. So-
zialki, laguntzak eman ditugu fa-
milientzat, eta datorren urtean ere 
jarraitu nahi dugu laguntza horiek 
ematen, enpresa txiki eta autono-

moekin bezala.  Eguneroko lanak 
koronabirusak baldintzatu ditu. Ur 
araztearen proiektua ere hurrengo 
urterako geratu da. Pandemia nor-
maltasunez eramatea nahikoa lan 
izan da, sano gatza izan da. 

COVID-19arekin aktibatutako 
laguntzak mantentzea da as-
moa, beraz?

Bai. Auzokideentzat sortutako 
laguntzak betikotuko ditugu, eta 
itxitako tabernei laguntzea ere bai. 
Ez da diru asko, 15.000€ euro dira 
urtero.

Noiz aurreikusi duzue aurre-
kontuak onartzea?
Aurtengo proiektu asko egin gabe 
daude, Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorra kasu. Erronketa-
ko bat hori izango da, eta baita 
ur-araztegiena ere. Zubiaurretik 
Aretarainoko lanak bukatzea nahi 
dugu aurten, behintzat. Bestalde, 

bideen katalogoa ere amaitu nahi 
dugu. Hiltegien itxieraren aurrean 
ere lagundu nahi dugu, Aiaralde-
ko udal guztien artean azpiegitura 
berriz martxan jartzeko. Bilboko 
Ur Patzuergoan ere sartu nahiko 
genuke, gure urak Aretara baitoaz 
gaur egun. Bestetik, asko aurreratu 
ezin dugun arren, banda zabalari 
ere heldu nahiko genioke, auzo 
guztietan egon dadin. 

Zein konponbide proposatzen 
du udalak Laudioko hiltegiari 
dagokionez?

Udaletik Laudioko hiltegiaren 
itxiera nola konpondu daitekeen 
aztertzen ari gara. Nire ustez, udal 
denen artean egin beharreko kon-
tua da. Orozkoren partetik, dirua 
ipini behar bada hiltegia berriz 
lehen bailehen irekitzeko, prest 
gaude horretarako. 

Hitz egin duzue gainontzeko 
udalekin gai honi buruz?

Momentuz 'Hiltegia ez itxi!' plata-
formarekin izan dugu harremana, 
baina badugu horretarako asmoa. 
Udal aurrekontuetan partida sin-
boliko bat sartuko dugu, proiektua 
aurrera badoa dirua jartzeko.

Madres Mercedarias eta Ar-
tiacheko lan gatazkak ere izan 
dira herrian. Zein posizio har-
tu du udalak?
Hainbat bilerta egin ditugu bi 
lantegietako beharginekin, eta 
Madres Mercedariaseko mojekin 
eta enpresarekin ere bildu gara. 
Artiacheko gerentearekin duela 
bizpahiru urte bildu nintzen, lan-
tegi horretako gatazka luzea baita. 
Udalean onartutako mozioa entre-
gatu nion, eta ordutik hona pare 
bat aldiz hitz egin dut berarekin 
telefono bidez. Gure partez, udal 
moduan, langileak entzun ditugu 
eta elkartasuna helarazi diegu. 
Karpak utzi dizkiegu Madres Mer-
cedarias edota Artiachen jartzeko, 
besteak beste. 

Zein mezu helarazi nahiko ze-
niekete orozkoarrei 2022. ur-
teari begira? 
COVID-19ak latzagoa egin du 
egunerokoa, eta arazoak sortzen 
ditu udalaren eguneroko funtzio-
namenduan. Horregatik, lasaita-
suna eta pazientzia eskatu nahiko 
nuke. 
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Zalantzarik gabe, azken hilabete eta urteak pande-
miak markatutakoak izan dira. Bazterrean zegoena 
zentrora ekartzeko beharra azaleratu da eta udaleta-
tik honi erantzutea egokitu zaigu. Kaltetutako sekto-
reak babestu eta laguntzea bilakatu da lehentasuna. 
Bi urte baino gehiago igaro dira legegintzaldia hasi 
zenetik eta asko dira bidean emandako urratsak. 
Ez dira gutxi izan EH Bildutik egin ditugun propo-
samenak. Besteak beste, herritarren parte-hartzea 
indartzeko, lehen sektorea babesteko eta tokiko 
merkataritza sustatzeko ekintzak aurkeztu ditugu. 

Baina COVID19arena ez da gure artean dugun 
pandemia bakarra. Prekarietatearena ere, gainean 
dekogun gaitz bat da. Azkenaldian Orozkon eta 
Aiaraldean ikusi dugu eskualde oso bat suntsitu 
nahi dutela. Baina honen aurrean, badaude bo-
rrokaren aldeko apustua egin eta duintasunaren 
erakusle bilakatu diren langile konprometituak. 
Tubacexeko langileen grebak erakutsi digu borro-
kak merezi duela. Ibarra eta Artiacheko langileak 
enplegu duinen eta beraien eskubideen defentsan 
borrokan ari dira. Artiacheko langileek lanuzte eta 
mobilizazioak egiteari ekin diote, enpresari lan eta 
bizi-baldintzak hobetuko dituen hitzarmenaren ne-
goziazioa hastea eskatzeko. 

Ibarrako Madres Mercedariaseko langileek ere, 
hilabeteak daramatzate borrokan, izan ere, Fun-
dacion Aliados-ek egoitzaren kudeaketa eramaten 
duenetik, urteak zituen enpresa eta langileen arte-

ko paktoa bertan behera geratu da, hainbat eskubi-
deen galera ekarriz. Honen aurrean, mobilizatzeari 
ekin diote. Artiacheko eta Ibarrako Madres Merce-
darias egoitzako langileei elkartasun eta babes guz-
tia. Lehen sektorea ere, muturreko egoera batean 
aurkitzen da. Laudioko hiltegia ixteko erabaki po-
litikoak tokiko ekoizpena modu egokian kudeatu 
eta eraldatzeko ezintasuna ekarri die Orozkoko eta 
eskualde osoko abeltzainei, eta honek, are gehia-
go okertuko du lehen sektorearen egoera. Institu-
zioetatik, lehen sektorea babestea dagokigu eta gu 
horretan gaude lanean. Aiaraldea eta Orozko bizi-
rik nahi ditugu. Saharako herriaren inguruan ere, 
hainbat ekimen egin dira Orozkon aurten. Hitzal-
dia antolatu genuen Saharako emakumeen egoera 
ezagutzeko eta Saharar herriaren duintasunaren 
martxan parte hartu genuen Saharako askatasuna 
aldarrikatzeko. 

Aurten, 14 urte bete dira Alaitz Aramendi euskal 
preso politikoa espetxeratu zutenetik, eta Frantzia-
ko espetxeetan Orozkotik milaka kilometrotara 
egon ostean, Zaballako espetxera gerturatu dute. 
Albistea poztekoa dirudien arren, hau ez da nahi-
koa, Alaitz etxean nahi dugu eta urtarrilaren 8an, 
Bilboko kaleak beteko ditugu euskal presoak etxe-
ratzeko bidean aurrerapausoak emateko. 

Aipatutako guztiak, Orozko, Aiaraldea eta Euskal 
Herri hobe bat eraikitzeko konpromisoak duen ga-
rrantzia erakusten digu. Aurrera!

Orozko hobe bat
eraikitzen jarraitzera!

Samuel Pasandin Sanchez
EH Bildu Orozkoko zinegotzia

Legegintzaldiaren hasieratik igaro den aldi 
hau ikaskuntza handia izaten ari da Orozko-
ko EAJ-PNVren taldearentzat. Mundu mailako 
pandemia batek markatutako egoerak hasierako 
ikuspegia aldatu digu eta, batez ere, Orozkoko 
herritarren alde eta herritarrentzat lan egiteko mi-
sio askoz ere hurbilagoa, irekiagoa eta malguagoa 
garatzera garamatza.

Orozkoko EAJ-PNVk argi dauka, bi urte baino 
gehiago daramatzagula udal gobernuan, Orozko-
ko herritarren bizi-kalitatea hobetzeko eta garai 
berriek eskatzen dituzten beharrei erantzuteko la-
nean jarraitzen dugula. Herri segurua nahi dugu, 
buruaskia eta egungo egoerak aldatzera behartzen 
gaituen eredu eta bizimoduetara egokitzeko beha-
rrezko baliabideak dituena. Horretarako, gure 
helburu nagusia da gure programa betetzea, hura 
behar bezala garatzeko egin behar ditugun egoki-
tzapenak kontuan hartuta.

Proiektu hau gobernu talde hain itxi eta gehiengo 
absolutuarekin burutzeak ez du errazegi jartzen. 
Garai honetan, Orozkon ez da hobekuntzarik iku-
si, herri bat mantentzeko eguneroko ekintzetatik 
harago erantzuna eman nahi duenik. Antolamen-
duari dagokionez, hiru legegintzaldi hauekin au-
rreko gobernu-aldietatik guztiz desberdina den tal-

dea dirudi, eta oraingo honetan alkatearen irudian 
oinarritutako kudeaketa du. Ez da lortzen egon-
kortasun tekniko eta antolamenduzkoa, udal-jar-
dueraren egunerokotasuna gehiegi oztopatzen du-
ten etengabeko aldaketak eraginez. Komunikazioa 
falta da, gardentasuna falta da, konfiantza falta da 
eta, batez ere, premiei erantzungo dieten eta gure 
herria modu positiboan bultzatuko duten proiektu 
eta inbertsio berriak egin nahi izateko gogoa falta 
da, Orozko berriro udalerri erakargarri, irisgarri 
eta hurbil bat bilakatuko duten ekintzak.

Argi daukagu Orozkok aldaketa behar duela. 
Orozkoko EAJ-PNVtik denbora daramagu herri-
tarren ideiak biltzen eta gobernu-taldeari ekime-
nak proposatzen, eta urtez urte, modu negatiboan 
erantzuten digute, ez baitituzte gure proposame-
nak sartzen aurrekontuak prestatzerakoan, eta era-
bakiak hartzeko unea da. Gure taldea beti dago 
prest elkarlanean aritzeko eta jarrerak adosteko, 
Orozkok martxan jarri behar du.

Azkenik, orozkoarrentzat lanean jarraitzeko gure 
ilusioa eta konpromisoa helarazi nahi dugu, eta 
lerro hauek aprobetxatzen ditugu gure bizilagunei 
eta eskualde osoari jai zoriontsuak eta 2022ko urte 
berri oparoa opatzeko, hori bai, egoera soziosani-
tarioak eskatzen dituen neurrien barruan.

Orozkok
martxan jarri behar du, 

aldaketa behar du

Estibalitz  Minguez
Orozkoko EAJ-PNVko zinegotzia
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Arrankudiaga-Zolloko
2021EKO MUGARRIAK

Urte bizia izan da 2021a Arrankudiaga-Zolloko Udalarentzat. 
Hainbat obra eta proiektu garrantzitsu burutu dira aurten, eta 
etorkizuneko egitasmo handi batzuetarako oinarriak ere jarri dira. 

Udalaren balantzea

BABESTUTAKO EDUKIA

Birgaitze eta egokitze funtzionala 
sustatzeko asmoz, baserri guztiak 
inbentariatu eta identifikatu dira. 
Indarrean dagoen legediaren 
arabera dagokien kategoria edo 
kalifikazioa zehaztuko da eta, 
eraikin bakoitzaren ezaugarrien 
arabera, baserri bakoitzeko 
etxebizitza kopurua handitzeko 
aukera adieraziko da.

Bioaniztasuna eta baso 
autoktonoaren aldeko 

apustuan oinarrituz, hogei 
urterako herri basoen 

kudeaketa  jasangarrirako 
plana aurrera eramaten 

ari da udala, eta egin da 
jadanik lehen landaketa: 

4  hektarea eta erdi 
Pagobakarra inguruan.

Segurtasuna bermatzeko asmoz 
biondak jarri dira Baskoetxe 
auzora eta baselizara doan errepide 
osoan zehar. Horrez gain, urtero 
bezala, zenbait asfaltatze lan egin 
dira: Landaberden, tren geltoki 
inguruan, Zollon Elexalde-Ustara 
bideko zenbait zatitan eta abar.

Pandemia dela eta 2020tik jairik gabe egon ostean, zuhurtzia handiz eta iragarpen 
zabalik egin gabe antolatu ziren azaroan Zolloko jaiak. Giro ederra izan zen San 
Martin egunean, asteburuan eta herri bazkarian. 

Iberlandako Parkeko 
argiteria guztia berritu 

da: azpiegitura osoa, led 
luminariak, kudeaketa 

sistemako argindar 
kuadroak, plakak eta 
abar. Efizientzia eta 

ekonomia energetikoaren 
norabidean, parkearen 

argiztatzea hobetu da eta, 
teknologia berriak erabiliz, 

energia aurrezpen 
handia lortu da. 
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Azpiegitura soziokulturalerako eraikinaren obrak aurrera doaz. Pandemiaren 
ondorioz eta eraikuntza arloko materialen horniketa arazoen eraginez atzerapen 
batzuk egon diren arren, une honetan lanak abiadura onean doaz.

Udaleko Energia Efizientzia eta 
Aurrezte Planaren ildotik, 40 
panel fotovoltaikoz osatutako 

auto-hornidura energetikorako 
instalazioa jarri da eskolako 

teilatuan. Bertatik hornitzen da 
Elexaldeko udal eraikin guztien 

argindar kontsumoa: eskola, 
haurreskola, osasun zentroa, 

pilotalekua, Nerbioi-Ibaizabal 
Mankomunitatearen egoitza eta 

oraingoz obretan dagoen Oxinburu.

Deposituak arrakala handi bat zeukan aspalditik eta gero eta ur gehiago galtzen 
zuen. Barrualdearen eraberritze osoa egin da. Lanak enpresa aditu baten bitartez 
egin dira eta egungo material bereziak erabiliz irazgaizte osoa lortu da.

2021-2022 ikasturteko ikastaro 
eta tailerrak abian jarri dira 
urri hasieran: pilates (bost 
talde), luzatze-ariketak eta 
hipopresiboak, talla, joskintza 
(lau talde) eta areto dantzak. 
Guztira 100 lagun inguru 
ari da parte hartzen jarduera 
hauetan. Argazkian, Aiko 
dantza elkarteak uztailean 
antolatutako ikastaroa. 

Aurten ere, ekaineko azken 
astean eta uztaileko lehen 

bietan ohiko udaleku irekiak 
antolatu ditu udalak. 

Pandemia egoerak eskatzen 
dituen segurtasun neurriak 

hartuta, 56 umek hartu 
dute parte, 6 begiraleren 

dinamizazio eta zaintzapean. 
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Aiaraldeko ponentzia sozioekonomikoa, Oxinburuko eraikina, 
Bakiolako industriagunea... proiektu eta erronka ugari zehaztu 
ditu Txutxi Ariznabarreta Arrankudiaga-Zolloko alkateak. 

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkiak: Aiaraldea.eus

Zein da bukatzear dagoen ur-
tearen balorazioa udalean?
Pandemiaren eragin sozial eta 
ekonomiko larriek sortu duten za-
lantza eta noraeza gainditu eta au-
rreikusita geneuzkan  proiektu eta 
lanekin aurrera egin dugu.

Oxinburuko eraikinean lanak 
abiatu dituzue aurten, zein da 
aurreikuspena?
Eraikuntza arloko material hor-
niketa arazoak sufritu ditugu guk 
ere, baina une honetan lanak abia-
dura onean doaz. 

Jasangarritasunaren aldeko 
apustua egiten duzue, ezta?
Aldaketa klimatikoaren aurrean 
jasangarritasunaren aldeko erron-
ka egiten dugu. Aurreko urtean 
onartu genuen Energia Plana ja-
rraituz, Iberlandako parkeko argi-
teri osoa aldatu dugu eta, energia 
berriztagarriei dagokienez, eguzki 
plaka fotovoltaikoak jarri ditugu 
eskolako teiletuan eta udal eraiki-
nak bertatik hornitzen ari gara eta, 
aldi berean, udal erakinak bioma-
sa bitartez klimatizatzea lantzen ari 
gara.

Horrez gain, bioaniztasuna eta 
baso autoktonoaren aldeko apus-
tuan oinarrituz, herri basoen ku-
deaketa  jasangarrirako plana 
aurkeztuko dugu datozen hilabe-
teotan. Hasi gara jadanik landake-
tak egiten Pagobakarra inguruan. 

Aiaraldearen berraktibazio so-
zioekonomikorako ponentzia 
abian jarri dute, nola doa pro-
zesua?
Bai, eta gure udalerria ere ponen-
tzian sartu dute, Aiaraldearekin 
harreman ekonomiko, sozial zein 

“Bakiolako
industriagunea

bultzatu 
behar dugu”

laboral oso zuzena dugulako.Egoe-
ra sozioekonomiko larriaren au-
rrean, epe laburrerako premiazko 
ekimen plana eta epe ertainerako 
plan estrategikoa zehaztu nahi 
du ponentziak. Arrankudiaga eta 
Zolloko Udaletik guretzat funtsez-
koak diren zenbait gai jarri ditugu 
mahai gainean. Eskatzen duten 
inbertsio mailagatik gure ohiko 
aurrekontuen bitartez garatu ezin 
diren proiektuak eta udal eskume-
nak gainditzen dituzten gaiak dira.

Zeintzuk izan dira zuen eskae-
rak inbertsio horiei begira?
Nerbioi ibaiak sei meandro handi 
egiten ditu Arrankudiagako lurre-
tan eta hor dago kokatuta herria-
ren bizitza sozial eta ekonomikoa. 
Orain arte ibaia gauza ezkorrei 
lotu izan da, baina bere poten-
tzialitateak balioan jartzeko ordua 
da. Guztiz premiazkoa da Nerbioi 

ibaiaren biziberritzea eta norabide 
horretan doaz gure lehen bi es-
kaerak. Lehena, ur zikinen kolek-
torea. Galindoko hondakin-uren 
araztegirako kolektorea Ugaoraiko 
gauzatu eta hor gelditu zen bertan 
behera sine die. Aldi berean, Ner-
bioi Goieneko ur zikinak Basaur-
ben eraikiko den araztegira bide-
ratuko dira. Tartean, hor gaude gu 
inongo araztegira gure ur zikinak 
bideratzeko aukera barik. Eskan-
dalugarria da XXI. mendean gure 
ur zikinak ibaira bota behar izatea. 
Guztiz premiazkoa da kolektorea 
Ugaotik Laudioko mugaraino lu-
zatzea.

Bigarrena, bizikleta eta oinezko 
bidea. Bizkaiko Bizikleta Bideen 
Planean aurreikusita dago Nerbioi 
ibarrean zehar Arrankudiagako 
lurretan ere bizikleta eta oinezko 
bidea egitea, baina behin eta be-

rriro atzeratu egiten da azpiegi-
tura proiektu hori. Aldi berean, 
Nerbioi Goienekoa, Laudiotik Ur-
duñara, ia amaituta dago. Guretzat 
guztiz funtsezkoa proiektua lehen-
bailehen garatzea, Nerbioi ibaiak 
auzoen artean eragiten duen inko-
munikazioa gainditu eta mugikor-
tasuna bideratzeko.

Zer gehiago jarri duzue mahai 
gainean?
Bakiola industriagunea. Gure uda-
lerriko jarduera industrial ia osoa 
Bakiolan dago, ia 80 pabiloi. Ner-
bioi Barreneko kontzentrazio in-
dustrial gunearen eta Aiaraldekoa-
ren artean kokatuta, jarraitutasuna 
ematen dio Nerbioi ibarrean zehar 
garatu den ehun industrialari. Lan-
postu egonkor eta kalitatezkoak 
sortzeko oso garrantzitsua da. Be-
raz, Bakiola industrigunea bultzatu 
eta eskualdeko estrategian txertatu 
behar dugu. Itxura zaharkitua eral-
datu, erakargarri bihurtu, moder-
nizatu eta hutsik dauden pabiloiak 
betetzeko enpresak erakarri.

Eta, azkenik, BI-625 errepidea. 
Izugarrizko trafiko intentsitatea 
dauka, gehiena “de paso” dela-
koa eta ibilgailu astunena. Oso 
arriskutsua da. Zati gehienetan ez 
dago espaloirik eta ezinezkoa da 
oinez ibiltzea bizitza arriskuan jarri 
barik. Arrankudiagako hirigunea 
bitan zatitzen du, mugikortasuna 
erabat baldintzatuz. Auzo guztien 
arteko komunikazioa BI-625 erre-
pidetik egin behar da eta sarrera 
irteera guztiak oso arriskutsuak 
dira. Egoerak premiazko konpon-
bidea eskatzen du eta, kasu hone-
tan, saihesbidea egina dago: AP68 
autobidea. Aipatutako trafiko guzti 
hori autopistatik bideratu behar 
da.
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Sartzera goazen 2022. urte honetan hiru urte beteko 
dira Arrankudiaga-Zolloko egungo udalbatza eratu 
zenetik eta, zoritxarrez, esan beharra daukagu gauzek 
aurreko bi legegintzaldietan bezala funtzionatzen ja-
rraitzen dutela. 

Egia da aurreko bi legegintzaldiekin konparatuz, le-
gegintzaldi desberdina izaten ari dela hau, 2019-2023 
legegintzaldia COVID-19ak markatuta baitator hein 
handi batean.  Mundu mailako pandemia honek mi-
laka pertsonen bizia eraman du aurretik. Horregatik, 
lerro hauekin jarraitu baino lehen, gure elkartasuna 
adierazi nahi diogu pandemia madarikatu honen 
erruz lagun edo senideren bat galdu duen pertsona 
orori. Jaso ezazue gure partetik besarkadarik beroena.

Baina, 2021. urte honetan ere, 2011. urtetik aplikatzen 
daraman dinamika berari eutsi dio EH-Bilduren udal 
gobernuak. Herriarentzako batere bideragarriak ez di-
ren proiektuetan zentratuta eta kontrara, Arrankudia-
ga-Zollorentzat  guztiz beharrezkoak diren mantentze 
lanak alde batera utzita. 

Proiektu horietariko bat, 'Oxinburu' izenez ezagutzen 
den mega-proiektua da, 1.800.000 eurotik gorako kos-
tua izango duena. Udal gobernuak 700.000 euroko 
mailegua eskatu behar izan du soilik proiektu horren 
lehenengo fasea gauzatu ahal izateko. Arrankudia-
ga-Zolloko Udalak inoiz eskatutako mailegurik altue-
na da hau. Eta larriena dena, proiektu hori, bidera-
garritasun planik gabe ari dira egiten. Atera ditzagun 
kontuak beraz hortik atera daitekeenaren inguruan. 

EAJko zinegotzioi ikaragarri kezkatzen gaituen bes-
te gai bat etxebizitzarena da. Hamabi urte pasa dira 
dagoeneko gure herrian etxebizitza publikorik eraiki 
gabe eta, ondorioz, herriko gazte askok behartua ikusi 
dute euren burua urte hauetan guztietan herritik kan-
po bizitzera joatera. EH-Bildu gobernuan egondako 
hiru  legegintzaldi hauetan ez da etxebizitza publiko 
bat bera ere eraiki herrian, EAJ-PNV gobernuan zela 
eraiki ziren herriko azken etxebizitza publikoak.  Ho-
rregatik, hemendik aurrera ere, salmentazko etxebizi-
tza publikoen alde jarraituko dugu lanean. 

2022. urteari dagokionez, gobernu taldearen partetik 
ez dugu aldaketa handirik espero. 2011. urtetik gaur 
egun arte hartutako dinamika bererakin jarraituko du-
telakoan gaude, batere bideragarriak ez diren proiek-
tu handietan arreta guztia jarrita eta herriarentzako 
benetan garrantzitsuak diren gaiak alde batera utzita. 
EAJ-PNVko zinegotziok ordea, 2021. urte honetan 
egin dugun bezalaxe, gobernu taldearen lana kontro-
latzen jarraitzeaz gain, gure herria, Arrankudiaga-Zo-
llo hobetzeko proposamenak egiten jarraituko dugu: 
garbitasun eta mantentze lanen betetzea, etxebizitza 
publikoen gauzatzea…  Baina, horretarako, Gabon jai 
egun hauek familia eta lagun artean atseden hartzeko 
aprobetxatuko ditugu, oporren ostean berriro ere la-
nera gogotsu eta topera bueltatu ahal izateko. 

Bukatzeko, Arrankudiaga-Zolloko EAJ-PNVko udal 
taldeak, Gabon zoriontsuak opa nahi dizkie Aiaralde-
ko irakurle guztiei. Ondo pasa Gabon jai hauetan eta 
bakea eta osasuna guztiontzat. 

Herritarren alde
lan egiten jarraitzeko prest

Josu Beaskoetxea Azkueta
EAJ-PNV Arrankudiaga-Zolloko zinegotzia
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“Ezinbestekoa
deritzogu 
herritarren 
akuilua”

Joseba Vivanco 2022ra begira dago. Artziniegak 750 urte 
beteko ditu hiribildu izendatu zutenetik. Hilabete gorabeheratsu 
hauek atzean uzteko ospakizuna izan daiteke urtemuga.

Testua eta argazkia: 
Aimar Gutierrez Bidarte

Gorabehera handiko urtea 
izan da 2021a, Artziniegako 
Udalean ere horrela izan 
da?
Urte zail eta gogorra izan da, za-
lantzarik gabe. Aurten legegin-
tzaldiaren erdia igaro dugu, den-
bora oso azkar pasatzen da, eta 
egin nahiko genituzkeen gauzak 
egiteko tarte gutxi daukagu.

Uste dut udaletik oso ondo eran-
tzun diogula COVID-19ak sor-
tutako egoerari; bai etxealdiko 
lehenengo hilabeteetan, baita 

gauzak bere horretara buelta-
tzen joan diren ondorengo hila-
beteetan ere. 

Zuhur jokatu dugu beti, eta uko 
egin diogu publizitateari eta de-
magogiari. Herritarrek eskertu 
egin dute gure jarrera, nik uste. 
 
Foru Planeko hiru obra han-
di zenituzten mahaigainean 
legegintzaldiaren hasieran.
Pandemiak asko atzeratu du 
udal jarduna, baina egia da ez 
diogula gauzak egiteari utzi. 

Esan bezala, inbertsio handia 
suposatzen zuten Foru Planeko 
hiru obrekin hasi genuen gure 
ibilbidea: Udal igeritokien berri-
tzea bata, eta ur-hornidura sarea 
eguneratzea beste biak. 

Hasi berritan 600.000-700.000 
euroko inbertsioekin aurkitzea ez 
da erraza, baina legegintzaldia-
ren ekuatorea gurutzatu dugun 
honetan esan dezakegu horieta-
ko bi amaituta ditugula honezke-
ro, eta hirugarrena urtea amai-
tzearekin batera itxiko dugu. 

Baina, bestelako lanak ere 
egin dituzue herrian, ezta?
Bai, ez diogu utzi herrian hobe-
kuntzak eta obra txikiagoak egi-
teari. Horien artean abeltzaintza-
ra eta nekazaritzara zuzendutako 
udal-lursailen ordenamendua 
egitea zegoen. Gai arantzatsua 
izan da hori kudeatzea, baina 
lortu dugu.

Arteko Gure Amaren santute-
giaren ondoko tabernaren ire-
kiera ere lortu dugu, herritarrek 
asko baloratu dute. Bestelako 
obrei ere bide eman diegu, 
hala nola kolektorea eraikitze-
ko lanei. Eusko Jaurlaritzaren 
eskumena da eta hainbat bile-
ra egin ditugu hori bideratzeko 
 
Nola baloratzen duzue he-
rritarren parte-hartzea?
Ezinbestekoa deritzogu herri-

tarren akuilua. Baina, egia da 
jendeari geroz eta gehiago kos-
tatzen zaiola ekimenetara hur-
biltzea. Bakoitzak bere kontuak 
ditu, eta Artziniegaren egunero-
koa udalaren esku uzten du. 

Administrazioaren erritmoek as-
kotan zaildu egiten dute proiek-
tuen garapena. Herritarrek ez 
dute zertan jakin behar nola fun-
tzionatzen duen administrazioak 
barrutik, baina dinosauro bat da. 
Gu, ordea, horrekin apurtzeko 
anbizioarekin sartu ginen udale-
txera, herritarrak Artziniegaren 
motor bilakatzera. 

Oraindik ez dugu %100ean as-
matu, eta lan asko dugu egiteke 
parte-hartze erreal bat susta-
tzeko: auzoak gehiago bisitatu 
behar ditugu, foro berriak sortu 
behar ditugu... Herriari zor dio-

gu gure lana, eta hori lantzen ja-
rraituko dugu. Udan, esaterako, 
deialdi irekia egin genuen fron-
toian, orain arte egindako lana, 
eta egin gabe utzitakoa, herri-
tarrekin elkarbanatu eta hauen 
iritzi eta kritikak jasotzeko.  

Ezinbestekoa da hainbat alorrei 
lotutako egitasmoak herritarren-
gandik sortzea, izan euskara ar-
loan, kirol arloan, merkataritzan 
edota feminismoan, esaterako. 
Udalak herritarren egitasmoak 
egikaritzeko tresna behar du 
izan.

Datorren urtean hiribildua-
ren 750. urteurrena ospatu-
ko duzue. Erronka handia 
izango da?
Hiribilduaren 750. urteurre-
nean herritarren parte-hartzea 
izango da funtsezkoena. Orain, 
hainbat batzordeetan ari gara 
lanean ospakizunei forma ema-
teko helburuarekin. Dagoeneko 
proposamen ugari jaso ditugu 
herriko elkarte eta eragileen 
aldetik, pozik gaude urteurre-
na izaten ari den harrerarekin. 
Jardueren egutegia osatzen ari 
gara orain. Hainbat antzerki 
obra, konferentzia, eta bi liburu-
ren aurkezpenak ditugu lotuta. 

Horrez gain, 2022ak bi urtez gel-
dirik egon diren ekintza garran-
tzitsuen itzulera suposatuko du 
Artziniegan: Karpy bizikleta kla-
sikoen ibilaldia, Ganzorrotzen 
mendi martxa, herriko jaiak, 
Erdi Aroko merkatua... Guzti 
hauei proiekzio berezitua eman 
nahi diegu, urteurrenari hertsiki 
lotutako jardueraz gain, ekintzaz 
jositako urte oso bat izan deza-
gun.
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Legegintzaldiaren erdia baino gehiago igaro da, 
eta EAJ-Artziniegatik kezka handia azaldu nahi 
dugu Joseba Vivanco alkatea eta bere gober-
nu-taldea egiten ari diren udal-kudeaketagatik. 
 
2019ko hauteskundeak baino lehen, EH Bilduko al-
kateak aldaketa asko egiteko eta udaletxeko leihoak 
irekitzeko konpromisoa hartu zuen, baina ikusten 
dugu, alkatetzan bi urte baino gehiago eman ondo-
ren, aldarrikatzen zuen guztia ez dela gauzatu. Baina 
okerrena da alkatetzak kudeaketan dituen gabeziek 
eta utzikeriek eragina dutela udalaren eta Artzinie-
gako herritarren egunerokoan. 

Egoera hori larriagotu egin da COVID-19aren pan-
demiak eragindako krisi soziosanitarioaren ondo-
rioz. Egia da udalerri guztiek pairatu dutela eta hala 
jarraitzen dutela, baina gehienek egokitzen jakin 
dute eta lanean jarraitzen dute bizilagunen egoera 
hobetzeko. Bitartean, Artziniegan, atzerapenak, ab-
sentziak, zalantzak eta baloiak kanpora botatzeak era-
gindako ziurgabetasuna besterik ez dugu aurkitzen. 
 
Horregatik guztiagatik, EAJ-PNV Artziniegak behin 
eta berriz eskatzen diogu EH Bilduren gobernuari 
autokonplazentzia alde batera uzteko eta udalerriko 
bizilagunok aurre egin beharreko arazoak eta zailta-
sunak konpontzeko. Eta behin baino gehiagotan esan 
dizuegun bezala, EAJ-PNVk gure herriari mesede egi-
ten dion guztiarekin kolaboratu eta lagunduko dugu. 
 
Helburu horrekin, datozen urteei begira 'Artziniega 

Bizirik', herritarren partaidetzarako ekimen politi-
koa abiatu dugu, EH Bilduren gobernuaren infor-
mazio eta gardentasun gabeziaren aurrean udal ku-
deaketaren eta egunerokotasunaren berri emateko. 
EAJ-PNVrentzat oso garrantzitsua da gure bizilagu-
nen beharrak zuzenean ezagutzea, ez baitago haiek 
baino hoberik Artziniegaren eskaera eta beharrei 
izena jarri ahal izateko. Gure ustez, herritarrek mo-
bilizatu egin behar dute eta euren eskaerak helarazi. 
 
2022an auzotarrekin, kultur elkarteekin eta ki-
rol erakundeekin batera lanean jarraituko dugu, 
haien proiektuen berri izan nahi dugulako. Horiek 
guztiek gauza asko dituzte esateko, eta gu haiei 
entzuteko eta haien beharrei erantzuteko gaude. 
 
Gure helburu nagusia, alderdi politiko gisa, gure he-
rriaren alde lan egitea da, ideiak eta proposamenak 
emanez, nahiz eta gehienetan EH Bilduren gober-
nu-taldeak ez dituen kontuan hartzen, gehiengo abso-
lutuak ahalbidetzen dion arrabolean ezkutatuta. Hala 
ere, ez gara nekatuko proposamenak egin eta elkarla-
nean aritzeaz, baina baita alkatearen kudeaketa kon-
trolatzen ere, gure bizilagunen interesak bete ditzan. 
 
Zuen ahotsa izan nahi dugu. Horregatik, gurekin 
harremanetan jartzera eta zure ekarpenak egite-
ra animatzen zaitugu. Bidali mezu elektroniko bat 
zure proposamen, zalantza eta iradokizunak he-
larazteko artziniega.eajpnv@gmai.com helbidera. 
 
Eskerrik asko!

EAJ-PNVrekin,
Artziniega Bizirik

Encina Castresana Astarloa
EAJ-PNV Artziniegako zinegotzia
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Arakaldoko
2021EKO MUGARRIAK

440.000 eurokoa izan da Arakaldoko Udalaren aurrekontua 
aurten, iazkoa baino nabarmen handiagoa. Hainbat proiektu 
abiatzea ahalbidetu dio horrek tokiko erakundeari. 

Udalaren balantzea

BABESTUTAKO EDUKIA

Eguzki energiaz 
hornitu dira 
udaletxea, 
bolatokiko txokoa eta 
ur-biltegia. Zehazki, 
15 plaka instalatu 
dituzte 
udaletxeko teilatuan, 
eta bertatik 500 
metrora dauden 
udal-eraikinek 
erabili ahalko dute 
argindarra. 

Feminismoari buruzko 
edo genero ikuspegitik 
idatzitako 100 liburuz 
gozatzeko aukera dago 

udal liburutegian. Liburu 
politiko eta teorikoez gain, 

eleberriak eta irakurketa 
arinagoak ere badaude. 

Aurrekontua 2.000 
eurokoa izan da, 1.500 
liburutan eta beste 450 

apalategian. Espainiako 
Estatuko berdintasun 

idazkaritzak esleitutako 
dirulaguntzarekin 

finantzatu da.

Arakaldotik Arrankudiagara joango 
den bidegorria eraikitzeko, 100.000 
euroko aurrekontua ezarri da. Horietatik 
80.000 euro finantzatuko ditu Eusko 
Jaurlaritzak eta udalak 20.000 euro 
hartuko ditu bere gain. Bi herrien arteko 
bide zahar bat berrituko da.
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Jolasgune berria atondu dute Arakaldoko ibaiaren ertzean. Herriko haurrek erabaki 
dute zer nolako espazioa eraiki, Kokoriko Hezkuntza Faktoriak eta Hiritik at! 
arkitektura taldeak bideratutako parte hartze prozesu baten bidez. 

Ditxosozko pandemia honek erakusten digunez, ez 
dago etorkizun segururik; gauzak okertzen direnean, 
hurbilen dugun jendearengana jotzen dugu eta krisien 
aurrean, erantzunik onena ematen duen administrazioa 
hurbilena da: udala. Eredu ekonomiko neoliberala 
mundua agortzen ari da, eta, zalantzarik gabe, horrek 
gure egungo bizimoduak aldatzera behartuko gaitu. 

Energiaren kostuak gora egin du. Petrolioaren kostuak 
ere bai. Lehengaiak, horien eraldaketa eta garraioa ga-
restitu dira. Beraz, erosten ditugun produktuak gero eta 
garestiagoak dira. Baina gure soldatak ez doaz gora, 
behera egiten ez dutenean. Hortaz, gero eta pobrea-
goak gara. Merkatu libreak negozioa egiten du aur-
kitzen duen guztiarekin. Zentzu horretan, oinarrizko 
zerbitzuetan merkatu-nitxo handi bat aurkitu zuen. Es-
tatuek pribatizatu egin zuten pribatiza zitekeen guztia, 
eta horrekin batera, baita gure bizi-kalitatea manten-
tzeko beharrezkoak ziren enpresa estrategikoak ere: 
energia, komunikazioak, etxebizitza...

Pertsonetaz arduratuko den Euskal Errepublikarik 
ezean, bestelako erakunde batek burujabetza ekono-
mikoak berreskuratu beharko ditu, guztiok hobeto bizi 
ahal izateko. Hasieran nioen bezala, udalak, gertuko 
erakunde gisa, ari dira beharrizan horren kontzientzia 
handiena izaten. Argiaren kostuaren igoeraren au-
rrean, orain interes handiz ikusten ditugu energia be-
rriztagarrien komunitate energetikoak, hala nola Ean 
sortutakoa, edo udal zentral hidroelektrikoa berresku-
ratzea, Garesen bezala.

Konfinamenduan, Internet telelanerako, hezkuntzara-
ko edo kudeaketa gehienetarako atea irekitzen digun 

oinarrizko zerbitzua dela ulertu genuen. Oñatin, Ona-
ro udal telekomunikazio operadoreak, besteak beste, 
Internet etxe guztietara iristea ziurtatzen du, baita ope-
radore handientzat errentagarriak ez diren landa-ere-
muko etxeetara ere. Internet zerbitzu unibertsal mo-
duan ulertu behar dugulako.

Uste dut denok dugula egunean gutxienez hiru aldiz 
elikatzeko ohitura txarra. Petrolioaren igoera super-
merkatuetara ehunka kilometrotatik iristen diren pro-
duktuak garestitzen ari da. Gure lehen sektorearen 
aldeko apustua egitea, lur ekoizleen bankuak sortzea, 
tokiko produktuak eraldatzeko zentroak eraikitzea edo 
tokiko produktuen ekonomatuak martxan jartzea eko-
nomia zirkularreko ekimenak dira, hobeto jateko auke-
ra ematen digutenak, eta batez ere, etorkizunean jateko 
aukera emango digutenak.

Eta oinarrizko beharretan sartuta, urarekin egiten dugu 
topo. Gure etxeetan ordu batzuetan ura falta bada, izu-
tu egiten gara. Ez dakit zein unetan pentsatu ahal izan 
genuen ideia ona zela bere kudeaketa esternalizatzea 
eta geure horniduraz ez arduratzea. Zenbait udalerrik 
baliabide preziatu hori beren gestiopean mantentzea-
ren aldeko apustua egiten jarraitzen dute. Ez da lan 
erraza, baina baliteke hamarkada batzuetan hil ala bi-
zikoa izatea.

Zerrendak zaintzarekin, merkataritzarekin, teknologia-
rekin, monetarekin, etxebizitzarekin, hizkuntzarekin 
edo kulturarekin jarrai dezake. Guztietan daude zer-
bitzu horiek modu subiranoan eta hurbiltasunetik 
kudeatzen ari diren udal-esperientziak. Ez ditzagun 
gure bizitzak ezezagunen eskuetan utzi.

Karlos Renedo Lara
Arakaldoko Udal Arkitektoa

Guztion bizitzak
sostengatzeko, udal burujabetza
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“Araztegi 
ekologiko bat 
egiteko aukera
aztertu nahi 
dugu”

Oso herri txikia da Arakaldo, baina hainbat proiektu ditu 
bertako udalak esku artean. Jabi Asurmendi Sainz alkateak 
azaldu ditu egitasmoen nondik norakoak.

Testua eta argazkia: 
Txabi Alvarado Bañares

2020 eta 2021 urteak bereziak 
izan dira, pandemiaren eragi-
nez. Nola bizi izan dituzue?
Guk ez ditugu izan beste udalerri 
batzuetan egon diren kudeaketa 
arazoak, ez dagoelako eskola edo 
tabernarik. Elkar-zaintzan eta herri 
ikuspegia indartzean zentratu gara. 
Gezurra dirudien arren, arazoa 
zena aukera bilakatu zen. Ezin gi-
nen herritik atera eta hainbat adi-
netako bizilagunak elkartzea ekarri 
zuen horrek. Azken finean, onartu 
beharra dugu denok egiten dugula 
bizitza Arakaldotik kanpo.

Ikusi genuen haurrena zela pan-
demiak gehien zigortutako kolek-
tiboetako bat. Horregatik, saiatu 
ginen gure jarduna ume eta na-
gusiengan zentratzen. Topaketa 
telematikoak egin genituen Po-
rrotxekin eta Hodei magoarekin, 
bideo-konferentzia bidez. Garai 
horretan erabaki genuen Oinherri 
sarean sartzea, eta dena uztartu 
genuen horrela: haurtzaroa, proze-
su hezitzailea... Pertsona nagusiei, 
aldiz, banan-banan deitu zitzaien, 
zein behar zituzten jakiteko. Ho-
rrez gain, umeak animatu genituen 

marrazkiak egitera, gero pertsona 
nagusien artean banatzeko. Oso 
ekimen polita izan zen hori, nagusi 
askok deitu zuten udaletxera, hun-
kituta.

Bestetik, konfinamenduan argaz-
kiak egitera animatu genuen he-
rriko jendea, eta egutegia osatu 
genuen jasotako irudi guztiekin.

Hirigintzak garrantzi handia du 
gure eguneroko bizitzetan, eta 
pandemia garai honetan are gehia-
go nabaritu da hori. Ikusi da zein 

garrantzitsua den espazio irekiak 
izatea eta masifikazioa saihestea. 
Zentzu horretan, agerian geratu da 
herri batean bizitzea ez dela hain 
txarra (barreak). Hala ere, askotan 
murrizketa berdinak ezarri dira 
udalerri handi eta txikietan, erreali-
tateak oso ezberdinak diren arren.

Arakaldoko industriagunea 
ezerezean geratu da azken ha-
markadan, Norten enpresaren 
itxieraren ostean. Zer etorki-
zun ikusten diozu espazio ho-
rri?
Industriagunearen azalera oso han-
dia da Arakaldok zuen hedadura-
rako. Lurzoru hori pribatua da eta 
eraikin enpresa handi batek erosi 
du. Eraisketa lanetan dabiltza, pa-
bilioi bat eraikitzeko, lortzen duten 
bezeroaren araberako ezaugarriak 
izango dituena. Udaletik bi marra 

gorri jarri ditugu mahai gainean 
edozein gauza eskatzen badigute. 

Lehena, kamioiak herriaren erdi-
gunetik ez pasatzea. Horretarako, 
pabilioiak zuzeneko sarbidea izan 
beharko luke errepide orokorretik. 
Gainera, etorkizunean zubi berria 
eraikitzen bada, ingurune hori oi-
nezkoentzat ahalik eta aproposena 
izatea nahiko genuke. 

Bigarren baldintza Nerbioiko 
ibaiertza berreskuratzea izango li-
tzateke. Ez dago proiektu finkorik 
mahai gainean, eraikitzailearen 
esku dago. Gu ahalik eta gehien 
laguntzen saiatuko gara, herriaren 
interesak kontuan hartuta betiere. 
Interesatzen zaigu ingurunea ahalik 
eta lasterren berreskuratzea, esteti-
koki zein enplegu edo berpizkunde 
ekonomikoaren ikuspegitik. Uste 

dugu eskualdearentzat onuragarria 
izan daitekeela, baina baldintza ba-
tzuk beteta. Iraganean akats batzuk 
egin ziren eta horiek errepikatzea 
ekidin behar dugu. 

Zeintzuk izango dira udalaren 
2022rako plangintzaren ildo 
nagusiak?
Abenduan esleituko dugu Arran-
kudiaga eta Arakaldo lotuko di-
tuen bidegorriaren proiektua. Hori 
bazen aurtengo proiektu poten-
teetako bat, eta 2021-2022 urteen 
artean gauzatuko da. Eguzki plaka 
batzuk ere jarri ditugu udaletxeko 
teilatuan, helburu batekin: udalak 
kontsumitzen duen energia ia guz-
tia berriztagarria izatea, dirua zein 
inpaktu ekologikoa murrizteko. 

Gure asmoa 2022an urrats bat 
harago joatea litzateke. Formulak 
planteatuko ditugu eguzki plakak 
jarri eta herritarrak energia-sistema 
horretara batu ahal izateko. An-
tzeko proiektu bat planteatu nahi 
dugu Internetarekin, sare herritar 
bat sortzeko. 

Beste gauza batzuk ere ditugu 
esku artean, oraindik oso gara-
tuak ez daudenak. Arazo bat dugu 
ur-zikinekin. Badirudi Aiaraldeko 
araztegiaren proiektua behingoz 
aurrera doala, baina hori Orozko 
edo Aretaraino iritsiko da. Ugao-
tik aurrera ur guztiak Galindora 
doaz eta Arakaldo eta Arranku-
diaga-Zollo erdian geratzen dira. 
Guk oso argi dugu ez dugula Bil-
boko Patzuergoan sartu nahi, uste 
dugulako urak guk kudeatu behar 
ditugula. Araztegi ekologiko bat 
egitea aztertu nahi dugu, baina oso 
hastapenetan dago gaia. Hasi gara 
aurrekontuetan lanean, 2022 hasie-
ran onartuko dira. 
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Urte oparo baten zain
Urte gazi-gozoa izan da aurtengoa Aiaraldean euska-
raren normalizazioaren aldeko borrokari dagokionez.  
Bertan behera geratu zen abenduaren 4an ospatzekoa 
zen Aiaraldeko Euskararen Eguna, pandemiaren eta 
eguraldiaren ondorioz. Hala ere, datorren urtea ho-
bea izango dela aurreikusi daiteke, Korrika Amurrio-
tik hasiko delako eta Euskaraldia ere egongo delako. 
Irudian, 22. Korrikaren aurkezpena. Argazkia: AEK
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Pandemiak mugatutako
urtea izan da euskararentzat

Euskararen aldeko ekitaldi jendetsu ugari zeuden aurreikusiak aurten 
Aiaraldean. Pandemiaren bilakaerak, baina, nabarmen mugatu ditu dinamikak. 1.500 pertsona baino gehiagok parte 

hartu zuten Laudio Ikastolak martxoan 
antolatutako euskararen aldeko '10.000 

kilometro baietz!' erronkan. 

10.000 kilometro
baino gehiago 

euskararen alde

Maiatzean ireki zituen ateak Faktoriak, Aiaraldeko 
euskararen etxeak. Ordutik hona ekintza andana 
egin  dira Laudioko Industriagunean kokatutako 

pabilioian, eskualdea euskaratik eta euskaraz 
eraldatzea helburu. 

Martxoa

Aiaraldeko euskararen 
etxearen irekiera

Azaroan egin zen Laudioko Urrezko Makila 
emateko ekitaldia. Laudio Ikastolako hezkuntza ko-
munitateak jaso zuen aitortza, 50 urte beteko baititu 
hezkuntza zentroak datorren urtean. Euskal Jaiaren 

testuinguruan egiten den ekitaldia da Urrezko Makila-
rena, baina aurten ez da ospakizunik egin.

Urrezko makila, 
Laudio Ikastolarentzat

Ekaina

Abenduaren 4an egitekoa zen euskararen aldeko 
ekimen nagusienetako bat: Aiaraldeko Euskararen 

Eguna. Baina, bertan behera utzi zuten, osasun 
egoera eta eguraldi txarra medio. Hala ere, aurrerago 

egiteko konpromisoa hartu zuten antolatzaileek. 

Aiaraldeko Euskararen Eguna,
bertan behera

Abendua

Ekainaren 20an ospatu zen Araba Euskaraz 
Laudion, egun osoko egitarauarekin. Ehunka lagun 
animatu ziren igandea festa giroan pasatzera. Baina 

dinamika ez da egun bakarrera mugatu, beste hainbat 
jarduera antolatu ditu Laudio Ikastolak urtean zehar. 

Araba Euskaraz jaia 
ospatu zen Laudion

Azaroa

Gurasoleku egitasmo berria aurkeztu zuen Aiaral-
deko Euskalgintza Kontseiluak irailean. Eragile eta 
ikastetxeen arteko elkarlanaren fruitua da ekimena, 
eta helburu hau du: 0-5 urte bitarteko haurrak dituz-

ten familietan euskararen transmisioa bultzatzea.

Gurasoleku, euskararen 
normalizaziorako tresna berria

Maiatza

Iraila
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Aiaraldeko
euskalgintza,
itsasargi berri 
baten sorkuntzan
‘Birsortzen’ gogoeta estrategikoa bukatu du Aiaraldeko 
Euskalgintza Kontseiluak, datozen 5 urteetan euskara hainbat 
alorretan areagotzeko plana osatuta.

Testua: Izar Mendiguren Cosgaya
Argazkiak: Aiaraldea.eus

2016an sortu zen Aiaraldeko 
Euskalgintza Kontseilua, es-
kualdean euskararen erabilera 
areagotzeko helburuarekin. 
Geroztik, 44 entitatek egin dute 
bat entitatearekin, eta ez da al-
ferrekoa izan eginiko bidea: 
instituzioetan eta politikan eus-
kararekiko konpromisoak area-
gotzeko Bai we can kanpaina, 
Aiaraldean 30 egunez euskaraz 
bizitzeko erronka, Euskaraldia-
ren kudeaketa, Euskararen egun 
bateratuaren antolaketa... 

Denboraren poderioz, baina, 
bide berriak zabaltzeko apustua 

egin du kontseiluak, Christian 
Alemany Arteta sustatzaileak 
azaldu duenez: "Martxa geldi-
tuta zegoela iruditzen zitzaigun, 
eta birsortze lana egin dugu, 
egindako lana baloratu eta egi-
teko moduak aztertuta". 

Modu horretan berritu dute tal-
de eragilea, urteko plangintza 
osatzeko. "2022. urtean Aiaral-
deko Euskalgintza Kontseiluak 
jauzia egin behar duela uste 
dugu", erantsi du.  Eskaintza be-
rria plazaratu nahi dute horrela, 
"indarrak beherantza joan direla 
ikusita, datozen 5 urteetarako 

helburuak eta egitekoak" finka-
tzeko. Erronken prestaketan iga-
ro dute urtea, baina "barne lan 
handia" egin dute aurrez. Bes-
teak beste, banaka elkartu dira 
eragilea osatzen duten elkarte 
guztiekin, diagnostikoa osatzeko 
eta estrategia berria definitzeko. 
"Horrez gain, martxan genituen 
proiektuak elikatzen hasi gara 
berriro, pandemiaren eraginez 
etenda egon baitira", azaldu du. 

Horien artean daude Euskara-
ren Agenda plazaratzea, euskal-
gintzako ekintzekin eta albistee-
kin eratutako buletina sortzea, 

‘Euskaraktibatu’ kanpaina abiatu du aurten Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak. 

edota webgunea egunerokoan 
elikatzea. Ildo beretik, udal hau-
teskundeen kanpainan abiatuta-
ko Bai we can dinamika berres-
kuratu dute, tokiko alderdi eta 
instituzioekin hizkuntzak eman-
dako aurrerapausoak zein gabe-
ziak mahaigaineratze aldera. 

Proiektu berriak
"Inoizko apustu handiena egin 
genuen Euskararen Egunarekin, 
nahiz eta azken  unean atzera-
tzea erabaki osasun egoera de-
la-eta", aitortu du. Finean, agen-
te berriak inplikatu edo aktibatu 
nahi dituzte; horretarako ekin-
tza edota guneak planteatuta. 

2022. urtean 
Aiaraldeko 
Euskalgintza 
Kontseiluak “jauzia” 
ematea nahi dute, 
eta horretarako 
plangintza osatzen 
ari dira.

Esaterako, kirol taldeen arteko 
elkarlana zein tokiko kultur sor-
kuntza euskaraz zabaltzeko pro-
posamenak ari dira sustatzen, 
protagonistei plazak eskainita. 

8 lan ildo berri 
Gazteria, kultura, hezkuntza, 
lan mundua, migranteak, kirola, 
instituzioak, aisialdia eta barne 
eraketa proposatu diutzte lan 
ildotzat datozen urteetan eragi-
teko. Era horretan nahi dituzte 
aktibatu bailarako norbanako 
zein entitateak euskal hizkuntza-
ren sustapenean. 

Tresna edo proiektu anitzak 

Euskara
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aurreikusi dituzte horretarako. 
Horren adibide da 2021ean 
Amurrion eratutako 'Gurasole-
ku' dinamika. "Saltoa emateko, 
ordea, giza baliabide gehiago 
beharko ditugu; bai entitate baz-
kideak eta baita norbanakoak 
ere. Jende berria sartzea eta 
gaztetzea nahiko genuke plan 
estrategikoaren ondotik", azpi-
marratu du. 

Komunikazioa indartzea eta eus-
kara erdigunean jartzea izango 
da beste erronketako bat, "gizar-
tean ez delako horren ezaguna 
Aiaraldeko Euskalgintza Kon-

Gazteria, kultura, hezkuntza, lan mundua, 
migranteak, kirola, instituzioak, aisialdia 
eta barne eraketa dira datozen urteetan 
Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren 
ardatz izateko proposatutako lan ildoak.

Aiaraldekoeuskalgintzakontseilua.eus 
webgunean jarraitu daiteke eragilearen 
proiektu eta jardun oro. 

tseilua". Elkarlanaren estrategia 
izango dute itsasargi, eta eremu 
berriak nahi dituzte argitu: "Hala 
badagokio plangintza estrategi-
koa onartu eta 2022an abiatuko 
dugu; ildo berriak irekiz". 

Bien bitartean, hezkuntzaren 
eremuan, Gurasoleku proiektua-
ren bidez familietako hizkuntza 
ohituretan eragiten hasiak dira. 
Hain zuzen, Guraso euskaltegia, 
agenda eta Gurasolagun progra-
mak uztartu dtuzte.

Instituzioei dagokienean, berriz, 
udalgintzan egindako bidea 
aztertu eta hizkuntza politika 
indartzeko  harreman  bira bu-
katzear daude: "Bigarren bilera 
itzulia egin dugu jada udal guz-
tiekin, eta aurki plazaratuko di-
tugu ondorioak".

Euskaraktibatu
"Mezu potentea eta osoa luzatu 
genuen Euskaraktibatu kanpai-
narekin. Alde batetik, euskalgin-
tzan inplikatzea eskatzen du, eta 
bestetik mundu osoari euskara 
ikasi edo erabiltzeko bultzada 
ematen dio", oroitarazi du. 

Hala, euskara baliatu zein ba-
liotzeari egin diote keinua: 
"Euskal kultura kontsumitzeko 
eta kontsumitzaile gisa euskara 
aukeratzeko". Euskararen Egu-
naren bitartez, adibidez, kultur 
sortzaileen azoka proposatu zu-
ten, "euskararen kontsumoa bul-
tzatzeko, euskal kulturari plazak 

emateko, sorkuntzan ari direne-
kin harremanak izateko, errefe-
renteak emateko gazteei, edota 
elkarlana bilatzeko". Kirolaren 
alorrean ere antzerako bidea 
jorratu dute, kirol eta mendi tal-
deekin, esaterako: "Horregatik 
antolatu genituen Euskararen 
Egunean txapelketak edota es-
kualdeko toki desberdinetatik 
ibilbideak". Christian Alemany 
Artetak aurreratu duenez, ga-
rai berrietara egokitzeko moto-
rrak eta piezak martxan dituzte 
dagoeneko. Orain, itsasargiari 
jarraitzea, olatu berriak sortzea 
eta jendea bustitzea baino ez da 
falta.

‘Ez we can’t’ kanpainarekin abiatutako bidean sakondu nahi du euskalgintza kontseiluak.

2016an Amurrion ospatutako Aiaraldeko Euskararen Eguna mugarri garrantzitsua izan zen. 
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Buru-makur eta elkarrengandik urrun bizi izan ga-
ren 2020-2021 urteetan zerbait argi geratu bada, 
euskarak desabantailan jokatzen duela da, zoritxa-
rrez, nahiz eta arabarren erdia euskara ulertzeko 
gai den.

COVID-19ak agerian utzi zuen, euskarari merezi 
duen lekua emateaz gain, ezagutzaren balio eran-
tsia ere eman behar zaiola, etorkizun eta oparo-
tasunerako aukera berriak identifikatzeko balio 
duelako.

Eta betebehar horretarako lankidetza eta 2022ko 
Korrikaren lemari keinu eginez -hitzEKIN-, hitz 
egitetik, ekitera pasatzea funtsezkoa da. 

Horregatik, Lurraldeko hainbat eragilerekin hitze-
tatik ekintzetara pasatzea da apustua, eskarmen-
tudun bidaideekin eta euskararen abenturazale 
heldu berriekin: Arabako Bertsolazaleak, Euskal-
tzaindia, Topaguneak, SEA, HIGA, Euskaraben-
turakoak... Guztiak ere euskararen sustapenarekin 
konprometituak, eta etorkizunerako 4 ardatz estra-
tegikoak egi bihurtzeko giltzarriak ditugunak:

1. ardatza: Helduen artean euskara ikastearen al-
deko apustu irmoa. Ekintza honetan ezin ahaztu 
etorri berriak. Gure hizkuntzan, aukera idiliko 
baina eraginkorra ikus dezatela plazaratu nahiko 
nieke; gizarteratzeko, laneratzeko eta kultura berri 
baten ateak irekitzeko giltzarik baliagarriena dela 
azpimarratuz. 

Baina, hiztun berriek edo aspalditik menderatzen 
dutenek gure hizkuntza askatasunez erabili deza-
ten, beharrezkoa da espazioak aktibatzen jarrai-
tzea. Espazio sozialak, kulturalak, kirolekoak, la-
nekoak; euskararen erabilera oztopatzen ez duten 
esparruak, azken finean.

2. ardatza, esparru sozioekonomikoa da. Iaz, LA-
NABESek (Arabako eremu sozioekonomikoan 
euskara sustatzeko programak) jauzi kualitatiboa 
egin zuen. Esparru horretan euskara sustatzen ja-
rraituko dugu. Bereziki, 49 langile arteko enpre-
setara salto eginaz, lurraldean hedatuen dagoen 
enpresa-segmentuetakoekin batera; irakaskuntza 
duala eta Lanbide Heziketaren arloko euskarazko 
praktikak sustatuz; eta euskarari keinu egin dioten 
enpresak aitortuz.

3. ildo estrategikoa aisialdia, gazteria eta euskara 
trinomioa da. Pandemiaren ondoren, datu bilketa 
bat sustatu zuen Aldundiak, gazteek egun duten 
eskaintza ezagutzeko, ez bakarrik euskaraz, baita 
gaztelaniaz ere.

Azterlan honetan agerian geratu zen haurrentzako 
euskarazko eskaintzaren eta nerabe-gazteei zuzen-
dutakoaren artean zegoen aldea.

Lankidetza publiko-pribatuko sare sendoa apro-
betxatuz, 2022an arrakala horrekin amaitzeko eta 
aisialdiko jardueretan (kulturalak, sozialak eta ki-
rolekoak) gazteek benetako espazioak izango di-

Araban ere
hitzetatik ekintzetara

Lexuri Ugarte Aretxaga
Arabako Foru Aldundiko Euskara eta Gobernu Irekiko zuzendaria

tuztela bermatzeko beharrezko oinarriak ezarriko 
ditugu.

Aktibazio kolektiboarekin jarraituz, 4. ardatz es-
trategikoa familiarena da. Ikasgeletatik kanpo 
euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko gune 
egokiak, bai bide euskaldunak ezartzeko bideak 
irekiz, bai gure txikiek gehien kontsumitzen dituz-
ten kanal digitalen euskarazko eskaintzaren alde 
eginez.

Ez nuke atal hau amaitu nahi euskara banaka 

aktibatzeko datorren urtean izango ditugun 2 hi-
tzordu saihestezinei keinu bat egin gabe: EUSKA-
RALDIA eta martxoan Amurriotik abiatuko den 
Korrika, euskararen lekukoa Euskal Herri osoan 
zehar eramanez.

Argi gera bedi: hitzetatik ekintzetara salto egin 
nahi dugu. Lekukoari eta gure erronka nagusiari 
helduta, aktibazio kolektiboa eta indibiduala ere-
mu guztietan sustatzen jarraitzeko. Mantso- mantso 
edo arrapaladan, baina atsedenerako tarterik har-
tu gabe. Euskarak euskaldun egiten jarrai gaitzan.
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Eraldaketaren eta 
euskararen etxea
du Aiaraldea eskualdeak
Maiatzean ireki zituen ateak Faktoriak, Laudioko Industriaguneko pa-
bilioi batean. Euskararen arnasgune eta eskualdearen eraldaketarako 
tresna izateko jaio da erabilera anitzeko espazioa.  

Testua: Txabi Alvarado Bañares
Argazkiak: Dani Blanco (Argia.eus) eta Aiaraldea.eus

Udaberrian ireki zituen ateak Fak-
toriak, Laudioko Errotarri kaleko 
4-8 pabiloian. Modu horretan, mu-
garri garrantzitsu bat jarri zaio due-
la 11 urte baino gehiago Aiaralde-
ko hainbat bizilagunek abiatutako 
bideari. Herritar horiek amets bat 
zuten: Aiaraldean euskaratik eta 
euskaraz egituratuko zen komuni-
tatea eratzea. Helburu horri jarrai-
tuz, Aiaraldea Komunikabidea sor-
tzea izan zen lehen urratsa, baina 
ez bakarra. Proiektu horren atzetik 
etorri ziren Kokoriko Hezkuntza 
Faktoria, Ekonomatua, Komunika 
komunikazio zerbitzuen enpresa 
edo Bor-bor elkarte feminista, eta 
guzti horien aterpe bezala, irabazi 
asmorik gabeko gizarte ekimeneko 
Aiaraldea Kooperatiba Elkartea. 

Kooperatibak topaleku fisiko baten 
beharra jarri zuen mahai gainean, 
proiektu horiei guztiei leku bat 
eman eta, era berean, eskualdeko 
eraldaketa soziala euskaratik sus-
tatzeko tresna izan zedin. Gogoeta 
horren ondorioz jaio da Aiaraldea 
Ekintzen Faktoria: Eraldaketaren 
eta euskararen etxe erraldoia. 

Bide luzea egin du Kooperatibak 
amets eder hori egi bihurtzeko; lo-
kal egokien bilaketa, aurrekontu es-
kaerak, proiektu arkitektonikoaren 
osaketa, bazkideen kapital ekar-
penak... kontaezin ahala urrats, 3 
urteko ibilbide zoroan barrena, ira-
gan maiatzeko inauguraziora arte. 

Baina inagurazioarekin ez zen ezer 
amaitu. Udaberritik hona egitarau 
oparoa egon da Faktorian aste-
ro-astero. Hala ere, Faktoriaren xe-
dea ez da programazio jarraitu bat 
eskaintzea soilik, euskara ardatz 
izango duten eraldaketa proiektu 
berrien babesleku eta lanabes iza-

tea baizik, nahi beste amets bete-
tzeko leku.

Jende orori irekia
Faktoriaren egitasmoan bazkideak 
funtsezkoak dira. Aiaraldea Koo-
peratiba Elkarteko bazkideen ekar-
pen ekonomikoari esker erosi eta 
erreformatu zen pabilioia (inolako 
laguntza ekonomikorik gabe), eta 
dozenaka boluntarioren eskuekin 
amaitu ziren obrak, auzolanean. 

Baina proiektua eskualdeko he-
rritar guztiei irekita dago, eta hori 
agerikoa bilakatu da Faktoriaren 
egunerokoan. Maiatzetik hona, 
eskualdeko zein Euskal Herriko 
milaka lagun bertaratu dira pabi-
loira; kultur ekitaldi batez goza-
tu, ekonomatuan tokiko produk-
tu ekologikoak erosi, jardunaldi 
batean parte hartu, jolastu, ikasi 
edo, besterik gabe, espazioan 
egonean egotera. 



// mugarriak147

750 metro²
amestu eta bizitzeko

Ekonomatuak, jolasguneak, bulegoek, oholtzak, aretoek, 
kantinak eta erabilera anitzeko beste hainbat gunek osatzen dute 
Faktoria. Maiatzetik hona 113 ekitaldiren aterpe izan den 750 
metro karratuko azpiegitura egurrez eraikita dago eta energia 

geotermikoaren bidez berotu eta hozten da.

Anari eta Ruper Ordorika izan ziren 
Faktoriako oholtzara igo ziren lehen 
musikariak, baina ordutik hona beste 
hainbat sortzaile igaro dira pabiloiko 
kamerinotik. Musika, antzerki-zikloa, 
dantza, jolasguneak, proiekzioak, hi-
tzaldiak, tailerrak… egitarau oparo eta 
bizia egon da azken hilabeteetako aste-
buru gehienetan. 

Ekitaldiak

Hamaika tailer eta ikuskizun antolatu 
ditu Kokoriko Hezkuntza Faktoriak maia-
tzetik hona. Haur eta familia guneak, lu-
dotekak, nerabeentzako tailerrak, 3 urte 
bitarteko haurrentzako espazio aske peda-
gogikoa, ikuskizunak, ikastaroak.... Horre-
taz gainera, zirku tailerra ere eskaintzen da 
astearte arratsaldetan. 

Udako Euskal Unibertsitatea, 
Zenbat Gara elkartea, Errigora, 
Oinherri, Berritzegunea, Olatu-
koop... Euskal Herriko elkarte 
eta eragile ugarik antolatu dituz-
te jardunaldi eta topaketak Fak-
torian aurten, espazioa ezagutu 
zein bertako azpiegitura baliatu 
ahal izateko. 

Egunero dago ekintzaren bat 
Faktorian. Udazkenean abiatu 
ziren yoga eta zunba klaseak, 
bertso  eskolarekin batera. 
Euskara eskola arina ere abia-
tu dute, adinekoei euskarazko 
oinarrizko elkarrizketak izaten 
irakasteko. Tailerretan izena 
eman daiteke oraindik, www.
faktoria.eus atarian. 

Haur eta familiak

Tailerrak

Euskara

Eragile ugariren topaleku
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Euskara guztiontzat eskuragarri egiteari buruz haus-
nartzean hainbat ideia, kezka edota ardura etorri zaiz-
kit burura. Egiari zor, kapital ekonomiko, kultural eta 
sozial eskasa dutenek, euskarara hurbiltzeko aukera 
gutxiago dutela esango nuke.

Pertsona migranteen egoeran jarriko dut begirada. 
Hauen ezaugarrietako bat adina da, etortzen diren 
gehienak 18 urtetik gorakoak dira. Horrek esan nahi 
du gure hezkuntza sistematik ez direla pasatu eta ho-
nek eragin zuzena du euskararekiko harremanean, 
are gehiago, bizitzeko, hizkuntza ezinbestekoa ez den 
herrialde batean. Jakina da hezkuntza sistematik pasa-
tzeak ere ez duela euskalduntze prozesua bermatzen, 
zer esanik ez zalantzan maiz jarri den “D” eredu ba-
ten aurrean. Emaitzak izateko, errealitate batetik abia-
tu behar dugula uste dut eta horretarako hezkuntza 
sistemari errepaso bat eman beharko genioke. Kon-
tzentrazio eskolarra normala da, azken finean, kultura, 
hizkuntza edo dena delakoa amankomunean izatean 
taldetxoak sortzen dira, arazoa dator kontzentrazioa 
segregazio bihurtzean. Ezin dugu bi aurpegiko erreali-
tate bat irudikatu. Arazo larria daukagu  bidaltzen du-
gun diskurtsoak eta praktikak bat egiten ez dutenean.

Euskara ikastea nahi badugu, ikastaroak eskaini egin 
behar dizkiegu. Eskaintza zabala da, baina hauek ez 
dira guztien behar eta egoeretara egokitzen. Kontuan 
hartu behar diren hainbat faktore sartzen dira hemen: 
lan mundua eta ikastaroen ordutegiak, klaseak astean 
zehar izaten dira eta ordutegi konkretu batzuetan… 
Tamalez, baliabide ekonomiko baxua duten pertsona 
gehienek ordutegi ezegonkorra dute. Bestalde, badau-
de beste hainbat oztopo: familia kontziliazioa, egoera 

irregularrean dauden pertsonak, egoera ekonomikoa 
eta abar luze bat. Azken hau, traba handienetariko bat 
da. Dirulaguntzak egon badaude, baina hauek lortu 
ahal izateko asistentzia minimo bat bete beharra dago 
eta  lana dela medio sarritan ezinezkoa da. Hori bai,  
dirua aurreratu behar da. Arazo honi aurre egin eta 
euskararen ikaskuntza prozesuan eta erabileran era-
giteko, berdintasunean oinarritutako politikak garatu 
behar dira, pertsona erdigunean jarriz eta baliabideak 
emanez. Horretarako, nahitaezkoa da instituzioen al-
detik inplikazioa eta baliabide ekonomikoak ematea.

Honen harira,  Kataluniako E eredua aipatu nahi 
dut. Modulu honen bitartez, 45 orduko ikastaro bat 
eskaintzen da katalana ikasi eta aldi berean paperak 
lortzeko. Era horretan, hizkuntzarekin lotura afektiboa 
sortzeko aukera dago. Azken hori oso garrantzitsua 
deritzot, pertsona hauen oinarrizko beharretara bide-
ratutako ikasketa prozesuaren bitartez, hizkuntzarekin 
beste harreman mota bat ematen delako. 

Erakargarritasuna lortzea da beste gakoetako bat. 
Gune euskaldunetara hurbiltzeko aukera eman eta  
pertsona migranteei herrialdeko ekimenetan parte 
hartzeko ateak ireki. Migrazioaren eta harrera linguis-
tikoaren inguruko jardunaldietan pertsona senegaldar 
batek emandako lekukotasuna aipatuko dut: “Lagun-
tza behar dudanean beti hor dago jendea, baina hor-
tik aurrera zaila da…”. Zein motatako laguntza ema-
ten diegu? Kultura ekitaldietara gonbidatuak izan ohi 
dira? Eta, hala bada, zein maila ekonomikoko ekital-
dietara? Barnera bidaiatu eta hausnar dezagun. Saioa 
Alkaizak erran bezala, mundua ez ote da ederragoa 
bazterrera hurbilduz?

Euskara
eskuragarri

Iratxe Osoro Vitores
Euskara irakaslea eta gizarte hezitzailña

Duela gutxi euskal gazteen etorkizuneko ikus-
pegiari buruzko ikerketa bat ezagutu ahal izan 
dut, eta gehien harritu nauen gauzetako bat da 
2050ean euskararen etorkizuna bermatutzat jo-
tzen dutela. Ziur aski, eguneroko bizitzan hizkun-
tza erabat normalizatuta dagoela ikusten dutelako 
izango da. 

Hala ere, uste dut euskara ez dela globalizazio eta 
digitalizazio testuinguru berrian bere etorkizuna 
bermatuta duen hizkuntza. Hala sentitzen dute 
herrialde txiki, aurreratu eta oso nazioartekotuek 
ikusten baitute euren hizkuntza propioak tokia 
galtzen duela edukien kontsumoari dagokionez, 
batez ere ingelesarekiko. 

Euskarak aurrekaririk gabeko aurrerapena izan 
du azken 40 urteetan, baina datozen hamarkade-
tan aurre egin beharreko erronka guztiz desber-
dina da, dagoeneko ez baita etxeko, hezkuntzako 
edo lan-arloko kontsumoaren kontua, ezta gizar-
te-arlokoa ere. Ezta komunikabideetakoa ere. 

Gaur egun, mugikorra eta ordenagailu eraman-
garria dira gure haurrek eta gazteek edukiak gau 
eta egun kontsumitzeko erabiltzen dituzten eus-
karriak. Gaur egun, gazteek gehien ikusten duten 
kanala Youtube da, eta euren telebista euren or-
denagailua da; beste sare sozial batzuekin, pla-
taformekin eta ohiko telebistarekin partekatzen 
dute denbora. Gakoa ez da nola, non edo noiz, 

baizik eta zertan. Gaur egungo ikus-entzunezko 
kontsumoa gogoko edukien play list pertsonala 
da, eta ez dauka loturarik zein telebista-kanaletan, 
zein plataformatan edo gizarte-saretan ikus daite-
keen, ezta emisio-ordutegiarekin edo, are gehia-
go, hizkuntzarekin ere. 

Gakoa edukia da, erakargarria eta interesgarria 
izatea eta berehala eskuratu ahal izatea. Edu-
kiak eskuratzean erabateko demokratizazioa 
dago, moldeak hautsi dira, aurretiazko sailkape-
nak daude, kostua eskuragarria da eta eskaintza 
amaiezina. Gure gazteria elebitasunean hezi da, 
eta horren zati handi batek ingelesa menderatzen 
du eta hizkuntza horretako edukiak kontsumitu 
ohi ditu. Hori da errealitate berria, mundu irekia, 
aro global eta digital berri bateko edukietarako 
sarbide unibertsala.

Zalantzarik gabe, pizgarri handia da gazteek etor-
kizuna haien izatearen parte izaten jarraituko du-
tela ikustea, baina, egiari zor, erronka izugarria 
da.

Kontsumo globalaren eta digitalaren aro berrian 
Euskaraz ekoiztea eta kontsumitzea behar dugu. 
Ohiko komunikabideetan egotea, baina baita 
sare sozialetan eta plataformetan ere. Eta ez da 
kantitate edo kalitate kontua izango, baizik eta 
gazteek kontsumitu nahi izatea, haientzat erakar-
garria izatea. Pentsa dezagun nola lortuko dugun.

Euskarazko
ekoizpen eta kontsumoaren 

etorkizuna

Andoni Aldekoa de la Torre
EITBko zuzendaria
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Ez da soilik Tubacex
Tubacexeko langileek eginiko greba mugagabea izan da so-
zioekonomia ikuspegitik (eta orokorrean baita ere) Aiaraldean 
aurten egon den albiste esanguratsuenetariko bat. “Baina ez da 
soilik Tubacex”; hala aldarrikatu dute behin baino gehiagotan 
'SOS Aiaraldea' lemapean bildutako ehunka herritarrek. Beste 
hainbat lan gatazka egon dira eskualdean, eta elkartasun kei-
nuak ere ugariak izan dira sektoreen artean. 
Argazkia: Aiaraldeko Greba Batzordea
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Tubacexetik harago ere
egon dira greba eta mobilizazioak

Tubacexeko langileak ez dira izan 2021ean mobilizatu diren bakarrak. Eskualdeko 
hainbat lantokitan piztu dira lan baldintza duinen aldeko borrokak.Mobilizazio eta lanuzte ugari egin 

zituzten 2020ko abenduan eta aurtengo 
urtarrilean Laudioko Envases Meta-

lurgicos enpresan, hitzarmen duin bat 
eskatzeko.

Mobilizazio eta lanuzteak
Envases enpresan

Martxoan itxi zuten Amurrioko Valvospain 
lantegia, 80 behargin kalean utziz. Ez da kasu bakarra 
izan: Orozkoko Calge-Lan enpresak apirilean itxi zi-
tuen ateak, sei langile kalean utzita. Laudioko Lidl-en 

biltegia, aldiz, Langraitz Okara mugitu dute. 

Abendua-urtarrila Martxoa

Valvospain itxita, 
80 langile kalera

Ekainean ireki zituen ateak 
Kutxabanken Laudioko bulego 
berriak, herrian zeuden beste 

biak itxita. Ordutik hona jende 
ilarak eguneroko ogia bilakatu 

dira sukurtsalaren aurrean. 
Azken urteetan Kutxaban-

ken hainbat bulego itxi dira 
eskualdean. 

Kutxabanken
fusioen ondorioak

Apirila

Ibarrako Madres Mercedarias egoitzako eta 
Artiach lantegiko beharginen protesta eta lanuzteek 
bat egin dute Orozkon azaroan eta abenduan. Lan 

baldintza duinagoak lortzea dute helburu bi zentroe-
tako langileek. 

Lan gatazken eztanda
Orozkon

Hainbat aldiz mobilizatu dira Tubos Reunidoseko langileak. 
SEPIk 112 milioi euro eman dizkio konpainiari, baina honek 

ez die langileei industria plana aurkeztu oraindik. Horrez gain, 
lanuzteak egin dituzte Productos Tubulares eta Acecsako kideek, 

lantegiak itxi eta lanpostuak suntsituko dituztela salatzeko.

Mobilizazioak Tubos Reunidosen
zuzendaritzaren aurrean

Uztaila-urria Lanuzteak egiteari ekin zioten iragan apirilean Amu-
rrioko Berriak-BM Shop supermerkatuko langileek, lan 

baldintza duinen alde. Maiatzean egingo zuten laugarren 
protesta eguna, baina enpresak amore eman zuen orduan 

eta akordioa lortu zuten. 

Lanuzteak eta akordioa
Berriak-BM Shop supermerkatuetan

Azaroa-abendua
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Tubacexeko 
greba

luzeari begirada 
Inork gutxi uste zuen Tubacex enpresako langileek 
ordagoari eutsiko ziotenik enpresaren kaleratzeak 

gelditzeko, baina 236 egunen ostean, horrela izan zen.

2021eko urtea beroa izango zela aurreikusten zuten Tubacex enpresako 
langileek, baina inork ez zuen inoiz imajinatu lan gatazkak hartu zuen di-
mentsioa. Alegia, lantegietan zein eskualdean inork ez zuen espero ekoiz-
pena horrenbeste denbora geldituko zutenik.

Edonola ere, 236 egun igaro eta bi epaiketa irabazi ostean, langileek lortu 
zuten, gutxienez, borondatearen kontrako kaleratzarik ez egotea. Baina 
nola heldu zen greba hori ia 8 hilabete betetzera?

Aurrekariak
Hasteko, aintzat hartu beharra dago Tubacexeko zuzendaritzak iragarri 
zuenean 150 behargin kaleratuko zituela arazo ekonomiko estrukturalen 
ondorioz, giroa langileen eta enpresako jabeen artean pozointuta zegoela 
jadanik. Eta arrazoiak bazeuden horretarako: 2019an bi langile hil ziren 
istripuetan eta 2020an langileak zigortu eta kaleratu zituzten ikerlariak kon-
tratatuta. Horiek izan ziren talka garrantzitsuenak, baina bestelakoak ere 
gertatu ziren.

Gauzak horrela, otsailaren 11n abiatu zen greba mugagabea Tubacexen, 
enpresa batzordeak deituta. Une horretan beharginen artean zalantzak 
handiak ziren. Alde batetik, ez zekiten zenbat kide batuko ziren lanuztera. 
Bestetik, zenbat denbora eutsiko zioten ere argitzeke zegoen. Dena den, 

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkiak: Aiaraldea.eus eta Iñaki Montes
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ASEGURU ARTEKARITZA

Zumalakarregi 53, Laudio joserra@alner2000.com
94 672 53 85 

pikete indartsuekin eta ekintza 
atseginekin abiatu zuten protes-
ta.

Inflexio-puntua
Dinamika guztiz baketsua otsai-
laren 23an eten zen. 12 egunez 
grebalariek ikusi zuten inork ez 
ziela jaramonik egiten, salbu 
polizia bidaltzeko, zuzendaritza 
eta eskirolak babeste aldera. 
Aipatzekoa da egun horretan 
beharginen jarduera ez zela bor-
titza izan. Hain zuzen, desobe-
dientziaren bidea jorratu zuten 
eta hainbat langilek errepidea 
oztopatu zuten eserialdiarekin. 

Martxoaren 8an eginiko piketeek 
aldarrikapen feministak eta kaleratzeen 
kontrakoak batu zituzten.

Otsailaren 23an esperientzia traumatikoa 
bezain aberasgarria izan zuten Tubacexeko 
grebalariek, desobedientzia zibileko ekintza 
antolatu ostean. Ertzaintzaren aldetik 
jasotako kolpeek eta hedabideen interesak 
forma eman zieten hurrengo mobilizazioei.

Ertzaintzaren jokaera, ordea, 
indarrean oinarritu zen eta ja-
zotako istiluak sare sozialetan 
eta hedabidetan zabaldu ziren, 
Tubacexeko lan gatazka, lehe-
nengo aldiz, agenda politikoan 
txertatuta.

Esperientzia gogorra eta bortitza 
izan bazen ere (3 atxiloturekin 
amaitu zen eguna, hirurak multi-
nazionaleko beharginak), irakas-
pen izugarria ekarri zien Tubace-
xeko langileei. Tarte laburrean 
ulertu zuten zein onuragarria 
zen errepresioa, piketeak, politi-
ka eta hedabideen oihartzunaren 
nahasketa euren aldakarrikapen 
zilegiak gizarte osora eramateko 
eta erakundeen neutraltasunari 
aurre egiteko.

Kolpeek eta atxilotuek, nolabait, 
erakutsi zioten Aiaraldeari ere 
greba guztiz serioa zela eta langi-
leek kaleratzeak ekiditeko helbu-
ru argia zutela. Hortik aurrera, 
elkartasun uholdeak zipriztindu 
zituen piketeak, eta grebalariek, 
bizkortasunez jokatuta, konfron-
tazio estrategia zabaldu zuten, ez 
bakarrik zuzendaritzarekin, baita 
erakundeekin ere, konpromi-
soak ateratzeko enplegu suntsi-
ketaren kontra. 

Ertzaintzak hainbat aldiz kargatu zuen grebalarien aurka. / Iñaki Montes, Aiaraldea.eus eta Tubacexeko langileak
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Horren adibide izan zen, adibi-
dez, Martxoaren 8a. Egun ho-
rretan lantegiko emakumeek eta 
mugimendu feministak lortu zu-
ten lehenengo aldiz enpresaren 
autobusa lantegian ez sartzea. 
Horren ostean, gainera, indar 
erakustaldia gauzatu zuten Ema-
kumeen Nazioarteko Eguneko 
aldarriak eta grebarenak batuta.

Horren ostean, mobilizazioak 
etengabeak izan ziren eskual-
dean, Bilbon edota Gasteizen, 
eta Eusko Legebiltzarraren au-
rrean behin baino gehiagotan 
eragin zituen istiluak Ertzaintzak, 
langileak mehatxatuta edo kol-
patuta. Indarrak izan zituzten 
bitartean, grebalariek gogoratu 
zuten hedabidetan lanuzteak ja-
rraitzen zuela eta hori gertatu zen 

martxoaren 25ean, barrikadekin 
autobusaren sarrera eragotzi zu-
tenean Amurrion. Mobilizazio 
dinamika indartsu horrek jarrai-
tu zuen udara arte lau hankatan 
oinarrituta: enpresa batzordea, 
piketeak, erresistentzia kutxa eta 
Aiaraldeko Greba Batzordea. 
Batzuetan modu autonomoan 
eta gehienetan indarrak elkartu-
ta, bultzada eman zioten protes-
tari.

Epaiketak irabazi
Bitxia bada ere, epaileek kalera-
tutako langileei emandako ba-
besa izan zen grebalarien arteko 
tentsioa lausotu zuena. Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzite-
gi Nagusiak ebatzi zuen uztaila 
hasieran bai Aceralava zein TTI 
enpresetan ezarritako enple-

Kontraesankorra 
badirudi ere, 
grebaren aste 
zailenak epaiketak 
irabazi eta gero heldu 
ziren. Enpresak 
bitarteko guztiak 
erabili zituen 
lanuztearen kontra 
eta udaren eta 
nekearen ondorioz, 
piketeen jarduera 
murriztu zen.

Grebak lantegietako zein eskualdeko 
beharginen elkartasun sareak indartu ditu 
eta mekanismo horiek guztiak beharrezkoak 
izango dira 7 auziperatuen defentsan.

gua erregulatzeko espedienteak 
nuluak zirela. Epaileen ustez, 
enpresak legea hautsi zuen, ez 
baitzegoen kaleratze horietarako 
justifikazio estrukturalik, oina-
rrian zegoen krisialdia pandemia 
baitzen. Epaiak, edonola ere, ez 
zuen ekarri langileen itzulera 
lantegietara, enpresak helegitea 
jarri baitzuen Espainiako Auzi-
tegi Gorenean. Kontraesanko-
rra bada ere, zilegitasun horrek 
guztiak jasotzeak erlaxatu zituen 
grebalariak eta piketeen jardue-
ra murrizten joan zen, nahiz eta 
fabriketako sarreretan oso akti-
bo izan. Horri gehitu behar zaio 
opor garaia heldu zela eta nekea 
nabaria zela.

Gatazkaren beste aldean, ordea, 
urduritasuna hasi zen sumatzen 

Langileen sarrera Laudion, greba amaitu berri. / Aiaraldea.eus

greba hasi zenetik. Iraila hurbil-
tzen ari zen eta zuzendaritzak ez 
zuen lortzen lantegien ekoizpena 
berriro hastea. Une horretan, 
zituen tresna guztiak erabili eta 
erre zituen Tubacexek, bereziki, 
hedabideak baliatuta mesfidan-
tza eragiteko grebalarien artean.

Zalantza izpirik gabe, psikologi-
koki gogorrak izan ziren udako 
azken asteak, ikusita, besteak 
beste, Euskadiko CCOOko 
idazkari nagusiak eskatzen zue-
la greba etetea. Baina langileek 
eutsi zioten lanuzteari eta Eusko 
Jaurlaritzak bere burua behartu-
ta ikusi zuen gatazkan esku har-
tzera. Lehenengo saiakera porrot 
izugarriarekin amaitu zen, ados-
tutako testuan azken orduko zen-
bait aldaketa sartu ostean. Hori 

bai, irailaren amaieran ELAk, 
CCOOk eta Independenteek 
babestuta, akordioa sinatu zuten 
gatazkako bi aldeek. Urteko la-
naldia 40 ordutan igo zen, baina, 
trukean, ez zen borondatearen 
kontrako kaleratzerik egon.

Emaitza horrez gain (garaipen 
historikotzat jo daitekeena, mul-
tinazional baten asmoak atzera 
bota baitzituzten langileek), gre-
bak elkartasun sarea indartu du 
enpresa barruan. Azaroan, adi-
bidez, 5.000 euro batu eta jaitsi 
zituzten Cadizen egindako greba 
laguntzeko. Elkartasun mekanis-
mo horiek etorkizun hurbilean 
beharko dituzte, greban atxilotu-
tako eta salatutako eskualdeko 7 
lagunak babesteko, epaiketaren 
zain daudelako akusatu guztiak.
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Erreferente 
berria 
eskualdeko gatazka 
sozioekonomikoetan
2019an sortu zuten eskualdean Aiaraldeko Greba Batzordea 
eta geroztik bere jarduera etengabea izan da, erreferente bihurtu 
arte. Bere ekarpenak azken urteko lan gatazketan aipagarriak 
izan dira, bereziki, Tubacex enpresako greban.

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkiak: Aiaraldea.eus

2019an gutxik egingo zuten apus-
tu Aiaraldeko Greba Batzordea-
ren alde. Ematen zuen kanpaina 
jakin baten sustatzaile efimeroa 
izango zela -2020ko urtarrilaren 
30eko greba-, eta gero desager-
tuko zela apurka-apurka, zarata 
gehiegi egin gabe. Errealitatea, 
ordea, bestelakoa izan da eta 
2021ean plataformak urte ezin 
biziagoa izan du.

Otsaila izan zen taldearentzako 
mugarria. Izan ere, Tubacex en-
presako greba luzea abiatu zen 
eta batzordea protestara lotu zen 
estuki, lantegiarekin zuzenean 

harremana ez zuten esparru 
orotan: merkataritzarekin edota 
ostalaritzarekin indarrak batzen, 
elkartasun kanpainak sustatzen, 
edota bestelako lan gatazkekin 
zubiak eraikitzen.
 
236 egunez Tubacexeko greba-
lariek bidelagun aktiboak izan 
dituzte eta eskualdea mobiliza-
tzeko -kalean zein komunitate 
zentzua hauspotzen- bultzada 
erabakigarria eskaini diete. Adi-
bidez, martxoan Amurrioko 
elizan itxialdia egin zuten enple-
guaren defentsan. Baina ez hori 
bakarrik. 

Batzordeko kideek edozein ga-
tazka sozioekonomiko harilka-
tzeko ahalegina egin dute, Ar-
tziniegako La Encina nagusien 
zentroaren kaleratuekin edo 
Ibarrakoa Madres Mercedarias 
egoitzako beharginekin, edota 
hezkuntza zentroekin (Zabaleko 
Ikastetxearekin, adibidez). 

Osakidetzako langileei ere ba-
besa adierazi diete, eta pentsio-
dunekin batera zerbitzu publiko 
duina aldarrikatu dute. Lan is-
tripuak ere, nola ez, izan dituzte 
jomugan, Orozkon garraiolari 
bat hil zenean aurten. Azkenik, 

Ekainaren 2an milaka herritar atera ziren  kalera ‘SOS Aiaraldea’ lemapean.

Valvospain enpresaren itxiera-
ren kontra ere kalera atera ziren.
Horrela, batzordea bilakatu da 
borroka batzuk besteekin ku-
tsatu dituen eragilea eta guztiei 
batasun zentzua eman diena, es-
kualdeko egoera orokorrari erre-
paratuta.

Bide horretan, arreta berezia ja-
rri diote lan merkatuak ikusezin 
bilakatzen dituen sektore ekono-
mikoei, gehienbat, zaintzakoari, 
feminizatua eta prekarizatua. 
Aipatutako mobilizazioek mila-
ka lagun atera dituzte kalera eta 
kapital politikoa gorpuztu dute 
harreman ezberdinen bidez, el-

2019an zarata ge-
hiegi eragin gabe 
sortutako Aiaraldeko 
Greba Batzordeak 
egun bizi eta eraba-
kigarriak bizi izan 
ditu aurten gerta-
tutako lan gatazka 
ugaritan. Tubacexeko 
greba izan da 
ospetsuena, baina 
gehiago egon dira.

kartasun sarea zabalduta. Horre-
la, Aiaraldeko Greba Batzorde-
ko mezuarekin bat egiten duen 
oinarri sendoa eraiki dute, ele-
mentu materialak azpimarratuta: 
enplegua, ongizatea eta zaintza. 

Horren isla argia izan zen aza-
roaren 21ean Urduñan egindako 
agerraldia, Somolsa enpresaren 
ekoizpena hartu zuen pabilioian. 
Ehunka lagunek 8 puntuko la-
rrialdiko programa aurkeztu zu-
ten 'SOS Aiaraldea' lemapean, 
eskualdearen defentsan funtsez-
ko gaiak aipatuta: kalitatezko en-
plegua, zerbitzu publikoak edota 
etxebizitza.
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2021a ez da urte xamurra izan ikuspegi sozioekono-
mikotik. Urte hasiera iluna izan zen zalantzarik gabe. 
Tubacex enpresak 129 langile kaleratzeko asmoa 
plazaratu zuen, Valvospain enpresak, bere jarduera-
rekin amaitu eta langile guztiontzako EEEa aurkeztu 
zuenean. Enplegu galeraren arriskua mahai gainean 
zegoen Tubos Reunidoseko langileen artean ere.

Eskualdearentzat traktoreak diren enpresek age-
rian utzi zuten argazkiari, gainera, pandemiak are 
gehiago zaildu duen merkataritza zein ostalaritza 
txikiaren egoera gehitu behar zitzaion. Pandemiak 
oinarrizkotzat azalarazitako sektoreetan ere, pre-
karietatea nagusi izan da eta lan baldintza duinak 
eskuratzea etengabeko borroka bihurtu da. Horren 
adibide garbia izan dira Berriak supermerkatuetako 
emakume langileak. Zerbitzu publikoetan ere mu-
rrizketa berriak ortzimugan. Kezka berezia sortarazi 
du Zabaleko Eskola publikoa ixteko egon daitekeen 
nahia.

Hainbeste laino ilunen artean, ordea, argi izpiak ere, 
argi izpi gorriak: Aiaraldeko langileriaren esnatze 
kolektiboa. Eskualde honetako langileriak memoria 
historikoa duelako,  ezagutzen duelako aurreko de-
sindustrializazio prozesuek eskualdean utzitako ar-
gazkia, mila borroketan ikasia eta hasia delako. As-
paldi ikusi gabeko mobilizazio jendetsuek zeharkatu 
dituzte eskualdeko kaleak; hainbat sektoreetako lan-
gileen artean bizi dugun elkartasunak, elkartasuna 
hizki larriz; borroka ezberdinen arteko sinergiak; 
langile klasearen ahalduntzeak; harrotasunak eta 

borrokaren emaitzak. Hori eta gehiago bizitzeko au-
kera izan dugu Aiaraldean; ez da gutxi, asko dela 
ere esango nuke. Guzti honen katalizadore izan den 
Aiaraldeko Greba Batzordearen lana txalotu gabe 
ezin geratu. Aiaraldeko eragile sozialek, sindikalek, 
autonomo txikiek nahiz norbanakoek elkarrekin es-
kualdearentzat etorkizun duin baten alde borrokan. 
Soilik konfluentziek eta elkarrekin egiten ditugun 
borrokek lortuko dutelako langileriaren indar eta 
potentzialitate guztia askatzea.

Badakigu heltzear den urte berrian kapitalak, enpre-
sa buru handiek eta haien zerbitzura dauden institu-
zioek pandemia, materialen horniketetako gabeziak 
zein bestelako aitzakiak baliatzen jarraituko dutela 
enplegua suntsitu eta langileen lan baldintzak kas-
kartzen jarraitzeko. Hasiak dira zenbait enpresetan 
ABEE berriak horretarako baliatzen (Tubacex, Me-
gatech, Inauxa...). Baina, langileok ez gaude prest 
dena gure kontura izateko, erronda hau beraiei or-
daintzea dagokie!

Aiaraldeak argi adierazi du ez dela makurtuko! Lan, 
bizi eta pentsio duinen alde lanean jarraituko du. 
Eskualdean datozen hilabeteetan borrokatu beha-
rreko lehentasunezko larrialdi puntuak edo alda-
rrikapenak ere adostu ditugu prozesu kolektiboan. 
Langile klasea osatzen dugun kolektibo, sektore eta 
gorputz ezberdinok bat eginda borrokarako gaitasu-
na badugula ikusi dugulako, borrokak merezi due-
la ikasi dugulako, jarrai dezagun bidea elkarrekin 
egiten!

Argi izpi
gorriak

Izaskun Garcia Bordagarai
LAB sindikatuko kidea

Zelako dilema

Rubi
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6,2 milioi
euroko zorra
pilatuta ogasunarekin

Urduñako Somolsa enpresak urte asko daramatza zerrendan agertzen, 2004. urtean itxi zutenetik. 

Aiaraldeko hiru enpresak eta enpresari batek 
6 milioi euro baino gehiago zor dizkiote oga-
sunari, Araba eta Bizkaiko Foru Aldundiek 
aurten plazaratutako zerrenden arabera. 

Aiaraldeko hiru enpresaren eta 
enpresari baten izenak agertzen 
dira Arabako eta Bizkaiko Foru 
Aldundiek aurtengo udan argi-
taratutako zordun handienen 
zerrendetan. Guztira 6,2 milioi 
euroko zorra pilatu dute lauren 
artean. 

BM&Alessio Investments 
Enpresa gehienek urteak dara-
matzate ogasunaren zerrende-
tan agertzen, baina BM&Alessio 
Investments SL aurten batu da, 
1.005.679,85 euroko zorrarekin. 
Duela 12 urte sortu zen, 3.016 
euroko kapital soziala dauka eta 
Saratxoko poligonoan kokatuta 
dago. Akzioen salerosketara de-
dikatzen da eta Eduardo Alessio 
Alves da administratzaile baka-
rra. 

Aurtengoa ez da enpresa hori 
zordunen zerrendan ager-
tzen den lehen aldia. 2016 eta 
2017 urteetan  ere egon zen, 
1.195.858,13 euroko zorra pila-
tuta. 

Ruben Bravo Gonzalez
Ruben Bravo Gonzalezek ur-
teak daramatza zerrendan ager-
tzen, eta geroz eta handiagoa 
da pilatzen ari zaion zorra: iaz 
1.665.912,27 euro zor zituen eta 
aurten, aldiz, 1.752.993,67.

Lau enpresa ditu Bravok: Iridy-
trio S.L, Platinorumba S.L, Acti-
vos por impuestos diferidos S.L 
eta Agricola Nini S.L. Lehen 
hirurek Laudion dute egoitza 
fiskala, Jose Mardones kaleko 

etxebizitza batean. Laugarrena, 
aldiz, Kantabriako Valdeolea 
herrian dago kokatua. Antzeko 
jarduna dute lau konpainiek: 
higiezinen eta aktiboen saleros-
keta.

Aiarako lantegia
Recuperación de Materiales 
Industriales S.A. enpresa iaz 
agertu zen estreinako aldiz 
Arabako Foru Aldundiaren ze-
rrendan. 1.090.509,96 euro zor 
zituen 2020an. Aurten, aldiz, 
1.123.409,52 euroko zorra du 
pilatuta.  

Murgan kokatua zegoen enpre-
sa hori eta 36 langile inguru zi-
tuen. Hartzekodunen lehiaketan 
dago orain, itxiera prozesuan. 

Urduñako lantegia
Urduñako Somolsa enpresak 
ere urte asko daramatza zerren-
dan agertzen. Geroz eta zor 
handiagoa du, errekarguak han-
ditzen direlako. Iaz 2.397.825,9 
euro zor zituen eta aurten, aldiz, 
2.425.556,28 euro. 

Dena dela, ez du diru hori inoiz 
itzuliko: 2004. urtean itxi zituen 
ateak eta ordainketak etenda 
ditu orduz geroztik. 

8 milioiko zorra pilatuta
Antzeko kasua da SPM del Mon-
te S.A-ren kasua. 2003. urtean 
likidatu zuten, eta enkantean 
atera zuten Urduñan zeukan 
1.411 metro karratuko pabilioi 
industriala. Orduz geroztik, en-
presa zorra pilatzen joan da, eta 
une honetan 8.228.656,53 euro 
eman beharko lizkioke ogasu-
nari. 

Saratxoko 
poligonoan 
kokatutako 
BM&Alessio 
Investments SL 
batu da zordunen 
zerrendetara. 

Urduñan lantegia 
zeukan SPM del 
Monte S.A enpresak, 
bere aldetik, 
8.228.656,53 
euroko zorra du 
pilatuta, mende 
hasieran likidatu 
baitzuten.

Aiarako 
Recuperación 
de Materiales 
Industriales enpresak 
1,12 milioi euroko 
zorra du pilatuta. 
Hartzekodunen 
lehiaketan dago. 

Testua: Txabi Alvarado Bañares
Argazkia: Aiaraldea.eus
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Floren Usia

2021. urtearen balorazioa egiteko unean ezin dezaket 
ahaztu pandemiak utzi dituen egoera oso gogorrak; 
eta, noski, ozen goraipatu osasungintzan eta zaintza 
lanetan aritu diren langileak. Emakumeak gehienak, 
eta horietako asko lan baldintza prekarioekin.

Hortik aurrera, gure eskualdean, Tubacexeko zu-
zendaritzaren aurrean langileek emandako erantzun 
bikainak urtea markatu du. Zuzendaritzak kalera-
tzeak eta lan baldintzak betirako kaskartu nahi izan 
zituen. 236 greba egun izan dira erantzun parega-
bea. 236 egun piketean lan zentroen aurrean. 236 
eguneko kemena.

Tubacexeko zuzendaritzak dena zuen alde. Lan 
erreforma bere alde. Babes politiko eta mediatikoa 
ere. Eusko Jaurlaritzaren jokaera benetan penaga-
rria izan da. Polizia automonomikoarena, zer esa-
nik ez. Eta hala ere, 8 hilabetetako elkartasun eta 
indarrari esker, kaleratu guztiak enpresara itzuli ahal 
izan dira.

Eta zer esan Aiaraldean sortu denari buruz. Gure es-
kualdea erabakigarria izan da Tubacexeko garaipe-
nean. Aiaraldeko enpresako batzordeak, elkarteak, 
dendariak, norbanakoak... denak izan dira prota-
gonistak. Gogoratu eta goraipatu behar udaberrian 
eginiko bi lanuzteak. Eskualde osoa gelditu zen, eta 
ez soilik Tubacexeko langileen alde, baizik eta es-
kualde osoaren etorkizunaren alde ere. Komunitate 
sentimendu paregabea sortu da. Aipamen berezia 
Aiaraldeko Greba Batzordeak eginiko eta egiten 

ari den lan bikainari. Urte konplikatu eta paregabe 
honek agerian utzi du eskualdean badagoela mus-
kulua. Prest gaudela etorriko diren erronkei aurre 
egiteko, ez direlako izango makalak. Ikusten ari gara 
sistema global, espekulatzaile eta kapitalistaren aur-
pegia: elektrizitatearen prezioa, lehengaien eskasia, 
iraganeko deslokalizazioen ondorioak... eta bitar-
tean, Arantza Tapiak zuzentzen duen Jaurlaritzako 
saila bere lagunak defendatzen, berriro. Benetan 
tamalgarria da gure herrian ez egotea inongo poli-
tika industrialik. Tapia eta bere taldea propaganda 
egitera eta enpresa handien mesedetako politiketara 
dedikatzen dira bakarrik. Industria sailak etorkizu-
neko erronkak (trantsizio ekolojikoa eta justua, ge-
nero diskriminazioa industrian, prekarietatea...) alde 
batera uzten dituzte,  enpresa handien jabeen erre-
zeten defendatzaile bihurtuta. Beti zama langile eta 
jende soilaren bizkarrean. Argi dut erasoak etorriko 
direla.

Bestalde, europar fondoetako milioien iruzurra 
daukagu. Izugarrizko kantitateak betikoentzat, eta 
horren truke pentsio eta lan erreforma. ELAtik argi 
daukagu murrizketak datozela eta prest egon behar 
garela horiek ekiditeko. Diru publiko ikaragarria 
enpresa handientzat eta prekarietatea langile klasea-
rentzat, gazteentzat eta gizartearen zati handienaren-
tzat. Gizarte eredu kapitalista honi aurre egin behar 
diogula uste dugu, eta benetan gurea dena defen-
datu: gure lanpostuak, lan baldintzak, eta aldaketa 
soziala. Eta uste dut Aiaraldean bagaudela bidea 
egiten, eta prest borrokarako.

Urte ahaztezinetik
etorkizuneko erronketarako prest

Itziar Larrazabal Gardeazabal
ELA sindikatuko kidea
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26 milioi 
euro
Aiaraldea berpizteko 
sozioekonomikoki
Bi urtez landu eta gero, Eusko Legebiltzarrak 
Aiaraldea suspertzeko plana adostu du. 
Sozioekonomian eragina izango du egitasmoak, 
baina eraginkorra izango da?

Testua: Aitor Aspuru Saez
Argazkiak: Aiaraldea.eus

Azaroaren amaieran Eusko Le-
gebiltzarra osatzen duten alderdi 
gehienek akordioa onartu zuten 
Aiaraldea suspertzeko planari be-
gira. Gehienez, 26 milioi euro bi-
deratuko dituzte horretarako, eta 
berehala egikaritu beharko dituzte 
zenbait inbertsio, hiru hilabetetan 
zehaztuko dituztenak.

Erakundeek ahalegin ekono-
mikoa egingo dutela argi dago. 
Handia edo txikia den eztabaida-
tu daiteke, baina dirua ekarriko 
dute eskualdera, hori ukaezina 

da. Ordea, borondatea nahikoa 
da eskualdea suspertzeko? Eta 
are gehiago, zer nolako eskualde 
mota egituratu nahi da? 

Egitasmoak bi urte behar izan ditu, 
pandemiak bete-betean jo bai-
tzuen, eta dozenaka eragile igaro 
dira batzordetik euren ekarpenak 
egiteko. Horiek guztiek, norberak 
bere ikuspuntutik, argia proiekta-
tu dute, baina distiraren artean ere 
zenbait itzal sumatu daiteke Eusko 
Legebiltzarreko planean. Hasteko, 
puntu garrantzitsu moduan, 10 mi-

lioi euro bideratuko dituzte indus-
triara. Ia bitartekoen erdia izango 
da hori, eta inbertituko dituzte bai 
lursailak eta eraikinak berreskura-
tzeko, zein eskualdeko enpresen 
jarduera modernizatzeko. Neurri 
horrek, ziurrenik, adostasun zaba-
lena piztu du. Izan ere, Aiaraldea 
historikoki eremu industriala da; 
baina, nahikoa da diru publikoko 
inbertsioa hori bermatzeko? 

Udako Tubacexeko grebak hori 
jarri du mahai gainean. Eusko 
Jaurlaritzak 2010etik 2021era 9 

Eskualdeko eragile ugarik hartu zuten hitza ponentziaren osaketa prozesuan. / Santxotena Museoa

milioi euro baino gehiagoko diru-
laguntzak eman dizkio enpresari, 
baina inolako irizpiderik ezarri 
gabe horretarako, ez lan-baldin-
tzen esparruan, ezta Aiaraldean 
jarraitzeko konpromisoa exijituta 
ere. 

Ondorioz, laguntzak mozkin pri-
batuetarako diru publikoko injek-
zio hutsa bilakatu daitezke, herrita-
rren ongizatean edo eskualdearen 
iraupenean eragin positiborik izan 
gabe. Finean, inbertsioak ez dira 
ezerren berme, ez badira gizarte 
eredu baten bila bideratzen. Alde-
rantziz, ondare publikoa esku pri-
batuetan geratzeko bidea izan dai-
tezke. Gauza bera aipatu daiteke 
abandonatutako lursail eta eraikin 
industrialen birgaitzean (LIDL en-

Eusko Legebiltzarrak 
26 milioi euroko 
inbertsioa egitea 
aurreikusi du 
Aiaraldean, eremu 
sozioekonomikoan 
eragiteko. Baina, 
zein neurritan utziko 
du epe luzerako 
aztarna egingo den 
gastuak?

presako biltegia azkena) baliatuko 
den diruarekin. Izan ere, espazio 
horietan egingo den jarduera ez 
bada zehazten, epe ertain edo lu-
zera sortzen den enplegua tokiko 
merkatari txikien kalterako izan 
daiteke, kalitatezko lanak sortu 
gabe, gainera.

Hortaz, 10 milioi horiek bereha-
lako emaitza positiboak utziko 
badituzte ere (jarduera ekono-
mikoa eragingo baitute), galdera 
da ea zer eskainiko duten lehen 
urteak igarota, inolako ikuspuntu 
estrategikorik ez badago. Alegia, 
klima-aldaketa eta, lehengaien 
eta energia iturrien agorpena ate 
joka ari diren bitartean, orain arte-
ko paradigman sakontzeak ez du 
irtenbiderik irekiko etorkizunera 
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begira. Hau da, ekonomia zirku-
larra, tokikotasuna, deshazkundea 
edota jasangarritasun ekologiko 
eta soziala ez bada hezurmamitzen 
inbertsioen bidez, urte gutxitan 26 
milioi euroko eragin zirraragarria 
lausotuko da aztarnarik utzi gabe 
eta tarte historiko laburrean oroi-
men urruna baino ez dira izango. 

Gauzak horrela, tokikotasuna ar-
datz duten proiektu apurrak mu-
gikortasunean zentratuta daude. 
Horiei 4 edo 5 milioi euro egotzi 
dizkio Eusko Legebiltzarrak. Ho-
rri esker, Nerbioiko parke lineala 
Arrankudiagaraino eta Urduña-
raino luzatuko da eta eskualde-
ko tren geltokietan hobekuntzak 
egingo dira irisgarritasun eta se-

Lehen sektoreari begira, ez da bermatu 
hiltegia irekiko denik Aiaraldean. Gehienez, 
horren bideragarritasuna aztertuko da 
Laudion eta Urduñan.

Tokikotasunean eragin argiena izango duen 
neurria izango da Nerbioiko parke lineala 
luzatzea Arrankudiagatik Urduñaraino, 
hainbat herri lotuta.

10 milioi euro bideratuko dira industriara, 
baina ez da zehaztu dirua jasoko duten 
enpresek baldintzak izango dituzten, enplegu 
duinak eskaintzea edo jarduera eskualdean 
mantentzea kasu. 

gurtasunean. Beste hitz batzuetan, 
gastu horren onura ekonomikoa 
izango ez bada ere, Aiaraldea era-
tzen lagunduko du, herriak irisga-
rriagoak eginda eta garraio eredu 
ekologikoei (txirrindulak kasu 
batean eta tren zerbitzua bestean) 
arnasa emanda.

Tokikotasunean oinarratzen diren 
bi atalek ez dute ezer berririk edo 
bereziki zehatzik proposatzen eta 
turismoan (upategien eta txakoli-
naren ibilbidea da gida lerroetako 
bat) eta historian eragingo dute.

Erdibidean, itxaropena eta etsi-
pena banatzen duen marra fina 
zapalduta, dago lehen sektorera 
begira aurreikusi den inbertsioa. 
Alde batetik, bi milioi eurorekin 
hornituko da lan ildoa, kopuru 
nabarmena dena. Bestetik, ez 
dago batere bermatuta diru ho-
rrek emaitza materialik emango 
duen. Izan ere, Laudioko udal 
hiltegiaren itxieraren ostean, toki-
ko ekoizleak umezurtz geratu dira 
eta kanpora joan beharra dute eu-
ren animaliak hiltzeko. Laudioko 
Udalak, esaterako, dirulaguntzak 
abiatu ditu garraio gastuei aurre 
egiteko, baina hiltegi berri bate-
kiko dauden bi erreferentziak oso 
anbiguoak dira Legebiltzarreko 
iniziatiban.

Zehazki, bi aipuek ez dute ziurta-
tzen azpiegitura hori irekiko denik 
berriro eskualdean eta bideraga-
rritasuna ikertzea baino ez dute 
aurreikusten. Lehenik eta behin, 
Laudioko instalazioak berriro 
abian jartzeko aukerarik dagoen 
baloratuko dute. Horrez gain, 
Urduñan beste hiltegi txiki baten 
ateak irekitzea posible den ikertu-
ko dute.

Nerbioiko parke linealean inbertsioak egingo dira Arrankudiagatik Urduñaraino luzatzeko.
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S.O.S. 
baserriak:
Laudioko hiltegiaren 
itxiera
2022rako, orain arte Laudioko hiltegia izandakoa 
historia hutsa izango da. Honen itxierak soka luzea 
ekarri du, eta Aiaraldeko lehen sektorea kinka la-
rrian geratu dela salatu dute baserritarrek.

Testua eta argazkiak: 
Aimar Gutierrez Bidarte

Ezinbestean, 2019ari begira jarri 
ditu 2021ak eskualdeko abel-
tzain, harakin eta herritarrak. 
Orduko hartan bezala, Laudio-
ko hiltegi publikoaren itxierak 
Aiaraldeko lehen sektorearen 
etorkizuna ilundu du. Oraingo 
honetan, ordea, are ilunagoa 
dirudi baserritarren geroa, eta 
urrunagoa aferaren konponbi-
dea.

2019ko itxiera
2019 hartan, Nerbioi ibaira iritsi 
zen odol isuri baten ondorioz 

azpiegituraren itxiera agindu 
zuen URA agentziak. Ordurako 
URAk berak hainbat errekeri-
mendu eginak zizkion udalari 
isuriak ekiditeko asmoz egin 
beharreko lan batzuen harira. 

Soka luzea ekarri zuen isuriak. 
Tartean, ustezko ingurumena-
ren aurkako delitu batengatik 
ikertuak izan ziren Laudioko 
bi alkate  (Ander Añibarro eta 
Natxo Urkixo) eta Emusan SL 
enpresa kudeatzaileko ardu-
raduna. Gaur gaurkoz zabalik 

dago oraindik prozedura judi-
zial hori.

Behin betiko itxiera zirudien 
arren, hilabete gutxira martxan 
zen berriro udal zerbitzua, base-
rritarren mobilizazioen eraginez 
hein handi batean. Zabaltzeko, 
200.000 euroko inbertsioa egin 
behar izan zen behin behineko 
neurriak hartzeko helburuare-
kin. Horrekin batera, 2018an 
onartutako 480.000 euroko 
proiektu bat geratu zen gauza-
tzeke. Proiektu horrek araztegi 

1968an inauguratu zen Laudioko hiltegia.

txiki bat edota odola egosteko 
sistema bat hartzen zituen bere 
baitan, besteak beste; ordura 
arteko arazoak konpontzeko 
nahikoa.

Zaharrak berri
2021ean berriro errepikatu dira 
duela bi urteko gertakariak. 
Uztailaren 2an itxi zituen ateak 
Laudioko hiltegi publikoak, era 
kautelarrean, udal teknikariek 
kudeaketan hainbat irregularta-
sun antzeman ondoren. Aurkez-
tutako argudioen artean, putzu 
septikoa lohiz betetzea, odola 
xurgatzeko bonba hautsi bat 
edota legez kanpo larre batzue-
tan zabaldutako hondakinak ja-
rri zituen udalak mahai gainean. 
Administrazio publikoaren us-

Emusan SL enpresa-
rekin zuen kontratua 
deuseztatzea erabaki 
zuen udal gobernuak 
irailean.  
Hilabete berandua-
go, tokiko gobernuak 
zerbitzua berriro 
abian ez jartzea era-
baki zuen, hau man-
tentzeko beharrezkoak 
diren baldintzak 
betetzen ez zirela 
ulertuta.

tez, hiltegiaren kudeatzailea ez 
zen lizitazioan zehaztutako bal-
dintzak betetzen ari.

Argudioen dantza irailera arte 
luzatu zen. Hasieran lizitazioan 
jasotakoa ez betetzea lepora-
tu zion udalak kudeatzaileari. 
Honek, simaurra ongarri gisa 
erabiltzea errege dekretu ba-
tek arautzen duela defendatu 
zuen. Gainera, teknikariek an-
tzemandako gainerako hutsegi-
teak 2019an ezarritako neurrien 
behin-behinekotasunak era-
gindakoak zirela azaldu zuen. 
Udal Gobernuak azpiegitura 
defizitarioa zela atera zuen ar-
gitara eta, egun batetik bestera, 
2018an zehaztutako 480.000 eu-
roko proiektua nahikoa ez, eta 



// mugarriak175Sozioekonomia

900.000 euroko inbertsioa bila-
katu zen hilabete gutxiren bu-
ruan. Gastu horrek bideraezina 
egiten zuen, udalaren hitzetan, 
hiltegiaren azpiegitura. Base-
rritarrak eta oposizioak arrazoi 
politikoak ikusi dituzte tokiko 
erakundeak baliatutako argudio 
teknikoen atzean, eta azpiegitu-
raren etorkizunarekin 2019an 
hartutako konpromisoa ez be-
tetzea leporatu zioten tokiko 
gobernuari. Testuinguru nahasi 
horretan, Emusan SL enpresare-
kin zuen kontratua deuseztatzea 
erabaki zuen Ander Añibarro-
ren gobernuak irailean. 

Hilabete beranduago, tokiko go-
bernuak zerbitzua berriro abian 

ez jartzea erabaki zuen behin 
betiko, hau mantentzeko beha-
rrezkoak diren baldintzak bete-
tzen ez zirela ulertuta, eta eten 
egin zuen irailean berritu behar 
zen kontratuaren lizitazioa, baita 
udan iragarritako kudeaketa bal-
dintza berrien osaketa prozesua 
ere. Hiltegiaren itxierak eragin-
dako kalteak arintzeko asmoz, 
dirulaguntza  bat jarriko du 
abian udalak 2022an, abeltzai-
nek beste hiltegi batera eginda-
ko bidaien gastuak kubritzeko. 
Baserritar ugari neurriaren kon-
tra azaldu ziren lehen unetik.

S.O.S. Baserriak
Hilabete guzti hauetan baserri-
tar eta harakinak ez dira besoak 

gurutzaturik geratu. Lehen sek-
torea da, hain zuzen ere, hilte-
giaren itxierak gehien kaltetuta-
koa, eta behin baino gehiagotan 
salatu duten bezala, egoera 
honen luzatzeak ekoizle asko-
ren desagerpena ekar dezake. 
2019an mobilizazioak eta base-
rri mundutik egindako presioa 
ezinbestekoa izan ziren hiltegia 
berriro ere funtzionamenduan 
jartzeko. Horretaz jakitun, hilte-
gia kautelarki itxi bezain laster 
hasi ziren berriz mobilizazioe-
kin, eta hainbat ekimen egin 
zituzten uztailean eta abuztuan. 
Ikasturte berriarekin batera 
urrats kualitatibo berria eman 
zuten: 'Hiltegia ez itxi' plata-
forman antolatu ziren. Iragan 

Itxieraren aurretik, hilean 70 harakinen 
beharrak asetzen zituen azpiegiturak, eta 
Laudioko kontsumitzaileen %40ak bertan 
ekoiztutako haragia kontsumitzen zuen.

irailaren 21ean eman zuten so-
rreraren berri, Laudioko Aldai 
Plazan egindako prentsaurreko 
jendetsuan: “Plataforma hau 
Laudioko hiltegiaren zerbitzua 
lehen baino lehen berrezartzea-
ren beharrizana ikusi eta de-
fendatzen dugulako sortzen da. 
Zerbitzu hau ezinbesteko tresna 
da lehen sektorea defendatzeko, 
baita bertako merkataritza ba-
besteko ere”.

Hiru hilabete hauetan, ordea, 
udalak entzungor egin die 
abeltzainen eskaerei. Horien 
artean, hiltegia ekoizleek pro-
pioki sortutako elkarte batek 
behin behinean kudeatzeko au-
kera zegoen. Ander Añibarrok 
berak azaldu zuen proposa-
men hori legez kanpokoa zela. 
 
50 urteko historia
1968an inauguratu zen Lau-
dioko hiltegia. Orduko hartan 
bertan zeuden langile apurrek 
Laudioko abeltzainen abereak 
sakrifikatu eta harategietatik 
banatzen zituzten, burokra-
zia eta mantenua udalaren 
esku utzita. Laudioko ekoiz-
leei eskaintzen zien zerbitzua 
soilik. Horrela funtzionatu 
zuen XXI. mendea hasi arte. 
2000. urtean sakrifizio kopurua 
asko jaitsi egin zen, herrian mer-
katal zentro handiak agertzen 
hasiak baitziren. Urte hartan 
sartu zen Emusan SL enpresa 
hiltegian lanera. 

Hasieran udal langileak ardu-
ratzen ziren administrazio la-
nez oraindik, baina hurrengo 
kontratuetan hauen ardura ere 
Emusanen esku geratu zen. 
2009an hasi ziren lehendabi-

Irailean ‘Hiltegia Ez Itxi’ plataforma aurkeztu zuten Aiaraldeko baserritarrek azpiegituraren defentsan.

zikoz Laudioko abereak ez 
ezik, Aiaraldeko gainerako 
herrietako abereak jasotzen. 
Aldaketa horrekin hilean 3-4 
tona haragi fakturatzetik 11-
12 fakturatzera igaro ziren. 
2012an inbertsio handi bat 
egin behar izan zen zerbitzua 
mantentzeko, baina horri esker 
Aiaraldetik kanpoko edozein 
ekoizlek ere abereak Laudio-
ra eramateko aukera zuen. 
13 langile izatera pasa ziren 
halako batean, hilean 70 ha-
rakinen beharrak asetzeko. 
Itxieraren aurretik Laudioko 
kontsumitzaileen %40ak herriko 
hiltegian ekoiztutako haragia 
kontsumitzen zuen.

Eusko Legebiltzarrak berriki 
onartu du Aiaraldea ekono-
mikoki suspertzeko plan so-
zioekonomikoa, eta 24 eta 26 
milioi euro artean bideratuko 
dira horretarako. Zero kilome-
troaren eta ekonomia zirkula-
rraren aldeko apustua egiten 
du txostenak. Gainera, 2 milioi 
euroko inbertsioa aurreikusten 
du txostenak eskualdeko lehen 
sektorean. Ikusteke dago bertan 
jasotako ondorioek nola egingo 
duten bat tokiko erakundeetan 
hartutako erabakiekin. Bien bi-
tartean, Aiaraldeko baserriek 
kinka larrian jarraituko dute, 
nola edo hala bizirautera kon-
denatuak.
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Etenik
gabeko
odolustea

Amurrion jazotako lan heriotza salatzeko mobilizazioa, 2021eko urrian.

Garraiolari bat Orozkon eta eraikuntza enpresa 
bateko langilea Amurrion izan dira 2021ean 
Aiaraldea astindu duten lan heriotzak. 2020an 
zazpi izan ziren lanean bizia galdu zuten langileak.

Testua eta argazkia: 
Aimar Gutierrez Bidarte

Bi lan heriotza bizkarrean itxi du 
urtea Aiaraldeak. Beste urte batez 
ezinezkoa izan da odolustea gel-
ditu eta kontagailua zeroan uztea. 
Euskal Herriko zazpi probintzie-
tan 59 izan dira bizia euren lan-
postuan utzi duten langileak. 

Lan heriotza Orozkon
Ekainaren 9an jazo zen urteko 
lehen lan heriotza Aiaraldean. 
Oiartzungo Transportes Gexako 
47 urteko garraiolari bat hil zen  
Orozkoko gasolindegian gertatu-
tako lan-istripu baten ondorioz. 

Langilea larriki zauriturik eraman 
zuten ospitalera. Bertan zendu zen. 
Osalanetik adierazi zutenez, di-
mentsio handiko beira piezak 
eusteko egituraren barruan ha-
rrapatuta geratu zen garraiolaria. 
Lankide batek aurkitu zuen zau-
ritutako gizonezkoa. Hasieran 
Laudioko Guardian lantegiko 
materiala garraiatzen zuela za-
baldu bazen ere, Gexa enpresak 
berak ezeztatu zuen informazioa. 
Frantzian kargatutako materiala 
Asturiasera garraiatzen ari zen 
langilea, eta geldialdia egin zuen 

Orozkon. Hala eta guztiz ere, 
Guardianeko Enpresa Batzor-
deak oharra plazaratu zuen gerta-
tutakoa salatzeko, Gexarena baita 
lantegiko ohiko garraio zerbitzua. 
Batzordeko kideek duela bi urte 
antzeko gertakari bat jazo zela 
gogorarazi zuten; orduko hartan, 
zorionez, ez zen hildakorik egon.

Orozkoko lan heriotzak 
mahai-gainean jarri zituen, beste 
behin ere, garraiolarien lan-bal-
dintza prekarioak. 2020an gutxie-
nez 11 izan ziren Euskal Herrian 

zendutako kamioilariak. Izan ere, 
lan karga handiei, lan ordu luzeei 
eta erregularizazio faltari aurre 
egin behar diete, besteak beste, 
sektore honetako beharginek. 
Horrela salatu zuten Guardiane-
ko Enpresa Batzordeko kideek: 
“Lan kargak jasanezinak dira eta 
lan-egunak amaigabeak. Hitzar-
men sektoriala eta prebentzio 
araudiak urratzen dira, eta zuzen-
daritzak beste alde batera begira-
tzen du sistematikoki”.
 
Lan heriotza Amurrion
Urriaren 15ean 54 urteko lan-
gile bat aldamio batetik erori 
zen, Amurrioko Goiena kaleko 
etxebizitza bateko obra batean. 
Segurtasun mekanismoek huts 
egin eta bizia galdu zuen bertan. 

Aurten, Ernai Gazte 
Antolakundeko kide 
bat epaitu egin dute 
2019an Tubacexen 
jazotako lan heriotza 
salatzeko ekintza bat 
burutzea leporatuta. 
Gazteek lantegiko 
horman pintura 
gorria isuriz salatu 
zuten gertaera.

Hildakoa Amurrioko bizilaguna 
zen, herriko eraikuntza enpresa 
txiki bateko langile autonomoa.

Mobilizatzeko deia
Aiaraldeko Greba Batzordeak 
eta Euskal Herriko gehiengo sin-
dikalak hainbat mobilizazio egin 
dituzte aurten lan-istripuen izaera 
estrukturala salatu eta langileen 
bizitzak defendatzeko neurriak 
eskatzeko. Aurten ere, Ernai Gaz-
te Antolakundeko kide bat epaitu 
egin dute 2019an Tubacexen ja-
zotako lan heriotza salatzeko ekin-
tza bat burutzea leporatuta. Urte 
hartan bi langilek galdu zuten 
bizia tutu enpresan, eta gazteek 
lantegiko horman pintura gorria 
isuriz eta sarreran kateatuz salatu 
zituzten bi lan heriotza horiek.

Sozioekonomia
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%37,5eko jaitsiera
aurtengo txakolin uztan

Uztaren kalitatea oso ona izango dela aurreikusi dute ekoizleek. / Aiaraldea.eus

Hala ere, aurtengo mahatsarekin egindako txakolinaren kalitatea 
oso ona izango dela uste dute Arabako Txakolina jatorri-deiturako 
kideek.

Testua: Txabi Alvarado Bañares
Argazkia: Aiaraldea.eus

Barrenak irakiten

Eider Garcia
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Azken hilabeteetako aurreikuspen okerrak 
bete dira Aiaraldeko txakolindegietan. Bil-
ketaren %98 egina daukate dagoeneko, eta 
jaitsiera nabarmena izan da eskuratutako 
mahats kopuruan, iaz baino %37,5 gutxia-
go bildu baitute, 449.319 kilo guztira. Ara-
bako Txakolinako kideek gogorarazi dute 
2020an 718.454 kilo jaso zituztela, eta kali-
tate aldetik ere “aparteko uzta” izan zela. 
Hala ere, kontuan hartu behar da iazkoa 
jatorrizko izendapenak inoiz jasotako uzta 
handiena izan zela. Jaitsiera, beraz, logikoa 
izan daiteke puntu batera arte. 

Kalitatea, "oso ona"
Gauzak hala, aurtengo jaitsiera “garran-
tzitsua” izan dela nabarmendu dute jato-
rrizko izendapeneko arduradunek, baina 
kalitatea oso ona izango dela aurreikusi 
dute. Urtarrilean egingo dituzte lehen au-

rre-dastatzeak, eta EHUko Zentzumen La-
borategira eramango dituzte gero laginak, 
kalifikazio ofiziala eskuratzeko. 

Hala ere, uzta-jasotzea baldintza onetan 
gauzatu ahal izan dute ekoizleek, urrian 
eurite bakan batzuk egon arren. Gauzak 
hala, inausketa faserako “motorrak bero-
tzeari” ekin diote, mahastiak prest uzteko 
datorren urterako.

Iazkoa izan zen Arabako Txakolina 
jatorrizko izendapenak inoiz jasotako 
uztarik handiena. Aurtengo jaitsiera, 
beraz, logikoa izan daiteke puntu 
batera arte.

Sozioekonomia
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Erronkaz betetako garaia
COVID-19aren pandemiak agerian utzi du kultura oinarriz-
ko beharrizana dela eta sektorearen gaineko hausnarketa 
sakona dagoela egiteke, etorkizuneko erronkei heldu ahal 
izateko.  Horretan ari dira, besteak beste, Laudioko Kultur-
lab 01 ekimenaren sustatzaileak. Irudian, udan egin zuten 
aurkezpena. Argazkia: Aiaraldea.eus 
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Urte mugitua
kulturaren esparruan

Pandemia dela eta kultura geldirik egon dela esan da maiz. Baina Aiaraldean gertakari 
esanguratsu ugari egon dira aurten esparru horretan. 

Hainbat ekimen egin dituzte Lau-
dioko zenbait kultur elkartek udalaren 

partetik jasotako trabak salatzeko. 
Apirilean kultur ekimena egin zuten 
parkean. Uztailean, aldiz, sortzaileen 

azoka antolatu zuten. 

Laudioko kultura,
"alerta gorrian"

Apirilean bisitatu zuen Kutxa Bira ekimenak 
Aiaraldea. Ekitaldia egin zuten Laudioko Aldai 

plazan, Argentinatik abiatutako egitasmo ibiltariari 
ongietorria egiteko. Biharamunean Arrankudiagara 

mugitu zen kutxa. 

Apirila

Kutxa Biraren
bisita Aiaraldera

 
Txani Rodriguezek jaso du Euskadi Literatura 

Saria Los últimos románticos eleberriari esker, gaztele-
razko kategorian.

Euskadi Literatura Saria,
Txani Rodriguezentzat

Urduña hautatu zuen Espainiako J. R. R. Tolkien 
Elkarteak Estelcon topaketa antolatzeko. 200 lagun 

baino gehiago bertaratu ziren bost egunez luzatu zen 
ekimenaz gozatzera. Eraztunen Jauna trilogiaren 
egileari buruzko hamaika ekintza egin zituzten. 

Hobbitek Eskualdea 
konkistatu zutenekoa

Azaroa

Hitzarmena adostu dute Artziniega Museoaren 
biziraupena bermatzeko Arabako Foru Aldundiaren 
Kultura Sailaren, Artziniegako Udalaren eta Artea El-
kartearen artean. Datorren urteko urtarrilean jarriko 

dute indarrean. 

Hitzarmena adostu dute 
Artziniega Museoarentzat

Urria

Orozkorock jaialdia ezin izan da formatu handian 
antolatu. Horren ordez, kontzertu maratoia eskaini 
zuten antolatzaileek udan zehar, Txopera parkean. 
The Riff Truckers, The Pushermen, Mocker’s eta 

Travellin Brothers taldeek jo zuten.

Orozkorock jaialdia, 
formatu berezian

Uztaila
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Aiaraldea eta 
aiaraldearrak

pantailaren bi 
aldeetan

Érase una vez en 
Euskadi

Armugan

Erase una vez en Euskadi filma-
ren grabaketan parte hartu zuen 
Leire Oruetak. Urriaren amaieran 
iritsi zen zine-aretoetara 1980ko 
hamarkadako Euskal Herrian gi-
rotutako filma. Pelikularen arte 
departamentuan egon zen gazte 
laudioarra. Bere lehengo esperien-
tzia izan zen lan horretan, baina ez 
bakarra. Modelo 77 filmean ere 
lan egin du, eta Bird Box filmaren 
spin-off-aren ekoizpenean murgil-
duta dago orain. 

2019. urtean grabatu zuten Iñigo 
Martinez protagonista duen Ar-
mugan filma, baina aurten estrei-
natu da, eta hainbat sari jaso ditu 
zinema jaialdietan. Ezohiko per-
tsonaia hezur-haragitzen du Mar-
tinezek ikus-entzunezkoan: herri-
tarrei heriotzara arteko prozesuan 
laguntzen dien pertsona batena.
Une honetan, Filmin plataforman 
ikusi daiteke pelikula. Martinezek 
aurreratu duenez, laster iritsiko da 
Euskal Herriko aretoetara.

 Los días que 
(nunca) fueron

Kevin Iglesias zinemagile amu-
rrioarrak zuzendu du Los días 
que (nunca) fueron animaziozko 
film laburra, Pedro Riverorekin 
batera. Zinemaldian, Zinebin eta 
Sitgeseko jaialdian proiektatu da 
pelikula, eta Filmimen zein ETB 
1 eta 2 kateetan ere eskainiko  
dute. Fermin Muguruza musi-
kari eta zinemagilea arduratu da 
pertsonaietako bati ahotsa jar-
tzeaz, ikus-entzunezkoaren eus-
karazko bertsioan. 

Aiaraldea hainbat aldiz agertu da aurten pantaila handi 
zein txikian, hainbat zinemagile bertaratu baitira bailarara 
euren proiektuak grabatzera. Eskualdeko sortzaileak ere ez 
dira geldirik egon, eta lan ugari plazaratu dituzte aurten, 

sari ugari lortuz hainbat kasutan. 

Asko falta da?

Asko falta da? film laburra graba-
tu du aurten Ane Cuesta Morgek. 
Ikus-entzunezko ikasketak bu-
katzen ari da gazte zolloarra, eta 
bere klasekide batzuekin osatu du 
proiektua. Zenbait aktore ospetsu 
agertzen dira pelikulan. Bortxa-
keta baten istorioa kontatzen du, 
bizipen erreal batzuetatik abiatuta. 
Azkar grabatu zuten ikus-entzu-
nezkoa, klaseko lan bat zelako, 
baina diru bilketa abiatu zuten 
gero, emaitza hobetzea helburu. 

Daniel|a|

Mikel Ayllon idazle laudioarra 
dago Gazteak plazaratutako Da-
niel|a| proiektu transmediaren 
atzean. 6 atalez osatutako websail 
bat da egitasmoaren funtsa, eta 
podcast bat eta webgune bat ditu 
osagarri. Aiaraldea Ekintzen Fak-
torian grabatu zen azken atalean 
agertzen den kontzertua. Ayllonek 
iaz argitaratutako Zoriontsuak iza-
tea aukeratu genuen ipuin-liburu-
ko azken kontakizuna du abiapun-
tu ikus-entzunezkoak. 

Polvo somos

Ibilbide oparoa izan du Esti Urre-
solaren Polvo somos film laburrak. 
Zinebi  jaialdiaren 62. edizioan es-
treinatu zen pelikula, eta bi  sari 
jaso zituen bertan. Gasteizko Cor-
tada jaialdian, aldiz, Arabako film 
labur onena gisa hautatu zuten, eta 
pelikula motz onena izan zen Eus-
kal Zinemaren astean. Zilarrezko 
bi biznaga jaso zituen Malagako 
Jaialdian, eta Goya sarietako hau-
taketa fasera igaro zen, azkenean 
izendapena lortu ez duen arren. 
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Urte oparoa
Aiaraldeko idazle eta 
literaturazaleentzat

Yo también quise ser 
como Ana y Mía

Kultura

El norte 
pide paso

Egilea: Kepa Sojo
Argitaletxea: Editorial UOC

Zinemagile gisa ezaguna den 
arren, historialaria da formazioz 
Kepa Sojo laudioarra eta hain-
bat liburu plazaratu ditu. Aurten 
argitaratu du azkena: El norte 
pide paso, 50 películas esenciales 
para entender el cine escandinavo. 
Izenburuak dioen bezala, zinema  
eskandinaviarraren oinarrizko pe-
likulak ditu hizpide Sojoren lanak. 
Kopenhagen-ko eta Stockholme-
ko filmategiak bisitatu zituen lau-
dioarrak liburua idazteko.  

Anorexia zein bulimiarekin due-
la  13 urte izandako bizipen per-
tsonalak eleberri grafiko batean 
plazaratu ditu Leire Martin Curto 
ilustratzaile amurrioarrak. Ilus-
trazioak eta testua uztartu ditu bi 
gaitz horiei buruz hitz egiteko. 
Liburua 2017an egin zuen arren,  
aurten izan du argitaratzeko au-
kera, Zenith argitaletxearekin. 
Hainbat liburu-dendatan edota 
Interneteko plataformetan eskura-
tu daiteke lana. 

Egilea: Leire Martin Curto
Argitaletxea: Zenith

Urduña Bizkaiko 
Memphis

Urduñako musika mugimendu 
aberatsari buruzko dokumentala 
osatu du Roberto Cuesta zine-
magileak. Youtuben dago ikusgai 
osorik. 

Life in the XXI 
century

Iosu Vaquerizo zinemagile lau-
dioarrak (egun Oslon bizi dena) 
zuzendutako film hau saritua izan 
da zinema jaialdietan. 

Bizi-txarra
Laudion grabatu zituzten websail 
honetako hainbat eszena, eta Ada 
Kusmierz laudioarrak parte hartu 
zuen ikus-entzunezkoaren ekoiz-
penean. 

El himno 
mundial

Okondon grabatu zituzten film 
luze honetako hainbat eszena, adi-
nekoen zentroa "ospitale apokalip-
tiko" bilakatuta. 

Camila Hunck
Artziniega Museoan grabatu dute 
Camila Hunck, Ramon Barea eta 
Leire Orbe aktoreekin. Maquisen 
eta Neanderthalen historiak ba-
tzen ditu filma laburrak. 

Noiz utziko dio 
euria egiteari

Guillermo Ordasek zuzendutako 
ikus-entzunezkoa, Piszifaktoriaren 
(Mikel Ayllon, Igor Arzuaga) kale-
ko ikuskizunean oinarrituta.

Los últimos
románticos

Egilea: Txani Rodriguez
Argitaletxea: Seix Barral

Dudarik gabe, Txani Rodrigue-
zen urtea izan da 2021a. Los últi-
mos románticos eleberria bilakatu 
da idazle laudioarraren lanik arra-
kastatsuena. Euskadi Literatura 
Saria irabazi du, hainbat hizkun-
tzetara itzuli dute eta pantaila han-
dira egokitua izateko prozesuan 
dago (Ane filmaren arduradunak 
ari dira horretan). Laudion dago 
girotua nobela, eta desindustria-
lizazioa bezalako gaiak jorratzen 
ditu. 
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Txani Rodriguezek sekulako arrakasta 
lortu du aurten, Euskadi Literatura 

Saria jaso baitu. Horrez gain, Aiaraldeko 
bizilagunek idatzitako hainbat liburu utzi 

ditu 2021ak, autoekoiztuak gehienak. 
Jugatx Jiashang Larrakoetxea Gorostidi 
gazte laudioarrak, bere aldetik, Ikastolen 
Elkarteak antolatutako komiki lehiaketa 

irabazi du. 

Música en el corazón

El agente extranjero

Jon Ander Martinez de Murguia-
ren lehen argitalpena da Música 
en el corazón. Musikak "bizitza 
salbatu" ziola uste du gazte amu-
rrioarrak, eta hori izan du hizpide. 

Los Granizo y otros 
bandidos del Gorbea

Egilea: Aketza Merino
Argitaletxea: Txertoa

Orozkon eta Aiaraldean XIX. 
mendean barrena aritutako bi-
delapurren errealitatea azaleratu 
du Aketza Merinok bere liburu 
berrian: Los Granizo y otros ban-
didos del Gorbea. Granizo talde 
ezagunaren kasuari jarraiki, bi-
delapurren mitoaren atzean da-
goena ikertu du historialari amu-
rrioarrak. Hainbat dokumentu 
aztertu ditu horretarako, Granizo 
taldearen aurkako epaiketarenak, 
besteak beste.  

Egilea:
Jon Ander Martinez de Murguia

Argitaletxea:
ExLibric

Suspentsea eta politika uztartu 
ditu Amado Gomez Ugartek bere 
azken eleberrian. Protagonistak 
egunkari batean lan egiten du, 
eta kaleratu egingo dute heda-
bidearen atzean eskuin muturra 
dagoela deskubritzen duenean. 
Gauzak hala, plan bat garatuko 
du bere nagusien eta egunkariko 
akziodunen aurka. "Faxistek ez 
dute liburu hau gogoko izango", 
ziurtatu zuen idazle laudioarrak 
elkarrizketa batean. 

Egilea:
Amado Gomez Ugarte

Argitaletxea:
Amarante

Mercurio el 
negociador

Verita
primaris

XVIII. mendean girotu du David 
Sanchez amurrioarrak bere biga-
rren liburua. Trilogia baten lehen 
atala da. 

Una deuda 
inesperada

Egilea: Jose Manuel Toscano
Argitaletxea: Uno Editorial

Hiru kontakizun bildu ditu Jose 
Manuel Toscano urduñarrak 
bere lehen liburuan, gai bera ar-
datz hartuta. 

Egilea: David Sanchez
Argitaletxea: Autografia

Distopia batean girotuta dago Sara 
Cabrera laudioarraren lehen ele-
berria, baina egungo errealitatea-
rekiko antzekotasunekin. 

Egilea: Sara Cabrera Vázquez
Argitaletxea: Autoekoizpena

Esencias de mí

Kandinga lehoia

Ana Basterra laudioarrak urteak 
daramatza idazten, baina orain 
arte ez da animatu ezer argitara-
tzen. Bere bizitzako hainbat unetan 
idatzitakoak bildu ditu liburuan. 

Cocktail de vida
Egilea: 

Maite Garcia Riobo
Argitaletxea:

 Autoekoizpena

Bizitzak aurrean jarri dizkion 
oztopoei nola aurre egin dien 
kontatu du Maite Garcia Riobo 
urduñarrak Cocktail de vida libu-
ruan. 

Egilea:
Ana Basterra Marcuartu

Argitaletxea:
Círculo Rojo

Boniface Ofogoren Kandinga 
lehoia liburua hainbat hizkuntza-
tara itzuli da, eta euskaraz plaza-
ratu du aurten Pamiela argitale-
txeak. Bere herriko (Kamerun) 
kontakizun tradizional bat berres-
kuratu du Laudion bizi den ipuin 
kontalariak, Elisa Arguileren ilus-
trazioen laguntzarekin. 

Egilea:
Boniface Ofogo
Argitaletxea:

Pamiela

Perretxiko

Enrique Arberasen lan berria da 
Perretxiko, el oro blanco de los 
vascos. Urduñako zizaren nondik 
norakoak ikertu ditu biologoak.

Egilea:
Enrique Arberas

Argitaletxea:
Autoekoiztua
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Hamaika 
disko eta kanta

Aiaraldeko 2021eko
soinu bandan

...Hiltzea zor

Uda hasieran plazaratu zuen Zutik 
taldeak bere lehen lana: ...Hiltzea 
zor. Urduñako Konjuntibitis estu-
dioan egin zituzten grabaketa eta 
nahasketak, Jabi Palaciosen esku-
tik. Diskoaren azala, aldiz, Dani 
Cabrera artista laudioarrak osatu 
du. Zortzi abestiko bilduma osatu 
du Aiaraldeko laukoteak, punk 
eta hardcore doinuak kutsu poli-
tiko zein sozialeko letrekin uztar-
tuta. Pandemia dela eta, ezin izan 
dute aurkezpen kontzertu askorik 
egin, baina entsegu lokalean sartu-
ta dabiltza jo ta su, abesti berriak 
konponsatzen. 

Egilea:
Zutik taldea

Zigilua:
Autoekoizpena

La Muse oubliée 

Martxoan aurkeztu zuen Anto-
nio Oyarzabalek bere lan berria. 
Emakume konposatzaileek azken 
mendeetan pianorako idatzitako 
“harribitxiak” bildu ditu musikari 
laudioarrak bilduman, euren lana 
ezagutzera eman eta balioan jar-
tzeko asmoz. Oso harrera beroa 
izan du proiektuak. Laudioarra-
ren lana urteko 5 disko onenen 
artean dago, Estatu Batuetako 
Fanfare Magazine aldizkariaren 
arabera. BBC Classical, The Ob-
server, The Guardian edota Clas-
sicfm hedabide ingelesek ere go-
raipatu dute grabaketa. 

Egilea:
Antonio Oyarzabal

Zigilua:
Ibs Classical

Gelditu da denbora

Mr. Pongo taldearen errautsetaik 
sortu zen Kaserna taldea iaz, eta 
aurten plazaratu du lehen diskoa: 
Gelditu da denbora. Iker Arana 
urduñarrak jotzen du kitarra tal-
dean. Gainontzeko taldekideak 
Bizkaiko beste udalerri batzueta-
koak dira. Doinu aldetik, anizta-
suna da taldearen ezaugarrietako 
bat. Rock erritmoak dituzte abia-
puntu, baina bestelako estiloak 
ere uztartzen dituzte kantuetan, 
hip hopa, reggaea, funka edo 
elektronika kasu. Letrei dagokio-
nez, gai sozial zein politikoak jo-
rratu dituzte diskoko abestietan. 

Egilea:
Kaserna
Zigilua:
Taupaka

Kontzertu zirkuituak oso geldirik egon dira aurten, COVID-19aren 
pandemia dela eta. Gauzak hala, entsegu lokalean sartuta igaro 
dute urtea eskualdeko hainbat musika taldek, sorkuntza lanetan. 
Hainbat disko eta single aurkeztu dituzte horrela. 

Hauxe da!

Nerea Quincoces Ochoa artzinie-
garrak sortu zuen Kuttune taldea 
pandemia hasi baino lehen, bes-
te hainbat musikarirekin batera. 
Urte hasieran abiatu zuten diskoa 
grabatzeko diru-bilketa kanpaina, 
eta udazkenean plazaratu dute 
emaitza: Hauxe da! diskoa. Mu-
sika tradizionala jorratzen dute 
lanean eta ikerketa lan sakona 
egin dute horretarako.  Iberiar 
Penintsulako kantak bildu dituzte, 
Euskal Herrikoak batez ere, bes-
te folklore batzuekin uztartzeko. 
Perkusioak egiteaz arduratu da 
Quincoces. 

Egilea:
Kuttune
Zigilua:

Autoekoizpena

KSMS

Bost abestiko EP laburra plaza-
ratu dute Ziztada eta Rlantzek, 
KSMS izenekoa. Orain arte jo-
rratutako bidetik aldendu da bi-
kotea, bestelako musika estiloak 
uztartzeko: lo-fi, reggae edota 
R&B, besteak beste. Letretan ere 
eman dute saltoa, gai pertsonala-
goak jorratzera pasatzeko. Egun 
hotzak lanarekin hasi zuen ibilbi-
dea musika ekoizle amurrioarrak 
eta abeslari bilbotarrak osatutako 
bikoteak. Azken argiak diskoa 
plazaratu zuten gero, eta beste 
hainbat errekopilazio eta kolabo-
razio ere egin dituzte.

Egilea:
Ziztada & Rlantz

Zigilua:
Taupaka

Redención

Hamar urte baino gehiago dara-
matza Jokin Arias amurrioarrak 
'Perdido entre ilusiones' izen artis-
tikoarekin jotzen. 2014an plazara-
tu zuen lehen diskoa, eta sei urte 
beranduago osatu du bigarrena. 
Hainbat herrikideren laguntza 
izan du grabaketan: Ander Tejeri-
nak pianoa jo du, Asier Ibarluzeak 
baxua eta Garazi Dorronsorok sa-
rrerako ahotsa. Lan garrantzitsua 
da honakoa musikari amurrioarra-
rentzat, "etapa bat ixteko" baliatu-
ko duelako: "Hemendik aurrera 
ez dut minetik abestu nahi, ikus-
pegi positibo batetik baizik".

Egilea:
Perdido entre ilusiones

Zigilua:
Autoekoizpena
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Distantzia
bakarra

Txani Rodriguez
Idazlea

Aiaraldea izan da, betidanik, nire imajinarioaren 
epizentroa; izan ere, ez da ezer bereziki arraroa: 
Ramiro Pinillak Algorta izan du, Luis Landerok 
Alburquerque, Almudena Grandesek Madrid, eta 
Eider Rodriguezen nobela berrian Orereta dugu 
eszenatoki; Uxue Alberdiren Jenisjoplin liburuan 
Elgoibar, eta Ana Malagonen Ez dakit zertaz ari 
zaren eleberrian, Donostia. 

Idazle askok, gutxi ala asko bidaiatu, inspirazioa 
topatu dugu gure jaiolekuetan. Idazten dugunean 
barrura eta ingurura begiratzen dugu maiz: barru-
ra egiten dugunean haurtzaroarekin topatzen gara; 
ingurura egitean, nor bere paisaiarekin.

Nire haurtzaroari eta nerabezaroari so egiten 
diodanean, 1983ko uholdeekin, industria-birmol-
daketarekin, edo etorkin-familia baten joerekin 
topatzen naiz:  Nerbioi ibaia, Aceros lantegia, Lau-
dioko Andaluziar Etxea... 

Elementu horiek guztiek Agosto nobelan izan zu-
ten isla. Si quieres puedes quedarte aquí liburua 
idazterakoan,  Laudiok eta Okondok inspira-
tu ninduten: ardiak, pinuak, haritzak, pagoak... 
Txikitatik izan dudan paisaia taula eta pertsonai 
bihurtu nuen. 

Los últimos románticos nobelan lantegiak eta eu-
kaliptoak agertzen dira, eta nonbait, nire haur-
tzaroan ezagutu nuen munduari adio esan diot. 

Laudio distopiko bat da liburu honetan eraiki du-
dana, baina errealitatetik urrunegi ere ez dagoena. 
Esan dudanez, Aiaraldea oso garrantzitsua izan da 
nire narratiban, baina, kuriosoa bada ere, inoiz ez 
naiz ausartu Laudiori Laudio deitzera. Ziur asko, 
lizentzia handiak hartu izan ditudalako nire herria 
birsortzeko. Hurrengo liburuan aipatzea gusta-
tuko litzaidake, eta hemendik baimena eskatzen 
dut jada Laudio toponimoa zuzenean erabiltzeko, 
errealitatearekin zorrotza izateko.

Nire ustez, Aiaraldea erakargarria da erabat Aia-
raldea ezagutzen duenarentzako, bai eta ezagu-
tzen ez duenarentzako ere. Azken finean, mundua 
ezagutzeko modu bat da literatura, eda irakurleok 
bilatzen duguna da egiarekin lotura duen ehun-
dura bat.

Nire emozioa Aiaraldera loturik dago, ezin izan 
dut beste toki bati buruz idatzi (orain arte, behin-
tzat). Nire mundua erakutsi nahi dut, baina ez era 
autobiografiko batean, baizik eta Annie Ernauxek 
autosoziobiografia deitzen duen eran; hau da, he-
men bizi ditugun eskarmentuak (kolektibo eta inti-
moak) beste irakurleengan durundatuko dutelako.

Nik errealitateari begiratzen diodanean, Aiaraldea 
daukat pare-parean; eta errealitateari sakon be-
giratzeko behar dudan distantziak ez nau Aiaral-
detik aldentzen: Gorobel eta nire liburuen artean 
dagoen distantzia bakarra imajinazioa da.

Indar Morea

Aiaraldeko zenbait tokitako eta 
hainbat belaunalditako musika-
riak batu dira Haize Gorria tal-
dean,  eta Indar morea abestia 
plazaratu zuten urte hasieran. Bi-
deoklipa osatu zuten kantua zein 
taldea aurkezteko. 

Egilea:
Haize Gorria
Argitaletxea:

Autoekoizpena

Musu bat

Basaurikoa da Unai Etxebarria, 
baina Erretes Tudelan bizi da 
gaur egun. Ibilbide oparoa egin 
du musikagintzan, eta bere bakar-
kako bigarren lana plazaratu du: 
Musu bat diskoa. 

Egilea:
Unai Etxebarria

Argitaletxea:
Autoekoizpena

Aizu!

Kepa Calvo eta Alex Lopezekin 
batu da Eriz Perez musikari ur-
duñarra bere bakarkako proiek-
tua garatzeko: Eriz & Lainopilak. 
Abuztuan plazaratu zuten Aizu! 
single-a, eta diskoa prestatzen ari 
dira. 

Egilea:
Eriz & Lainopilak

Argitaletxea:
Autoekoizpena

Su

Aurten hasi da Malen Atxa kon-
tzertuak ematen, Egoitz Uriarte-
rekin. Bertsioak jotzen ditu batez 
ere, baina bi abesti propio ere pla-
zaratu ditu Matx izen artistikoare-
kin: Esan ezin diren hitzak eta Su. 

Egilea:
Malen Atxa

Argitaletxea:
Autoekoizpena

Julen Burgos

Julen Burgosek irabazi du Roc-
kein lehiaketako euskara saria. 
Lau kanta aurkeztu zituen Goaz 
rock taldeko kide ohiak lehiake-
tan, laurak euskaraz. Diskoa argi-
taratzea du buruan, urtea amaitu 
baino lehen. Hiru abesti grabatu 
ditu dagoeneko euskaraz eta bes-
te bi edo hiru erregistratuko ditu 
gazteleraz.

Amor y otras drogas

Amor y otras drogas lana plazaratu 
du Okher rap abeslari laudioarrak 
aurten, hainbat bideoklip ikusga-
rrirekin batera. Pilula itxurako 
pen-drive batean bildu ditu albu-
meko bederatzi abestiak. 

Egilea:
Okher

Argitaletxea:
Autoekoizpena
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Aiaraldea Ekintzen Faktoriako 
Feminismo ildoak eskualdeko 
emakume sortzaileak saretzeari 
ekin dio. Euskaraz eta feminis-
motik nahi dituzte ahaldundu 
zein saretu bailarako sorkuntza-
ren motoreak. 

Hala, 2021eko urrian deialdi 
irekia egin zuten asanblada 
bidez elkarlanean ekimenak 
antolatzeko helburuarekin. Hi-
tzordu horren emaitza izan zen 
azaroaren 20an Faktorian (Lau-
dio) eginiko azoka. Bertan, es-
kualdeko 14 emakume* ekoiz-
lek hartu zuten parte.  Hala ere, 
aurrera begira, ekimena errepi-
katzea dute buruan, lehen azo-
kara ezin izan baitziren bertara-
tu nahibeste kide. 

Katalogoa
Horrez gain, abenduan beste 
euskarri batekin urrats bat egin 
dute: 'Aiaraldeko emakume* 
sortzaileen katalogoa' argitalpe-
na plazaratuta. Modu horretan 
nahi izan dituzte aitortu, jendar-
teratu eta sustatu tokikotasuna 
eta ahizpatasuna. Agerkariaren 
bidez, bailarako andre artistei 
buruzko informazioa eta harre-
manetan jartzeko modua izango 
dute herritarrek. Aiaraldea.eus 
atarian ere dago ikusgai euska-
rria, interesa duenarentzat.

Elkar ezagutzeko eta esperien-
tziak partekatzeko balio izan 
zuen azaroaren 20an burutu-
tako azokak, sortzaileen iritziz. 
Izan ere, postuetan euren pro-
duktuak erakutsi eta saltzeaz 
gain, elkarrizketen bidez bakoi-
tzaren ibilbidea eta balioak eza-
gutarazteko parada izan zuten 
partaideek. 

Emakume*
sortzaileen
sarea, hari berri
Bor-bor Feminismo elkartearen eskutik, Aiaraldeko emakume* 
sortzaileak saretzeko ekimena jarri dute abian. Azoka egin 
zuten Faktorian azaroaren 20an. 

Testua eta argazkiak: 
Izar Mendiguren Cosgaya

‘Aiaraldeko emakume* sortzaileen katalogoa’ 
osatu dute, bailarako neska ekoizleen lana 

aitortu eta ikusarazteko.
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Modu parte hartzailean disei-
natu zuten ekimena, eta aurre-
rantzean ere hala jarraitzeko as-
moa dute. Hargatik, eskualdeko 
emakume sortzaileen azoka di-
namikara batzeko gogoa dute-
nek borborelkartea@gmail.com 
helbidera mezua bidaltzeko 
deia luzatu dute antolatzaileek. 

Aurrera begira, urtaroka eta  
bailarako hainbat herritan jar-
duera errepikatzea dute buruan, 
“baina emakume ekoizle eta 
sortzaileen lanak uztartuz”. Mo-
mentuz, haria fintzen ari dira, 
datorren urtean -eta aurreran-
tzean- elkarlanean jarraitzeko 
asmoarekin. Bor-bor elkarteko 
kideek, Faktoriako urteroko zita 
mantentzeko apustua argi dute, 

baina urtaroka toki desberdin 
batean eskaini nahi dute sare-
tzeko ekimena. “Emakume* 
sortzaileen lanak eta ezagutzak 
aitortu, sozializatu eta parteka-
tzeko espazio zein baliabideak 
eskaini nahi ditugu”, adierazi 
dute. Izan ere, garrantzitsu de-
ritzote elkarren arteko aliantzak 
sortzeari, norbanako zein kolek-
tibo gisa. 

Zentzu horretan, Faktoriak fe-
minismoan eta euskaran eragile 
eta espazio aktibo izateko dina-
mikak martxan jartzea aurreiku-
si dute, “bailarako emakume* 
sortzaileekin kasu”.  

40 emakume sortzaile
Aiaraldeko emakume sortzai-

14 emakume* ekoizlek hartu zuten parte ekimenean. 

leen katalogoan ageri denez, 
gaur-gaurkoz 40 emakume ar-
tista baino gehiago daude bai-
laran. Artisauak, ilustratzaileak, 
aktoreak, bertsolariak, idazleak,  
janari ekoizleak, argazkilariak... 
Diziplina anitzak bezain lan 
ikusgarriak dituzte eskaintzeko.

Ildo beretik, 2022ko urtarrila-
ren 27an aurkeztuko du Bor-
bor Feminismo Faktoriak 'Aia-
raldeko narrazio feministak' 
ekimena. Bertan jasoko dituzte 
ikuspegi feminista batetik gai 
desberdinak ardatz hartuta josi-
tako lanak. 

Beraz, ahizpatasunetik tiraka 
bada nahikoa hari. Sarea heda-
tzera eta elkar babestera dator.   

Artziniega Hiribilduaren
750. urteurrena




