
2015eko azaroaren 20a, 460 zenbakia X. urtea     Andoainen eta Urnietan doan banatzen da YOKO ETA LAGUNAK HAUR FILMA

Dagoeneko ligaskako bi jar-
dunaldi burutu dituzte. Le-
hena primeran igaro zen,
maila guztietan.

[KIROLA, 11. ORRIALDEA]

Igerilarien
hasiera
bikaina

Martin Ugalde ipuin lehiake-
tako sari banaketa ekitaldia.

[ANDOAIN, 8. ORRIALDEA]

Ipuigile
gazteak

Azaroaren 25a Emakumeen
aurkako indarkeriaren kon-
trako nazioarteko eguna da,
eta hitzordu horren baitan
ekitaldi sorta iragarri dute
Andoainen eta Urnietan.

[AGENDA, 12. ORRIALDEA]

Ekitaldi
sorta bi
herrietan

Pilota
partida ugari
Arraten

Nazioarteko saria eskuratu
du Juanjo Elordik
zuzentzen duen 
haur film berria

Santa Zezilia egunean disko
bikoitza entzuteko aukera aparta

Elkarteetako barrilak, Garate estudioetan grabatzen aritu zirenekoa. Igande hone-

tan Santa Zezilia eguneko emanaldian taula gainera igoko dira.

“Andoainen egina eta
entzuna” disko bikoitza
jendaurrean aurkeztuko
dute igande honetan,
Basteron. 

Eguerdiko 12:30ean Santa Ze-
zilia eguneko emanaldiari ha-
siera ematen diotenean, taula
gainera musika talde eta herri-
ko elkarteetako ordezkari uga-
ri igoko dira. Andoaingo kul-
tur ondare diren kantu ezagu-
nez gain, herriko elkarteen
ereserkiak entzun ahal izango
dira. Kantu horiek barril eta
danbor jotzaile eta guzti eskai-
niko dituzte. Azaroaren 6an,
Bastero kulturgunean, disko

Herritarrak eta Udal ordezkariak hurbildu ziren Urnietako San Juan plazara.

Txartelaren xehetasunak astearte eguerdian azaldu zizkieten merkatariei.

Andoainen ehun lagun inguru hurbildu zen Udalak egindako deialdira.

Parisko biktimak gogoan

Andoain Hiri Txartela, eskuragarri

bikoitzean partaide izan diren
kantari, musikari eta elkartee-
tako ordezkariak bildu zituz-
ten. Esti Mujika kultur zinego-
tziak bilkura hori Udalaren es-
ker ona adierazteko baliatu
zuen. Joxe Manuel Oiartzabal
musikariak, bestalde, igande
honetako kontzertuaren xehe-
tasunak eskaini zituen. Kantu
berri gehienen sortzaile izan
denez, esker ona adierazi zien
Andoaindarrak 400 batzordea-
ri eta baita diskoaren parte
hartzaileei ere “bihotzez esker-
tu nahi dut haien guztien lana,
diskoa hainbeste ardurarekin
posible egiteagatik”.

[ANDOAIN, 7. ORRIALDEA]

Aste honetan hasita,
eskuragarri dago
“Andoain Hiri
Txartela”, Salkinen eta
Udalaren eskutik.

Abenduaren 31ra bitarte
%5eko deskontuaz baliatzeko
aukera izango da Salkin elkar-
teko dendetan. Udalaren aho-
tan, “Gabonetako erosketak
herrian egiteko aitzakia ezin
hobea izango dugu, eta nola

ez, baita herriko ehun sozio-
ekonomikoaren garapenean la-
guntzeko ere”. 

Merkataritzan abantailak
lortzeaz gain, txartela hainbat
Udal zerbitzuetarako baliaga-
rri izan daiteke ere: Kirolde-
gian sartzeko, Udal liburutegi-
ko zerbitzuak erabiltzeko, udal
ordainketak egiteko, Hiribu-
san ibiltzeko,...

Asteartean txartelaren xehe-
tasunak eskaini zizkieten he-
rriko merkatariei.
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Larunbat honetan, eskualde-
ko zabalpena duen Elkarbizi
taldeak “Indarkeriaren kon-
taera filmikoak” izenburuko
ikastaroa eskainiko du La-
sarte-Orian duen egoitzan.
Ikastaroaren gidaritza Mikel
Arregi andoaindarrak hartu-
ko du. Euskal Filmotekako
arduradun izandakoa da.

Iraganeko indarkeriaren
kontaera filmikoak zein neu-
rrian balio duen aztertuko
dute. Antolatzaileek ohar bi-
dez adierazi dutenez, “Ez
dago egia literala jakiterik.
Baina, ikus-entzunezko bi-
tartekoen bidez, gertatuka-

koa barneratzea askoz esku-
ragarriagoa da, bizitako
emozio eta dramatikotasun
guztia trasmititzen duela-
ko”.

Azken urteotan ekoiztu di-
ren zenbait pelikula aztertze-
ko asmoa dute, goizeko
11:00etan abiatuko den
ikastaroan: Bakerantza, Re-
conciliacion, El reencuentro,
Asier eta biok, El valor de la
autocritica… Jardunaldia bi
saiotan banatuko da, eta
bazkaria inguruko elkarteren
batean egingo dute. 

Ikastaroan izen ematea: 
ganboiturri@gmail.com

Itzal luzea utzi zuen “El flo-
rido pensil” antzezlanak, ge-
rra osteko hezkuntza ardatz
hartuta arrakasta handiz
taularatu zena. Sarobek au-
rreratu duenez, asteotan an-
tzezlanaren emakumezko
bertsioa prestatzen ari dira
“El florido pensil, niñas”
izenburu izango duena.

2016ko urtearen hasieran
taularatuko dute, azken or-
duko aldaketarik ez badago.
Antzezlan berrian ospe han-
diko euskal aktoreek parte
hartuko dute:  Loli Astore-
ka, Gurutze Beitia, Teresa
Calo, Elena Irureta edota
Itziar Lazkano. Ekoizlea
Tanttaka konpainia da.

“El Florido pensil, niñas”

“Indarkeriaren kontaera
filmikoak” ikastaroa

Parisko atentatuak 
salatzeko bilkura

Udal ordezkariak eta herritarrak hurbildu ziren plazara

Eudel udalerrien elkarteak
egindako deialdiarekin bat egi-
nez, Urnietan ere bilkura isila
egin zuten azaroaren13an Pa-
risen izandako atentatuak sala-
tzeko. Eudelek ohar bidez zera

adierazi du, “erabateko irmo-
tasunaz gaitzesten ditugu Pari-
sen gertatutako atentatu izuga-
rriak. Era berean, biktimen se-
nideei eta adiskideei ere adie-
razi nahi die elkartasuna. Une

latz honetan, Euskadiko uda-
lok besarkada solidarioena eta
hurbiltasun-sentipen sakonena
bidali nahi dizkiegu Parisko hi-
riari eta Frantziako herri osoa-
ri”.

Udal ordezkariak, Udal langileak eta herritarrak hurbildu ziren elkarretaratzera.
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Herme Gonzalez eta Consuelo Frutos alderdi sozialistaren buruzagiak.

AZAROAREN HOGEITA LAUKO UDAL BATZARRALDIAREN ATARIKOA 

Aste honen hasieran Urnietako EH Bildu eta PSE-EE
alderdiek agerraldi bana egin dute, EAJ-PNVk zuzen-
tzen duen kudeaketari kritika egiteko. Sozialistek eu-

ren proposamenei jaramonik ez dietela egin salatu du-
te. Ezker abertzaleak legegintza planarekin batera fi-
nanatzaketa plana aurkeztea eskatu dio EAJri.

Oposizioaren kritikak
Legegintzaldi planari

A
s te lehen goizean
Urnietako PSE-EEko
bozeramaile Consue-
lo Frutosek eta Urnie-
tako sozialisten idaz-

kari orokor Herme Gonzalezek
euren egoitzan agerraldia egin
zuten, EAJ-PNVren agintaldiari
kritika zorrotza egiteko. 

Consuelo Frutosek hartu zuen
hitza lehenik, “lehen ehun egu-
nak igaro zirenean ohartarazi
genuen, alegia, gobernua soilik
eta bakarrik kudeaketa admi-
nistratiboari begira lanean ari
zela. Ez dute egitasmo argia
Urnietarako gure udalerriare-
kiko ideiarik, ilusiorik eta go-
gorik gabe daude. Egoera ho-
netan sozialistak agintaldi pla-
na aurkezten lehenak izan ga-
ra. Urriaren 15ean 60 propo-
samen aurkeztu genituen, alor
guztietakoak: eskilara mekani-
koak, etxebizitza sozialak, es-
talitako aisialdi gunea, skate
park gunea, hobekuntzak ki-
roldegian... eta hori guztiaz
gain herritarren parte hartzeari
buruzko gida bat aurkeztu du-
gu. Gaur, azaroak 16, Antola-
kuntza batzordeko batzarra
izan dugu eta Legegintzaldi
planaren aurkako botoa eman
dugu, izan ere gaur gaurkoz
ofizialki ez dute gure proposa-
men bat bera ere kontutan
hartu”.

Aste honetan zehar Antola-
kuntza, Lurraldea eta Herritar-
goa Udalaren hiru batzorde
nagusien bilerak burutu dira.
Datorren asteartean, azaroak
24, Udal batzarraldian Lege-
gintzaldi plana aztergai izango
da. Arratsaldeko 19:00etan
hasiko da.

PSE-EE alderdiko buruzagi
bezala, Herme Gonzalezek biga-
rren adierazpena irakurri zuen
hedabideen aurrean. Haserre
agertu zen alkatearekin, ustez
hedabideetan egindako adie-
razpen batzuren harira: “Ez
dugu onartuko gure kudeake-
tari buruz inor gezurretan ari-
tzea. Izan ere, Mikel Pagola al-
kateak prentsa bidez adierazi
du oposiziokoen ekarpenen
zain dagoela. Bada, guk gure-
ak orain hilabete aurkeztu ge-
nituen udaletxean”. 

Legegintzali plan berriareki-
ko zalantzak agertu zituen,
“aurreko agintaldian euren
programaren %40 besterik ez
baitzuten bete”.

Kezkaz bizi du gaur egungo
kudeaketa, “kezka handiz bizi
dugu egoera, orain arteko ku-
deaketa kaskarra izan da. Hu-
tsaren hurrena. Guk sozialis-
tok oposiziotik gure programa
aurrera eraman nahi dugu, Ur-
nietarako etorkizuneko egitas-
moa eskuartean dugulako”.

EH BILDUREN AGERRALDIA
Astearte goizean EH Bilduko
Itziar Artola eta Mikel Izagi-
rrek agerraldia egin zuten uda-
letxean, Legegintzaldi plana
eta beste zenbait gaiei buruzko
iritzia agertzeko: “Legegintzal-
di planari dagokionez, orain
gutxi EAJren asmoak biltzen
dituen plana aurkeztu digu
Udal gobernuak, eztabaidara-
ko tartea ireki duelarik. EH
Bildutik adierazi nahi dugu ez
garela eztabaida honetan sar-
tu, informazioaren zati bat
besterik ez digutelako aurkez-
tu. Ezer eztabaidatzen hasi
baino lehen informazio eduki-
tzea exijitzen dugu, hain zuzen
plan hori burutzeko gestio pla-
na eta garatzeko aurrekontuen
xehetasunak ere. Gure jarrera
irmoa da, informaziorik gabe
ez dago ezer eztabaidatzerik”. 

Ekarpenak egin dituela adie-
razi du, bestalde, parte hartze
prozesuari dagokionez: “Uda-
lak prozesua aurrera eramate-
ko gida modukoa prestatu du
eta geuk gida horren lanketan
parte hartu dugu, ekarpen as-
ko eginez: gehienak onartu eta
gidan txertatu dituzte; beste
batzuk, aldiz, airean gelditu
dira. EH Bildutik herritar guz-
tiei dei egin nahi diegu proze-
su honetan parte hartzera;
etorkizuneko Urnietaren erai-

kuntzaren partaide izatera.
Martxan jarriko den prozesu
hau horretarako abiapuntua
izan daiteke, etorkizunean par-
te hartzea udalgintzako alor
guztietara zabaltzeko”.

Legegintzaldi planaren balo-
razioa egin aurretik, EH Bilduk
jeltzaleen gabeziei kritika egin
zien, bereziki, hondakinen bil-
ketari eta ikastolako eraikin be-
rriari dagokionez. “Hondakinei
dagokionez, 2012an udal talde
politiko guztiek aho batez onar-
turiko %65eko birziklapen tasa
lortzeko helburua ez da bete-
tzen gaur egun, %44ra ozta-oz-
ta iristen garelarik. EAJk adiera-
zi izan du, 2012an adosturiko
helburua lortzen ez bazen, neu-
rriak hartuko zituela eta diru-
dienez ez dauka betetzeko bo-
rondate gehiegirik, ez baitu he-
rrian gehiago birziklatzeko ino-
lako neurririk hartzen. Beharba-
da ez zaiolako interesatzen eta
nahiago duelako zabor piloa
sortzea, errauskailuaren makro-
proiektuari jaten emateko”. 

Babiloniako plan partziala
edota bestela esanda ikastola
berriaren plana martxan jar-
tzeari buruz, “2015erako udal
aurrekontuetan 35.000 euro
zehaztu ziren EH Bildutik sa-
latu nahi dugu EAJk esku pri-
batuetan utzi duela plan ho-
rren garapena”.

Itziar Artola eta Mikel Izagirre EH Bilduko bozeramaileak.

Gizarte bazterkeria eta adin
txikikoen legea hizketagai
izan zuten aurreko astean,
Salesiar ikastetxean. Oina-
rrizko Lanbide Heziketako
ikasleek Arrats elkartekoen
bitartez argibide ugari jaso
zituzten. Lapurretak egiteak,
sustantzia ilegalak edukitze-
ak edo kontsumitzeak ekar
ditzaken ondorio legalez ari-
tzeaz gain, iraganean kartze-
lako esperientzia bizi izan
duen pertsonaren lekukotza
jaso zuten. Nerabezaroa era-
bakiz betetako garaia dela,
entzuleei erabaki eta bide
onak hartzearen garrantziaz
ohartarazi zien.

Bazterkeria,
eskolan
hizpide

Ostiral honetan, azaroak 20,
ikastetxeak bere egun han-
dia ospatuko du: Presenta-
cion de Maria eguna. Ikasle-
entzat jolasak, filmak eta ha-
maiketakoa antolatu dituzte.
Helduentzat, berriz, luntxa.

Ikasturte honetan hamalau
ikasle arituko dira ikastolako
bertso eskolan. Ikastolako hi-
rugarren zikloko ikasleek in-
dartsu eta gogoz eman diote
hasiera ikasturte berriari.
Hasteko luxuzko saioa en-
tzun zuten, ikastetxean ber-
tan kantari aritu baitziren
Xamoa eta Jokin Labayen
bertsolariak.

Ospakizuna
Presentacion
de Maria
ikastetxean

Egapeko
bertso eskola



B
uruntzantzan talde-
ak bigarren urtez
jarraian dantza ikas-
taroa antolatuko du.
Egun osoko jardu-

naldia izango da, Amalur de los
Santos errenteriarraren eskutik
egingo dutena. Dantzariak ez
du oso gogoko dantza afrika-
rren definizio hori, “dantza afri-
karrak deitzea ez da egokiena…
Afrika oso handia baita eta dan-
tza mota asko baitago. Etnia,
herrialde bakoitzak beren dan-
tza eta musika mota berezko-
ak ditu. Baina dantza afrikarrek
badute hainbat ezaugarri aman-
komunean. Naturarekin duten
erlazioa, adibidez. Mugimen-
duak lurrarekiko kontaktuan
oinarrituta daudela egiten dituz-
te”.  Zer ikasia egongo da, “dan-
tza disziplina guztiak bezala,
bere teknika eta bere zailtasu-
na baduelako”. 

Azaroaren 28an Urnietan
landuko dutena Mandinga
kulturan oinarritutako dantza
mota da, “Mandinga etnia bat
da, Afrika mendebaldean ko-
katutakoa. Kolonizatzaileek,
Afrika banandu zutenean,

Mandinga etnia herrialde des-
berdinetan banatuta utzi zu-
ten: Gambia, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Senegal, Mali,
Sierra Leona, Liberia, Burki-
na Faso, eta Costa de Marfil.
Ikastaroan, Guinea Conakry-
ko balletak sortutako dantza
mota landuko dugu. Hiru or-
duko ikastaroaren helburua,
Mandinga dantza eta erritmo-
ekin harremantzea da. Gor-
putzetik, hizkuntza berri bat
ezagutzeko eta esperimenta-
tzeko aukera”. 

IKASTAROA
AZAROAK 28, LARUNBATA
• 09:00-13:30 Saroben ikastaroa.
• 19:00 Saroben Danbakhana tal-

dearen emanaldia.
• Izena emateko epea: Azaroak 26.
• Bazkaltzeo aukera Etenetan.
• Ikastaroaren prezioa: 20 euro.
• Informazioa: 666 85 44 48.
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Dantza ikastaroa Amalur
de los Santosen eskutik

Amalur de los Santos dantza irakaslea.

A
zaroak 10: Memoria-
ren eguna. Horrelako
egun bereziak ez ditut
gustuko, nire irudiko,
propaganda kutsu

dutelako. Baina tira, aurtengo
memoria egunak izan du berri-
kuntzarik: Gogoa institutuaren
irekiera eguna izan baita. Den-
bora eman du Parlamentuak
eraikitzeko agindua hartu zue-
netik, aho batez gainera, eta
denen gustukoa ez izan ez bada
ere, aurrerapauso bat da memo-
ria, bizikidetza, biktimak eta
antzeko esparruetan. Aintzane
Ezenarro aipatu institutuko
zuzendariaren esanetan memo-
ria elkar hizketaren bidez osa-
tuko da. Nork bere memoria du,
eta herriak ere memoria asko bizi
eta sentitu izan ditu. Memoria
horiek guztiak osatuz egin behar-
ko da  memoria. Institutuari egi-
tura eta gorputza ematerakoan
aniztasuna azpimarratu izan da,
alderdi guztiak eta zenbait giza
mugimendu agertzen baitira.
Talde memorialistak, ugari gure
herrian, ez dituzte aipatu baina
horretan ari diren talde bereziak
izanik, eskaintzeko asko dute.

Memorian egunak –segurue-
nik espero zitekeen bezala–
eskaini zuen argazkia ez zen
bakarra izan, zeinean alderdi
eta biktima guztiak oroimene-
an izango zituztenik. Ez da
horrela izan bestearen sufri-
menduarekin enpatizatzea
kosta egiten baita. Argazki
desberdinak izan ziren, lehen
aipatu arrazoiak medio. Parla-
mentuan, non biltzen diren
herri ordezkariak, PP eta
UPyD izan ezik beste guztiak
elkartu ziren. Ez da gutxi! Do-
nostiako Udalean, arrazoiak
zeintzu diren ez dakizkidala-
rik, EH Bildukoek aparte egin
zuten elkarretaratzea. Nire us-
tez, horrelako egun bat anto-
latzerakoan, beharrezkoa deri-
tzot alderdi politikoak ez ezik
beste zenbait talde, memoria-
listak barne, bildu eta denen
artean adostasuna biltzea. Bai-
na ez da horrela izan; ez dakit
zerbait ikasiko ote dugun.

Ni, berriz, Urnietako Udalak
antolatutako elkarteratzera
hurbildu nintzen. Urnietako
gaurko soziologia ez dut
gehiegi ezagutzen baina jende
aldetik eskasa iruditu zaitzai-
dan. Horrez gain, eta beti ere
nire irudiko, ekimen hauek
testuinguru berezi bat behar
lukete hain hotza gerta ez dai-
tezen. Musika bat ezen, azken
batean, elkarteratzeak oroime-

na eskatzen du, isiltasunean
egiten da eta isiltasunak bar-
neratzea eskatzen du. Musika,
esaterako, lagungarri izaten
da. Irakurri ziren azken pun-
tuak gustatu zitzaizkidan. Me-
moriaren edukiaren osagaiak
dira, eta horri eutsi behar dio-
gu. Lau puntuak giza eskubi-
deetan oinarriturik daude eta
abiapuntua horrexek izan be-
har du. Bestalde, bigarren
puntuak Biktima guztiak esa-
ten du. Urnietan sufrimendua
jasan duten zenbaiten falta ere
bota nuen, eta jende hori era-
kartzeko horrelako oroimen
berezi bat egin daiteke. Izan
ere, Urnieta herri txikia iza-
nik, ez da zaila sufrimendua-
ren mapa eraikitzea. Horrela-
ko oroigarri baten inguruan
isiltasunean bilkura egiteak
beste zentzu bat har dezake.
Hauexek nere hausnarketak
Urnietako eguerdiko isilaldiari
buruzkoak.

Egun honen ildotik, zera ai-
patu nahi nuke: Errenterian
aurkeztu duten partekatutako
memoria, udal talde guztiek
onartu dutena. Memoriak az-
ken mendeko erdialdean he-
rriak jasandako bortizkeriak
biltzen ditu; zenbait ahaztu
egin ziren eta beste zenbait
erabat ezezagunak dira. Iraku-
rri ditut eta haietako zenbait
gogoratzen ditut. 1977an Am-
nistiaren aldeko Gestoretan
lan egin bainuen; Errenteria
orduan herri zigortua izan
zen. Txalogarria deritzot uda-
lak egin duen lana, eta gisa
honetako lanak eta memoria

FELIPE IZAGIRRE • URNIETA

Memoriaren
eguna:
Gazi-gozo

Ekimen hauek testuingu-
ru berezi bat behar luke-
te, hain hotza gerta ez
dadin. Musika, esaterako,
lagungarri izaten da

Frantziako atentatuan hil-
dakoekin batera igande
gauean Sirian erauntsi-
tako zibilen etxeak eta hil-
dakoak oroitu ditut

ariketak beharko dira. Etika
eta giza eskubideengan oina-
rritutako memoria, finean.
Eguna gazi gozo definitu dut,
eta azkenengo hori, gozoen ar-
tean kokatuko nuke. Eta, se-
guruenik, etorriko dira be-
rriak!

FRANTZIAKO ATENTATUAK
Ostiralean izandako atenta-
tuak arnasik gabe eta jota utzi
gaitu denok. Ikusi ahal izan
ditugun irudiak ikaragarriak
izan dira. Zalantzarik  egon ez
dadin gaitzesgarriak dira eta
horrelako sufrimendua jasan
duten eta jasaten ari diren fa-
miliei gure elkartasuna ager-
tzeko unea da. Tamaina hone-
tako ekintza batek hizpide
ugari eta mota askotakoak
sortzen ditu. Nik egia esan
Frantziako atentatuan hilda-
koekin batera Frantziak igan-
de gauean bertan, 48 ordura,
Sirian erauntsitako zibilen
etxeak, hilak, haur erreak eta
oroitu ditut. Gerraren izenean
dena ote da posible eta zilegi?
Galdera asko daude, eta den-
bora izanen da atentatua al-
derdi askotatik ikusteko eta
aztertzeko.

Nik momentuz, eta Aiurriko
zutabe honetatik Frantziako
atentatuak eta Sirian Frantzia-
ko bonbardaketen ondorioz
hildakoek gogora ekarri nahi
nituzke.

Frantziako atentatuan hilda-
ko, zauritu eta hainbat fami-
lia, eta Sirian hildako familia
zibil, haur  eta errugabeak “In
memorian”.

Ikastaroa azaroaren
28an izango da eta ize-
na emateko epea hilaren
26an amaituko da

Aurtengo memoria egunak izan du berrikuntzarik: Gogoa institutuaren irekiera.
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2013-14 ikasturtean Ando-
aingo AEK euskaltegiak eta
Andoaindo Udalak Gurasola-
guna martxan jartzea erabaki
zuten, Mintzalagunaren adar
gisa. Helburu nagusia euska-
raren transmisioa sustatzea
zen. Horregatik, egitasmo
honetan adin beretsuko hau-
rren gurasoak elkartzen di-
tuzte astean ordubetez eus-
karaz hitz egin dezaten. Ha-
sieratik jarduera osagarriren
bat egitea erabaki zuten,
zerbait dibertigarria egiten
ari diren bitartean partaide-
ek euskaraz egin zezaten:
Gozogintza tailerra, jolas
tailerra, eskulan tailerr,...

Tailer horien arrakasta

ikusita, aurten Pasaportea
izeneko ekintza martxan jar-
tzea erabaki dute. Pasapor-
tean sei ekintza zehazten
zaizkie. Lehenengoa, pasa
den ostiralean, azaroaren
13an, egin zuten. Bertan 14
heldu eta 17 haur elkartu zi-
ren, txerri itxurako itsulapi-
koak egiteko.

Abenduan, ziuraski aben-
duaren 10ean edo 11n, erre-
ge-opila nola egin ikasteko
sukaldaritza tailerra egingo
dute. Informazio gehiago
nahi izanez gero, hauexek
harremanetarako bideak:
677 086 915 / 943 591 704.
andoain@aek.org
kristina-b@aek.org

Ostiral honetan -azaroak 20-
arratsaldeko 19:00etan “400
txokotatik euskarara” erakus-
keta zabalduko dute, urtearen
amaiera bitarte bisitagai izan-
go dena. Erakusketa mendeu-
rreneko ekitaldi sortaren arte-
an kokatzen da, eta bere ar-
datz nagusia 50-60 hamarka-
datako migrazioa da. Andoai-
nera, nagusiki Cacereseko

Arroyo de la Luz eta Badajo-
zeko Valle de la Serena herrie-
tatik iritsi ziren. Erakusketan
zehar hango eta bertako iru-
diak ikus daitezke. Migrazioa
euren azalean bizi izan zute-
nen lekukotza ikus-entzunez-
koan bildu dute. Euskara sai-
lak antolatu du, Gartxot Arre-
gi eta Iñaki Gozaloren zuzen-
daritzapean egin dutena.

Igande honetan, arratsalde-
ko 19:00etan hasita, “Ze-
rrauts ogia: Gosearen gre-
bak” dokumentala eskainiko
dute Gaztetxean. Patxi Egi-
laz tolosarra da egilea, eta
gaztetxean bertan izango da
azalpenak emateko prest.
Ikusentzunezkoa Eguzki bi-
deoak, Geronimo de Uztariz
Institutuak eta  Memoriaren
Bideak elkarteak sustatu du-
te.

36ko gerra osteko urterik
gogorrenetan galtzaileek ja-
sandako zigorrak eta horiek

burutu zituzten protesta eta
grebak jorratzen dira, nagu-
siki. Batik bat, gerra ostetik
hasi eta 1947-1951 urteetan
Katalunian eta Euskal He-
rrian gertatu ziren greba eta
protestak landu dituzte. Egi-
leak adierazi duenez, janari
eskasiagatik edota kalitate
txarragatik zenbait emaku-
me protestan hasi ziren. Bi-
ziraupen garaiak ziren. Ge-
rora, ekintzak zabaltzen eta
antolatzen joan ziren, eta
ezinegona gizarteratzen hasi
zen kaleetan eta fabrikatan.

Andoaingo Gurasolagun 
taldearen jarduerak

“400 txokotatik euskarara”
erakusketaren irekiera

Gerra osteko gatazkak 
biltzen dituen dokumentala

Abenduan errege-opila nola egin ikasteko sukaldaritza tailerra egingo dute.

Parisko gertakariak 
salatzeko elkarretaratzea

Udalak deitu zuen, herritar askoren parte hartzearekin

Fracking gabeko udalerria
izendatzeko eskaera

Eguzki taldeak azaroaren 26ko plenoan mozioa aurkeztuko du 

A
urreko ostiral gaueko
atentatuak gertatu eta
biharamunean, Ando-
aingo Udalak elkarta-
sunezko bilkura dietu

zuen. Eudel euskadiko udale-
rrien erakundearekin bat egin
zuen modu horretan. Astelehen
eguerdian ehun lagun inguru bil-
du zen Goikoplazan, eta herrita-
rrez gain bertan izan ziren alder-
di politiko guztietako ordezkariak.
Ordu beretsuan Udal adierazpe-

na argitara eman zuten, besteak
beste gertaerak  gaitzetsiz eta bik-
timei elkartasuna adieraziz: “ekin-
tza terrorista horien aurrean, gure
gaitzespen indartsuena adieraz-
ten dugu. Biktima eta senide guz-

tiei gure samina eta elkartasuna
adierazi nahi diegu. Inork ez luke
biolentzia erabili behar, iñork ez
lituzke armak saldu behar, eta
inongo nazioarteko politikarik
ez litzateke erabili behar gataz-
ka eta gerra gehiago sortzekoDe-
mokrazian, justizian eta giza esku-
bideetan oinarritutako mundu
batean sinisten dugu. Horrega-
tik, munduko edozein lekutan
ematen diren giza eskubideen
urraketa oro salatu nahi dugu”.

Astelehen eguerdian dozenaka lagun bildu zen Goikoplazan.

Atentatua salatzeko Udal
adierazpen bateratua egin
dute ordezkaritza duten
alderdi politiko guztiek

Eguzki ekologista taldeak
Fracking gabeko udalerria
izendatzeko sentsibilizazio
kanpaina abiatu du. Bide ba-
tez, datorren asteko Udal ba-
tzarraldian “Andoain fracking
gabeko udalerria” izendatzeko
mozioa aurkeztuko du.

Eguzkiren ustean, “frackinga
gasa edo petrolioa lortzeko
teknika bat da, baina arrisku
ugari ditu, bai osasunerako eta
baita ingurumenerako ere.
Lortzen dena erregai fosila de-
nez, atmosferako CO2 kopu-
rua handitzen da, helburua
murriztea beharko lukeenean”.

SENTSIBILIZAZIO KANPAINA
Ostiral honetan hitzaldia anto-

latu dute Gaztetxean, iluntze-
ko 20:00tik aurrera. Egun
hauetan, bestalde, kiroldegia-
ren ondoko zubian informazio
panelak ikusgai daude.

Kanpainari amaiera emate-
ko, Eguzkik herritarrak dato-

rren osteguneko Udal batza-
rraldira agertzeko deia egin
du. Gai zerrendan frackingari
buruzko mozioa aztergai izan-
go da. Eguzkiren asmoa “An-
doain fracking gabeko udale-
rria” izendatzea da.
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EUROPAKO ZINE JAIALDIAN SARITU DUTE

Gartxot bere azken aurreko filmarekin arrakasta handia lortu eta ge-
ro, Andoainen aspaldi bizi den Juanjo Elordi zinegilea haur film be-
rria aurkezten ari da egunotan.

Abiatzea ezin hobea izan da, aurreko asteburuan Sevillako Europako
zine jaialdian haurren sailean sari nagusia lortu baitzuen. Film be-
rriari bultzada emateko izendapen garrantzitsua, zalantzarik gabe.

“Yoko eta lagunak” 
Juanjo Elordiren film berria

D
onostiako Principe
zine aretoetan eus-
karaz ikusgai dago
egun hauetan, eta las-
ter Euskal Herri oso-

ko zinema aretoetara zabaldu-
ko den itxaropenez dago. Jaso
berri duten saria lagungarria
izango da, zalantzarik gabe: “Ez
genuen espero, egia esanda, bai-
na pozik hartu dugu Sevillako
saria. Pelikulari bultzada eman-
go dio, egunotan badabil eta zine
aretoetan”. 

Sevillan aurreko asteburuan
banatu zituzten Europear zine-
rai buruzko jaialdian, haur fil-
mei zuzendutiko Giraldilla Ju-
nior izeneko saria eman zioten
Juanjo Elordiren filmari. Hama-
bi pelikula lehian izan dira
haurrei zuzendutako sailean.
Aurreko astean Sevillako ikas-
tetxeetako ikasleei pelikula
guztiak ikusteko aukera eskai-
ni zieten. Botoak emateko ga-
raian, Yoko eta lagunak filma
hautatu zuten. Datu hori na-
barmendu nahi izan du Elor-
dik: “Haurrak izan dira filma
nabarmendu dutenak, eta hori
kontuan hartzekoa da. Publiko
gaztetxoari gustatuko zaion
seinale da hori”.

Sevillan arrakasta lortu
arren, filmaren arduradunek
ez daukate film jaialdien zir-
kuituan jarraitzeko asmorik.
“Normalean estreinatu gabeko
filma izatea jartzen dute bal-

dintzatzat, eta gurea aurreko
astean aurkeztu genuen pren-
tsaren aurrean; jada zinema
areto batzuetan ikusgai dago”.

Elordik gogoratu duenez, ge-
ro eta laburragoa izaten da fil-
ma batek zine aretoetan egiten
duen ibilbidea. “astebete edo
bi irauten du gehienez ere.

Arrakasta lortuz gero, berriz,
hirugarren aste batera luzatu
daiteke. Errealitate horrekin
jokatu behar da. Gurea hiribu-
ruetan estreinatu da eta bere-
hala herrietara iritsiko da.
Ikusteko interesa daukanari
mugi dadila esango nioke, ahal
bezain agudo joan dadila zine
aretora”.

56 aretoetan estreinatu zen
joan den ostiralean. Oraindik
ez da datarik jarri Andoaingo
Basteron edota Urnietako Sa-
roben ikusteko, baina ziur aski
ez dela denbora asko itxaron
beharko.

Harrera ona eduki du eguno-
tan fantasia eta errealitea na-
hasten dituen filmak. 

SINOPSIA 
“Vik eta gurasoak hirugarren
aldiz aldatu dira beste hiri ba-
tera. Vik lotsatia da eta nekez
egiten ditu lagunak. Gainera,
harremanak egiten dituenera-
ko, aitari beste lan bat ematen
diote urruneko tokiren batean.
Vik oso pozik dago, oraingo-
an, hiriko parkean berehala
egin dituelako: Mai eta Oto.
Haien jolasak hain dira alaiak
ezen parkeko izaki magiko bat
erakarriko baitute: Yoko. Egu-
nero, eskolatik irten ondoren,
Vik korrika joango da parkera
lagunekin batu eta abentura li-
luragarriak bizitzera. Baina be-
rriro ere aitari lanpostua alda-
tu diote, beste hiri batera...”.

Yoko eta lagunak filmak aire
librean jolastearen garrantzia
aldarrikatu nahi du. Umeek
behar-beharrezkoa dute aska-
tasunarekin -eta segurtasuna-
rekin- jolasteko aukera eman-
go dien ingurune bat, beraien
garapen emozional, sozial eta
fisikoa bideratzeko. 

Juanjo Elordi Etxeberrietako parkean, Yoko protagonista eskuetan duela.

FITXA TEKNIKOA

Yoko eta lagunak
• Iraupena: 80 minutu
• Generoa: Animazioa, Abentura.
• Adina: 4-8 urte
• Hizkuntzak: Euskara, Gaztelera.
• Formatoa: Digitala
• Zuzendaritza: Juanjo Elordi, Ris-

hat Gilmetdinov.
• Gidoia: Edorta Barruetabeña
• Musika: Michael Plowman
• Arte zuzendaritza: Ricardo Ramón
• Animazio zuzendaritza: Iñigo

Berasategi, Alexey Medvedev
• Produktore eragileak: Juanjo

Elordi, Alexander Mirgorodskiy,
Yury Moskvin, Vladimir Nikolaev,
Ricardo Ramón.

Juanjo Elordi
• Animazioako sei filme luze zuzen-

du ditu: Olentzero  (2002), Uni-
bertsolariak (2004), Olentzero
eta Subilaren Lapurreta (2005),
Munduaren Bira Doan! (2009),
Gartxot (2011) eta Yoko (2015). 

Filma hainbat herritan aurkeztu eta gero, Euskal Herri osoan zehar zabaldu nahi dute. Vik, Mai, Oto..., horiexek dira film berriaren protagonisten izenak.

Harrera ona eduki du egu-
notan fantasia eta errea-
litea nahasten dituen fil-
mak

“Ikusteko interesa dauka-
nari mugi dadila esango
nioke,  zine aretora ahal
bezain agudo joan daite-
zela”
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SANTA ZEZILIA EGUNEKO KONTZERTUA, IGANDEAN BASTERON

Ikusmin handia piztu du “Andoainen egina eta entzuna” disko bi-
koitzak, igande honetan Basteron zuzenean aurkeztuko dutena. He-
rriko musikari eta eragile ugari igoko da taula gainera. Grabaketa

lanak zuzendu dituen Joxe Mari Oiartzabalekin eta kultura zinego-
tzi den Esti Mujikarekin hitz egin du Aiurrik, igandeko aurkezpe-
naren atarian. 

Herri baten soinu banda, 
bi diskotan

Luze jo du diskoaren ekoizpenak.
Detaile ugari lotu behar izan dira
bidean, baina prozesuaren azken
txanpan zarete. Nola zaudete une
honetan?
Esti Mujika: Ez dut ukatuko ur-
duritasun puntu bat sentitzen
ez dudanik. Andoaingo makina
bat musikarien inplikazioa es-
katzen duen egun handi bat bi-
zituko dugu, eta zinegotzi nai-
zen aldetik Basterotik denak
pozik irtetea besterik ezin dut
desiratu. Ikusleek lan hau bul-
tzatu duten herritar taldearen
eta udalaren ahalegina balora-
tzea nahiko nuke. 

Bestalde, eta musikari bezala,
ezin dut ahaztu Santa Zezilia
eguna. Modu batera edo beste-
ra ospatu izan dugu, eta aurten-
goak badauka bere aparteko
xarma. Izan ere, musikariek he-
rri baten musika eta kultur on-
darea erakutsiko baitute.  

Joxe Mari Oiartzabal: Esti ez be-
zala, ni lasai nagoela esan deza-
ket. Egin ditugun entseguetan,
esaterako, Mikel Emezabal bu-
ru den Musika Banda bikain
prestatu dela konturatu naiz.
Igandeko ekitaldiarekin instru-
mentu jotzaile guztiak buru be-
larri inplikatuta daudela ikus-
ten da, eta  horrek niri behin-
tzat egunduko lasaitasuna ema-
ten dit. Ez baita ahaztu behar
Bandak bere gain hartuko due-
la ekitaldiaren pisurik handie-
na, nahiz eta hiru abesbatzek,
txistulariek eta danbor jotzaile-
ek ere nork bere ardurak eduki.

Egun berezi baten aurrean, herri
kohesioa lortzen den horietakoa
dela esan daiteke?
E.M.: Zenbait une polit eta hun-
kigarri bizi izan ditugu urtean
zehar, 400. urteurrenaren kon-
tura. Herri identitatea indar-
tzen dituzten horietakoak bar-
ne. Igandekoak ere baditu bere-
zitasun ugari apartekoa izango
dela ziurtatzeko. Musikaren
alaitasuna goizean goizetik za-
balduko da Andoaingo kalee-
tan, Gora Kale Txiki txaranga-

ren, Olagain txistulari taldearen
eta danbor jotzaileen eskutik.
Andoaingo musika ondarearen
parte bat jasotzen duten bi dis-
ko aurkeztea ez da egunero ger-
tatzen, eta gutxiago herri baten
bizitasun musikala irudikatzen
duten hainbat musikarik eta
abeslarik zuzenean aurkeztea.
Bestalde, ez nuke ahaztu nahi
diskoetako abestien konposa-
tzaileak edo beren senideak
kontzertuan izango direla; pu-
blikoki esker ona adierazteko
aukera edukiko dugu. Denak
edo ia denak andoaindarrak di-
tugu. Gonbidapena egin zaie,
eta asko Basterora hurbilduko
dira.
J.M.O.: Andoaingo herriaren-
tzat eta musikarentzat histori-
koa izango den eguna biziko
dute. Jaialdi gogoangarria izan-

go da. Kontzertuan biziko di-
ren sentsazioak eta emozioak,
Andoaingo herriarekin identifi-
katzen den edonork gordeko
ditu betirako bere oroimenean.
Etxera eramango duen diska bi-
koitzak, gainera, oroimen hori
bizirik mantentzen lagunduko
dio.

Musikariak zarete biak ere. Dis-
koak nola definituko zenituzke-
te?
J.M.O: Kultur produktu gisa
primerakoa da. Biak ala biak
erabilgarriak, biziak dira. An-
doaingo herritarrek bi diskoak
maiz entzun eta erabiliko dituz-
te jaietan, ospakizunetan... Dis-
koagatik hori esatea, ez da gu-
txi! 
E.M.: Batik bat andoaindarren
interesa bilatzen duen produk-
tua da. Andoaindarrok musika-
ren munduan zer eduki dugun,
zer daukagun, eta zer edukiko
dugun islatzen digu. Erabilga-
rria da oso, Joxe Marik esan
duen bezala, eta Udalak ahale-
gin berezia egingo du zabalkun-
dearekin asmatzeko. Ikastetxe-

etan eta herriko elkarte ezber-
dinetan sustatuko da etorkizu-
nean.

Diskeei erantsita datorren li-
buruxka ere azpimarratu be-
harko genuke, kalitate handiko
argitalpena baita. Maiz esan ohi
da Andoainek beti izan duela
lotura berezia musikarekin, bai-
na benetan historian atzera ara-
katzen hasten zaren arte ez za-
ra ohartzen zenbat musikari,
zenbat konposatzaile eta zenbat
doinu dauzkan herri honek. Li-
buruxka, errealitate hori gogo-
razteko eta balorean jartzeko
baliagarri izan daiteke. 

Zer daukazue esateko Euskaldu-
na futbol taldeak egin duen kexa-
ren gainean, bere ereserkia dis-
koetan sartu ez dela eta?
E.M.: Konstziente ginen diskoa-
ren formatoak mugak zituela
abesti kopuruei zegokionez eta
aukeraketa egiterakoan batzuk
ezingo zirela sartu, zoritxarrez.
Gauzak horrela, generalitatea-
ren printzipioa lehenetsi da eta
ez partikularitatearena. Norbait
edo zerbait ordezkatuko duten

abestiak aukeratzeko irizpideak
markatu dira (egileak, le-
kuak...). Euskaldunaren ereser-
kiari dagokionez, Jose Saez Pe-
pe Andoain da bere egilea eta
honen beste abesti bat (Goibu-
ru) ikusi zen egokiagoa, diskoa-
ren osotasuna kontuan hartuta.
Bigarrengo diskoak, berriz, he-
rriko elkarte gastronomikoen
ereserkiak –danborradei lotuak
eta herriko jai ezberdinetan jo-
tzen direnak gehienak– biltzea
jarri zuen helburu hasieratik,
eta azken emaitzak horri eran-
tzuten dio.

Nolanahi ere, esan beharra
dago diskoaren ideia abian jarri
zenean, abestien oso zerrenda
luzea osatu zela. Andoainek
kantutegi aberatsa daukan sei-
nale denez, etorkizunean abes-
tien bilduma berri bat egiteari
ez genioke aterik itxi behar.

Disko bikoitza
• Salgai: 12 euro egunean bertan.
• Salgai: 15 euro ondoren.

Emanaldia
11:30 Kalejira bikoitza: Kaletxikitik Ola-

gain txistularien elkartearen
eta zazpi elkarteeko danbor
jotzaileak; Zumea plazatik Gora
Kale Txiki eta zazpi elkartee-
tako danbor jotzaileak.

12:30 Kontzertua Basteron.
• Partehartzaileak: Musika banda,

helduen eta gazteen abesbatzak,
Alberto Agirre abesbatza, Olagain
Txistularien elkartea, elkarteetako
danbor joleak, Miryan Ulanga pia-
no jolea eta Urki. Lau zuzendari:
Katrin Iturralde, Mikel Emezabal,
Jose Antonio Pascual, eta Joxe Mari
Oiartzabal.

• Ekitaldian konposatzaileak gogo-
an hartuko dira: Eulogio Saldias,
Luis Fraca, Juan Batista Baran-
diaran, Joxe Mari Huizi, Jose Sanez
Pepe Andoain, Juan Luis Atxega,
Pedro Aizpurua, Alberto Agirre,
Iñigo Iribarren, Miren Mujika, Juan
Luis Atxega, Junkal Gerrero, J.M.
Gonzalez eta Joxe Mari Oiartza-
bal. Hitzen egileak: Pello Esnal, Joxe
Mari Iriarte eta Aitor Mendiluze.

Esti Mujika zinegotzia eta Joxe Mari Oiartzabal musikaria, disko bikoitza eskuen artean.

“Andoaingo herriarentzat
eta musikarentzat histori-
koa izango den eguna bizi-
ko dute. Jaialdi gogoanga-
rria izango da”
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IRUNBERRIREN ALDEKO ELKARRETARATZEA 

Otsegun honetan, azaroak
26, “Frustrazioaren beharra:
ezetzaren garrantzia” izenbu-
ruko hitzaldia eskainiko dute
Bazkardoko erabilpen anitze-
ko gelan. 14:45etik 16:15era

hizlari lanetan arituko da
Juan Carlos Alonso psikolo-
goa. Hitzaldia Haur Hezkun-
tzako eta Lehen Hezkuntza-
ko 1-2 mailatako ikasleen fa-
miliei zuzenduta dago.

Frustrazioaz eta ezetzaz
hitzaldia, Ikastolaren eskutik

Larunbata bitarte, La Salle
Berrozpeko Haur hezkuntza-
ko haurrekin landutako era-
kusketa ikusgai izango da
Urigainen. Doakoa da. Ikas-
tetxetik adierazi dutenez,
“ekimena eskualdean berri-
tzaile den eta Berrozpen ga-
ratzen ari den proiektuen bi-

tartezko ikaskuntza proiek-
tuan kokaturik dago. Proiek-
tu honetan haurrek eta euren
etxekoek udako euskal jaiei
buruzko esperientziak jaso
dituzte”. Erakusketa zabalik
dago  17:00etatik 19:00etara,
eta larunbatean 10:00etik
13:00era bitarte. 

Jaiei buruzko erakusketa, 
La Salleko ikasleen eskutik

Ipuingile onenei saria
Martin Ugalde ipuin lehiaketaren edizio berria

Tratu on ekimena
“Sexismoa prebenitzeko eta tratu onak sustatzeko” jaialdia

XIX. Martin Ugalde ipuin lehiaketa-
ren sari banaketa ektialdia egin
zuten azaroaren 11n, eta bertan
izan ziren Martin Ugalde zena-
ren seme-alabak. Jarraian, aur-
tengo irabazleen zerrenda gazte-
txoenetik helduetara. Aurten bi-
txia izan da, helduen mailan
Maddi Etxeberriak lehen bi sa-
riak eskuratu baititu.

Ekhi Azurmendi Marcos 
A mailako 1. Saria
“Gerran, biziko al naiz”.
Haizea Navarro Lorenzo 
A mailako 2.Saria
“Erlojuaren misterioa”.
Aizpea Miner  Uribe-Echeverria 
B mailako 1. Saria
“argia joan eta mundua alda-
tu”

Unai Garcia Lopez 
B mailako 2. Saria
“bizi berri baten bila”.
Olaia Azurmendi Marcos
C mailako 2. Saria 
“Iluntasunaren kolorea”.
Maddi Etxeberria Otaegi
D mailako bi sariak: 
“Sentitzen zaitut”,
“Hesitutako ametsak”.

Arrate Fernandez sortzaile
andoaindarrak bi laburme-
traietan hartu du parte az-
ken aldian, eta biak ikusi
ahal izan zituzten Basterora
hurbildu ziren ikusleek. Ai-
nara Maiak eginiko Lamie-
rrekan laburmetraian Fer-
nandezek lamiaren papera
antzeztu du. Fabula da, eta
Leitzarango bailaran erroda-
tutako istorioa da. Ez dauka
elkarrizketarik, eta errealita-
tearen eta fantasiaren arteko
uztarketa dela esan daiteke,
mitologia oinarri hartuta.

Fernandez bera da biga-
rren laburmetraiaren zuzen-
daria eta gidoilaria. Maddi
eta Patxi du izenburu, eta
Gorka Zubeldia, Iñaki Mar-
tiarena, Alaitz Eguren eta
Jone Urrestilla dira bertan
antzez gisa parte hartzen du-
tenak. Gertakizun xaloa
kontatzen da bertan: Patxi
Brasilen bizi da eta jatorri
euskalduneko kazetari gazte
bat da. Euskal herritarra den
Maddi ezagutzen du sare so-
zialen bitartez, eta honen
etxera Euskal Herrira etor-

tzen da euskara hobetzeko
asmoz. Laburmetrai batek
ematen duen formatu muga-
tuan, kontakizun batean is-
torio ugari kontatu nahi izan
ditu Fernandezek: kulturen
arteko ezberdintasunak eta
horiek sortzen dituzten tal-
kak, aiton-amonen ama hiz-
kuntzarekiko atxekimendua,
bi gazten arteko maitasun
harremana...

Bi laburren ikustaldiaren
ostean, Pottoka&Eskortz bi-
kotearen txanda heldu zen.
Pantxo Etxebere (Pottoka)
kantariak eta Mikel Mujika
kitarra joleak folk akustiko-
az bustitako kantak jo zitiz-
ten, ordu erdiko emanaldi
entzungarria eskainiz.

Bi zinegilegiak eta bi mu-
sikariak elkarrekin ari dira
ikuskizuna eskaintzen, eta
prest agertzen dira edozein
kultur etxe eta bestelako
egoitzetan eskaintzeko ikus-
kizun bateratua. Hona talde-
aren kontaktua: ilargiaman-
drea@gmail.com. Abendua-
ren 7an Durangon izango
da, liburu azokaren baitan.

Zine eta musika emanaldia
Andoaingo Basteron

Euskal Herriko txoko askotan Herri-
ko tabernen aldeko bilkurak eta eki-
taldiak antolatu zituzten. Andoainen,
aurreko larunbatean, hainbat herri-
kidek elkarretaratze batean Irunbe-
rrirekin bat egin zuten. Manifestuan
salatu dutenez, “Estatuak guztia ETA
da argudioari jarraikiz atxilotu, espe-
txeratu eta epaituko gaitu orain. Aste
honetan bertan lau urte bete dira ETAk
borroka armatua utzi zuenetik. Hala
eta guztiz ere, guztia ETA da espai-
niar Estatuaren argudio nagusia iza-
ten jarraitzen du. Epaiketa politiko-
en kateak ez du etenik”.Eskola kalean elkarretaratzea egin zuten, aurreko asteburuan.

Ainara Maia, Pantxo Etxebere, Mikel Mujika eta Arrate Fernandez. 

Saridunak Martin Ugalderen senideekin eta Udal ordezkariekin  batera.

Andoaingo Gazte Lokaleko eta
Kale Heziketa programako ar-
duradunek “sexismoa prebeni-
tzeko eta tratu onak sustatze-
ko” hainbat ekintza antolatu
dituzte azaroan zehar. Hitzor-
du nagusiena datorren ostegu-
nean izango da, azaroaren
26an. Arratsaldeko 17:30ean

hasita, Zumea plazan jaialdia
antolatuko dute. Egitaraua
oparoa izango da: selfie-lehia-
ketaren panela, photo-call mo-
rea etab.

Egun horretan bertan, Zu-
mea plaza inguruan kanpainari
buruzko logoa daramaten txa-
pak banatuko dituzte.

EGITARAUA
AZAROAK 26, OSTEGUNA 
17:30 Txapa tailerra, txapak

egiteko gunea.
18:00 Globo moreen gunea.
18:45 Mosaiko erraldoia.
19:00 Flash mob-a, aurrez

prestaturiko koreografia.
19:30 Batukada feminista.
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Elkartasunezko txapelketa antolatu dute azaroaren 29an, igandea-
rekin, Goiburu Golf-en. Minbiziaren Aurkako Elkarteak zerbitzu
guztiak doan eskaintzen dituenez, ekonomikoki laguntza lortzeko

helburuarekin antolatu dute. Ekimenaren sustatzaileek lehiaketa
horretaz gain, Andoainen bolondres taldea sortzen hasi direla au-
rreratu dute.

Elkartasunezko golf
txapelketa, azaroaren 29an

H
amabigarren txapel-
keta izango da aurten-
goa eta Maider Sierra
elkarteko kideak azal-
du duenez, orain arte

golferako zaletasuna dutenak
eta minbiziaren gaiarekin sen-
tsibilizazioa dutenak gerturatu
izan dira txapelketara. Horrega-
tik, aurten ere, herritar guztiei
parte hartzeko deia zabaldu die.
10 euro ordaindu beharko dute
horretarako.

Dena den, golfean jokatzen
ez dakitenei edota txapelketan
parte hartu nahi ez dutenei ere
laguntzeko aukera eman nahi
die. “Fila zero izeneko lagun-
tza bidea ireki dugu, nahi due-
nak 5 euroko ekarpena egin
dezan. Eskertza modura, opa-
rien zozketa batean sartuko di-
ra”, adierazi du Maiderrek. 

Irabazleentzat sariak egongo
dira: trofeoak, txapelak, jate-
txeetan otorduak, landaetxee-
tan egonaldiak… Sari batzuk,
gainera, denentzako izango di-
ra; golfean nahiz fila zero bi-
dez laguntza eskaini duten
guztientzat, alegia. Azaroaren
29an banatuko dira opari guz-
tiak.

Maite Treku eta Maider Sie-
rrak gonbidapena luzatu diete
andoaindar guztiei: “Askotan
konturatzen gara golf-eko txa-
pelketak klubean bertan gera-
tzen direla. Herri mailan eman
nahi dugu txapelketaren berri,
seguru gaudelako normalean
golfean jokatu ez arren, egun
batez jokatzera animatuko li-
ratekeen herritarrak badaude-
la. Horiei guztiei Goiburura
gerturatzeko esan nahi diegu”.

BOLONDRES LANA GAILENDUZ
Minbiziaren Aurkako Elkartean
bolondresekin lan egiten dute,
eta Gipuzkoan, mila bolondres
inguru daude gaixoei laguntza
eskaintzen. Hauen lana lagun-

tza ematea da, etxez etxeko
zaintzaren bidez, prebentzio ar-
loan, administrazio lanak egi-
nez edota kanpoko ekintzak an-
tolatuz. Andoainen boluntario
taldea sortzen hasi dira, eta
Maite da bertako arduraduna.
“Norbaitek talde horretako par-
taide izan nahiko balu, nirekin
harremanetan jartzea edo elkar-
tera deitzea besterik ez dauka”,
adierazi du.

Minbiziaren Aurkako Elkar-
teak Gipuzkoa osoan ditu bule-
goak, baina andoaindarrei, ger-
tutasunagatik, Tolosan eta Do-
nostian dituzten egoitzetara jo-
atea gomendatu diete: “Distan-
tziagatik iruditzen zaigu eroso-

agoa dela Tolosara hurbiltzea,
gertuago geratzen delako. Hala
ere, gaixoei edo beraien fami-
liarrei adierazi nahi diegu, la-
guntza behar izanez gero, edo-
nora joan daitezkeela”. 

Ez dute gaixoak nongoak di-
ren begiratzen eta, beraz, nahi
duten bulegora joateko aukera
daukate. Kasu batzuetan, Tolo-
san ezagunak dituztenek, gai-
xotasuna intimitatean eramate-

agatik beste bulegoren batera
joatea erabakitzen dute. Hori
“guztiz errespetagarria” dela
adierazi dute: “Urrutira joateko
aukera dute, baina behintzat ja-
kin dezatela Andoaindik hamar
minutura lagun diezaieketen
txoko bat dagoela”.

MINBIZIA GAINDITZEKO 
BALIABIDEAK
Elkartearen funtzioa minbizia

Maider Sierra eta Maite Treku.

Minbiziaren Aurkako
Elkartean bolondresekin
lan egiten dute, eta Gipuz-
koan, mila bolondres ingu-
ru daude gaixoei laguntza
eskaintzen

“Seguru gaudelako nor-
malean golfean jokatu ez
arren, egun batez jokatze-
ra animatuko liratekeen
herritarrak badaudela”

duten gaixoei eta beren fami-
liarrei laguntza ematea da. La-
guntza hori, modu ezberdine-
tara ematen dute: “Laguntza
sikologikoaz gain, laguntza so-
ziala ere eskaintzen dugu. Ma-
terial ortopedikoa dugu: ohe
artikulatuak, gurpildun aul-
kiak.. Gaixotasuna bat-batean
etortzen denean, beharrezkoa
izaten delako. Ezgaitasuna ku-
deatzen eta gestionatzen ere
laguntzen dugu, besteak bes-
te”. Horrez gain, minbiziaren
ondorioz ahotsa galdu dutenei
hitz egiten erakusteko taldea
dago Tolosan. 

INFORMAZIO GUNEAK TOLOSAN
ETA DONOSTIAN
• Telefonoak: 

943 45 77 22.
900 100 036.

• Helbideak: 
Emeterio Arrese eraikina, 1.
solairuko 8. Bulegoa.
20400. Tolosa.
Zarautz etorbidean 58, 1.
20018. Donostia.

KIROL ALBISTEAK
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Euskaldunak Tolosa CF
jasoko du Ubitarten
ERREGIONAL OHOREZKOA
10. jardunaldia:
Getaria 4-0 Euskalduna
Sailkapena:

1. Tolosa 22 puntu
2. Anaitasuna 20 puntu

10. Euskalduna 14 puntu
11. jardunaldia:
Euskalduna-Tolosa
Azaroak 21. 15:30.

PREFERENTE MUTILAK
9. jardunaldia:
Amara Berri 0-7 Urnieta
Sailkapena:

1. Trintxerpe 19 puntu
2. Sanpedrotarra 21 puntu
4. Urnieta 18 puntu

10. jardunaldia:
Urnieta-Añorga
Azaroak 21. 16:00.

ERREGIONALA NESKAK
7. jardunaldia:
Urnieta 0-0 Intxaurdi
Sailkapena:

1. Urnieta 19 puntu
2. Allerru 15 puntu
3. Intxaurdi 13 puntu

8. jardunaldia:
Touring-Urnieta
Azaroak 21.

Jubenil mailako taldeen
garaipena, eskubaloian

Argiñarena-Garagorri 
bikotea, martxa ederrean

KIROL ALBISTEAK

San Silbestre lasterketa,
lehen aldiz Andoainen

Abenduaren 31n, urteko az-
ken egunean, korrika agurtuko
dute “Andoaindarrak 400”
ekimena. Mendeurreneko eki-
taldi sorta oparoa kirola eginez
amaituko da, lehen San Silves-
tre lasterketarekin. Antolatzai-
lea Lasterka itzuli elkarte berria
izan da, eta ahalik eta andoain-
dar gehien bildu nahi dituzte
irteeran. Lasterketak 5 kilome-
troko luzera izango du, zirkui-
to berari hiru itzuli emanez.
Zumea plazan hasi eta amaitu-
ko dena, goizeko 11:30etan
abiatuko dena. 5 euro ordain-
du beharko da, eta izen ema-
tea aldez aurretik eta egunean
bertan egin ahal izango da.
Hamasei urtetik gorakoek par-
te hartu ahal izango dute.

Aurreko ostiralean Udal or-
dezkariek eta elkarte berriko
kideek Espigoian agerraldia
egin zuten, lasterketaren lehen
edizioaren berri emateko.

Ana Carrere alkateak “Aur-
tengoa, mendeurrenarena, ur-
te berezia izaten ari da ando-
aindarrentzat. Hilabete haue-
tan egitasmoak antolatzeko
garaian izaera eta esparru ez-
berdinetako elkarteekin elkar-

lanean aritu gara. Eguberrie-
tan, estrainekoz, eta herritar
talde baten ekimenari esker,
lehen San Silvestre lasterketa
antolatuko dugu. Dudarik ga-
be, mendeurreneko ospakizu-
nei amaiera emateko modurik
politena izango da. Andoain-
dar guztiak parte hartzera ani-
matu nahi ditugu, kirolari tre-
batuak izan edo ez. Erronka
bat dugu, 400 partaide biltzea
irteeran”.

Raquel de Jesus sortu berri
den elkarte berriko kidea da,
“korrika gabiltzan andoainda-

rrok normalean beste herrieta-
ra joan behar izaten dugu urte
zahar egunean. Kide batzuk el-
kartu ginen eta lasterketa egin
ahal izateko elkartea sortu du-
gu. Bost kilometroko lasterke-
ta izango da, eta ahalik eta an-
doaindar gehien parte hartzea
nahiko genuke. Lasterketari
izaera parte hartzailea eman
nahi diogu”.

Mendeurreneko ospakizu-
nak amaituko dira, baina Las-
terka itzuli elkartekoen asmoa
bada San Silvestre lasterketa-
rekin jarraitzea.

Antolatzaileak eta Udal ordezkariak, lasterketaren aurkezpen ekitaldian.

“Eguberrietan, estraine-
koz, eta herritar talde
baten ekimenari esker,
lehen San Silvestre laster-
keta antolatuko dugu”

Ana Carrere

“Bost kilometroko laster-
keta izango da, eta ahalik
eta andoaindar gehien
parte hartzea nahiko genu-
ke”

Raquel de Jesus

EIBAR 33-20 URNIETA
Senior mutilak
Ahazteko moduko partida,
liga hasiera bikaina gerarazi
duena. Porrot honen ostean
sailkapeneko laugarren pos-
tuan dira. Orain Elgoibarren
aurka partidan Eibarrekoa
egun txar bat besterik ez ze-
la izan erakutsi ahal izango
dute. Partidarik galdu gabe
iritsi ziren Eibarrera, eta le-
hen porrota defentsan eta
erasoan akats handiak egi-
nez iritsi zen. Nahiz eta par-
tida hasiera berdindua izan,
gorritxoek lehiatzeari utzi
eta Eibar taldeak garaipen
argia eskuratu zuen. Urnie-
tarrek 26 aldiz galdu zuten
baloia, datu esanguratsua.

Sailkapena, 6. jardunaldia:
1. Donibane 12
4. Urnieta 9
8. Leizaran 3
Partidak, 7. jardunaldia:
Urnieta-Elgoibar
Leizaran-Aritzbatalde

EGIA 16-14 URNIETA
Senior neskak
Urnietarrek lehenengo zatia
gaizki jokatu zuten eta atse-
denaldira 7 goleko desaban-
tailarekin iritsi ziren (11-4).
Bigarren zatian, Urnietako

neskek defentsan lan gehia-
go egin zuten eta erasoko jo-
koa hobetu ostean, marka-
gailuan hurbiltzea lortu zu-
ten, bi gol azpitik egotera
lortu arte. Hala ere, Egiak
lortutako abanatilari eutsi
zion, 16-14 irabaziz.

Sailkapena:
1. Usurbil 14

10. Urnieta 4
12. Leizaran 0
Urnieta 21-24 Eibar
Partidak, 8. jardunaldia:
Leizaran-Aiala
Urnieta-Ereintza

URNIETA 17-15 ORDIZIA
Jubenil neskak
Azkenean urnietarren inda-
rra nagusitu zen. Garaipena-
ri esker gorritxoak sailkape-
neko erdiko postuetan dira.

URNIETA 40-33 ALTZATARRA
Aitor Argiñarena.
Xabier Garagorri.
Paleta motza, seniorrak.
Garrantzia handiko garaipe-
na, eta lehen itzulia amaituta
sailkapeneko lehen postuan
dira. Finalaurrekoetara iris-
teko pauso bakarrera daude.
Ligaskan lehen postuan
amaitzea benetako erronka
bilakatu da, buruz burukoe-
tan kantxaren abantailaz ba-
liatzeko. Eta ez da ahaztu
behar finalera iriste hutsak
igoera ziurtatzen duela.

GAINERAKO EMAITZAK:
URNIETA 40-1 ALTZATARRA
Xabier Amantegi.
Mikel Jauregi.
Aurkari bakarra agertu zen
kantxara.

URNIETA 32-40 OIANGU
Eduardo Erostarbe.
Imanol Lujanbio.
Etxekoen partida onena egin
dute, denboraldi honetan.
Behean, argazkian.

ASTEBURUKO PARTIDAK
Larunbata, 21. 10:15.
Urnieta 1-Txost
Urnieta 2-Urnieta 3
Pala goma, senior.
Igandea, 22. 11:00.
Urnieta 1-1 Euskal Jolas
Pala goma, senior.
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AZAROAK 21, LARUNBATA
09:30. San Juan plaza.
Zailtasuna: Ertaina.
Ibilbidea: Urnieta-Ereñozu-
Urdaburu-Ereñozu-Urnieta.
Desnibela: 1000 metro.

Zanpatuz taldeak Oarsoal-
dera egingo du irteera. Par-
taideei janaria, edaria eta
eguraldiaren arabera neguko
arropa eramatea aholkatu
diete. Eta baita, noski, bizi-

kleta baldintza onetan era-
matea, bereziki frenoak eta
kanbioak, bidean ezusterik
izan ez dadin. Kaskoa ere
derrigorrezkoa da. Antola-
tzaileen arabera, ez da pres-
takuntza fisiko handia behar.
Gonbitea irekia da, “mendi
bizikleta gogoko baduzue
eta bide berriak ezagutu edo
lagun berriekin kilometro
batzuk egin nahi badituzue
anima zaitezte!”. 

Irteera mendiko bizikletan

Asteburuko emaitzak: 
Ganbara JubM 44-72 Petritegi
Ganbara InfM 58-24 Easo

Asteburuan Andoainen:
Ganbara SenM-Aloña Mendi
Larunbata, 21. 19:15.

Ganbara saski taldea

Milaka korrikalariez gain, eskualde-
koak baziren patinatzaileen artean.
Aitzol Zuriarrain Andoain 43:19

Albi Gomez Andoain 55:23
Manuel Montejo Andoain 1:05:51
Koro Del Santo Urnieta 1:15:44

Patinatzaileak Behobian

7. JARDUNALDIA:
Ondarreta 0-12 Ozu
Bar Txalaka 1-4 Ekhia
Dad Kutxa 7-0 Pausoka
Centro Extremeño Fs 5 - 2 Bar Egur
Drink Team 3-13 Aure Maiton
Keler 6-0 Ekaitz
Academia G.F 4 - 2 Hogar Extreme-
ño

8. JARDUNALDIA:
Ekhia-Centro Extremeño: 
Larunbata, 21. 14:30. Allurralde.
Dad Kutxa Drink Team: 
Larunbata, 21. 15:30. Allurralde.
Ekaitz Academia G.F: 
Larunbata, 21. 16:30. Allurralde.
Bar Egur Urnieta Keler: 
Igandea, 22. 09:15. Allurralde.

Pausoka-Hogar Extremeño: 
Igandea, 22. 09:00. Arrate.
Aure Maiton-Ondarreta: 
Igandea, 22. 10:00. Arrate.

SAILKAPENA:
1 Keler 18
2 Objetivo Zona Uefa 18
3 Pinturas Aure Bar Maiton 18
4 Dad Kutxa 16
5 Ekhia 16
6 Academia G.F 15
7 Objetivo Zona Uefa 13

GOLEATZAILEAK:
Arkaitz Merino, Centro Extremeño 22
Urtzi Azpiroz, Keler 20
Javi Gomez, Dad Kutxa 17
Mikel Rodriguez, OZU 17

Areto futbol txapelketa

Eskerrona Senegal aldetik

Denboraldi hasiera polita

Pilota asteburu mamitsua
Arrate pilotalekuan

Buruntzaldea igerilari taldekoak
lehian murgildu dira. Alebinek
Tolosan ekin zioten lehen jar-
dunaldiari eta infantil-junior
eta senior mailakoek aldiz La-
sarten.

ALEBINEN LIGA
2003-04an jaiotako neskak eta
2002-03an jaiotako mutilak
aritu ziren igerilekuan, lehian.
Berrikuntza nagusia dakar aur-
tengo ligak. Izan ere, Espainia-
ko Federazioaren antolakun-
tzapean arituko dira. Ligak 7
jardunaldi izango ditu, hilean
behin hor nonbait. Lehen jar-
dunaldi honetan, igerilari guz-
tiek bi proben artean aukeratu
behar zuten : 400 libre eta 200
estiloak. Gehientsuenek biak
burutu zituzten. Klubaren hi-
tzetan, “gure gaztetxoek maila
ederra eman zuten. Andoain-
dik Aizpea Oria, Iraia Leon,
Maddi Elizasu,Yaiza Martinez,
Unai Rodriguez eta Nicolas
Delia aritu ziren. Benetan gus-
tura atera ginen, gure igerila-
riek benetan maila ona eman
zutelako”. Bigarren jardunal-
dia berriki igaro dute, eta 100
bular eta 200 bizkar banakako
probak eta 8x50 estilo libreko
errelebu mistoa egin behar
izan zituzten.

NEGUKO LIGA
Eskualdeko igerilariek infantil,
junior eta senior mailako lehen

jardunaldian 24 marka pertso-
nal hobetu zituzten. Jardunal-
dia Lasarteko igerilekuan os-
patu zen, Buruntzaldea IKT
taldeak antolatuta, eta klubeko
18 igerilari aritu ziren lehian.
Andoaingoei dagokionez, ho-
nakoak aritu ziren: Mikel Es-
nal, Unai Irigoras, Ane Otaegi,
Ibane Otegi, Daniel Herranz,
Xabier Alonso eta Jon del Rio.
Mikel Esnalen eta gainontzeko
senior mailako igerilarien ka-
suan urteko lehen sentsazioak
pilatzen hasi ziren, eta ez ziren
gaizki aritu. Denboraldi hasie-

rako erritmo falta nabaria du-
ten arren, Iñigo Ibarburu, Itsa-
so Tolosa eta Mikel Esnal eu-
ren probatan nagusitu ziren.
Ane, Ibane eta Dani 50 bular
eta 100 libre probatan aritu zi-
ren eta Xabier eta Jon, berriz,
100 libre eta 100 tximeleta
probatan. Bosten artean zazpi
marka pertsonal berri egitea
lortu zuten. Unai Irigorasek
200 estiloak proba eder bat
burutu zuen, marka pertsonal
berria lortuz (2:40:05). Mikel
Esnal 50 bular eta 100 libre
probatan aritu zen. 

Buruntzaldea IKT taldeko kideak, lehen jardunaldian.

Andoaindik alebin mai-
lan lehian aritu ziren Aiz-
pea Oria, Iraia Leon, Mad-
di Elizasu,Yaiza Marti-
nez, Unai Rodriguez eta
Nicolas Delia

Gainerako mailatan Mikel
Esnal, Unai Irigoras, Ane
Otaegi, Ibane Otegi, Daniel
Herranz, Xabier Alonso
eta Jon del Rio lehian ari-
tu ziren

AZAROAK 20, OSTIRALA
19:00 Final aurrekoa
Gipuzkoako jubenil 1. maila: 
M.Matxain-I.Usandizaga /
Amezketa.
21:00 Final aurrekoa
Gipuzkoako kadete 1. maila:
Julen Alberdi /
Tolosa.
Gipuzkoako nagusi 1. maila: 
Jaitsiera igoera fasea
Eskudero-Aizpuru /
Tolosa.

AZAROAK 21, LARUNBATA
16:00 Emakume pilotari topaketa
Hamar partida jokatuko dituzte
Andoaingo hamar bikotek, kan-

potik etorritako beste hainbeste-
ren aurka. Aurkariak Tolosa,
Azpeitia, Zizurkil, Donostia.
Helburua 2012an Andoainen
hasitako egitasmoa bistaratzea
da. Egitasmoa osasuntsu dago.
Gaur egun, 16-50 urte arteko
30 emakume ibiltzen dira aste-
ro, pala saio ezberdinetan.

AZAROAK 22, IGANDEA
11:30 Herriko eskuzko txapelketa
Gazteleku Andoain /
Billabona Behar Zana. 
Eskuzko jokamoldea. Talde
bakoitzak, buruz buru frontoi
osoan pilotari bat, 4 t'erdian
beste bat eta binaka beste bat
atera behar du. Partida gehien
irabazten dituen taldea pasako
da hurrengo kanporaketara.
Euskal Herria osoan hogei tal-
dek parte hartzen dute eta An-
doaingo taldea hor egotea ga-
raipena da. Amasa-Villabona-
koak aurkari gogorrak dira.
Txapelketako talderik gaztee-
na Andoaingoa da.

Futbol Federakuntzak egindako deial-
diari erantzunez, Euskaldunak bat
egin zuen Senegal aldera materiala

bidaltzeko deialdiarekin. Hilabete hasie-
ran afrikarren esker ona iritsi zen. Elas-
tiko urdinak ikus daitezke, argazkian.
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Agenda
AZAROAREN 19TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Musika
Andoain, Bastero
Bihotz alai abesbatza.
20:00. 
Azaroak 20, ostirala.
Mikel Urdangarin kantaria.
20:00. 
Azaroak 21, larunbata.
“Andoainen egina eta entzu-
na” diskoen aurkezpen kon-
tzertua herriko eragile uga-
riren parte hartzearekin.
12:30. Auditorioa.
Azaroak 22, igandea.

Antzerkia
Urnieta, Sarobe
“Lukurreria, lizunkeria eta
heriotzaren erretaula”, Va-
lle de Inclan-en ikuskizuna.
19:00. Euskaraz.
Azaroak 22, igandea.
“Kartoibiraka – Munduari
itzulia 80 kaxatan”, haur
antzerkia Markeliñeren es-
kutik.
17:30. Euskaraz.
Azaroak 29, igandea.

Farmaziak
Eskualdea
Guardiako farmaziak.
Andoain:
Arzallus, asteburu osoa.
Urnieta:
Hernaniko Gomez,
asteburu osoa.
Eskualdea, gauez: 
Etxebeste.
Elkano, 9. Hernani.

Odol-emaileak
Urnieta
Anbulategi zaharra. Dei-
tzaileek adierazi dutenez,
urteko azken hitzordua
izango da. Beraz, agertzeko
dei berezia egin dute.
18:30-20:30.
Azaroak 27, ostirala.

Andoain
Anbulategia.
18:30-20:30.
Abenduak 10, osteguna.

DATORREN AIURRI ASTEKARIA AZAROAREN 26AN ARGITARATUKO DA

Zinema
Andoain, Bastero
Mi gran noche.
Larunbata, 21. 19:30/22:00.
Igandea, 22. 19:30.
Astelehena, 23. 19:30/22:00.
Marko makako eta karibeko pri-
mateak.
Azaroak 21 eta 22. 17:00.
Datorren asteburuan:
Truman helduentzat, eta Hotel
Transilvania 2 haurrentzat.
Azaroak 28, 29 eta 30.

Urnieta, Sarobe
Refugiado.
Saio bakarra: 22:00.
Azaroak 27, ostirala.

Erakusketa
Andoain, Bastero
“400 txokotatik euskarara”,
Andoaingo migrazioaren
inguruko erakusketa.
Irekiera ekitaldia:
19:00. Azaroak 20.
Azaroaren 20tik abendua-
ren 30era zabalik.

Ikastaroa
Urnieta
Afrikar dantzak Buruntzan-
tzan taldearen eskutik.
Informazioa, alboan.
Azaroak 28, larunbata.

Ekitaldia
Urnieta
Emakumeen aurkako indar-
keriaren kontrako elkarre-
taratzea.
19:00. San Juan plaza. 
Azaroak 25, asteazkena.

Batzarrak
Urnieta
Udal plenoa.
19:00. Udaletxea. 
Azaroak 24, asteartea.

Andoain
Udal plenoa.
19:00. Udaletxea. 
Azaroak 26, osteguna.

ZORION AGURRAK

Deialdiak
Andoain
1959an jaiotakoen bazka-
ria. 
14:30. Txertota.
Azaroak 21, larunbata.
1963an jaiotakoen afaria
Urnietako Oianume jatetxe-
an. Informazioa, 21:00etik
aurrera: 627 885 509. 40
euroko diru-sarrera egin
behar da Kutxako ES98
2095 5022 1091 1543
3792 kontu-korrontean. 
20:15. Goikoplaza.
Azaroak 21, larunbata

Solasaldia
Andoain, Liburutegia
“Las manos del carpintero”
liburuaren gaineko solasal-
dia, Alberto Ladron Arana
idazlea bera bertan izango
delarik. Izena ematea Libu-
rutegian bertan.
liburutegia@andoain.eus
19:00-20:30. Liburutegia.
Azaroak 24, asteartea.

Gaztetxea
Andoain
Azaroak 20, ostirala
20:00 Mahai-ingurua: “Fra-

king EZ!”. Hitzaldia
eta gero afari merien-
da.

22:30 Gau Olinpiadak, dar-
do lehiaketa.

Azaroak 21, larunbata
22:30 Kontzertua: Señor

No, Sumision City
Blues, B-Side.

Azaroak 22, igandea
Dokumentaldia, dohainik:
17:30 Ingobernables.
19:30 Zerrauts Ogia.
Azaroak 27, ostirala
22:30 GauOlinpidak: Fina-

la, sari banaketa.
Azaroak 28, larunbata
14:00 Bazkaria.
17:30 Triki poteoa gazte-

txetik herrira.
22:30 Kontzertua: Zarpa-

zo! a Cicatriz! + bes-
te talde bat.

Oharra: Biltzar argitaratzaileek ez dute beregain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien gaineko inolako erantzukizunik.

Azaroak 23, astelehena
17:00-20:00 Ludoteka za-

harrean “Autodefen-
sa feminista” ikasta-
roa. Izen ematea
azaroaren 13a baino
lehen Bertan bule-
goetan. 16 urtetik
gorako emakumez-
koei zuzenduta.
Haurtzaindegi zer-
bitzua.

Azaroak 25, asteazkena
17:00 Gaztegunean labur-

metraiak, murala
eta merienda.

19:00 San Juan plazan
emakumeen aurka-
ko indarkeriaren
kontrako elkarreta-
ratzea.

Azaroak 27, ostirala
22:00 Saroben Refugiado

filma. 4 euro.
Azaroak 23-abenduak 11
Lekaion erakusketa: “To-
maremos la calle”.
Ikastaroa
Pepa Bojoren eskutik, ur-
tarriletik martxora. Izen
ematea zabalik, Bertan bu-
legoan.

Azaroak 20, ostirala
09:00-21:00 Zumea pla-

zan Berdintasun fo-
roaren bus ibiltaria.

Azaroak 25, asteazkena
17:00 Basteron Mabel Lo-

zanoren “Voces”
film emanaldia eta
ondoren kafea.

Azaroak 26, osteguna
17:30 Zumea plazan “Pla-

za morea jaialdia”,
Gazte Lokalaren eta
kale hezitzaileen es-
kutik: Txapa taile-
rra, mosaikoa, batu-
kada feminista...

Azaroak 27, ostirala
19:00 Gazte lokalean au-

todefentsa ikasta-
roa, Ismael Mateo-
ren eskutik.

Azaroak 25 
hitzordu sorta Urnietan

Azaroak 25 
hitzordu sorta Andoainen

ZORIONAK

Romanak azaroaren 18an eta
Korok azaroaren 23an urtebete-
tzea. oso ondo pasa eguna eta mila
zorion Ormaetxea-Izeta sendiaren
partetik.
URNIETA

ZORIONAK 

Eñau t San
Sebastian Pere-
zek azaroaren
18an 5 urte.
Muxu  a s ko .
Etxekoak.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Ekiñek 6 azaro-
aren 17an 6
urte. Muxu poto-
loak amoñi, osa-
ba, Jaio eta Elur-
txiren partetik. 

ANDOAIN

ZORIONAK 

Malen Lizarri-
bar Pestaña!
a z a r o a r e n
21ean 4 urte
beteko d i tu .
O n d o - o n d o
pasa, muxu han-
di bat. Etxekoak.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Azaroaren 23an
Markelek 10
urte beteko ditu.
Etxekoen parte-
tik mila muxu.
Maite zaitugu!
Aita, ama, Malen
eta Urki.

URNIETA

MERKATU 
TXIKIA 

• Zaintzaile bat
beha r  d a
A n d o a i n e n
orduka lan
egiteko. 
650 341 108.

•Frantsez esko-
lak batxilergo-
ko ikasleen-
tzat, azterke-
tak prestatze-
ko. 
665 719 827.

ZORIONAK 

Igorrek azaroa-
ren 25ean 6
urtetxo beteko
ditu. Pila pila
maite zaitugu!
Egun po l i t ta
pasa! Muxuak,
etxekoak.

URNIETA
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