
2015eko azaroaren 13a, 459 zenbakia X. urtea     Andoainen eta Urnietan doan banatzen da SASOIKO DAGO LAUROGEI URTEREKIN

Andoaindarrak 400 ekime-
neko disko bikoitzan parte
hartu duten eragileek aur-
kezpena egin zuten, azaroa-
ren 22an egingo duten ema-
naldiaren atarian.

[ANDOAIN, 8. ORRIALDEA]

Disko
bikoitzaren
aurkezpena

Durangoko Azokarako ipui-
na aurkeztuko dute, Miren
Amurizak idatzitakoa. Ohi
bezala, liburuaren irabaziak
minbizia duten haurren iker-
kuntzarako bideratuko dute.

[URNIETA, 3. ORRIALDEA]

Super H
elkartearen
ipuina

Urtu beharrean iritsi ziren
helmugara, inoizko bero
handienarekin ospatu zena.
Andoaingo eta Urnietakoen
sailkapena, kirolak atalean.

[KIROLAK, 10. ORRIALDEA]

Behobia
Donostiako
heroiak

Teodoro Elizalde
andoaindarra ia
goizero aritu ohi da
pilotan, Kontsejupean

Iraganari keinuka Agustin Leitza
kaleko mural erraldoian

Argazkian muralaren osaketan lanean aritu diren herriko artistak, Angela Esnaola baserritarraren oinordekoekin.

Herriko artistek mural
erraldoia egin dute
elkarlanean. 

Aurreko larunbatean zabaldu
zuten, eta dagoeneko denen
bistara ikusgai dago. Andoain-
go historiari estuki lotutako
hainbat irudi ikus daitezke, ar-
tistikoak diren beste batzurekin
batera.

[ANDOAIN, 8. ORRIALDEA]

Biktimen aldeko Udal bilkura Urnietan
Hiru alderdietako
kideak, herri eragileak
eta herritarrak
hurbildu ziren
azaroaren 10ean, San
Juan plazara. 

Hainbat minutuz isilean bildu-
ta egon eta gero, Mikel Pagola
eta Consuelo Frutos Udal hau-
tetsiek adierazpena irakurri
zuten, txalo artean amaitu ze-
na. Goiburuak zera zioen:
“Gure herriak bakea behar du.
Pertsona guztien eskubide guz-

tiak errespetatu eta bermatuko
dituen bakea”. 

Biktima guztiak, parekotasu-
nik eta bazterkeriarik gabe,
kontutan hartuko dituen me-
moria sustatzeko konpromisoa
hartzen zutela adierazi zuten.
Giza eskubideak ororen gaine-
tik daudela erantsi zuten, “giza
duintasun, norbanako eta
hauen oinarrizko eskubideen-
ganako errespetua beste edo-
zein kausa edo ideia politiko-
ren eta Estatu arrazoiaren gai-
netik dago”.

[URNIETA, 2. ORRIALDEA]
Biktima guztiak, parekotasunik eta bazterkeriarik gabe, kontutan hartuko dituen

memoria sustatzeko konpromisoa hartzen zutela adierazi zuten.



URNIETATIK DATOR NOTIZIA...2 2015eko azaroaren 13a, 459 zenbakia

Mintzalagun eta Gurasola-
gun egitasmoak euskaraz
praktikatzeko egitasmoak di-
ra, euskaraz praktikatu nahi
dutenak eta ondo egiten du-
tenak elkartzen dituena. Gu-
rasolagun egitasmoak duen
berezitasuna da haurrekin
batera egiten dela. 2015-
2016 ikasturteari hasiera
emateko aurkezpen bilera
bat antolatu dute.

Azaroaren 18an izango da,
datorren asteazkenean, Le-
kaion arratsaldeko 19:30etik
aurrera. 

Eskualdeko AEK euskalte-
giak bideratzen du egitasmo
hori, eta erabilera sustatzea-
ren garrantzia nabarmentzen

dute: “Euskararen erabilera
zabaltzeko trebatu egin be-
har dira hiztunak, eta gaur
egun inork ez du zalantzan
jartzen hori lortzeko ezin-
bestekoa dela euskal hiztu-
nekin euskara erabiltzeko
aukera izatea. Mintzalaguna
ekimenarekin horixe da,
hain zuzen, lortu nahi dugu-
na: euskaraz hitz egiteko au-
kera gehiago sortzea, hau
da, euskaldunon arteko el-
kar ezagutza bultzatzea, hiz-
kuntza gaitasuna eta erabil-
tzeko ohitura sustatzeaz
gain. Horrela, hizkuntzaren
kalitatea hobetzea eta erabi-
lera esparru berriak lortzea
lortuko dugu”.

Urnietako herrigunean bizi
diren biztanleentzat eta kan-
potik datozenentzat, Udalak
egunotan hainbat asfaltatze
lan burutuko direla oharta-
razi du. Asteazkenean lanei
ekin zieten Urigain kultur
etxea eta udaletxearen arte-
ko gunean. Zehazki, Isidro
Setien Kaleko 1 eta 3  zen-

bakien artean, Txoritagain
auzoko sarreran eta San
Juan Plaza inguruetan. Oste-
gunean, aldiz, Zabaleta kale-
ko erdigunea asfaltatuko du-
te. San Juan plazako asfalta-
tze-lanak, berriz, Iberdrola
enpresa bertan burutze ari
den kanalizazio-lanak amai-
tu arte ez dira abiatuko. 

Asfaltatze lanak herrigunean

Mintzalagunen hitzordua

Elkarrekin bat eginda

Udal ordezkariek eta herritarrek bat egin zuten astearte eguerdian deitu zuten agerraldian.

Memoria eta bizikidetza aldarrikatu zuten, asteartean

A
zaroaren 10a Memo-
riaren eguna ospatu
zen Euskal Herrian,
eta Urnietan ordezka-
ritza duten hiru alder-

diek memoria eta bizikidetza
aldarrikatu nahi izan zituzten.
Eguerdian elkarretaratzea egin
zuten udaletxearen kanpoalde-

an, egun horretarako bereziki
adostu duten adierazpena egite-
ko: "Etorkizuneko bakeak eta
bizikidetzak biolentziaren bide-
gabekeriaren aitortzea eskatzen
du, sortutako minaren eta bik-
timen duintasunaren aitortzea,
biktima guztiek egiarako, justi-
ziarako eta erreparaziorako esku-

bidea dutelarik”. Bide horretan
herritarren inplikazioa eta esku
hartzea ezinbestekoak direla
berretsi zuten. Bakean eta bizi-
kidetzan sakontzeko asmoz.
datozen hilabeteetan Urnietan
tailer eta jardunaldi gehiago
antolatzen jarraituko dute.

Bideoa: aiurri.com
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MIREN AMURIZAK IDATZI DU IPUINA, ALMU SALASEN MARRAZKIEKIN OSATU DUTENA

Urnietako Super H elkarteak ipuina aurkeztuko du abenduaren 4an
zabalduko duten Durangoko Azokan. Miren Amuriza bertsolaria
gidoilaria da, eta Almu Salas ilustratzailea. Ohi bezala, salmentatik

lortutako irabaziak haur minbiziaren ikerkuntzarako bideratuko
dituzte. Ipuinak, bestalde, bigarren helburu bat du: gaitz horri bu-
ruzko sentsibilizazioa gizarteratzea.

Labean da Super Hren ipuina

S
uper H elkarteak Egu-
berri hauetarako opa-
ri egokia izan daiteke-
en ipuina argitaratuko
du azaroaren amaiera

aldera, Durangoko Azokan ere
aurkeztuko dutena. Almu Salas
elkarteko kide eta ipuinaren ilus-
tratzaileak gidoiari buruz aurre-
ratu daitekeena azaldu dio Aiu-
rri astekariari, “liburuaren per-
tsonaia Hodei haurra da. Askok
bezala bizitza normala egiten du,
eskolara joaten da, laguntxoekin
jolasten du baina egun batean
eskolan mina hartu eta ospitale-
ra eramaten dute. Han gaixota-
sun bat duela esaten diote. Hor-
tik aurrera Hodei bere ametsen
munduan murgilduko da”.

Elkarte mailan abiarazi zu-
ten egitasmoa, baina argitalpe-
na borobiltzeko Miren Amuri-
zari ipuina osatzea eskatu zio-
ten. Arantzazu Miner Super H
taldeko kideak adierazi due-
nez, haur txikiek gurasoen la-
guntzarekin irakurri behar du-
te ipuina: “Adin batetik aurre-
ra, 9 urtetik aurrera edo, isto-
rioaren muina ulertzen has
daitezke. Horiek baino txikia-
go diren haurren kasuan gura-
soen laguntzarekin irakurtzea
aholkatuko genuke”.

Ez daude eskuak gurutzatuta
egoteko, eta ekimen betean di-
ra. Herriko jaietan murala egin
zuten, eta piskanaka datorren
urteko mendi maratoiaren
prestaketekin hasi dira. Azken
asteetan burubelarri sartu dira
ipuinaren ekoizpenean. Azkar

batean joan zaie denbora, Sa-
lasek aitortzen duenez: “urte
erdi edo pasa dela iruditzen
zaigu guri, baina egia esan az-
ken bi hilabeteetan jarri gara
burubelarri. Sanmieletako ma-
rrazki lehiaketarekin hasi zela
esan daiteke. Marrazki saio
hura ipuin kontaketan bilakatu
zen”. Eta ipuin hori paperezko
edizio txukunean bilakatuko
da orain. “Hontz zuriaren lu-
rraldean” izenburupean argita-
ratuko dute.

Koloretan, eta kalitate han-
diko paperean, ipuina hamar
euroko prezioan salgai izango
da laster. Urnietan bezala, Du-
rangoko Azokan ere bai: “Du-
rangoko azokan salgai izango
da, eta Urnietan aurkezpen
ekitaldia Eguberrietan egingo
dugu. Miren Amuriza bertan
izatea nahiko genuke. Ipuina,
bestalde, Eguberrietarako opa-
ri polita izango litzateke”. 10
eurotan salgai jarriko dituzte
3.000 ale.

IPUINA ORAIN, 
UNITATE DIDAKTIKOA GERO
“Gerora, ipuinetik abiatuta
unitate didaktikoa lantzea pen-
tsatzen ari gara ikastetxeetan

lantzeko. Gure helburuetako
bat da ikerkuntzan lantzeko
dirua lortzea da, baina oso go-
goko duguna da gizartea sen-
tsibilizatzea eta horretarako
ikastetxeetara jo nahi dugu”.

Arantzazu Miner eta Almu Salas Super H taldeko kideak.

Ipuinaren irudia, laster kaleratuko dena.

“Hontz zuriaren lurralde-
an” ipuinarekin minbizia
duten haurren sentsibili-
zazioan sakontzen jarrai-
tu nahi dute

“Ipuina Durangoko Azo-
kan salgai izango da, eta
Urnietan aurkezpen eki-
taldia Eguberrietan egin
nahiko genuke”

Almu Salas
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LORE ESKAINTZA MEMORIAREN EGUNEAN, ELKARBIZIREN ESKUTIK

Ostiral honetan bi laburme-
trai eskainiko dituzte, “Madi
eta Patxi” eta “Lamierrekan”
izenekoak. Arrate Fernandez
zein Ainara Maia laburme-
traien egileak bertan egongo
dira. Eta, segidan, musika
folk akustikoa eskaintzen ari-
tuko dira Pantxoa Etxebehere
eta Mikel Mujika musikariak.

SINOPSIAK
Maddi eta Patxi laburme-
traian, hainbat gai desberdin

jorratzen dira: kultur anizta-
suna, identitatea, hizkuntza,
herrimina, arbasoen arrasto-
ak, ingurugiroa, ekologia, la-
na, sare sozialen erabilera,
emigrazioa-inmigrazioa, …

Lamierreka, aldiz, Leitza-
ran haranean murgiltzen da.
Errealitatea eta fantasiaren
arteko uztarketa da, mitolo-
giaren barnean barneratzeko
irudi-bilduma bat.

Ekitaldia 19:00etan hasiko
da.

Peña Santakrutz elkarteak
oharra helarazi nahi die baz-
kideei: Bazkideentzako Egu-

berrietako loteria dagoeneko
salgai dagoela Bastero loteria
dendan. Zenbakia: 89194.

“Nola aukeratu 0-2 urteko
haurrentzako jolasak eta jos-
tailuak?” izenburupean, hi-
tzaldia eskainiko du Olatz
Aldabaldetreku pedagogoak
azaroaren 25ean Urigainen.
Arratsaldeko 17:30ean hasi-
ko da, 19:00ak arte.

Izena ematea azaroaren 19a
baino lehen egin behar da
Galardi eta Bihurri haurres-
koletan edo Udaleko Euska-
ra Zerbitzuan (943 300
831). Hitzaldia Andoaingo
Udaleko Euskara Zerbitzuak
antolatu du.

Laburmetraiak eta musika
emanaldia Basteron

Peña Santakrutz elkartea

Jostailu egokiak aukeratzeko
hitzaldia Urigainen

EH Bildu: “Blokeorik ez
dugu onartuko”

EAJ-PNV: “Uraren kudeaketa munizipala defendatzea zilegi da”

G
obernu taldeak ur
azpiegituraren arazo-
ari irtenbidea emate-
ko  proposamena
gerarazi zuten PSE-

EEk eta EAJ-PNVk, aurreko
osteguneko ez ohiko batzarral-
dian. Biharamunean Gobernu
taldea (EH Bildu) kritiko ager-
tu da oposizioko bi alderdi horie-
kin, udal jarduna blokeatzen ari
direla aurpegiratuz: “PSE-EE
eta EAJ-PNV ez ziren ados jarri
ekainaren 13ko inbestidura saio-
an, baina dagoeneko ados jar-
tzen hasi dira; argi geratu da udal
gobernu honi ez diotela lagun-
tza txikiena ere emango. Egoe-
ra bitxia da oso: ez baitzuten
gobernatzeko gehiengorik osa-
tu, baina ez dute gobernatzen
utzi nahi ere. Tamalgarria iru-
ditzen zaigu. Gutxiengoan gau-
de eta onartu dugu, proposamen

irekiak egin ditugu eta adosta-
suna bilatu nahi izan dugu.
Autokritika egin dugu eta jarre-
ra desegokiak zuzendu ditugu.
Zein da horren erantzuna? Beti-
koa: blokeoa, blokeoa eta blo-
keoa.

Gure aldetik, azken hilabete
hauetan izan dugun jarrera ire-
ki bera izango dugu. Malguak
izango gara negoziazioan, ma-
rra gorri bakarra jarriko dugu:
blokeorik ez dugu onartuko”.

EAJ-PNVren erantzuna
Jeltzaleak ez datoz bat Gobernu
taldeak ez ohiko batzarraldiari
buruz egin duen irakurketare-
kin, eta Ana Carrere alkateak
egindako salaketak ukatu egi-
ten ditu: “EAJk denbora luzea
darama honen Kontsortzioan
sartzearen aurkako jarrera
adieraziz. Udaletik zerbitzua-

ren kudeaketa munizipal era-
ginkorra egitearen aldeko gara.
Honenbestez, EH Bilduren aur-
kako blokeoa baino, uraren ku-
deaketa munizipalaren defentsa
egin dugu. Politikan zilegi da
bakoitzak bere iritzia defendatu
ahal izatea, eta kasu honetan,
uraren kudeaketa Udaletik gau-
zatzea aukera bideragarria dela
defendatzen dugu. Horixe da
ariketa demokratikoaren fun-
tsa, norberak bere iritzia defen-
datu eta gainerakoenak erres-
petatzea.

Ez dugu beraz gobernu tal-
dearen biktimismoa onartuko
eta ausartak izan daitezen es-
katzen diegu. 2016ko aurre-
kontuak negoziatzeko eta
aprobatu ahal izateko EAJren
borondatea adierazi nahi du-
gu. Negarrerako baino, lanera-
ko deia luzatu nahi dugu”.

Galardi Udal haur eskolako
matrikulatze kanpaina mar-
txan dago 2015-16 ikastur-
terako. 2016ko urtarriletik
maiatza bitartean hasteko
deialdia egin dute 0-1 eta 1-
2 taldeetarako.
• Matrikulatzeko epea:

Azaroaren 23tik abendua-
ren 4ra, biak barne.

• Ordutegia:
10:00-13:00, 16:30-19:30.

• Argibideak: Bastero.
943 303 540.

• Ate irekiera:
Azaroaren 23an eta 30ean,
16:30ean eta 17:30ean.

• Galardi Udal haur eskola: 
Extremadura kalea 6. 
943 300 655.

Matrikulazioa Galardin

Azaroaren 10ean Euskadiko
herrialde askotan memoria-
ren eguna ospatu zuten, bai-
ta Andoainen ere. Elkarbizi
taldeak deituta, Lopez de la
Calle parkean dagoen ‘Aska-
tasunari’ eskulturaren aurre-
an bildu ziren. Mikel Arre-
gik idatzi bat irakurri ondo-
ren, lore eskaintza eta bi mi-
nutuko isilunea egin zuten.
Ekitaldira, herritarrekin ba-
tera, PSE-EEko eta EAJ-
PNVko ordezkariak hurbil-
du ziren.Blanca Villafañe eta Mari Paz Artolazabal, astearte iluntzeko ekitaldian.
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EZ OHIKO BATZARRALDIA ANDOAINGO UDALETXEAN

Gobernu taldeak uraren kudeaketa osoa Ur Kontsortzioaren esku uz-
teko proposamena aurkeztu zuen udaletxean, ez ohiko batzarraldian
aztertu zena. Erabakia aurrera ateratzeko gehiengo osoa beharrez-

koa zen, alegia, bederatzi boto eskuratzea. EH Bildu, Ganemos eta
Irabazi alde agertu ziren. Zortzi boto horiek ez ziren nahikoa izan,
PSE-EE eta EAJ-PNVren bederatzi botoak aurkakoak izan zirelako.

Udala ez da
Ur Kontsortzioan sartuko

E
H Bilduk zuzentzen
duen Gobernu taldeak
egoera ekonomikoa
bideratzeko egokien
ikusten duen proposa-

mena mahai gainean geratu zen,
gehiengo osorik lortu gabe. Hiru
alderdi nagusien botoak eraba-
kiorrak ziren proposamenarekin
aurrera edo atzera egiteko. Aspal-
dikoak dira gai honetan EH Bil-
duren aldeko jarrera eta EAJ-
PNVren aurkako argudioak. PSE-
EEren bost botoak, beraz, era-
bakiorrak ziren. Plenoa abiatu
arte ez zen PSE-EEren jarrera
ezagutu. Aurkako botoa eman
zuten, gobernu taldearen asmoa
zapuztuz. Beraz, botoa emate-
rako garaian ezezkoan bat egin
zuten EAJk eta PSEk. Eztabai-
dan, ordea, elkarren arteko hase-
rrea ezkutaezina izan zen. 

BOZERAMAILEEN ARGUDIOAK
Eztabaida luzea izan zen, eta ez
da erraza guztia laburbiltzea.
Bereziki, erreplika garaian bes-
te zenbait eztabaida tartean sar-
tu zirelako. Esaterako, ekaina-
ren 13ko kargu hartze ekitaldia
edota 2016ko Udal aurrekon-
tuak. Horra gaiari dagokionez,
adierazpen esanguratsuenak.

Maider Lainez, PSE-EE
“Uraren kudeaketa udal esku-
mena izatea defenditu dugu.
Gobernu taldeak kopuru eko-
nomikoak helarazi dizkigu eta,
gure ustean, Udalak uraren ku-
deaketari eusten jarraitu behar
dio. Horren aldeko apostu egi-
ten dugunez, aurkako botoa
emango dugu”.

Marijo Izagirre, EAJ-PNV
“Aurreko agintaldian EH Bil-
duk ez zuen gai honi buruzko

akordiorik lortu eta zortzi urte
atzera sozialistek ere paso egin
zuten. Ez zuten arazoa kon-
pondu nahi izan, eta orduan
ere arazoa nabarmena zen. Be-
ti esan izan dugu uraren zerbi-
tzuaren ardura udalarena dela,
eta baldintza onenetan emate-
az udala arduratu behar dela.
Baita zerbitzua orekatua iza-
tea, diru sarrera eta gastuei da-
gokionez. Gaur egun inork ez
ditu duroak pezetaren truke
ematen. Kontsortzioa hona ba-
dator irabaziak ematen ditue-
lako da. Kontsortzioak atera-
tzen badu, zergatik ez Udalak?
Kontsortzioak tasak igoko ditu
%40. Igoera hori subentziona-
tu egingo duzue herritarrak
igoeraren kontziente izan ez
daitezen”.

Olga Hernandez, Ganemos
“Guretzat zentzudunena ku-
deaketa Ur kontsortzioari

ematea da. Guk ez dugu ezku-
tukeriarik  ikusten. Pausoa
ematearen beldur direnentzat:
hitzarmena errebokatu daite-
ke. Emaitzak ez badira one-
nak, edozein unetan atzera bo-
ta daiteke Kontsortzioarekin
sinatutako hitzarmena. Zaila
da egoera honetan tasak igoko
direla adieraztea, baina beste-
la ere berdin-berdin igoko di-
ra. Ezin duguna da herritarrei
zerbitzuak hobetzeko aukera-
rik ez dagoela adieraztea, as-
moa ez bada galerak dituen
zerbitzu bezala egonkortzea
eta ondoren, PPk egiten duen
bezala, zerbitzua pribatiza-
tzea.

Herriko biztanleak oso hase-
rre daude, eta arrazoi osoz.
Gaur egun, berdin zaigu nork
eman duen urratsa edo nork
aurkeztu duen egitasmoa. Ga-
koa irtenbidea ahalik eta azka-
rren ematea da”.

Jorge Mourinho, Irabazi
“Garrantzia handiko gaitzat
hartu dugu Irabazin. Nola iritsi
gara hona? Norbaitek erantzun
beharko du, eta iraganean au-
rreikuspen falta nabarmena
egon dela esan daiteke. Udalak
zerbitzua hobetu behar du, eta
kostua handia da. Inbertsio
handiak egin behar dira. Une
honetan, egoera ekonomiko
zail honetan, Kontsortzioan
sartzea da onena”.

Jon Zulueta, EH Bildu
“Ez ditut jeltzaleen eta sozialis-
ten argudioak sinesten. Beraz,
hobea da galerak edukitzea, eta
ura eskaintzeagatik milaka eu-
rotako kanona ordaintzea. Be-
raz, zorpetzea hobea da. Zuen
jokabidearekin mailegua eskatu
behar dugu, beste zenbait inber-
tsio egitea galeraziko diguna. 

Tasak, batean edo bestean,
bai ala bai igo beharko dira.

Eta Kontsortzioan sartzean ta-
sak ez dira hainbeste igoko. Be-
asain, Elgoibar, Tolosa... Kon-
tsortzioan daude. Ez dira hain
eroak izango hango agintariak,
ezta? Ikuspegi teknikotik, ku-
deaketa zaildu nahi diguzue
edota zuen alderdietako ardi
beltzak zarete? Ikuspegi politi-
kotik honek ez du ez hankarik,
ez bururik. Lehen gure jokabi-
dea onartezina zela zenioten.
Bada orain mugitu gara, auto-
kritika egin dugu, jokabidea al-
datu dugu eta zuek sozialistak
ez duzue erantzun ere egiten.
Ez deirik hartu, ezta emailik
erantzun ere. Hori ez da politi-
ka egitea. Zein da zuen propo-
samena? 2011tik hona PSEk ez
du emendakinik aurkeztu. Zero
emendakin. Hau beste herriren
batean pasatzen al da?”.

TENTSIOA ERREPLIKA GARAIAN
Erreplika garaian Lainezek to-
noa jaistearen beharra azaldu
zuen. Segidan egin zituen adie-
razpenekin, ordea, Zulueta eta
Izagirre haserretzea lortu
zuen. Zuluetari aurrekontuko
hainbat partida (laguntzak
presoei) kendu arte emendaki-
nak aurkeztu gabe jarraituko
duela adierazi zion. Zuluetari
aurrekontuak lantzeko garaian
“auto bazterketa”rena maila
baxuko jokabidea iruditu zi-
tzaion.

Lainezek Izagirreri ekainaren
13ko kargu hartzean EAJk
izandako jarrera aurpegiratu
zion. Beste alkatetza batekin
gauzak oso bestelakoak izango
zirela erantsiz. Ezustean hartu
zuen Izagirre, horrelakoak pri-
batuan esatea hobe dela eta al-
katetzan ez badago, ez zuelako
nahi izan erantsi zion.

Botoa ematerako garaian ezezkoan bat egin zuten EAJk eta PSEk. Eztabaidan, ordea, elkarren arteko haserrea ezkutaezina izan zen.

“Udalak uraren kudeake-
tari eusten jarraitu behar
dio. Horren aldeko apostu
egiten dugunez, aurkako
botoa emango dugu”

Maider Lainez, PSE-EE

“Beti esan izan dugu ura-
ren zerbitzuaren ardura
udalarena dela, eta baldin-
tza onenetan emateaz uda-
la arduratu behar dela”
Marijo Izagirre, EAJ-PNV

“Kontsortzioaren aldeko
pausoa ematearen beldur
direnentzat: Emaitzak ez
badira onenak, edozein
unetan atzera bota daiteke”
Olga Hernandez, Ganemos

“Udalak zerbitzua hobetu
behar du. Une honetan,
egoera ekonomiko zail
honetan, Kontsortzioan
sartzea da onena”
Jorge Mourinho, Irabazi

“Ez ditut jeltzaleen eta
sozialisten argudioak
sinesten. Beraz, hobea da
galerak edukitzea. Beraz,
zorpetzea hobea da”

Jon Zulueta, EH Bildu
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“Sinbologia batzuk itxiak
dira eta beste asko irekiak.
Sekretu batzuk badaude,
baina ez ditugu kontatu-
ko, herritarrek beren iri-
tzia eraikitzea nahi baitu-
gu”

MURALAREN IREKIERA AGUSTIN LEITZA KALEAN

Andoaingo 400. urteurrena gogoan izateko, arbasoekin eta herriare-
kin lotutako murala margotu dute Agustin Leitza kalean. Eduardo
Arreseigorren gidaritzapean, muralean herriko artista askok pare

hartu du: Sergio Vallejo, Juanan Lazkano, Sebastian Herrero, Mar-
garita Oiarzun, Aiora Arregi, Alejandro Gonzalez, Itziar Gutierrez,
Naiara Lasarte eta Ainhoa Markez.

Arbasoak gogoan hartu
dituen murala

Angela Esnaola baserritarra inspirazio iturri izan da mendeurreneko muralaren osaketan.

T
ela zatiak margotu eta
guztiak puzleen gisara
kokatu dituzte eraiki-
neko paretean. Irudian
Angela Esnaola baserri-

tarra ikusi daiteke, sardearekin
lanean. Horren azpian, Ando-
ain osatzen duten elementuak
ageri dira; tunela, eliza, zubia,
industria… Baita isilpeko zen-
bait elementu ere. Margolane-
ko irudi batzuk esanahi bat
baduten arren, beste asko guz-
tiz irekiak direla adierazi dute:
“Sinbologia batzuk itxiak dira
eta beste asko irekiak. Sekretu
batzuk badaude, baina ez ditu-
gu kontatuko, herritarrek beren
iritzia eraikitzea nahi baitugu”,
azaldu du Eduardo Arreseigor
irakasleak.

IREKIERA EKITALDI JENDETSUA
“Segaz moztutako belarra sar-
deaz biltzen hasi da baserrita-
rra. Sustraiak bere erroetatik
erauzi ditu, bere arbasoen iza-
na, gure iraganeko ondarea gu-
rera ekarriz. Hontzaren jakin-
tza, aizkolariaren ausardia, lan-
gilearen kemena, trenaren triki-
traka, arraunlariaren indarra,
sorginen aztikeria…” Hitz ho-
riekin eman zioten hasiera mu-
ralaren irekiera ekitaldiari. 

Orain arteko belaunaldiek
400 urtetan zehar herria sortu
eta eraikitzen jardun dutela
gogora ekarri zuten. Hori ho-
rrela izanik, gerora etorriko di-
ren belaunaldiek ere horrela
jarraituko dutela adierazi zu-
ten, “sokak etenik izan ez de-
zan”. Denbora eta sokaren isla
da Agustin Leitza kalean mar-
gotutako mural hau. 

Antzerkiaz gain, Lorratzak
taldekoek Baga-biga kantua
abestu zuten. Ondoren, Axeri
dantza taldekoek giza dorrea
osatu zuten. Gainera, bertara-
tutako guztiek bertsoak abes-
teko aukera izan zuten kantu
jirakoen laguntzarekin. Ekital-
di jendetsua izan zen, eta mar-
golanaren handitasunaz eta
edertasunaz liluraturik, txalo
artean jaso zituzten egileak. 

ITZIAR GUTIERREZ
“Ikaragarrizko esperientzia izan
da margoketan parte hartzea.

Eduardorekin urte mordoa da-
ramatzat pinturan eta berarekin
zuzenean lan egitea oso polita

izan da. Horrelako proiektu ba-
tean parte hartzea izugarria
izan da; asko ikasi dugu. Emai-

tzarekin oso gustura eta emo-
zionatuta geratu naiz. Orain ilu-
sioa egiten dit kalean ikusteak.

Talde lanean aritu gara eta
pausoz pauso joan gara, guztia
osatu harte: marrazkia egin,
fondoak landu, detaileetara
pasa… Edu da artista burua,
baina guztion artean osatu du-
gu. Ekaina inguruan hasi giren
margotzen eta urrian, tela za-
tiak paretean pegatzen eta bar-
nizatzen hasi ginen. Telen bi-
dez margotu dugunez, gertuko
lana izan da, ez da paretean
zuzenean margotzea bezala.
Guk ere lehen aldiz gaur ikusi
dugu mural osoa bertikalean”. 

NAIARA LASARTE
“Esperientzia polita izan da.
Asko ikasi dugu, baina kontu-
ratu gara uste baino denbora
gehiago eskatzen duela. Gaine-
ra, kontuan hartu behar da
murala ez dagoela zuzenean
margotuta, tela zatietan baizik.
Horrek lientzo itxura ematen
dio dio muralari.

Telak lokal handi bateko lu-
rrean genituen zabalduta, eta
gutxi gora behera ikusi geneza-
keen nola geratuko zen. Hala
ere, ez da gauza bera horizon-
talean ikustea edota bertikale-
an. Guretzako ere sorpresa
izan da. Horrenbeste hilabete-
etan egindako lana amaituta
jendaurrean ikustea zoragarria
izan da. Are gehiago, jendeari
gustatu zaiola ikusita. Talde la-
nean egin dugu eta oso pozik
geratu gara”. 

MARI KARMEN ARRUABARRENA
“Emozionatu egin naiz murala
ikustean. Duela bi urte hil zen
izeba, eta txikitako oroitzape-
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MURALAREN IREKIERA AGUSTIN LEITZA KALEAN

nak etorri zaizkit gogora. Bes-
te mundu bat eta garai bat isla-
tzen ditu muralak: baserria,
soroa… Desagertu den mundu
baten oroitzapenak ekartzen
dizkit. Horregatik, ilusioa eta
pena, biak batera etorri zaiz-
kit. Nire ahizparekin harreman
estua zuen eta garai hartan fa-
milian bizitakoak gogoratzen
ari naiz.

Oso ederra da murala. Soi-
neko hori gogoan dugu, baita
mantala ere; irudian bezala,
atzetik gurutzatuta erabiltzen
zuen. Buruko pañoloa ere oso
tipikoa da, beti baitzeraman
soinean. Aurpegia zimurtuta
duela ikusten da, garai hartan
gogor lan egin zuen seinale. 60
urte inguru izango zituen or-
duan”.

EDUARDO ARRESEIGOR
“Alde teknikoari begiratuta,
azpimarratu behar da tela be-
rezi baten gainean eginda da-
goela. Espainia mailan oso gu-
txi erabili  den teknika da.
Gasteizen ezagutu genuen eta
hona ekartzea erabaki genuen.
AEBn erositako tela bat da,
tenperatura aldaketek eta he-
zetasunak kaltetzen ez duena.

“Esperientzia polita izan
da. Asko ikasi dugu, bai-
na konturatu gara uste
baino denbora gehiago
eskatzen duela”

Naiara Lasarte

“Eduardorekin urte mor-
doa daramatzat pinturan
eta berarekin zuzenean
lan egitea oso polita izan
da”

Itziar Gutierrez

Pintura akrilikoarekin pintatu
dugu, eta plano baten bidez,
horma gainean ipini dugu. 

400. urtemugarekin lotutako
murala egitea proposatu zida-
tenean, zerbait artistikoa egin
nahi nuenez, taldean egitea
proposatu nien pinturako ikas-
leei. Elkarlanean hasi ginen,
eta ondo joan da prozesua. Ni-
re argazki bat hartu nuen oina-

rri bezala eta horren baitan
eraiki dugu irudi osoa. Emaku-
me batek sardearekin belarra
altxatzen duen bitartean, An-
doaingo historia osoa altxatzen
duela ikusi daiteke, belar azpi-
tik ateratzen baitira herriko
sinboloak. Bisualki metafori-
koa da, Andoaingo historia
markatzen dutelako”.

Argazkiak, bideoa: aiurri.eus

“Proposamena jaso nuene-
an ikasleei taldean egitea
proposatu nien. Elkarlane-
an hasi ginen, eta ondo
joan da prozesua”

Eduardo Arreseigor

“Emozionatu egin naiz
murala ikustean. Duela
bi urte hil zen izeba, eta txi-
kitako oroitzapenak eto-
rri zaizkit gogora”
M.Karmen Arruabarrena

Ondoren, Axeri dantza taldekoek giza dorrea osatu zuten. 

Lorratzak taldekoek abiarazi zuten ekitaldia, Baga-biga kantua abestuz. 
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ANDOAINDARRAK 400 EKIMENAREN ESKUTIK, “ANDOAINEN EGINA ETA ENTZUNA” DISKO BIKOITZAREN AURKEZPENA

Sortzaile, musikari, abeslari eta elkarteetako ordezkari bertaratu
ziren “Andoainen egina eta entzuna” disko bikoitzaren aurkezpen
ekitaldira. Herriko musika ondarearen hainbat pieza eta herriko el-

karteetako ereserkiak biltzen dira, bi diskatan. Azaroaren 22an,
Santa Zezilia egunarekin batera, kontzertu batekin aurkeztuko di-
tuzte Basteroko auditorioan.

Disko bikoitza, Santa Zezilia
egunean eskainiko dutena

E
sti Mujika kultura zine-
gotziak esker oneko
hitzak eduki zituen dis-
koan parte hartu duten
g u z t i e n a g a n a k o :

“Denek lan polita egin duzue era
batera edo bestera, eta eskerrak
ematea dagokit Udalaren izene-
an. Urte berezia izaten ari da aur-
tengoa andoaindarrentzat, eta
disko bikoitzak ere horretan
lagunduko digu. Herri honetan
badugu musikari lotutako onda-
re historikoa eta eskuartean dau-
kagun une beretik berarekin
gozatzea egokituko zaigu”.

Santa Zezilia egunean, aza-
roaren 22an aurkeztuko dute.
Egun handi horren inguruko
xehetasunak azaldu zituen Jo-
xe Mari Oiartzabalek, diskaren
grabaketan zuzendaritza lanak
bete dituen musikariak. “Bas-
teron, eguerdiko 12:30ean,
kontzertua eskainiko dugu dis-
koan agertzen diren abestiak
eskainiz. Horren aurretik or-
dea, Andoaingo kaleak musi-
karekin girotuko ditugu, gra-
bazioaren berri emanez.
11:30ak aldera Kaletxikitik
Olagain txistu elkartea irtengo
da Larramendi biribilketa doi-
nua joz; berarekin batera, he-
rriko zazpi elkarteetako estan-
darteak, bi danbor jole eta bes-
te bi kupel jole joango dira.
Ordu berean Zumea plazatik,
Gora Kale Txiki txaranga abia-
tuko da Basteroruntz; honek
ere Larramendi Biribilketa
doinua haizatuko du, eta beste
zazpi elkarteen estandarteen
eta lau danborjoleen laguntza
izango du”.

Bi musika “konpainiak” Bas-
teron batuko dira. Eta esan be-
zala, 12:30etan kontzertuari
hasiera emango diote. 

KONTZERTUA, 
MUSIKARI UGARIREKIN 
Andoango kulturgile, musikari
eta musika talde ugarik hartu-
ko dute parte kontzertuan:
Olagain txistularien taldea,
Andoaingo udal musika esko-
lako banda eta helduen eta

gazteen abesbatzak, Alberto
Agirre abesbatza, elkarteetako
danbor joleak, Miryan Ulanga
piano jolea eta Urki dantza tal-
dea. Lau zuzendariren agindu-
pean jarriko dira, denak ere:
Katrin Iturralde, Mikel Emeza-
bal, Jose Antonio Pascual eta
Joxe Mari Oiartzabal.

Kontzertua bi zatitan bana-
tuko dela adierazi zuen Oiar-
tzabalek: “Lehenengoan, Udal
musika banda eta elkarteetako
danbor joleak beren estandar-
teekin igoko dira Basteroko
oholtzara, eta elkarteeko ere-
serkiak interpretatuko dituzte.
Honakoak: Agustin Leitza, Ba-
tzokia, Errekaburu, Irunberri,
Karrika, Kotoi, Hogar Extre-
meño, Ontza, Olagain, Ongi
Etorri, Triana, Santa Krutz Pe-
ña, Sociedad Recreativa Ando-
aindarra eta Zumeatarra”.

Bigarrengo zatian, Andoain-
go udal musika bandaren, hiru
abesbatzen, Olagain txistulari
taldearen eta Miryan Ulangaren

Disko bikoitzak herriko
hainbat konposatzaileen abes-
tiak biltzen ditu: Eulogio Sal-
dias, Luis Fraca, Juan Batista
Barandiaran, Joxe Mari Huizi,
Jose Sanez Pepe Andoain, Juan
Luis Atxega, Pedro Aizpurua,
Alberto Agirre, Iñigo Iriba-
rren, Miren Mujika, Juan Luis
Atxega, Junkal Gerrero, J.M.
Gonzalez eta Joxe Mari Oiar-
tzabal. Doinu bakar batzuek
hitzak ere badauzkate, honako
egileek eginak: Pello Esnal
(Ama Kandida), Joxe Mari
Iriarte (San Esteban ereserkia)
eta Aitor Mendiluze (Andoain-
go Ereserkia eta Sorabilla).

Nerea Uralde diskoaren di-
seinu lanaz arduratu da.

Disko bikoitzaren azala, Nerea Uralderen eskutik.

Azaroaren 22an, Santa
Zezilia egunean, disko
bikoitzaren aurkezpen
kontzertua egingo dute
Basteron

txanda iritsiko da. Hona horiek
jorratu beharreko erreperto-
rioa: Goiburu, Andoain, Otso

beltza, Sorabilla, San Juan zor-
tzikoa, Santa Krutz Martxa, eta
Andoaingo ereserkia. 

Disko bikoitza aurkezteko agerraldia jendetsua izan zen.
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Teodoro Eizalde herrita-
rra ia goizero ikus dai-
teke Kontsejupean pilo-
tan jokatzen bakar-

bakarrik. Deigarria egiten zaie
gizonaren jarduna udaletxeko
langile nahiz bertara hurbiltzen
diren herritarrei. Daukan adi-
na kontuan hartuta, batek bai-
no gehiagok nahiko lituzke era-
kusten duen arintasuna eta
esku jokorako abilidadea!

Goizero, 10:00ak aldera
hurbiltzen da kontsejupera.
“Ordu laurden-ordu erdiko
saioa egiten dut. Gero ogia
erostera abiatzen naiz eta
hortik etxera”. 

Udaletxeak ateak irekita
eduki ohi ditu goiz parte ho-
rretan, baina inoiz ez diote
kargu hartu enbarazu egin
dezakeelako. “Saiatzen naiz
inor ez molestatzen. Behin
ikusi nuen udaltzain bat nola
zetorren niregana eta pen-
tsatu nuen galerazteko izan-
go zela, baina keba! Zorio-
nak eman nahi zizkidan, pi-
lota ondo astintzen omen
nuelako. Udal langileren bat
edo beste ere etorri izan zait
gauza bera esanez”. 

Teodorok esku zabalik har-
tuko luke laguna jokatzeko,
baina inor ez zaio hurbildu
oraingoz. “nahi duenak, ba-
daki, ez dezala erreparorik
eduki. Berdin dio zein adine-
koa den. Behin edo behin,
errekreoan den ikasle koadri-
laren bat azaldu eta txokota-
ra ibili izan gara. Ni gustura,
eta beraiek ere hala uste dut!
Beste behin, neska koskor
bat ikusi nuen atzeko hor-
man, bazterrean, lotsati sa-
mar. Nirekin jokatzera gonbi-
datu nuen, eta axola al zaizu
nire pilotarekin jokatzen ba-
dugu? galdetu zidan. Nirea
latzagoa baitzen”.

Alabak oparitu zion Kon-
tsejupean erabiltzen duen pi-
lota. “Hernialden bizi da, eta
9 urte dituen bere semea,
Iker, pilota eskolan aritzen
da. Maiz bilobak zaintzea

egokitzen zaigu aiton-amo-
nei, eta horrelaxe hasi ginen
aitona eta biloba pilotan,
Hernialdeko frontoian.
Oraingoz, ni bera baino
gehiago naiz, aitona gailen-
du nahi bai hark! Aise bota-
tzen da lurrera pilotaren bi-
la, baina ezin dio aurre egin
nire indarrari”.

Gezurra badirudi ere gazte-
tan ez da kirol asko eginda-
koa Elizalde. “Futbolean ibil-
tzen ginen lagun artean eta
herriko taldean jubeniletan,
baina ez gehiago. Pilotan be-
rriz, gutxi; kaskarra zen Mi-
randa de Arga gure jaioterri-
ko frontoia, eta etsigarria zen
pilota kalera eta edonora joa-
ten zitzaigulako ikustea”.

Gerriak arin-arinak eta es-
kuak horren indartsuak edu-
kitzeko zein den formula gal-
detuz gero, baratza aipatzen
du berehala. “Trentxikira pa-
siatzera joaten naiz askotan,
baina nik uste baratzan ari-
tzeak laguntzen didala. Mi-
randa de Argan lur zati bat
daukat eta hara joaten naiz
maiz. Hernialden, alaba eta
suiaren baratzatxoan aritzea
ere gogoko dut. Aitzurra as-
tintzeak, gorputzari on egiten
diola esango nuke. Suiak ma-
kina ekarri zuen lurra jorra-
tzeko niretzako, baina hantxe
dago bazterrean utzia. Utikan
makina, sasoian nagoen bi-
tartean! esan nion”.

Teodoro Elizegi 1935ean
jaio zen Miranda de Argan,
eta 1968an heldu zen Ando-
ainera. Bertako emakume
batekin ezkondu zen. Inqui-
texen eta Silen lantegietan
zenbait urtetan aritu ostean,
Cenian egin zituen azken ur-
teak langile gisa. 

Elizegi Kontzejupean, alabak oparitu zion pilotarekin.

PASARTE KODETUA

ERANTZUNAKHIEROGLIFIKOA

HITZ-GEZIDUNAK
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Victor Hugo (1802-1885) idazle frantsesaren gogoeta bat azalduko zaizu ondoko lauki guztiak bete ondoan. Joko
honetan, zenbakiek hartu dute letra edo hizkien ordea. Letra bat, zeinek berea, hartzen du gehienez zenbaki bakoi-
tzak, eta batzuetan ez dira letra guztiak azaltzen. Zenbaki batzuei dagozkien letrak eman ditugu lagungarri.
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Euskaltzale eta euskara eragile ezaguna

Izen ugari ditu etorkizunak: ahulentzat iritsi ezina, izutien-
tzat ezezaguna, ausartentzat aukera.
Victor Hugo
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Laurogei urterekin, sasoiko
dago Elizalde pilotaria

“Trentxikira pasiatze-
ra joaten naiz askotan,
baina nik uste baratzan
aritzeak laguntzen dida-
la  sasoiko egoten”



KIROL ALBISTEAK...10 2015eko azaroaren 13a, 459 zenbakia

KIROL ALBISTEAK

Andoain
Axier Etxezarreta Aiertza 01:12:30
Jon Lanz Bordagarai 01:13:55
Asier Dominguez Ramos 01:17:26
Oñatz Gonzalez Usarralde 01:17:47
David Elvira Gainzarain 01:19:16
Iñaki Etxeberria Barriola 01:20:23
Juan Carlos Esnaola Leon 01:20:51
Imanol Arruti Ezeitza 01:21:08
Jaime Real Blanco 01:21:34
Mikel Eguren Calonge 01:22:05
Ivan Piñon Ruiz 01:22:46
Iban Muñoz Gomez 01:23:54
Asier Garitaonandia 01:24:26
Peio Ugartemendia Ugalde 01:25:05
Mikel Unanue Arrillaga 01:26:29
Angel Carrasco Errazkin 01:27:50
Javi Mayan Das Neves 01:27:52
Aritz Mujika Bidaurreta 01:28:29
Javier Ruiz Fernandez 01:29:53
Mikel Nogales Gallego 01:30:23
Iñigo Labaka Sarasola 01:30:31
Xabier Alkorta Begiristain 01:30:41
Javier Duque Hernandez 01:30:43
Andoni Lanz Bordagarai 01:31:20
Arantxa Ruiz Ochoa 01:31:31
Alfredo Rodríguez Imaz 01:32:19
Jose Luis Calvo Bienzobas 01:32:55
Andoni Etxezarreta 01:33:03
Alberto Bayon Sanchez 01:33:15
Vanessa Pelaez Martinez 01:33:44
Ilazki Mujika Bidaurreta 01:33:53
Antonio Manuel Pacheco 01:33:56
Emilio Audicana Olazaguirre 01:35:41
Dioni Agredano Corro 01:36:01
Javier Soto Loma 01:36:11
Patxi Nieto Gaztelu 01:36:32
Begoña Unanue Muñoa 01:36:41
Guillermo Miguel Garcia 01:37:25
Iosune Echezarreta 01:38:40

Begoña Cao Prieto 01:38:48
Jonatan Santano Gutiérrez 01:38:55
Alberto Barroso Rubio 01:40:25
Igor Rabadan Amas 01:40:51
Maikel Fernandez Martinez 01:40:57
Iker Gonzalez Garcia 01:41:12
Aintzane Egües Muñagorri 01:42:03
Enekoitz Telleria Sarriegui 01:42:17
Jose Mari Galan Clavero 01:42:35
J.Maria Patino Candelario 01:43:56
Joserra Irizar Zubillaga 01:43:59
Igor Oreja Fuentes 01:44:02
Nicolas Martin Lanchas 01:44:10
Garikoitz Agote Alberro 01:44:37
Rakel De Jesus Claro 01:45:27
Alberto Lopez Rodriguez 01:45:40
Edorta Irazu Gonzalez 01:45:57
Iker Arana Esnal 01:46:32
Nekane Zabala Iguaran 01:46:33
Alberto Rosco Igkesias 01:46:39
Unai Etxeberria Alberdi 01:46:46
Antton Arruti Tomasena 01:46:46
Nekane Minguez Villanueva 01:47:01
Iker Aranburu Sanchez 01:47:26
Iker Cañedo Hernando 01:48:27
Gustavo Marqués Martínez 01:48:36
Sthevens Bello Barquero 01:49:01
Sergio Velasco Pagola 01:49:01
Irene Jauregi Zubeldia 01:49:07
Peio Alkorta 01:49:08
Andoni Etxeberria Lasarte 01:49:08
Txubi Amatria Nuñez 01:49:09
Unai Martinez Beloki 01:49:48
Pello Bueno San Juan 01:49:48
David Frutos Raposo 01:50:11
Jose Manuel Hernandez 01:50:24
Martxel Prego Garcia 01:50:24
Xabier Berrueta Elizegi 01:50:56
Juan Luis Barbado 01:51:06
Alberto Aparicio Cobos 01:51:30

Alejandro Hernandez 01:51:44
Urko Urreizti Amonarraiz 01:51:58
Igor Olazaguirre Ugarte 01:52:06
Ion Escudero Larralde 01:52:09
Unai Dieguez Vicente 01:52:18
Iñigo Moreno Iriarte 01:52:48
Juan Pedro Sánchez Terrón 01:52:49
Juan Manuel González 01:54:15
Nerea Erdocia Caballero 01:54:17
Joseba Erkizia Itoitz 01:54:22
Gerardo Rodiño Pascual 01:57:01
Pablo Losa Ocariz 01:58:08
Fco Javier Davila Muñoz 01:58:18
Juan Carlos Solana Vecino 01:58:27
Ismael Rodriguez Exposito 01:59:23
Unai Azpiroz Iriarte 01:59:36
Aritz Rabadan Amas 01:59:36
Jose Gomez Jimenez 01:59:49
Guillermo Botas Romero 02:00:27
Aitor Cuartango Berrendo 02:00:32
Rikardo Guarretxena 02:00:44
Jone Larrañaga Rodriguez 02:01:26
Lurdes Martín Berne 02:01:28
Igor Beré Fonseca 02:02:15
Itziar Poza San Miguel 02:02:16
Marian Valdecantos Galan 02:02:22
Juan Francisco Venero 02:02:27
Idoia Fernandez Jimenez 02:02:27
Jose Luis Merino Santos 02:02:38
Ignacio Gorospe Elizondo 02:03:11
Alvaro Felipe Moreno 02:04:06
Jon Lopez De Munain 02:04:27
Gala Murillo Tena 02:04:44
Iban Ubes Murillo 02:04:45
Jon Cencillo Garcia 02:04:46
Marga Zalakain Mendizabal 02:04:52
Arantxa Urretavizcaya 02:05:17
Sergio González Gómez 02:06:03
Javier Tellechea Sanchiz 02:07:49
Antxon Recondo 02:08:20

Itziar Asensio Manterola 02:09:09
Luis Gurrutxaga Lopez 02:09:55
Basilio Rosco Jimenez 02:10:35
Mª Rosario Carrero 02:11:31
Maria Elena Rodriguez 02:11:34
Miguel Angel Conde Correa 02:12:21
Virginia Ciganda Muriel 02:13:55
Aitor Garcia Zalakain 02:14:33
Igor Lopez De Arregi  02:14:33
Pablo Gabella Dominguez 02:14:33
Aratz Irigaray Lagala 02:14:34
Alain Palacios Lopez 02:14:35
Aritz Chouza Lorente 02:14:35
Amaia Etxezarreta Ansa 02:14:45
Daniel Burgos Esteban 02:17:25
Unai Aguirregabiria Rezola 02:20:52
Amaia Lasa Bergara 02:25:04
Antonio Calle Ramos 02:36:05
Josu Mujika Tejeria 02:50:24
Iker Mujika Tejeria 02:50:26
Miren Iztueta Zipitria 14:17:52

Urnieta
Asier Martinez Alvarez 01:13:48
Norman Cuenca Gallego 01:14:39
Mikel Costas Lopez 01:16:37
Unai Lizeaga Apaolaza 01:18:39
Adrian Garcia Melero 01:18:58
Julen Garmendia Otaño 01:24:25
Joseba Del Barrio Sanz 01:25:16
Iñaki Narvarte Garmendia 01:26:11
Alberto Grinche Valverde 01:29:17
Jon Ramos Gonzalez 01:29:54
Raul Fradejas Hernandez 01:30:16
Jon Labaka Eskudero 01:30:35
Pedro Juanikorena Erro 01:30:51
Gorka Pardavila Gutierrez 01:31:55
J.Manuel Andres Torreño 01:31:56
Iván Sardón Barbero 01:33:26
Asier Murciego Alonso 01:33:53

Joxean Moriche Ruiz 01:35:06
Julen Gabirondo Izeta 01:35:21
Mikel Olano Garmendia 01:35:25
Aloña Soraluze Gainzerain 01:35:36 
Tomas Pellejero Salaberria 01:36:33 
Mikel Etxezarreta Jauregi 01:36:34 
Oscar Pavon Vela 01:36:35
Jose Luis Romero Martin 01:37:00
Joxe Mari Ubillos Muñoa 01:38:52
Enrique Campos Jimenez 01:39:11
Javier González Atxa 01:40:13
Patxi Cuenca Navas 01:40:20
Jesus Mª Manterola Lizaso 01:42:28 
Sara Diaz Moriones 01:42:52 
Pedro Arroyo Tamayo 01:44:40 
Mikel Garmendia Irazusta 01:45:22
Ion Koldobika Iribar Dieguez 01:45:24
Benjamin Rodenas Gallardo 01:45:41
David Belver Pinedo 01:47:11
Jonathan Lopez Infante 01:52:07
Javier Vidaurreta 01:53:15
Leire González Iztueta 01:53:32
Borja Granado Macazaga 01:55:38
Joseba Unanue Arruarte 01:56:09
Jose Enrique Abad Oliva 01:56:18
Mikel San Sebastian Loran 01:57:06
Axier Alcain Aguado 01:57:32
J.Bautista Cantero Lopez 01:57:47
Agustin Izquierdo Torres 01:58:14
Ander Paco Garcia 01:59:19
Bego Villas Miguel 02:01:55
Jon Martin Sarasua Solaun 02:03:37
Koldo Loinaz Mariezcurrena 02:05:06
Jose Luis Lopez Augusto 02:06:33
M Carmen Martin Jimenez 02:07:21
David Carques Gonzalez 02:10:11
Xabi Ramos Garcia 02:10:12
Yon Loinaz Mariezkurrena 02:11:00
Maite Beguiristain Iceta 02:12:29
Josu Errazkin Ugarte 02:21:19

Aurreko igandeko lasterketa Behobia-Donostiaren historian beroe-
netakoa izan da, eta lasterkariek majo sufritu behar izan zuten.
Markarik onena egiteko eguna ez zenez, zentzudunena ospakizuna-

rekin bat egitea zen. Lasterketa, zerbait bada, milaka ikusleen eta
beste hainbeste korrikalarien arteko festa bat baita. Helmugaratu-
tako askok dagoeneko jomugan dute 2016ko edizioa. 

Urtu beharrean

Axier Etxezarreta andoaindarra Behobia-Donostiaren azken txanpan. Patinatzaileak lehenak izan ziren helmugara iristen Donostiako kaleetara, tartean Aitzol Zuriarrain.



KIROL ALBISTEAK... 112015eko azaroaren 13a, 459 zenbakia

KIROL ALBISTEAK

Futbol emaitzak

BTT irteera Urdaburura

Arraunerako gonbitea

ERREGIONAL OHOREZKOA
9. jardunaldia:
Euskalduna 0-1 Mutriku
Sailkapena:

1. Tolosa 21 puntu
2. Mutriku 20 puntu
8. Euskalduna 14 puntu

10. jardunaldia:
Getaria-Euskalduna
Azaroak 14. 17:30.

PREFERENTE MUTILAK
8. jardunaldia:
Urnieta 3-1 Dunboa
Sailkapena:

1. Sanpedrotarra 21 puntu
2. Trintxerpe 19 puntu
5. Urnieta 15 puntu

8. jardunaldia:
Amara Berri-Urnieta
Azaroak 14. 15:30.

ERREGIONALA NESKAK
7. jardunaldia:
Allerru 4-1 Urnieta
Sailkapena:

1. Urnieta 18 puntu
2. Allerru 14 puntu
3. Intxaurdi 12 puntu

8. jardunaldia:
Urnieta-Intxaurdi
Azaroak 14. 18:00.

Zanpatuz mendi elkarteak irte-
era berria antolatu du, orain-
goan mendi bizikleta gainean:
“Mendi bizikleta gogoko badu-
zue eta bide berriak ezagutu
edo lagun berriekin kilometro
batzuk egin nahi badituzue
anima zaitezte!”. Azaroaren
21ean Urdaburu ingurura

egingo dute irteera. Partaideei
janaria, edaria eta eguraldiaren
arabera neguko arropa erama-
tea aholkatu diete. Eta baita,
noski, bizikleta baldintza one-
tan eramatea, bereziki frenoak
eta kanbioak, bidean ezusterik
izan ez dadin. Kaskoa ere de-
rrigorrezkoa da.

AZAROAK 21, LARUNBATA
09:30. San Juan plaza.
Zailtasuna: Ertaina.
Ibilbidea: Urnieta-Ereñozu-Ur-
daburu-Ereñozu-Urnieta.
Desnibela: 1000 metro.

Antolatzaileen arabera, ez
da prestakuntza fisiko handia
behar.

Euskadi goiburuarekin, da-
torren urteko lasterketetan
Mikel Iturria Unrietako txi-
rrindulariak eta Muriaseko
taldekideek erabiliko duten
elastikoa aurkeztu zuten. Ar-

gazkian, Jaurlaritzako eta
Muriaseko ordezkariak
Odriozola entrenatzaileare-
kin batera. Hurrengo denbo-
raldian ere kontinental mai-
lan arituko dira.

Imanol Odriozola jubenil
mailako pilotaria Gipuzkoa-
ko eskuz binakako txapelke-
tako finalaurrekoa jokatzeko
sailkatu da.

Aitor Argiñarena eta Xabier
Garagorri bikotea ere aurre-
ra doaz pala motzeko txapel-
ketan, bigarren garaipena ja-
rraian lortu eta gero.

Murias taldearen elastikoa

Urnieta KE pilota

GANBARASenM 55-33 A. ZAHARRA
Garaipen berria Andoaingo
taldearentzat. Asteburu ho-
netan atseden hartuko dute.
OIARSO 23-54 GANBARA InfM

ASTEBURUAN ANDOAINEN
GANBARA InfM-EASO
Larunbata, 14. 09:00. Allurralde.
GANBARA JubM-MUNDARRO
Igandea, 15. 11:30. Allurralde.

Ganbara saski taldea

6. JARDUNALDIA
Hogar Extremeño 1-5 Keler
Aure Maiton 1-5 Dad Kutxa
Academia G.F 2-3 C.Extremeño
Ekaitz 0-8 C.Extremeño
Ekhia 7-4 Ondarreta
OZU 12-3 Drink Team
Pausoka 3-4 AcademiaGF

Sailkapena:
1 Centro Extremeño 15
2 Keler 15
3 Aure Maiton 15
4 Ekhia 13
5 Dad Kutxa 13

7. JARDUNALDIA
Ondarreta-OZU 
Larunbata, 14. 14:30. Allurralde.
Dad Kutxa-Pausoka 
Igandea, 15. 09:15. Allurralde.
Drink Team-Aure Maiton 
Igandea, 15. 10:15. Allurralde.
Txalaka-Ekhia 
Igandea, 15. 09:00. Arrate.
Centro Extremeño-Egur 
Igandea, 15. 10:00. Arrate.
Keler-Ekaitz 
Igandea, 15. 11:00. Arrate.
Academia GF-Hogar Extremeño 
Igandea, 15. 12:00. Arrate.

Areto futbol txapelketa

Senior mailako mutilen
garaipen argia, Urnietan
URNIETA 35-22 ORDIZIA
Senior mutilak
Jokin Jimenezen eta Patxi Mo-
randeiraren mutilak sailkape-
neko goiko postuetan jarrai-
tzeko puntuak eskuratzearen
garrantziaz jakitun ziren. Aur-
karia ustekabean harrapatu zu-
ten 3-2-1eko defentsarekin,
baina erasoan ez zituzten go-
lak sartzeko aukera garbiak to-
patu. Atsedenaldian Ordizia-
koak lau gol azpitik ziren (18-
14). Bigarren zatian berriz de-
fentsa 6-0ra aldatu eta urnieta-
rrek erasoan gauzak argiago
izan zituzten. Azkenean, 35-
22 etxekoen alde. Nabarmen-
tzekoa Victor Rodriguez eta
Peru Lizaso atezainen lana,
gainontzeko taldearen lanare-
kin batera.

Sailkapena, 5. jardunaldia:
1. Donibane 10

2. Urnieta 9
8. Leizaran 3

Partidak, 6. jardunaldia:
Eibar-Urnieta
Egia-Leizaran

SENIOR NESKAK
6. jardunaldia:

Leizaran 13-31 Ereintza
Urnieta 21-24 Eibar

Sailkapena:
1. Usurbil 12

10. Urnieta 4
12. Leizaran 0
13. Legazpi 0

7. jardunaldia:
Bera Bera-Leizaran
Egia-Urnieta

JUBENIL NESKAK
6. jardunaldia:

Leizaran 13-26 Aloña Mendi
Eibar 28-21 Urnieta

Sailkapena:
1. Aloña Mendi 12
5. Urnieta 6
7. Leizaran 4

7. jardunaldia:
Urnieta-Ordizia
Zuri Zuri-Leizaran

Senior mailako mutilak.

“Hernanikoa edo inguruko he-
rri batekoa zara eta traineru ba-
tean arraunean egitea zer den
jakin nahi duzu?” Iaz bezalaxe,
aurten ere Hernaniko Arraun
Elkarteak emakumeen traine-

rua uretaratuko du, ‘Maialen’
izenarekin. Entrenamenduei
ekin diete jada taldekideek, eta
16 urte baino gehiago dituzte-
nak gonbidatu nahi dituzte.
Azaroaren 14an Pasaiara joan-

go dira entrenamendu saio bat
egitera: “Zuk ere gurekin joan
nahi baduzu, jar zaitez gurekin
harremanetan”. 
hernani.arrauna@gmail.com 
656 76 12 52.
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Zuzendaria:
Jon Ander Ubeda.
andoain@aiurri.com
Erredaktoreak:
Xabier Lasa, Joxeba
Lizeaga, Izarne Olano
eta Jon Unanue.

Diseinua:
Maddi Trutxuelo eta 
Jon Ander Ubeda.
diseinua@aiurri.com
Publizitatea:
Fernanda Irazu.
publizitatea@aiurri.com

Zorion agurrak, merkatu
txikia:
diseinua@aiurri.com.
www.aiurri.com.
Lege Gordailua: SS-1078/04.
ISSN: 1698-4870.
Tirada: 4.000 ale.

Kudeatzailea,
banaketa 
arduraduna:
Garbiñe 
Ugartemendia.
idazkaritza@aiurri.com
Tel.: 943 300 732

Banatzaileak:
Mikel Arregi
(Andoain), Garazi
Usandizaga (Urnieta).
Inprimategia:
Zeroa Multimedia. 
Huarte–Iruñea.

Laguntzaileak:

Aldizkari honek 
bi udalerri hauen
dirulaguntza jasotzen du:Ekoizlea: Eusko Jaurlaritza

Argitaratzailea: Egoitza Orokorra: 
Arantzibia plaza, 4/5-behea.  
20140, Andoain  
Tel.: 943 300 732
Faxa: 943 300 731 
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Aiurri eskuragarri: 
Etxez etxeko harpidetza-siste-
ma. Andoainen urte osoko har-
pidetza-saria 35 eurokoa da.
Urnietan, 30 euro.
Ale batzuk eskuragarri kiosko
eta merkatalguneetan.

URNIETAKO UDALA

Agenda
AZAROAREN 12TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Musika
Andoain, Bastero
Andres Contreras mexikarrak
kantu soziala egiten du. "El
Juglar de los Caminos" dis-
koa aurkeztera dator.
20:00. 
Azaroak 14, larunbata.
“Andoainen egina eta entzu-
na” diskoen aurkezpen kon-
tzertua.
12:30. Auditorioa.
Azaroak 22, igandea.

Dantza
Andoain, Bastero
Claire Ducreux dantzariak
“Refugiada poetica” ikuski-
zuna eskainiko du.
17:00.
Azaroak 15, igandea.

Erakusketak
Andoain, Bastero
“Bizibideak”, Gartxot Arre-
giren eskutik.
Azaroaren 14ra arte.
“400 txokotatik euskarara”,
Andoaingo migrazioaren
inguruko erakusketa.
Azaroaren 20tik aurrera.

Urteurrena
Andoain
Gazte Lokalaren XV. urteu-
rreneko ospakizunak:
Talo tailerra.
Azaroak 13, ostirala. 17:00.
Txuri urdinera irteera.
Azaroak 14, larunbata.
Merienda
Azaroak 15, igandea. 17:30.

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

DATORREN AIURRI ASTEKARIA AZAROAREN 19AN ARGITARATUKO DA

Zinema
Andoain, Bastero
Dokumentala: 
“Los Demonios del Edén”.
Prostituzioa eta emakume-
en sal-erosketa Mexikon.
19:00. Bastero.
Azaroak 12, osteguna.
Laburmetraiak:
“Maddi eta Patxi” eta “La-
mierrekan”. Ondoren, mu-
sika emanaldia. Informazio
gehiago, 4. orrialdean.
19:00. Bastero.
Azaroak 13, ostirala.
Un otoño sin Berlin.
Larunbata, 14. 19:30/22:00.
Igandea, 15. 21:30.
Astelehena, 16. 19:30/22:00.

Urnieta, Sarobe
Paddington.
Bi saio: 16:00, 18:30.
Azaroak 15, igandea.
Diaporama:
Moçambique “Terra sonâmbu-
la”, Martin Zabaloren esku-
tik.
19:00. Dohainik.
Azaroak 17 , asteartea.

Ikastaroak
Urnieta
Ludoteka zaharrean “Auto-
defensa feminista” ikasta-
roa. Izen ematea azaroaren
13a baino lehen Bertan bu-
legoetan. 16 urtetik gorako
emakumezkoei zuzenduta.
Haurtzaindegi zerbitzua es-
kainik dute.
17:00-20:00.
Azaroak 18 eta 23.
Afrikar dantzak Buruntzan-
tzan taldearen eskutik.
Informazioa, alboan.
Azaroak 28, larunbata.

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

ZORION AGURRAK

MERKATU TXIKIA

Lehiaketa
Andoain
“Andoain laburrean”, eus-
kal film lehiaketa.
Aurkezteko epea: 
Azaroak 13, ostirala.

Aurkezpena
Andoain
Salkin elkartean merkata-
rien artean egingo du Sal-
kin txartelaren aurkezpena.
15:00. Udaletxea.
Azaroak 17, asteartea.

Deialdiak
Andoain
1959an jaiotakoen bazka-
ria. Azaroaren 18a baino
lehen eman behar da izena,
60 euroko diru-sarrera egi-
nez Kutxako 2095 5022 18
1060843686 kontu-korron-
te zenbakian. Frogagiria
Urkiola tabernan utzi behar
da. 14:00ak aldera Txerto-
tan bertan elkartzeko gera-
tu dira taldeko argazkia
ateratzeko. 
14:30. Txertota.
Azaroak 21, larunbata.
1963an jaiotakoen afaria
Urnietako Oianume jatetxe-
an. Azaroaren 19a baino le-
hen eman behar da izena,
40 euroko diru-sarrera egi-
nez Kutxako ES98 2095
5022 1091 1543 3792 kon-
tu-korronte zenbakian.
Goikoplazan taldeko argaz-
kia aterako dute. Informa-
zioa, 21:00etik aurrera:
627 885 509. 
20:15. Goikoplaza.
Azaroak 21, larunbata

Bilketa
Andoain
Salkin elkarteak Amantegi
mertzerian, Izeia lurrinde-
gian eta Xare oinetako-den-
dan jostailuak jasoko ditu
beharren dauden pertsonen
artean banatzeko.
Azken eguna: Azaroak 15.

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

Iazko Urnietan egindako le-
hen edizioak izan zuen arra-
kasta kontuan izanda, Burun-
tzantzan taldeak, aurten ere,
Dantza Afrikarren ikastaro
bat antolatzea erabaki du.
Ikastaro trinkoa, azaroaren
28an (larunbata) egingo da,
goizeko 09:00etatik 13:30eta-
ra, Urnietako Saroben. Ira-
kaslea, lehen edizioko berdi-
na izango da, Amalur de los
Santos errenteriarra. Ikasta-
roaren prezioa 20 eurokoa da
helduentzako, eta 10 euro-
koa,18 urtetik beherakoen-
tzako eta langabezian daude-
nentzako. Izena emateko epea
irekita dago azaroaren 26ra
arte, eta egin daiteke, Rural
Kutxa banketxeko 3008 0268

43 2920773914 zenbakidun
kontuan aipatutako diru sa-
rrera eginez, “Afrikar Dan-
tzen Ikastaroa” aipatuz.

Ikastaroaren ondoren, au-
kera izango da Eteneta Elkar-
tean bazkaltzeko, 10 euroren
truke. Beraz, ikastaroaz gain
bazkarian parte hartu nahi
duenak, izen ematerakoan 30
euroko diru sarrera egin be-
harko du. Eta eguna borobil-
tzeko, goizean ikasitakoa
praktikan jartzeko aukera bi-
kaina izango da, 19:00etan
Danbakhana taldeak Saroben
bertan eskainiko duen kon-
tzertuan. Sarrera dohainik eta
irekia izango da. Edozein za-
lantza argitzeko: 666 85 44
48.

Gaztetxearen urteurrenean
ekitaldi ugari antolatu dituz-
te, azaroaren 28ra arte. As-
tean zehar ikastaroak eta as-
teburuetan ikuskizunak. Ho-
rra egitaraua:
Azaroak 12, osteguna
20:30. Bertso Afaria: Esku-
dero Anaiak, Jon Beloki,
Unai Muñoa eta Andoaingo
bertso eskolako ikasleak.
Azaroak 13, ostirala
22:30. Gau Olinpiadak, ma-
hai tenisa.
Azaroak 14, larunbata
22:30. Kontzertua: Inorene-

roni, Akauzazte, El Desvan
del Macho.
Azaroak 20, ostirala
20:00. Mahai-ingurua: “Fra-
king EZ!”. Hitzaldia eta ge-
ro afari merienda.
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.

Afrikar dantzen ikastaroa

Bertso afaria Gaztetxean

ZORIONAK

Oierrek azaro-
aren 12an 8
u r t e .  Be r e
lehengus ina
Izarok 9 urria-
ren 28an. Beti
beza in  ja to r
jarraitu biak.
Muxu potoloak

ANDOAIN

ZORIONAK

Amonak azaro-
aren 11n urteak
bete zituen. Laz-
tantzen gaituzu-
nean gure penak
baretzen dira,
muxu batekin
gu re  m inak
desagertu.

URNIETA

ZORIONAK 

Salbak azaroa-
ren 11n 43 urte
puxka. Ondo
ondo pasa eta
segi orain arte
bezain zintzo.
Etxekoen parte-
tik, muxu poto-
loak.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Peru Jorgek 5
urte beteko ditu
datorren azaro-
a r en  18an .
Zorionak eta
muxu pottolo
bat gure etxeko
bihurriari.

ANDOAIN

• Zaintzaile bat behar da Andoainen orduka lan egiteko. 605 341 108.
• Hizkuntza eskolako irakasleak frantsez eskolak eskaintzen ditu batxi-

lergoko ikasleentzat, asteburuetan frantses azterketak prestatzeko.
665 719 827 - 943 008 059.
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