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Gobernu taldeak bilera sorta
deitu du Andoaingo auzune
ezberdinetan, aste honetan
eta hurrengoan. Epe luzera
indarrean jarri nahi dituzten
egitasmoak eta neurriak aur-
keztu nahi dituzte.

[ANDOAIN, 6. ORRIALDEA]

Bilera sorta
Andoainen

400. urteurrenaren harira,
euskarazko film laburren
lehiaketa abian jarri du An-
doaingo Udalak. Zehazki
Andoain edota andoainda-
rrak ardatz dituzten film la-
burrak bildu nahi ditu. Ba-
karka edo taldeka aurkeztu
ahal izango dira lanak, bi
sailetan: 16-18 urte bitarte-
koak eta 18tik aurrerako
profesionalak ez direnak.
Lanak aurkezteko epea aste
honetan ireki dute.

[ANDOAIN, 9. ORRIALDEA]

Andoain
laburrean
lehiaketa

Pausoka eguna, egun osoko
ospakizuna igandean Urnietan

Ehunka lagun espero
dituzte aurtengo
Pausoka egunean,
Urnietan igande
honetan ospatuko dena. 

G
oizean aurreskuarekin
hasi eta tailerrez eta ikus-
kizunez beteriko eguna
izango da. Paella jate

erraldoia antolatuko dute, bisi-
tari guztiek dastatu ahal izango
dutena. Urnietako Plaza Etxebe-
rriko Eder liburudendan dagoe-
neko txartelak salgai daude, bai-
na egunean bertan ere txartelak
eskuratzeko aukera izango da. Iaz,
hiru mila lagun igaro ziren Her-
naniko gunetik, eta aurten anto-
latzaileek kopuru hori gainditze-
ko helburua dute. Txosna eta talo
postuak, tailerrak, herri bazka-
ria... bolondres lanetan berrehun
lagun arituko dira. Pausoka elkar-
teko kideak egun hauetan tarte
guztiak baliatzen ari dira azken
xehetasunak lortzen, eta ospa-
kizuna sustatzen. Maiteder
Requejo hedabideen alorraz
arduratzen da. Elkartea ezagu-
tarazten jarraitu eta indartzen joa-
teko finantziazioaren premia
dute. Horiexek dira ospakizuna-
ren helburuetakoak.

Iaz Hernanin egin zenuten, eta
aurten Urnietan. Buruntzaldea
mailako festatzat hartu behar al
dugu igande honetakoa?
Maiteder Requejo. Gipuzkoa
mailako ospakizuna izango da.
Pausoka egunari lotutako uni-
tate didaktikoa probintzia mai-
lako ikastetxe askotan lantzen
ari dira. Baita Hendaian ere.
Eremu zabal bat hartzen ari
gara eta eragin eremua eskual-
detik haratago doa. Iaz, parte
hartu zuten haurrei marrazki
bana egiteko eskatu genien.
Aurten unitate didaktiko bere-
zi bati jarraituz, gaztetxoek
galtzerdi ezberdinak egin be-
har dituzte. Egunean bertan
galtzerdi horiek hartuta giza-
katea egingo dugu Urnietako
kaleetan zehar.

Helburu nagusia zein izango da?
M.R. Hernanin dugun egoitza
nagusian zerbitzu gehiago
ematen jarraitu behar dugu.
Astero-astero hazten doa gure
kideen kopurua. Sartu den az-
ken profesionala psikologoa
da. Une honetan hiru fisio, bi
terapeuta okupazional, bi lo-
gopeda eta psikologo bat ditu-
gu. Kontratatuak daude eta
hori ordaindu behar da. Gura-
soek zati bat ordaintzen dute

baina gainerakoa Pausoka el-
karteak lortu behar du. Mer-
chandisinga, Pausoka eguna-
ren antolaketa, egutegiak…
Guk sortutako baliabideekin
eta dirulaguntzekin finantza-
tzen da gure elkartea.

Ume bat elkartean sartzen
den bakoitzean balorazioa egi-
ten dugu, eta esku hartzea au-
rrera eraman ahal izateko ba-
liabideak ba ote ditugun azter-
tu behar dugu. Ikusi behar da
aulki eta material berezia be-
har duen; eta horren arabera
material berria erostea balora-
tzen da.

Zer espero duzue igandeko ospa-
kizunean?
M.R. Kanpainak Gipuzkoa
mailako hedapena du eta jende
asko erakartzea espero dugu.
Iaz Hernanin egun osoan ze-
har 3.000 lagun hurbildu zi-
ren. Aurten gutxienez hori es-
pero dugu. Andoaindarrak eta

“Gure esperientziaren ara-
bera, gure egoeran ez diren
familiek horrelako ospaki-
zunetan esperientzia
bikaina eraman ohi dute
etxera”

Sagardoa edanez eta txekorra
jaten eman zioten amaiera
festari, Urnietan.

[URNIETA, 2.ORRIALDEA]

Lehen txanpa igarota, azken
txanpari helduko diote aste-
buru honetan.

[URNIETA, 4.ORRIALDEA]

Urnietako
jaien
amaiera

Xoxoka
jaietan

Belardiak eta basoak
zeharkatuz, eskualdeko
baserri, baseliza,
karobi eta natur
eremua ezagutzeko
aukera paregabea

Pausoka elkarteko kideek ospakizunaren xehetasunak eskaini zituzten Urnietan aurreko astean, eskualdeko alkate eta Udal ordez-

karien parte hartzearekin.

PAUSOKA EGUNA

Urriak 11, igandea
Urnieta

10:00 Aurreskua. Pausoka egu-
naren irekiera San Juan
plazan.

10:30 Txanbolin eta Bosko Anitz
taldeen kalejira, giza kate-
ari laguntza emanez.

11:00 Tailerrak Bosko Anitz eta
Buruntzantzan taldeen
eskutik.

11:00-13:00Jumping, tailerrak,
photocall, eskulanak,
murala, taloak, majia.

14:00 Paella jatea Egape ikas-
tolako jolastoki estalian.

16:30 Ikuskizunaren ate irekie-
ra.

17:00 Batukada eta funky taldea.
17:30 Egape dantza taldea.
18:00 Manos k rien.
18:30 Porrotx eta Ane pirata.
19:45 Jaiaren amaiera puxikak

airera botaz.

Txartelak salgai
Ikuskizunetarako edota bazkari-
rako txartelak 5 eta 4 eurotan,
hurrenez hurren. Salgai Plaza
Etxeberriko Eder liburudendan.
Egunetan bertan ere salgai izan-
go dira.

urnietarrak animatu nahi di-
tut. Ospakizun hau ez da soilik
Pausoka osatzen dugun fami-
lien onurarako. Gure esperien-
tziaren arabera, gure egoeran
ez diren familiek horrelako os-
pakizunetan esperientzia bi-
kaina eraman ohi dute etxera.
Esperientzia hori bizitzeko,
gure kolektiboa ezagutzeko
gonbitea luzatu nahi nieke an-
doaindarrei eta urnietarrei.
Ederki pasako dute.

Bi Udalen, laguntzaileen, den-
darien eta enpresen laguntza ere
eskertu beharra daukagu.

[URNIETA, 3. ORRIALDEA]
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ERROSARIOKO AMABIRJINAREN OSPAKIZUNA URNIETAN

ANTZERKI ESTREINALDIA SAROBEN

Euria eta haizea tarteko, eguraldia batere atsegina izan ez bazen
ere, igande iluntzeko ospakizuna bere horretan burutu zen. Ohikoa
den bezala txekor jatea, sagardo dastaketa eta Egan taldearen dan-

tzaldia izan ziren jaietako azken eguneko osagai nagusiak. Bi aste-
burutan dozenaka ekitaldi antolatu dituzte Urnietan; aurtengo
jaiak ere oparoak izan dira.

Txekor jatea, sagardoa eta
Egan herriko plazan

San Juan plazan sagardozale eta festazale ugari bildu zen.

Txekor jatea, ohikoa Errosarioko amabirjinaren ospakizunean. Kontsejupekoa sagardo dastaketarako gune bilakatzen da jaietan. Igandean ere ertaroko giroko dantzariak aritu ziren plazan.

Aurreko larunbat arratsaldean dantza saioa eskaini zuen Aurrera Gure Ametsa taldeak, Saroben. Euskal dan-

tzak, asturiar folklorea eta errenazimenduko dantzak eskaini zituzten.

EGAPEREN BIDEO KLIPA INTERNET SAREAN IKUSGAI

“Urnieta Hegapean” izenburu horrekin Vimeo atarian ikusgai dago mendeurrena gogoan duen bideoa.Aurreko ostiral arratsaldean “Ongi etorri Pottoki” antzezlana aurkeztu zuten, harrera beroarekin.
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HAURRENTZAT BEHAR BEREZIAK DITUZTEN GURASOEN ELKARTEA 

Gizarte mailan alor askotan garapen handia ezagutzen ari garen ga-
raiotan, hutsuneak aipagai izan behar dute. Hasiera batean kasu ba-
kan gutxi batzuk ziren, isolatuak, behar bereziak zituzten haurrena

eta euren familiena. Elkarren artean harremanetan jarri eta  biltzen
hasi ziren, Pausoka elkartea sortu arte. Denbora tarte txikian abia-
da bizian hazi da. Igandean II. Pausoka eguna ospatuko dute.

[LEHEN ORRIALDETIK DATOR]

Aurtengo Pausoka eguna Urnie-
tan izango da, igande honetan.
Zer nolako ekarpena egiten du
Urnietak?
M.R. Egunean zehar Udal ba-
liabideak erabiliko ditugu tra-
fikoa bideratzeko edota ospa-
kizuna burutzeko. Horrez
gain, elkartearen helburuen ar-
tean daude haur hauekiko sen-
tsibilizazioa, normalkuntza eta
integrazioa lantzea. Aurten
helburu horiei lotutako taile-
rrak bideratu ditugu, haur guz-
tiek elkarrekin jolas dezaten.
Material hori garatzeko, Ur-
nietako Udalak laguntza eman
digu. Elkarlanerako hitzarme-
na sinatuta dugu Pausokak eta
Udalak.

Goruntz doan ekimena al da zue-
na?
M.R. Aste batetik bestera kide
berriei balorazioak egiten diz-
kiegu. Une honetan 70 familia
gaude, baina datorren astean
gehiago izango gara. Hazten
ari da, eta egoitza pixkanaka
betetzen doa. Egoitza hazteko
eta profesional sarea handitze-
ko borrokan jarraitu behar du-
gu.

Haur batzuren egoera behintzat
aldaraztea lortzen ari zarete.
M.R. Halaxe da, bai. Pausokak
oraindik bere burua ezagutara-
zi behar du, eta gure premia
duten familiak atea jo besterik
ez dute. Alde horretatik pano-
rama hobetzen ari da. Orain
elkartean sartzen ari diren fa-
miliak hiru urteko esperien-
tziaz baliatzen ari dira. Ibilbi-
de hori egina dago. Lehen ez
genuen ezer, eta beharren ara-
bera haziz joan gara.

Hutsune handi bat betetzera
zatoztela ondoriozta genezake,
orduan?
M.R. Zegoen hutsunea ikaraga-
rria da. Hutsuneak bere horre-
tan dirau. Azken batean gura-

Pausoka eguna Urnietan,
igande honetan

Maiteder Requejo hernaniarra, Aimar Pablos haurraren ama da.

sook kudeatzen dugun gune bat
da, baina guri gertaturikoa edo-
nori gerta dakioke. Azkoititik,
Adunatik,… familia asko esfor-
tzu handia egiten ari dira Her-
naniko egoitzara gerturatzen. 

Arreta goiztiarra deitzen
zaiona, 0-6 urte bitarteko hau-

rrena, administrazioetatik lan-
duagoa egon beharko luke gu-
re ustez.

Aldundia, Osakidetza…, zein
bide urra daiteke instituzio horie-
tatik?
M.R. Harremana hasieratik
eduki dugu, eta horrela izaten
jarraituko dugu. Epe erdira es-
kuartean dugun egitasmoa po-
toloa da. Hernanin Udalak
utzitako solairu bat dugu, bai-
na guk berez eraikin oso bat
behar dugu profesional gehia-
go sartzeko eta terapia gehiago
eskaintzeko. Hidroterapia es-
kaini ezinik gaude. Igerileku
berezia behar dugu, ezaugarri

bereziekin. Funtzio anitzeko
gunea izango da, zerbitzu ez-
berdinak elkar korodinatuta
arituko direnak. Egitasmoa
prest dugu. Horixe litzateke
gure hurrengo helburua.

Kasu bat azalduko dizut.
Garuneko paralisia duen haur
bat izan eta jaio ostean, Osaki-
detzak familiaren esku uzten
du. Eta une horretatik aurrera
zer egin behar dute? Nola la-
gundu haur horri? Nora jo?
Horrek guztiak lotuta egon be-
harko luke. 

Erresidentzian jaioberrien
gunea berritzeko inbertsio
handia egin du, eta hortik ate-
rako dira jarraipen berezia be-
harko duten haurrak. Eta zer
dago? Umea jaiotzeko azpiegi-
tura bikaina dago, primeran.
Baina gero zer? Zer egin ume
horiekin? Nola lagundu die-
zaiekegu? Mugitzen hasi behar
dugu Aldundiarekin eta Osaki-
detzarekin.

Aldundian entzun behar iza-
ten dugu errehabilitazioa zer-
bait soziala al den. Neronek
erantzuten diet, "errehabilita-
zioa ez dakit zerbait soziala
den, baina haur bati errehabili-
taziorik ez eskaintzea arazo
sozial bilakatuko da. Depen-
dentzia sortzen delako, horrek
suposatzen duen gastu handia-
rekin. Gerora begira gastu so-
zial handia da Aldundiaren-
tzat.

Beraz, zergatik ez jarri balia-
bideak hasiera batetik?

Adibide argia Markel Urnietako
haurraren kasua da. Garapen
handia izaten ari da.
M.R. Halaxe da, garapen ikara-
garria izaten ari da. Hobekun-
tzak pozgarriak dira eta beste
zenbait kasutan terapiarekin
degenerezioa eteten ari gara.
Alegia, haurrak okerrera ez
egitea. 

Pausokara datozen guztiek
ez dute oinez bukatuko, baina
askoren bizi kalitatea nabar-
men hobetzen ari gara.

Gizarte mailan asko egiteko al
dugu oraindik?
M.R. Uff, asko. Nire semeak
urrian zazpi urte egin behar di-
tu. Inklusibitatea aipatzen da,
baina hezkuntzan baliabide
falta dugu. Nik aurten haurra
eskolara 09:00etatik 13:00eta-
ra eraman dezaket bakarrik.
Gero jaso egin behar dut. Hori
ez da normalkuntzaren adibide
bat.

Eta aisialdia aipatzen hasita,
ez dago ezer. Pasieran ibiltzea
gora eta behera, ez dugu beste
aukerarik. Arazorik gabeko
haurra baldin baduzu futbole-
ra, igerilekura, musikara dara-
mazu. Arazorik duen haurra
izanez gero, ez dago aukerarik.
Lasarteko Udalarekin harre-
manetan gabiltza ea ludoteka
egokitu bat irekitzen dugun. 

Une honetan Buruntzaldeko
30 haur ditugu aisialdirako au-
kerarik ez dutenak.

Elkartea bera gurasoentzat ere
zenbaterainokoa izaten ari da
garrantzitsua?
M.R. Haurrak hobeto baldin
badaude, gurasoak askoz ho-
beto egoten dira. Erlazio zuze-
na dago. Zure egoera bere-
tsuan dauden familia gehiago
ezagutzeak lasaitasuna eskain-
tzen dizu, urratzeko bide bat
badagoela erakusten dizu, ez
zaudela bakarrik ikusarazteko
balio izaten du. Lorpenak iza-
ten ari gara, gainera. 

URRIAK 11. PAUSOKA EGUNA.

Kasu bat azalduko dizut.
Garuneko paralisia duen
haur bat izan eta jaio oste-
an, Osakidetzak familia-
ren esku uzten du. Eta une
horretatik aurrera zer egin
behar dute? Nola lagundu
haur horri? Nora jo? Guz-
ti hori lotuta egon behar-
ko litzateke

“Aste batetik bestera kide
berriei balorazioak egiten
dizkiegu. Une honetan 70
familia gaude, baina dato-
rren astean gehiago izan-
go gara. Eta egoitza piska-
naka betetzen doa”
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ASTELEHENEAN ETA ASTEARTEAN LEHEN HITZORDUAK, AZKEN TXANPA LARUNBATEAN ETA IGANDEAN

Ailegatu zen Goiburuko auzotar askok hainbeste espero zuten egu-
na. Baina, ez beraiek bakarrik, Urnietako beste auzoetatik eta kale-
tik ere bai baitira, urtero, hutsik egin gabe bertara hurbiltzen dire-

nak. Baserri giro tradizionalaren usain gozoa ez du galdu Xoxokako
jai egitarauak. Herri kirolak, bertso saioa, trikitilariak... egun ede-
rra izan zen.

B
aserriak erdi hutsik,
edo hainbat kasutan,
soilik bizileku diren
XXI. mende honetan,
bertako jai batzordea

osatzen duten gazteak ez dute
sokarik eten. Gazte horiek auzo-
lanean hain gogotsu ikustea zora-
garria da.

HERRI KIROLAK
Ohi bezala, Xoxokako plazan,
herri kirol emanaldiarekin hasi
ziren aurtengo jaiak. Bertan,
200en bat ikusleren aurrean,
Telleria anaiak (Urtzi eta Be-
ñat) eta Mugertza anaiak
(Ugaitz eta Aratz). Aizkoran,
harrijasotzen, trontzan eta ko-
rrika aritu ziren, ikuskizun bi-
zia eta gustagarria osatuz. Oso
txalotua izan zen emanaldia.

BERTSOLARIAK ADARRAN, 
BESABIN ETA TAULA GAINEAN
Lan berezia izaten dute bertso-
lariek Xoxokako jaietako lehe-
nengo egunean. Lehenik, pla-
zan kantatu zuten, herri kiro-
len ikuskizunaren ondotik, on-
doren, Adarra jatetxeko herri
bazkarian. Handik, Besabi ja-
tetxera hurbildu ziren, bertan
bildutakoen belarriak gozatze-
ra, eta bueltan Xoxokan, jada
izarpean, kantatu zituzten az-
ken aleak.

Asteleheneko saioan, lehen
aldiz etorritako Andoni Egaña,
eta bertan ohikoa den Jexux
Mari Irazu larrauldarra ardu-
ratu ziren bertsozaleen bela-
rriak gozatzeaz. Badira 20 urte
inguru, Irazu bertara hurbil-
tzen dela, lehenik, Joxe Agirre-
rekin, eta ondoren, Amets Ar-
zallus bertsokide zuela. Berak
duen auzoaren eta auzotarren
ezagutza medio, bertako giroa-
ri erabat txertatutako saioak
izan ziren astelehenekoak.

Zendu berria den Iñaki
Aranzadi apaiza Xoxokan iza-
ten zen urtero jaien hasierako
astelehenean, eta bertsolariek
gogoan izan zuten plazako le-
hen saioan.

Egun ederra, Xoxokako 
jai egunetako lehena

Jai batzordeko kideak Andoni Egaña eta Jexux Mari Irazu bertsolariekin batera. 

IRAZU
Pixka batean geldituko da
haren lanaren itzala,
eta Xoxokan urtero-urtero
bertako balitz bezala,
txoko batean zutik jarrita,
erne egoten zan hala,
seguro gaur ere dagon tokian
aditzen egongo dala.

EGAÑA
Badakit Iñaki apaizak orain
alde egin duela
zuei bezala neri utziz
barrunberik minduena
apaiz askoren marka genuen
pekatu aginduena
baina Iñaki genduen apaiz bat
goxo hartzen gintuena.

Aiurri ere ahotan hartu zuten
herri bazkarian:

IRAZU
Larrauldik hasi eta Urnietara
herri askotan barrena
interesgarri bezain bertako
bere baitan dakarrena
orain bertsotan egin nahian
merezitako omena
famatzea da ederra baino
irakurtzea onena

EGAÑA
Eta lehengora itzultzea ere
ez da izango kaltian
hainbat erdaldun hitz ikusita
jangelako paretian
lehen aipatu det euskara dago
han komuneko atian
Aiurri ere letu liteke
kumunera joatian.

IRAZU
Hara Andoni izan ziteken
okurrentzia polita
komun garaian papera baita
premiazko erreminta
baina Aiurrik zorionean
ez dauka halako kinka
nahiago izaten det irakurtzea
etxeko sofan jarrita.

EGAÑA
Halaxe da bai eta horixe
norbaitek esan du hara
hainbat urteko eskarmentua
denok baukagu jada
gure ahotsa ezin liteke
beste inoren esku laga
baina ohotsak zer balio du
nork entzunikan ez bada.

HERRI BAZKARIA
Xoxokako jaiei zegokien mo-

duan, herri bazkaria ere klasi-
koa izan zen eta oparoa izan
zen, hau izan zen jangela bete
zuten 60 pertsonek bazkaldu-
takoa: entsalada, onddoen
errebueltoa, erreboiloa, saihes-
kia eta gazta tarta. Jangelara
sartzeko aukerarik izan ez zu-
ten bertsozaleek, bazkalosteko
bertso saioa zuzenean jarrai-
tzeko aukera izan zuten taber-
nan jarritako pantaila erral-
doian.

TRIKITILARIAK
Agurtzane Elustondo eta Jon
Elustondo legazpiar anai-arre-
ba ezagunak arduratu ziren
egun osoan zehar, giroa alai-
tzeaz, eta adin guztietako jen-
dea dantzan jartzeaz. Astelehe-
neko erromeriaren azken ber-

tsoan Jexux Mari Irazuk nabar-
mendu zuen sentsazio berare-
kin etxeratu ziren bertaratuta-
koak, “Egun eder bat izan da”.

Asteleheneko erromeria-
ren azken bertsoan Jexux
Mari Irazuk nabarmen-
du zuen sentsazio berare-
kin etxeratu ziren bertara-
tutakoak, “Egun eder bat
izan da”

JAIAK XOXOKAN

Urriak 10, larunbata
11:00 Hamaiketakoa Xoxokako

eskolan, Haritz Mujika eta
Adur Gorostidi bertsola-
riekin. 

11:00 Puzgarriak haurrentzat. 
12:30 Sega apustua: Julen Gabi-

rondo eta Alaitz Imaz, Suha-
rri Irazustabarrena eta Jon
Otegiren aurka. Ondoren
gaztetxoen erakustaldia
segan. 

15:00 Mus txapelketa eskolan. 
16:00 Puzgarriak haurrentzat. 
17:00 Gorriti eta bere animaliak.

Jarraian txokolate jatea. 
19:00 Xoxokako X. toka lehiake-

ta. 
20:30 Betizu jatea Xoxokako pla-

zan. 
00:30 Gaupasa: Laiotz. 
01:00 DJ Aminesia eskolan, goi-

zalderarte.

Urriak 11, igandea
12:30 Meza nagusia. Ondoren

Egaperen dantza saioa. 
17:00 Herri kirol lehiaketa auzo-

ko ezkonduak ezkongabe-
en aurka. 

18:00 Sagardo probaketa: Oianu-
me, Setien, Eula, Elutxeta,
Otsua-enea, Elorrabi. 

20:30 Festen amaiera.
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ASTELEHENEAN ETA ASTEARTEAN LEHEN HITZORDUAK, AZKEN TXANPA LARUNBATEAN ETA IGANDEAN

Asteartean idi-probak egin zituzten eta zahagi-ardoaren ondoren
auzotarren algarak piztu zituen antzezpena egin zuten gazteek.
Arratsaldeko idien arteko desafioan Barriola asteasuarraren idiak

Joxe Elola andoaindarraren idien aurretik nagusitu ziren. Aurten-
goan sexuarekin lotutako sekuentzia barregarriak eta pikanteak
antzeztu zituzten  Xoxokako gazteek, gau partean.

Herri kirol lehia eta auzo
antzerkia Xoxokako jaietan

Umorea eta ziria sartzea nagusi izan zen Xoxokako antzezpenean. Julen Gabirondo segalari txapeldunak ere antzezlanean parte hartu zuen.

Joxe Barriola eta Aitor Matxain, idi pare irabazlearekin. Imanol Pagola, Luis Mari Matxain eta Joxe Elola.

Auzotar eta inguruko jende ugari bildu zen asteartean, arratsalde zein gaueko ekital-

dietan.

J
oxe Elola andoainda-
rraren (Egues baserria)
eta Joxe Barriola aste-
asuarraren idiak jarri
zituzten lehian, 1.400

kiloko harriarekin nork plaza
gehiago egin, 20 minutuko tar-
tean. Ibarrolarenak 42 egin zituz-
ten, 33 Elolarenak. Itzain beza-
la, idi irabazleekin Barriola bera
eta Aitor Matxain errenteriarra
aritu ziren; galtzaileekin, berriz,
Luis Mari Matxain errenteria-
rra eta Imanol Pagola hernania-
rra.

GAU SORPRESA
Urtero legez, antzerki parodia
burutu zuten Goiburu auzoko
gazteek astearte gauean. Ema-
kumezkoak eta gizonezkoak
ariketa ezberdinak (estilisten
esku jartzea, masajeak ematea,
dantzan aritzea...) egitera jarri-
ta bikoteak osatzea xede duen
telebistako programa horietako
baten aitzakia hartu zuten ho-
rretarako, eta umorea, grazia
eta bat-batekotasuna gainezka
izan zen Xoxoxako plazan. Se-
xuarekin lotutako sekuentzia

barregarriak eta pikanteak an-
tzeztu zituzten gauean zehar,
eta algarak eragin zituzten ikus-
leengan, ordubere iraun zuen
ikuskizunean. Euriari aurre egi-
tea merezi zuela pentsatuz itzu-
li ziren etxera ikusleak, zalan-
tzarik gabe.

Benetan badute meritua au-
zoko gazteek, urtero-urtero
ohitura horri eutsiz. Antzer-
kian batere trebatu gabeak
izan arren, lotsak zokoratu,
eta ederki animatzen dira jen-
daurrean antzeztera.
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Okerrak zuzen
Irailaren 24an kaleratutako
Aiurrin, Urnietako udalba-
tzaren kronikan okerreko in-
formazioa argitaratu zen.
Plenoaren kronikan tokiko
jai eguna eta eraikinen garbi-
keta aho batez onartu zela
adierazi zen. Azken hori, or-
dea, okerra da. 

EH Bilduk argitu nahi due-
nez, “aurkako bozka eman
genuen gai horretan. Zera
adierazi genuen: Orain arte

lanpostu hau betetzen zuen
langilea, udal langilea zen eta
horrela jarraitzea eskatzen
dugu. Lanpostuaren udal iza-
era mantentzea  beharrezko-
tzat jotzen dugu, lanpostua-
ren externalizazio hutsa dela-
ko. Externalizazioak lan bal-
dintzak okertzea ekartzen du,
interes pribatuaren alde egi-
nez. Beraz, aipatu bezala, EH
Bilduk honen aurkako botoa
eman genuen”. 

Zinema bonoak
eskuratzeko aukera
Udalak bonoen bidez zine-
maz gozatzeko aukera mer-
keagoa eskainiko du, beste
urte batez. Bi bono mota ez-
berdin dira: 5 saiokoa, 18
eurotan eta 10 saiokoa, 30
eurotan. Haur nahiz helduen
filmak ikusteko baliagarriak
dira, eta dagoeneko eskura-
garri daude Sarobeko harre-
ra gunean, jendaurreko arre-
ta ordutegian.

Bonoa 2016ko ekainaren
1era arte baliagarria izango
da. Sarrera arruntaren pre-
zioa 4 eurokoa da. 

Urriaren 18an zinema saioa eskaini-

ko dute, 16:00tan eta 18:30tan.

Hedabideen eragina
bake prozesuan aztergai

Baketik erakundeak eta Udalak mahai-ingurua antolatu dute

D
atorren ostegunean,
urriak 15, Baketik
erakundeak eta Uda-
lak mahai-ingurua
an to l a tu  du t e

Lekaion. Gorka Landaburu kaze-
taria, Martxelo Otamendi Berria-
ko zuzendaria eta Noticias tal-
deko Pablo Muñoz izango dira
solaskideak. Bake prozesuan
hedabideek duten eragina azter-
gai izango dute. Hiru solaskide-
ak martxoan hizlari aritu ziren
El Pais taldeko Luis R. Aizpeo-
learekin batera. Andoaingo har-
tan hainbat hausnarketa interes-
garri entzun ahal zan ziren. 

Gorka Landaburuk, esatera-
ko, etorkizunari ekiteko atzera
begiratu beharra dagoela azpi-
marratu zuen: “Denbora be-
rriak bizi ditugu Euskadin, eta
askok hausnarketa egin behar-
ko lukete. 40 urteko terroris-
moa bizitu dugu, eta baita poli-
ziaren indarkeria. Kontua ez da
zauriak urratzen ibiltzea, baina
bizitu dugun hori guztia gogo-
ratu egin behar da. Herri hone-

Iluntzeko 19:00etan hasiko da mahai-ingurua, Lekaion. Irudian, martxoan Andoai-

nen egin zuten solasaldia: Iartza, Otamendi, Muñoz, Azpieolea eta Landaburu.

tan denok gara elkarren eza-
gun, orain arte askok elkarri ez
diogu diosalik ere egin, eta el-
karbizitzan aurrera egin nahi
badugu, garrantzitsutzat jotzen
ditut keinuak, horiek txikiak
eta pertsonalak izan arren”.   

Martxelo Otamendik barru-
ra begiratzeko ariketa egiteko
proposamena luzatu zuen,
“mediook normalean teniseko
epailearen jarrera hartzeko
ohitura daukagu. Mugitzen

den guztiari nota jartzen dio-
gu, adjektiboekin, editoriale-
kin… Bada garaia, barrura be-
girako ariketa egin dezagun.
Gure herriko gatazkan nola jo-
katu dugun, zer egin dugun
biktimen minaren aurrean, no-
rengana hurbildu garen eta no-
rengana ez… Ondo legoke he-
mengo zuzendariak eta zuzen-
dari ohiak noizbait bildu, eta
azterketa sakon bat egitera ja-
rriko bagina”.
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PARTE HARTZE HARIAK LOTUZ

PARTE HARTZEA

Agintaldi berrian Ana Carrere alkateak eta gobernu taldeko kideek
auzoz auzoko bilerei berrekin diete, Udalaren egitasmoen berri
eman eta herritarren ekarpenak jaso asmoz. Asteartean egin zuten

lehen bilera eta bertara hogeita hamar herritar hurbildu ziren. He-
rrikideen aipamen asko ur hoditeriari buruzkoak izan ziren. Kexak
azaltzeko eta proposamenak egiteko aukera ere izan zen.

A
na Carrere alkateak
aurreko agintalditik joe-
ra bati eutsi nahi dio:
Udalaren jarduna, tar-
teka, auzoz auzoko bile-

retan azaltzea. Aste honetan eta
hurrengoan sei bilera deitu dituz-
te, nahi duen herritar orok Uda-
laren proposamenak entzun ditzan
eta, nahi izate aldera, egoki ikus-
ten duen galdera edo kexa ager
dezan. Lehen bilerak ordu eta
erdiko iraupena izan zuen eta
horretan ur hoditeriaren egoera eta
ur zerbitzuaren etorkizuna hizpi-
de nagusi izan ziren. Irtenbidea aur-
kitzea Udal ordezkaritza duten
alderdien borondatea da, baina
gaur gaurkoz ez da lortu. Herrita-
rrak gai horretan hasi ziren Udal
ordezkarien adierazpenak eteten,
eta galderak egiten. Oraingoz bi
irtenbide lantzen ari direla aurre-
ratu zuen Ainara Rodriguezek. Ur
hoditeria zaharkitua aldatu eta ur
zikinen lotuneak berritzeko mai-
legua eskatzeko moduan izan dai-
tezkeela aurreratu zuen, banketxe-
en aldetik aukerak badituztela
adieraziz. Beste aukera bat Udal
gobernu taldeak azken urteotan
defenditu duena da. Alegia, Gipuz-
koako Ur Kontsortzioan sartzea
eta erakunde publiko horrek hamar
urtez ur zerbitzua kudeatzea. Uda-
lak ez luke inbertsiorik egin behar
izango, eta gainera diru kopuru
jakin bat jasoko luke kontsortzio-
aren aldetik. Rodriguezek autokri-
tika egin zuen EH Bilduren izene-

Udalaren martxa berriaren
lehen notak

Ana Carrerek, Ainara Rodriguezek eta Agustin Alberrok azalpenak eskaini zituzten, asteartean Basteron deitu zuten lehen bileran.

Bileretan bizilagunek gertuko ara-
zoen berri emateko aukera balia-
tzen dute. Basteron egin zen lehen
bileran hainbat proposamen eta
kexa agertu ziren. 
Eskola kalea. Bizilagun batek
edukiontzien kokapenarekiko kexa
agertu zuen. Kutxaren pareko
semaforoaren ondoan jartzea arris-
kutsua izateaz gain, bizilagun asko-
rentzat errepidearen bestaldean jar-
tzea hobeto legokeela adierazi
zuen. Alkateak edukiontzi horiek
oinezkoen arriskua ekiditeko mugi-
tu egingo dituztela erantzun zion,
ondoko bizpahiru aparkaleku ken-
duta. Zabor biltzaileen ibilbidean
kokapen onena horixe dela ere adie-
razi zion.
Doktor Huitzi eta Agustin Lei-
tza kaleak.Beste bizilagun batek
espaloi eta parkeak egoera kas-
karrean zeudela salatu zuen. Adi-
nekoen irisgarritasuna hobetze-
ko neurriak hartzea eskatu zuen. 
Zumea plaza. Tolosara bidean
dagoen bus geltokia tokiz alda-
tuko dutela jakin zen bilera horre-
tan, bizilagun batek desadosta-
suna agertu zuelako. 50 metro
aurrera mugituko dute, egungo
espazio hori zamalanetarako uzte-
ko. Alkateak horko zebrabidetik
igarotzen den herritarren segur-
tasunagatik egingo dutela adie-
razi zion. 

Karrikan, Sorabillan eta
udaletxean hiru bilera
gehiago egingo dituzte
datorren astean

an, gai hau aurreko agintaldian
bideratzen asmatu ez zutelako. Era
berean, gainerako alderdiek ere
autokritika hori egitea espero zue-
la gaineratu zuen.

Auzi honi irtenbidea bilatuko
diotela uste dute, urtea amaitu
baino lehen.

Urarena erronka nagusia da,
baina ez bakarra. Gobernu tal-
deak eskualdeko garapen agen-
tziari bultzada eman nahi diola
adierazi zuen. Enplegua sustatu,
enpresak lagundu, merkataritza
sustatu, turismoa indartu... alor
horietan Jaurlaritzak eta beste
zenbait erakundek eskualdekako

egitasmoak laguntzen dituzte.
Buruntzaldean hutsune hori da-
go, eta helburua garapen agen-
tzia martxan jartzea izango da.
Irtenbidea eskualdeko alderdien
arteko negoziazioetatik iritsiko
da.

Hirugarren erronka udaletxea-
ren egoera ekonomiko zaila bi-
deratzea izango da, igaro dituen
estuasunetatik aldentzeko.

Erronkez gain, ekitaldiaren
hasieran oinarri orokorrak hizpi-
de izan zituzten. Besteak beste,
Ana Carrere alkateak justizia so-
ziala, bizikidetza, erabakitzeko
eskubidea, euskararen normal-
kuntza eta Udal jardunaren gar-
dentasuna aipagai izan zituen.

50 neurriei dagokionez, neurri
horien betetze maila gizartera-
tzeko kronograma egitea eskatu
zuen herritar batek. Alkate-or-
dea bat etorri zen proposamena-
rekin, betetze maila neurtzeko
jarraipen batzordea osatzea az-
tertzen dabiltzala adierazteare-
kin batera.

Albistegia webgunean:
• Argazkiak, bideoak eta kronikak ikusgai
• Sanmielak, Xoxokako jaiak

www.aiurri.com webgunean
• Aiurri, eskualdeko nortasun hitzak
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Mazedonia tailerra 
Gazte Lokalean

Gazteak aurreko ostiralean, mazedonia tailerrean.

Andoain hizpide izan zuten
Mintzodromoan 

Mintzodromoa antolatu zuten aurreko larunbatean Juanita Alkain plazan.

Udazkenarekin batera, tailer
berriak jarri dituzte abian
Gazte Lokaleko kideek.
Urriaren lehen egunetan,
mazedonia tailerra egin zu-
ten. Hala, merienda goxoa
izan zuten bertara hurbildu-
tako gazteek. Bufanda taile-
rra aurrerago egingo dute,
negu giroa hasten denean.

“GOMENDATZEN DIZUT…”
LEHIAKETA
Bidaia eta irteeretako infor-
mazioa trukatzeko asmoz,
aurten ere lehiaketa antola-
tu dute Andoaingo gazteen-
tzat. Gomendio bat idaztean
datza: ostatu, jatetxe, herri,
museo, paisaia ikusgarri,
ekintza interesgarri eta aba-
rren ingurukoa izan daiteke.
Helburua bidaietako edo-
zein datu baliagarri ematea
da. 

Urriaren 31n amaituko da
parte hartzeko epea. Irabaz-

“Gomendatzen dizut
lehiaketan parte hartze-
ko epea hilaren amaie-
ran amaituko da”

Zumba, yoga eta gehiago
Zuenaren ikastaroetan

Zumba ikastaroa Leire Rekalde andoaindarraren eskutik

Garbiketa lanak
Garbiketa eta dragatze lanak bi ibaiak batzen diren tokian

D
antzarako eta kirole-
rako prest jarri dira
Zuena elkarteak anto-
latutako ikastaroeta-
ko partaideak, aste

honetan hasi baitira, besteak
beste, Zumba eta Yoga ikasta-
roak. 

Lehengo urteko arrakastari
jarraituz, Zumba estiloko dan-
tzak irakatsiko ditu Leire Re-
kalde andoaindarrak. Dantza
eta kirola erritmo handiko mu-
sikarekin uztartuko ditu,
funky, hip-hop eta pausu lati-
noekin dantzatzeko. 

Leirek adierazi duenez, nor-
malean emakume helduek
ematen dute izena Zuenak an-
tolatutako ikastaroetan, gazte-
ek kiroldegira jotzeko ohitura
dutelako. Taldean helduak
daudenetan, pausoak egokitu
egiten dituela azaldu du:
“Zumbaren kasuan, inpaktu
handiko pausoak eta saltoak
ekiditen saiatzen naiz, belau-
nek sufri ez dezaten”. 

Hala ere, ateak denontzat
irekita daudela eta gazteak ere

Zumba ikastaroko ikasleak.

Aste honetan hondeamakinak lanean aritu dira.

gerturatzeko animatu ditu. En-
tseguak hasi diren arren, ikas-
tarora animatu nahi izan ditu
herritarrak. Astelehenetan eta
asteazkenetan 10:30etik
11:30era arituko dira Anbro-
sio Olabiden. Jende gehiagok
izena emango balu, beste talde
bat osatuko lukete 09:30etik
10:30era.

AUKERA ZABALA
Ikasturtean zehar egiteko ikas-
taro gehiago antolatu ditu Zue-

nak: pintura, pilates, yoga, tai-
chi, musika, sendabelarrak, se-
billanak, aretoko dantzak, arro-
pa konpontzeko eta josten ikas-
teko ikastaroak… Guztien arte-
an yoga azpimarratu du Leirek,
bera arituko baita irakasle lane-
tan. Astelehen eta asteazkene-
tan bi saio emango ditu: bata
17:00etatik 18:30era eta bestea
18:30etik 20:00etara, Zuena-
ren lokalean. 

Izena emateko deitu telefono
honetara: 606 929 697.

Aurreko larunbatean Juanita
Alkain plazan jarritako
hainbat mahai mintzalagu-
nez bete zen. Andoain hizpi-
de izan zuten euren arteko
solasaldietan, AEKko Kris
Bernalek adierazi bezala:
“Proposamena gauzatu ze-

nean, mintzalagunen artean
zein gai aukeratu eztabaidan
ibili  ginen. Argi genuen
gaiek lotura izan behar zute-
la Andoainekin”. Herri giro-
az edota euskararen erabile-
rari buruz hizketan jardun
zuten.

lea zozketa bidez aukeratu-
ko da eta Andoaingo dende-
tan erabiltzeko 60 euroko
Gomendio guztiekin erakus-
keta egingo dute Gazte Lo-
kalean.

Oinarriak:
• Andoainen bizi edo ikas-

ten duten 12-18 urte bitar-
teko gazteek parte har de-
zakete.

• Gehienez 3 gomendio aur-
kez daitezke pertsonako.

• Gomendio bat egin behar
da eta bi arrazoi eman be-
har dira zergatik gomenda-
tzen den laburki azalduz.

• Argazki batekin lagunduta
joan beharko luke gomen-
dioak.

Stop Desahucios elkarteak deituta, “Iruzurrak jarraitzen du” lemapean elkarretaratzea deitu zuten aurreko larunbat goizean.

ETXEGABETZEEN AURKAKO AGERRALDIA

Espigoiaren ondoan, Leitzaran
eta Oria ibaiak elkartzen diren
gunean garbiketa lanak egiten
ari dira. Ibaien ertzak garbitu
eta onbideratzeko lanak egin
ondoren, dragatzeari ekingo
diote. Udalak ohar bidez adie-
razi duenez, “dragatzearen be-
harra Andoaingo Udalaren eta
herritarren aspaldiko eskaera
da”. Ur igoeren ondorioz kal-
teak saihestea premiazkoa da.



ANDOAINDIK DATOR NOTIZIA... 92015eko urriaren 9a, 455 zenbakia 

ANDOAINDARRAK 400 EKIMENA

Andoain eta andoaindarrak protagonista izango diren lehiaketa an-
tolatu du ESCIVI Bideo eta Zinema Eskolak, Udaleko Euskara Zerbi-
tzuarekin elkarlanean. Andoainen 400. urteurrenari begira, gazteek

euskarazko ikus-entzunezkoen bidez Andoain islatzea lortu nahi du-
te lehiaketaren bidez. Azaroaren 16an izango da lanak aurkezteko az-
ken eguna. Sari banaketa, berriz, abenduaren 3an egingo da.

E
dozein motatako ikus-
entzunezkoak egin dai-
tezke, genero guztiak
onartuko baitituzte:
bideoklipak, dokumen-

talak, erreportajeak, bideo artis-
tikoak… Dena den, guztiek Ando-
ain herriarekin lotura izan behar-
ko dute; herriko kaleak erakutsiz,
andoaindarren ahotsak bilduz
edota 400. urtemuga kontatuko
duen bideo historiko bat eginez,
esate baterako. 

Profesionala ez den eta An-
doainen bizi, ikasi edo lan egi-
ten dutenek izango dute parte
hartzeko aukera. Bakarka edo
taldeka aurkeztu ahal izango
dituzte lanak, bi sailetan. Bate-
tik, 16-17 urte bitarteko gazte-
en saila dago, Batxilergoko
ikasleei zuzenduta; eta beste-
tik, 18 urtetik gorakoena.

Euskarazko ikus-entzunez-
koei bultzada emateaz gain,
gazteak aktibatzeko balioko
duela uste du Ainhoa Aiertza

Film laburren lehiaketa,
Andoain ardatz hartuta

Profesionala ez den eta Andoainen bizi, ikasi edo lan egiten dutenek izango dute

parte hartzeko aukera.

irakasle eta antolatzaileak:
“Andoain mailako lehiaketa
denez, gazteek gertuago ikus-
ten dute saria lortzeko aukera
eta horrek parte hartzera bul-
tzatzen ditu. Gainera, ekintza
interesgarria da, gaur egun
film laburrak eta teknologia
berriak bogan daudelako nera-
been artean”. Honela, mugiko-
rrarekin grabatzea ere posible
dela gaineratu du.

OINARRIAK
Lanak euskaraz egin beharko

dira eta, gehienez, bost minutu-
ko iraupena izango dute. 400.
urteurrena ikusarazteko, film
labur guztietan 400. urteurre-
neko txapa agertu beharko da.
“Nahikoa izango da protagonis-
ta bati txapa jartzea”, adierazi
du Ainhoak. 

Lanak berriak izan beharko
dira, hau da, beste inon argita-
ratu gabeak. Horrez gain, film
laburrak ahalik eta anonimoen
egitea eskatu dute. Horretara-
ko, egilearen datuak edota egi-
lea bera ez agertzea komeni da.

Partaide bakoitzak gehienez bi
lan aurkeztu ditzake, bakarka
zein taldeka bada ere.

Jakinarazi dutenez, antola-
tzaileek ez dituzte bere egiten
aurkeztu diren lanetan egiten
diren adierazpenak, erabilitako
irudiak edota isuritako iritziak.
Beraz, ez dute horien gaineko
inolako erantzukizunik. Era be-
rean, antolatzaileek lehiaketatik
at utziko dituzte hirugarren
pertsonen irudiari, ohoreari eta
osotasunari kalteak sor diezaz-
kieketen lanak.

NON ETA NOLA AURKEZTU
Lanak udaletxeko Ataria zerbi-
tzuan aurkeztu beharko dira,
azaroaren 16a baino lehen; eta,
lanekin batera, gutunazal itxi
bat utzi beharko dute. Bertan,
egilearen informazioa gorde be-
harko dute: egilearen edo, talde
baten kasuan, egile guztien
izen-deiturak, helbideak, eta te-
lefonoak. Gutunazalaren kan-
poko aldean, berriz, lanaren
izenburua eta egilearen jaiote-

guna zehaztu beharko dira,
epaimahaiak lehiatuko den sai-
la jakin dezan.  

Bestalde, lanak aurkezteko
artxibo motak honakoak izan
daitezke: mov, mpeg, flv eta
wmv. Nahi den bereizmena
izan dezakete lanek, baina au-
keran, nahiagoko da 1280 x
720 p (HD Ready) edo 1920 x
1080p (Full HD) bada.

SARI BANAKETA
ABENDUAREN 3AN
Sari Banaketa ekitaldia aben-
duaren 3an, Bastero Kulturgu-
neko ekitaldi aretoan izango
da, arratsaldeko 19:30ean. Ber-
tan, lan onenak proiektatzeaz
gain, epaimahaiaren erabakia
jakingo da.  Epaimahaia Koldo
Almandoz, Asier Altuna eta Jon
Verdejo ESCIVIko irakasleak
osatuko dute. 

Ainhoak azaldu duenez, or-
dura arte ez da irabazleen be-
rri emango; horregatik, horrek
ere indarra emango dio ekital-
diari. Gainera, Koldo Alman-
doz eta Asier Altuna gertura-
tuko dira ziurrenik, eta beraie-
kin solasaldia egiteko aprobe-
txatuko dute. 

16-17 urte bitartekoen atale-
an, lehen saria irabazten due-
nari 150 euro eta ELKAR argi-
taletxeak eskainitako materiala
emango dizkiote. Bigarren ge-
ratzen denari, ordea, 75 euro
eta ELKAR argitaletxeak es-
kainitako materiala. Bestalde,
18 urtetik gorakoen atalean,
lehen saria 300 euro eta 400.
urteurreneko materiala izango
dira. Bigarrena, aldiz, 150 eu-
ro eta 400. urteurreneko mate-
riala. Horrez gain, parte har-
tzaile guztien artean Bikoitz
eta Ormendi dendetako mate-
riala zozketatuko da.

INFORMAZIO GEHIAGO: 
andoaindarrak400.eus
andoaindarraeuskaraz.eus 
Euskara Zerbitzuan
943 300 831
euskarazerbitzua@andoain.eus

Gehienez, bost minutuko
iraupena izango dute.
Film labur guztietan 400.
urteurreneko txapa ager-
tu beharko da

KILOMETROAK 2015 USURBIL

Aita Larramendi ikastolako kide hauek erronkan parte hartu zuten. Txistulariak Udarregi ikastola inguruan, tartean Andoaingoak zeuden.
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Eskubaloia, abiatu da 
denboraldi berria

Hamaiketakoa egin ondoren Goikoplazarako bidea hartu zuten.

Denboraldiko azken 
irteera, lagun artean

Julen Loitegi 22 urte 
azpiko Munduko kopara

Andoaingo txirrindulari eskolako kideak eta lagunak Otietan, aurreko larunbatean egin zuten irteeran.

Udazkenaren iritsierarekin txi-
rrindulariek denboraldiari
amaiera ematen diote, eta An-
doaingo txirrindulari eskolak
amierako ospakizun modura la-
gun arteko irteera antolatu ohi
du Olloki aldera. Goikoplazatik
irten ziren, eta hamaiketakoa
egin ondoren, herrigunera itzuli
ziren. Bertan egin zuten taldeko
argazkia, denboraldiari amaiera
ematen diona. Merezitako atse-
dena hartu eta gero, datorren
urteko martxoan ekingo diote
errepideko denboraldi berriari.

Julen Loitegi Mexikon arituko
da Munduko kopa txapelke-
tan, urriaren 9tik 18ra ospatu-
ko dena. 22 urte azpiko lehia-
keta da eta Guadalajara hirian
jokatuko da. Jokoan dagoena
ez da gauza txikia, izan ere
bertatik aterako dira Bartzelo-
nan jokatuko diren Munduko
txapelketarako pilotariak. Mai-
la bikaina eskaini beharko du,
beraz. Lesio bat dela medio,
zalantza askorekin ibili da. Al-
diz, Iruñeko Mendillorriko
trinketean egindako prestaketa
saioetan sentsazio onak izan
ditu eta lesioa ahaztuta duela
esan daiteke. Ea ba bere maila-

rik onena emateko aukera
duen. Nazioartean eskarmen-
tua pilatzen ari da Loitegi, az-
ken hiru urteetan deialdi guz-

tietara deitu baitute. Selekzio-
arekin brontzezko bi domina
eskuratu ditu, eta Txema Gon-
zalez bere prestatzaileen aho-
tan “Julen finalera iristeko
prest ikusten du”. Ikusi behar
Mexikon altuerak eta presioak
zenbaterainoko eragiten duten
urnietarraren sasoian. Zorte
on!

KADETEAK
Iker Elgarresta eta Aitor Aldunbe-
rri bikoteak etxetik kanpo bi-
garren garaipena eskuratu du.
Partida guztietan lehia nagusi
izaten ari da, guztiak 22-20
emaitzarekin amaitu baitira.

GIPUZKOAKO 1.MAILA
1. jardunaldia. Senior maila:
Urnieta 27-11 Katilu
Urola 35-30 Leizaran
2. jardunaldia:
Pulpo-Urnieta
Leizaran-Donibane

JUBENILAK, NESKAK
1. jardunaldia:
Zuri Zuri 16-22 Urnieta
Leizaran 12-29 Egia
2. jardunaldia:
Urnieta-Zarautz
Ereintza-Leizaran

Alex Txikon gaur egun Euskal
Herrian dagoen mendizale
ezagunetarikoa da, eta zale-
tuen artean ikusmina sortzen
du. Ikustea besterik ez dago
aurreko larunbatean Lekaio-

ra hurbildu zen jende kopu-
rua. Dozenaka pertsona ber-
taratu zen, aretoa betetzerai-
no. “Bizi-penak”, horiexek
hizpide hartuta hitzaldia es-
kaini zuen urriaren 3an.

Buruntzaldea IKT taldeak as-
te honetan hasiera eman dio
“Masterrak” izeneko denbo-
raldiari. Oraindik ere izena
emateko epea zabalik dago.
Elkartetik adierazi dutenez,
“20 urtetik gorako igerilari,
igerilari ohi, triatloilari edo
igeriketarekin zerikusia duen
edozein jarduerako kirolariei
zuzendua dago. Atal hone-
tan entrenamendua da hel-
buru nagusia eta horretara-
ko beharrezkoak diren alder-
di tekniko, taktiko eta fisiko-
ak landu eta garatzen dira.
Hala ere, lehiatzea ez da de-

rrigorrezkoa. Entrenamendu
talde bat izanik, helburua
igerilekuko txapelketetara-
ko, ur irekietako txapelkete-
tarako zein triatloietarako
igeriketa ahalmena landu eta
hobetzea dira, beti ere igeri-
ketak duen alderdi soziala
eta osasun onura albo batera
utzi gabe”. 

Prestaketa saioak astele-
hen, asteazkena eta ostirala-
rekin izaten dira, goizez edo
arratsaldez.
Informazioa:
buruntzaldeaikt@gmail.com
696 506 632

Ikusmin handia piztu zuen
Alex Txikonen hitzaldiak

Denboraldi berria hogei 
urtetik gorako igerilarientzat
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Zanpatuz mendi taldeak
egun osoko irteera egingo du
datorren urriaren 31n. Saioa
mendira izango da irteera,
Baztan eskualdeko mendi
garaiena eta Pirinioetako be-
hatoki ezin hobea. Belate
mendatean hasiko da irteera,
870 metrora, eta Saioara bi-
dean Azkenatz (1.171 m.)
eta Okolin (1.352 m.) gailu-
rrak igoko dira. Ibilbidea bi
ordu eta erdikoa da, samu-
rra. Ez dauka aldapa handi-
rik, eta bide gehientsuena
belaze gainean egin behar
da.

Saioa mendia behatoki
ezin hobea da. Eguraldia la-
gun, Pirinioetako lehen bi
mila metroko gailurrak ikus-
ten dira gertu, baita Baztan-
go mendi gehientsuenak ere.
Zorte apur batekin, Adarra
mendia ere ikus daiteke
Saioatik. Gailurretik Arte-
siaga mendatera jaitsiko da
taldea, eta han autobusa
izango du zain, Eugi herri-
raino joateko.

Eugi herrian antolatu da
bazkaria, Quinto Real jate-

txean. Fernando Goñi pilota-
ri ohia da nagusia. Menua
mamitsua da mendi buelta
egin ondorenerako: baba-
rrun gorriak, orein haragi
egosia, postrea, edariak eta
kafea. Itzulera 17:00ak alde-
ra izango da, Urnietara
18:30ak aldera iristeko.

Xauxar, Kantoi eta Gurian
daude izena emateko zerren-
dak. Urriaren 25a izango da
azken eguna. Ordainketa
izen-ematearekin batera egin
behar da: autobusa 10 eta
bazkaria 20 euro (biak egin
nahi dituenak 30 euro).
Mendira joan nahi ez due-
nak bazkaltzera bakarrik jo-
ateko aukera izango du, bere
autoan hurbiltzen bada, 20
euroren truke. Mendira bai,
baina jatetxera joan nahi ez
duenak ere bere kabuz baz-
kaltzeko aukera izango du.
Kasu horretan autobusaren
10 euro bakarrik ordaindu
beharko lituzke.

Irteera ordua goizeko
07:30ean izango da, Matxo-
ko bus geltokitik, eta itzule-
ra, iluntzeko 18:30ak aldera.

Zanpatuz taldearen irteera
Saioa mendira, hilaren 31n

F
amilia eta lagun giroan
egiteko moduko ibilbi-
deak daude eskualdean,
eta horiek sustatzeko
Udalek urtean behin

ibilbideetan barrena ibiltzeko
eguna antolatzen dute. Aurten-
goa zortzigarren edizioa izango
da, eta aurkezpenean adierazi
zutenez, ibilbideen bitartez
"Buruntzaldea eskualdea eta bere
landa-ingurune naturala ezagu-
tzeko aukera dugu. Bidezidor eta
bide ezberdinak ditugu, landa-
ko paisaiatik barrena paseoez
gozatzeko, belardiak eta baso-
ak zeharkatuz eta baserri, base-
liza, karobi eta, natura nahiz kul-
tura aldetik, interesgarriak diren
beste leku batzuetara hurbil-
duz". Ibilbideak ondoko hauek
dira:
ANDOAIN–LASARTE-ORIA
Urdina eta urre zaharra
7.9 km. Oinez soilik egin dai-
teke eta mendiko oinetakoa
beharrezkoa da.

ANDOAIN–URNIETA
Urdina eta berdea
4.8 km. Oinez edo bizikletaz

egin daiteke eta kirola egiteko
oinetakoa beharrezkoa da.

ANDOAIN–USURBIL
Urdina eta laranja
14.9 km. Oinez soilik. Mendi-
ko oinetakoa beharrezkoa da.

LASARTE-ORIA–URNIETA 
Urre zaharra eta berdea
3.9 km. Oinez edo bizikletaz
egin daiteke eta kirola egiteko
oinetakoa beharrezkoa da.

LASARTE-ORIA
USURBIL–AGINAGA 
Urre zaharra eta laranja
9.00 km. Santuenetik barrena
Aginagako Mapil ingururaino.
Oinez edo bizikletaz egin dai-
teke eta kirola egiteko oineta-
koa beharrezkoa da.

Eskualdeko ibilbideen 
eguna igande honetan 

Futbol emaitzak
ERREGIONAL OHOREZKOA
4. jardunaldia:
Euskalduna 1-0 Touring
Sailkapena:

1. Tolosa 12 puntu
2. Mutriku 12 puntu
4. Euskalduna 10 puntu

5. jardunaldia:
Anaitasuna-Euskalduna
Urriak 10. 16:30.

PREFERENTE
3. jardunaldia:
Deusto 0-2 Urnieta
Sailkapena:

1. Urnieta 9 puntu
2. Sanpedrotarra 9 puntu
3. Hernani 9 puntu

4. jardunaldia:
Urnieta-EAS08
Urriak 10. 16:00.

GANBARA SENM 70-35 ORDIZIA
Hasiera ona, abantaila han-
dia lortuz. Lasaitasunez jo-
katu zuten gerora. Hiruko
sei saskiratze egin zituzten,
horietatik bost Rodriguezek
egin zituen.

ALDAPETA 24-44 GANBARA INFM
Bide onean doazen seinale,
adiskiskidantzazko partidan
garaipen berria.

GANBARA JUBM-TOLOSA
Larunbata, 10. 12:15. Andoain

Saski denboraldia hastear

Urnietako nesken lehen tal-
deak bikain abiatu du den-
boraldia, bitik bi garaipen
eskuratuz. Hirugarren jardu-
naldian bigarren sailkatuari
tartea ateratzeko aukera bi-
kaina dute, Intxaurdiren ze-
laian jokatuko baitute.

ERREGIONALA
2. jardunaldia:
Urnieta 5-1 Allerru
Sailkapena:

1. Urnieta 6 puntu
2. Intxaurdi 4 puntu

3. jardunaldia:
Intxaurdi-Urnieta

Urnietako neskak bikain

Belkoain, Andoaindik Usurbilerako bidean.

BURUNTZALDEKO IBILBIDEAK
VIII. EDIZIOA
Urriak 11, igandea
09:00-14:00.
Kontrol guneak:
• Usurbil: Santuenean Zorrotzeko

zubiaren parean, eta Aginagan
Mapil inguruan.

• Andoain: Udaletxea.
• Urnieta: Udaletxea.
• Lasarte-Oria: San Pedro elizaren

ondoan.
Bideak eta seinaleak:
Panelen bitartez eta gezien bitar-
tez seinaleztatuak daude. Ibilbide
bakoitzean herri bakoitzari dago-
kion kolorea agertzen da seinale-
etan:
• Urre zaharra: Lasarte-Oria.
• Berdea: Urnieta.

• Laranja: Usurbil.
• Urdina: Andoain.

BUSEAN ITZULTZEKO ORDUTEGIAK:
AGINAGA USURBIL LASARTE ANDOAIN URNIETA
Ezpaldiko San Inazio Dorretxeko Goiko plaza Kiosko
gasolindegia biribilgunea biribilgunea atzekaldea geltokia
12:00 12:07 12:15 12:30 12:40
13:00 13:07 13:15 13:30 13:40
14:00 14:07 14:15 14:30 14:40

Euskalduna eta Urnieta denbo-
raldi hasiera honetan sailkape-
naren lehen postuetan daude.
Urnietarrek hirutik hiru parti-
da irabazi dituzte, eta andoain-
darrek Gipuzkoako mailarik
gorenean ez dute oraindik par-
tidarik galdu. Hiru irabazi eta
berdinketa bat. Igo berriak di-
rela kontutan hartuta, bikaina.
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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 
@: andoain@aiurri.com
Webgunea: www.aiurri.com

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
URRIAREN 8TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Bilkurak
Andoain
“Parte hartze hariak lotuz”. 
Urriak 13, asteartea:
Karrika-Etxeberrieta
18:30. Karrika elkartea.
Urriak 14, asteazkena:
Sorabilla – Bordaberri
18:30. Sorabilla, auzo el-
kartea.
Urriak 15, osteguna:
Landa-guneak, Goiburu,
Buruntza, Leizotz.
18:30. Pleno aretoa.

Erakusketa
Andoain, Bastero
“Bizibideak”, Gartxot Arre-
giren eskutik. Ogibide ez-
berdinei buruzko autoerre-
tratuak.
19:00. Erakusketa aretoa.
Urriak 9, ostirala.

Deialdia
Andoain
Caritasek irakasle bolunta-
rioak behar ditu, laguntza
klaseak emateko. 
caritasandoain@yahoo.com

Antzerkia
Andoain, Bastero
“Kreditua”, Zuhaitz Gurru-
txaga eta Joseba Apaolaza.
21:30. Auditorioa.
Urriak 16, ostirala.

DATORREN AIURRI ASTEKARIA URRIAREN 16AN ARGITARATUKO DA

Zinema
Andoain, Bastero
Everest.
Larunbata, 10. 19:30/22:00.
Igandea, 11. 21:30.
Astelehena, 12. 19:30/22:00.
Asteartea, 13. 19:30. 
Haurrentzat: 
Minioms.
Larunbata, 10. 17:00.
Astelehena, 12. 17:00.
Amama.
Datorren asteburuan, filma-
ren estreinaldia Basteron.

Ikastaroa
Urnieta
Txinako medizina tradizio-
nala, zertifikatudun ikasta-
roa. Ate irekiera jardunal-
dia.
Informazioa:
660 395 075
943 333841.
18:00. Salesiarrak.
Urriak 14, asteazkena.

Farmaziak
Eskualdea
Guardiako farmaziak.
Andoain:
Ansa, asteburu osoa.
Urnieta:
10, 11. Echebeste, Hernani.
12. Chucla, Hernani.
Eskualdea, gauez: 
Etxebeste.
Elkano, 9. Hernani.

ZORION AGURRAK

Ospakizuna
Urnieta
“Pausoka eguna”, Urnietan.
Egun osoko ospakizuna.
Egitaraua, 3. orrialdean.
Urriak 11, igandea.

Jaiak
Urnieta
Xoxokako jaiak. Egitaraua,
4. orrialdean.
Urriak 10 eta 11.

Dantza
Andoain, Bastero
“Ilargiaren malkoa”, Haatik
konpainiaren eskutik.
21:30. Auditorioa.
Urriak 9, ostirala.

Hitzaldia
Urnieta, Lekaio
Hedabideak eta elkarbizi-
tza: Gorka Landaburu,
Martxelo Otamendi, Pablo
Muñoz.
19:00. Lekaio.
Urriak 15, osteguna.

Lehiaketa
Andoain
“Andoain laburrean”, eus-
kal film lehiaketa. Gazte
eta profesional ez diren hel-
duei zuzendua.
Info: andoaindarrak400.eus

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

ZORIONAK

Gure etxeko potto-
ko  hand i enak ,
Ander Villarrek,
hilaren 12an 8 urte
beteko ditu. Zorio-
nak etxeko guztien
partez.

ANDOAIN

ZORIONAK

Dagoeneko lau urte
jaio ziñanetik.
Etxea kolorez ta
alaitasunez jantziz.
Begitxo hoien diztirak
jartzen gaitu pozik. 
Urte asko ta askuan
Zorionak Aritz!

URNIETA

ZORIONAK

Urriaren 8an Male-
nek 13 urte. Mila
muxu etxekoen
partetik. Orain arte
bezain jator jarrai-
tu. Maite zaitugu.
Aita, ama, Markel
eta Urki.

URNIETA

ZORIONAK

Zorionak Beñat!
Urriaren 13an, 13
urte beteko dituzu.
Egun ederra igaro
dezazula! Muxu
handi bat, etxeko
bakoitzaren parte-
tik.

ANDOAIN

ZORIONAK

Urriaren 13an 6
urte beteko dituzu
Irene. Disfrutatu
zure eguna. Muxu
erraldoi bat. Etxe-
koak.

ANDOAIN

ZORIONAK

Ibaik, etxeko muti-
koak 8 urte beteko
d i t u  u r r i a r e n
14ean, eta urriaren
12an bere izeba
Olaiak. Zorionak
biei eta muxu poto-
loak. Etxekoak.

URNIETA

Urtero bezala, 1957an jaio-
takoek bazkaria egingo dute.
Aurten Txalakan izango da
urriaren 31n, arrataldeko
14:00etan hasita. Izena
eman nahi duenak 35 euro
sartu behar ditu honako

kontu korronte zenbakian:
2095 5022 1064438285. 

Izen-abizenak aipatu be-
har dira orainketa egiteko
garaian.

Urriaren 23a da izena
emateko azken eguna.

1957an jaiotakoen bilkura

Andoaingo Udal liburute-
giak solasaldi berria antola-
tu du, hilabete honen amaie-
rarako. Aukeratutako libu-
rua Elkarrek argitaratutako
“Lurtarra da begiratua” da.
Antolatzaileek adierazi dute-
nez, “Xabier Etxabe idazlea
bera gurekin izango da libu-

ruari buruz solasteko”. Ize-
na emateko: 
Udal Liburutegian bertan,
943300615 telefonora dei-
tuz edo liburutegia@ando-
ain.eus helbide elektroniko-
ra idatziz.
Urriak 27, asteartea.
19:00-20:30. Liburutegia.

Literatur solasaldia
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