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Azken hauteskundeetako
tradizioari eutsiz, hiru alder-
di dira boto gehien jaso di-
tuztenak: EH Bildu, PSE-EE
eta EAJ-PNV. Eta aurreko
agintaldian bezalaxe, gehien-
go osorik ez dago eta dagoe-
neko PSE-EE alkatetza esku-
ratzea aztertzen ari da. Gau-
zak horrela, aginterako bi
aukera ikusten dira: Carrere
edo Lainez, ezker abertzalea
edo sozialistak. Giltza jeltza-
leek izango dute.

PP kanpo geratzen da urte
luzez ordezkaritza izan eta
gero, eta Irabazik eta Gane-
mosek IU-Ezker Batuatik
datozen bi korronteek or-
dezkari bana izango dute.

Bigarren agintaldiari
ekingo dio ekainaren
13an Mikel Pagolak,
lehendik zuena baino
babes handiagoarekin. 

Emaitza ikusgarria lortu duzue
Urnietan, aurreikuspen guztiak
gaindituz. Zein sentsazio duzu
orain?
Mikel Pagola. Oso pozik gaude
emaitzarekin eta herritarrek
emandako erantzunarekin,
baina era berean erantzukizun
handia sentitzen dugu. Lanak
ondo edo oso ondo egin behar
ditugu. Ez da erronka erraza,
gehiengo osoa kudeatzen as-
matu behar dugu.

Errazagoa izango denik ezingo
duzu ukatu, ezta? Egitasmo zeha-
tzak bildu dituzue hautes progra-
man.
M.P. Garbi dugu herriaren al-
deko egitasmoekin aurrera
egin behar dugula, baina bidea
ez dugu bakarrik egingo. Az-
ken lau urteetan bezala, elkar-
lana sustatu behar da. Agintal-
di berrian ordezkaritza lortu
duten beste bi alderdiekin ha-
rreman berdinari eutsi nahi
diogu. Alegia, udalgintzan in-
plikatu nahi ditugu. Euren
proposamenak entzungo ditu-
gu, proposamen horiek ere au-
rrera eraman ahal izateko.

Aritmetikak aukera zabala-
goa ematen digu, noski, baina
ez dugu bakarrik aritzeko
arriskuan erori behar. Bizikide-
tzan, errespetuan eta kontsen-
tsuan sakonduz jarraitu behar
dugu, bai ala bai.

Zein zaila den aurreikuspenak
egitea. Kanpaina hasieran
“borroka latza” iragarri zenuen
eta emaitzek oso bestelako pano-
rama agertu dute.
M.P. Botu-emaile guztiak ez di-
ra aktibatu. EAJk gazteen bo-
toa erakartzeko zailtasunak
izan ditu betidanik, ez dugu
alor horretan asmatzen. Inpre-
sioa dut igandean gazteen bo-
toa ez zela aktibatu. Eta hori
bera, ez aktibatzea, aukera bat
da. 

Egunean zehar emaitza onak
izango genituela aurreikusten
hasi nintzen, baina inondik
inora ez nuen uste hain emai-
tza ona izango genuenik.

Aulki Zuriak alderdiak 166 boto.
Haserretuen botoa, neurri bate-
an.
M.P. Abisu bat da gu guztion-
tzat. Eta zinegotzia lortzear
izan dira. Bere garaian esan

nuen, ez du balio harria bota
eta ezkutatzea. Jendea politi-
kan sartu eta gauzak aldaraz-
ten saiatu behar da.

Horren harira, Batzar Nagu-
sietako emaitzak ikusita, beste
korronte politikoen datuak ai-
pagarriak dira. Hori ere inter-
pretatzen asmatu beharko du-
gu, ikusi beharko da zergatik
erakusten duten Udalarekiko
urruntasun hori.

Mikel Pagola: “Agintaldi berrian
oposizioa inplikatu nahi dugu”

Garaipenaren argazkia Batzokiaren kanpoaldean, igande iluntzean. Hautes mahai guztietan garaile izan zen EAJ-PNV.

Mikel Pagola bozka eman zuen unean, aurreko igandean.

Emaitzak bi
herrietan

Andoainen
EH Bildu
garaile

Pirritx eta Porrotx
pailazoek ekainaren 3an
saioa eskainiko dute
Urnietan; sarrerak
salgai daude Kantoin,
Ernaitzan eta Aiurrin

Hauteskundeetan hautagaia
garrantzitsua izaten da. Emaitzak
ikusita, zuk zeuk erakargarrita-
sun handia duzula ondoriozta
daiteke.
M.P. Garrantzitsua da hauta-
gaia, baina hautes-zerrenda ere
oso garrantzitsua da. Ez dut
nire burua baloratuko, ez da-
gokit niri hori egitea. Baina
esan dezaket zerrendaren osa-
ketarekin asmatu dugula.
Esango nuke horrek gainerako
alderdiekiko abantailatxoa
eman digula.

Zeintzu izango dira hartuko ditu-
zuen lehen neurriak?
M.P. Dekalogo bat aurkeztu
genuen, eta horietako batek hi-
rigintza eta parte hartzea uz-
tartzen ditu. Prozesu bat abia-
tuko dugu, parte hartzailea,
Udalak duen lau milioiko gera-
kina zertan inbertitu denon ar-
tean erabakitzeko. Inbertsio
estrategikoak dira, eta herrita-
rrei lehentasunak zehaztea es-
katuko diegu: Kiroldegiaren
eraberritzea, igogailuak, parke
estaliak, aparkaleku berriak.

Udala eratuko da ekainaren
13an, eta uztailean lansailak.
Prozesua nahiko azkar abiara-
ziko dugu. Proiektu estrategi-
koak 2016an garatzen hasiko
dira, 2015ean ordea herrita-
rrek erabakiko dute zein
proiektu lehenetsi.

[6-8 ORRIALDEETAN
HAUTESKUNDEAK]

URNIETA. 2015.5.24. 
UDAL HAUTESKUNDEAK
Alderdia, botoak,    zinegotziak
EAJ-PNV 1.428 %50,0 7
EH BILDU 757 %26,5 4
PSE-EE 391 %13,7 2
Aulki Zuriak 166 %5,8 -
PP 62 %2,1 -
BATZAR NAGUSIAK
Alderdia, botoak
EAJ-PNV 1.175 %40,3
EH BILDU 743 %25,5
PSE-EE 390 %13,4
PODEMOS 379 %13,0
PP 78 %2,6
CIUDADANOS   64 %2,1
IRABAZI   36 %1,2
UPyD   11 %0,3

ANDOAIN. 2015.5.24. 
UDAL HAUTESKUNDEAK
Alderdia, botoak,    zinegotziak
EH BILDU 2.112 %29,5 6
PSE-EE 1.887 %26,3 5
EAJ-PNV 1.750 %24,4 4
GANEMOS 555 %7,7 1
IRABAZI 442 %6,1 1
PP 289 %4,0 -
BATZAR NAGUSIAK
Alderdia, botoak
EH BILDU 2.012 %28,7
EAJ-PNV 1.748 %24,5
PSE-EE 1.645 %23,1
PODEMOS 1.029 %14,4
PP 341 %4,7
IRABAZI 232 %3,2
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AURREKO ASTEAN LIBURUA AURKEZTU ZUEN

"Historia de una pluma sin tinta" izenburuko liburua
kaleratu berri du Alex Rodrigues gazteak (Urnieta,
1993). Harridura eragin du Urnietan mutilak, kirole-

an eta musika arloan baita ezaguna batez ere, ez
idazle gisa. Bere luma eta irudimena irakurlearen
zerbitzura jartzea da bere asmoa.

Alex Rodrigues,
bokazioz idazlea

“Maila pertsonalean lagungarri zitzaizkidan testutxoak idazteari ekin nion, eta bere-

hala, zera pentsatu nuen: niretzat terapeutikoak badira, zergatik ez hurkoarentzat?”. 

Lekaion aurkeztu zenuen libu-
rua. Zer moduz joan zen ekital-
dia?
Alex Rodrigues: Zoragarri! Ur-
nietatik ez ezik, Salamanca,
Madril eta beste zenbait tokie-
tatik lagunak eta senideak ere
gerturatu zitzaizkidan. Eskertu-
ta nago biziki guztiekin, egin
zuten ahaleginagatik eta eraku-
tsi zidaten berotasunagatik. 

Aitortu behar dizut arraro
samar sentitu nintzela ekital-
dian. Ezpainetan irribarrea du-
dala txantxetan ibiltzea dut go-
goko ingurukoekin, bai gazte-
txoekin nabilenean eskubaloi-
ko entrenatzaile eta aisialdieta-
ko hezitzaile gisa, eta baita
txarangarekin ere. Baina nire
nortasunaren alderdi hori baz-
tertu eta serio antzean egotea
egokitu zitzaidan okasio har-
tan.    

Ez zara geldirik egoten den horie-
takoa. Urnietan hamaika saltse-
tan zabiltza. Nondik hartzen duzu
denbora idazteko?
A.R.: Neka-neka eginda buka-
tzen dut eguna! Ez dakizu inspi-
razioa nondik eta noiz helduko
zaizun, baina nik, normalean,
gau aldean ekiten diot idazketa-
ri. Nire blogean dauzkadan tes-
turik gehienak, gaueko
00:00etatik aurrera igo izan di-
tut. Idatzi ahala, bertan argitara-
tzen ditut, bigarren irakurketa-
rik egin gabe. Blogaren jarrai-
tzaileek tarteka ohartarazten di-
date hemen eta han akatsak egin
ditudala, baina nahiago dut ho-
rrela. Testuek freskotasuna isuri
dezaten nahi izaten dut.

Liburua gogoetazko generora atxi-
kitzen dela adierazi zenuen aur-
kezpenean...
A.R.: Eguneroko bizitzan gerta-
tzen zaizkigun istorio txikiak
kontatuz, irakurleari laguntza-
txoa ematea du helburu. Auto-
laguntzako generoarekin antze-
kotasunak eduki ditzake, baina
baditu ezberdintasunak: ez
dauka aholkurako bokaziorik,
eta gainera irakurleari ez dio ir-
tenbide bakarra planteatzen.

na modu ezkorrean ikusten du-
gula... Inguruan dauzkagun
arazoak puzteko joera eduki
ohi dugu; objetiboki ikusita,
hutsalak dira, baina nahiko
suntsitzaileak gara geure bu-
ruarekin... 

Gauzak horrela, maila per-
tsonalean lagungarri zitzaizki-
dan testutxoak idazteari ekin
nion, eta berehala, zera pen-
tsatu nuen: niretzat terapeuti-
koak badira, zergatik ez hur-
koarentzat? Horrela, blogaren
abenturarekin ausartu nintzen.
Poliki-poliki, irakurle fidelak
eta leku askotarikoak (Espai-
nia, Amerika...) joan zaizkit
biltzen. Nire gogoetak lagun-
garri zaizkiela, sentimenduak
piztu zaizkiela aitortzen dida-
te, eta horrek izugarri asetzen
nau, hasieran jarritako helbu-
ruak pittin bat betetzen ari
naizela ematen baitu.

Zer moduzko harrera eduki du libu-
ruak orain arte?
A.R.: Aurkezpenaren aurretik
ingurukoei banatu nien eta kri-
tika nahiko onak jaso ditut
orain arte. Ezkor edo latzagoen
esperoan nago, eraikitzaileago-
ak izan daitezke eta horiek.  

Istorioetan, egoerak eta arazo-
ak deskribatu eta horientzat ir-
tenbide ugari luzatzen ditu. Ira-
kurleak berak daukan pentsa-
mendu gaitasuna piztea nahi
da, bide pertsonala egin dezala
eta berak topa dezala komeni
zaion irtenbidea. Ez da kasuali-
tatea hirugarren pertsonan ida-
tzi izana istorio horiek: irakur-
lea istorioetako pertsonekin
identifikatzea probokatu nahi
dut, irakurlea paperean konta-
tzen zaion gertakizunaren pro-
tagonista sentiaraztea, azken
batean. 

Bi arrazoi izan omen zenituen, bat-
batean idazketara bultzatu zin-
tuztenak...
A.R.: 2011 urtera arte nahiko
pertsona errebeldea izan nin-
tzen izatez. Jasangaitz samarra!
Garai zail hartan, inguruan,
neska eta mutil bana hil ziren
denbora gutxian; 16 urte zituz-
ten, eta nire lagunak ziren. Go-
goetetan murgilarazi ninduten
heriotza haiek, ordu arteko nire
mentalitatea iraultzeko adina.
Zeinen motza den bizitza eta
zeinen gutxi ahalegintzen garen
ahalik eta gehien gozatzeko,
zeinen konplikatuak garen de-

Zer esanaz animatuko zenuke
Aiurriko irakurlea, liburua irakur
dezan?
A.R.: Anima dadila liburuare-
kin, proba dezala. Modu erra-
zean idazten saiatu naiz, hitz
konplikaturik gabe tartean. Is-
torio txiki ugari ditu, bata bes-
tearekin ez dutenak zerikusirik.
Liburua irakurtaldi batean ira-
kur daiteke, bizpahiru ordue-
tan; edo eta bestela, egunez
egun, istorio bat irakur daiteke
jarri aldiko. 

Crowdfunding sistema erabili
duzu liburua finantzatu ahal iza-
teko...
A.R.: Etorkizunean, finantza bi-
derik egokiena izan daiteke
sortzaile txikientzat sistema ho-
ri.

Liburua argitaratu eta edo-
zein bazter eta txokoetan (li-
burutegietan, parkeko bankue-
tan...) uztea zen nire ametsa.
Baina zaila dago hasiberrien-
tzat, diruz urri gabiltzanon-
tzat. Hortaz, ingurukoei, eza-
gunei eta gainerako irakurleei
dirua aurreratzeko proposatu
nien, aipatu duzun sistema ho-
rren bitartez. Harrigarria izan
da deiak eduki duen erantzu-
na! 

Hamar euroan dago salgai,
ekoizpen kostuei aurre egiteko
lain. Niri eskatu beste erreme-
diorik ez dago. Herriko saltoki-
ren batean salgai jartzeko mo-
dua egingo dut etorkizunean. 

Euskaraz idaztera animatzen ez?
A.R.: Erdaldunak dira blogeko
jarraitzaile asko, eta horiei begi-
ra idazten dut. Gaztelaniaz erra-
zago aritzen naiz egia esanda,
baina euskaraz ere egiten dut
tarteka, facebookeko nire kon-
tuan batez ere. Liburua euskara-
tzeko ere eskatu didate eta pen-
tsatzen ari naiz zer egin... 

Bigarren libururik bai buruan?
A.R.: Idazten jarraitzen dut, eta
nork jakin!

todocomienzaenti.blogspot.com

On Bosko
Banda

Kontzertuak
jaietan

Ekainaren  7an, igandearekin,
On Bosko Banda Salesiar
ikastetxeko musika banda be-
rriak kontzertua eskainiko du
San Juan plazan eguerdiko
13:00etan hasita. Abesti ugari
joko dituzte emanaldian: Eus-
kal Herriko abesti herrikoiak,
klasikoak… Kide berriak har-
tzera irekita daude bandako
kideak: “Musika taldea guztiz
irekia dagoela gogoratzen du-
gu, nahi duen pertsonak parte
har dezakeela argi dago: mu-
sikarako jarrera eskatzen da,
soilik”.

Musikarik ez da faltako fes-
tetan, gauez kontzertuak eta
DJak egongo baitira Poxta
Zahar taldeak antolatuta.
Ostiralean, Sardeska, Aus-
kan eta Irazi taldeek girotu-
ko dute Idiazabal kalea. La-
runbatean, aldiz, DJen txan-
da izango da. 23:00etatik
aurrera, Dj Aminesia eta Dj
Katxorro arituko dira. 

Igandean
dantza soka
gaztea
Urnietaren 400. urteurrena
ospatzeko, dantza soka egin-
go dute herriko dantzari
gazteek, igandeko 12:30ean
San Juan plazan. Egape
Dantza Taldeak antolatu du
ekimena eta Jaione Jauregi
kidearen esanetan, deialdi
herrikoiak erantzun parega-
bea izan du. “Gazteen festak
direnez, zerbait berezia egi-
teko asmotan, haurren soka
dantza egitea pentsatu ge-
nuen. Oso ondo erantzun
dute”. Deialdiak parte har-
tze handia izan du eta 10-14
urte bitarteko 50 lagun ari-
tuko dira dantzan. 

Urnietan aspalditik da ga-
rrantzitsua dantza soka.
“Garai bateko argazki zaha-
rrak badaude dantza soka-
ren inguruan, eta hori be-
rreskuratzen hasi ginen due-
la zazpi urte”. Hala, Sanmi-
geletan helduek egiten dute
eta, oraingoan, gazteei ere
aukera eman nahi izan diete.
Dantzari txikiak gogoz dau-
de, azkeneko entseguetan
murgilduta. Agurra, desa-
fioa, alpargata eta Urnietako
ereserkiaren batura izango
du Edu Muruamendiarazek
prestatu duen dantza soka. 
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Super H taldeak haur jarduera antolatu du Gazte Festetan

Azkorte kaleko haur parkean
murala margotuko dute Super
H elkartearekin batera anima-
tzen diren herritarrek. Maia-
tzaren 30ean, larunbatarekin,
17:00-19:00 bitartean arituko
dira margoketa lanetan. Super
H-ko Almudena Salasek ekin-
tzaren inguruko azalpenak
eman ditu.

Nolatan antolatu duzue murala-
ren margoketa? 
Almudena Salas: Duela urtebete
Super H elkartearekin lanean
hasi ginen, gaixotasun arraro
eta onkologikoen ikerkuntzan
laguntzeko. Elkartea ezagutzera
eramateko, Super H-ren mural
handi bat egitea otu zitzaigun,
beste hainbat ekintzen artean. 

Lasarte-Orian antzeko ekin-
tza bat egin zuten eta izugarri
gustatu zitzaigunez, Urnietan
bertan gauzatzea erabaki ge-
nuen. Hasiera batean Sanmie-
letan egitea pentsatu genuen,
baina azkenean, festa hauetan
egitera animatu gara.

Muralean, Super H-ren izena eta
marrazkia ipiniko dituzue. Taldea
ezagutzera ematea da zuen hel-
buru nagusia?
A.S: Elkarte gisa hainbat helbu-
ru dauzkagu. Horietako bat gu
ezagutaraztea eta jendeak guk
egiten dugun lanaren berri iza-
tea da. Margotuko dugun mu-
ralarekin, herriko haurrak pro-
tagonista bihurtu nahi ditugu;
izan ere, beraiek margotuko
dute. Gainera, oso irudi polita
dela ere aipatu behar da. 

Haurrei zuzenduta egon arren, nor
gerturatuko zaizuela uste duzue?

Egitarau oparoa aurkeztu
du Poxta Zahar elkarteak

Poxta Zahar gazte asanbla-
dak ere hamaika hitzordu
antolatu ditu Gazte Festeta-
rako. Horien artean narbar-
menenak herri bazkaria, pa-
ella lehiaketa eta gauetako
kontzertuak dira. Horrez
gain, aurtengo berrikuntza
bezala, egokitutako futbol
maratoia eta traga lehiaketa
egingo dituzte.

Poxta Zaharreko gazteek
festetako ostiralari indarra
eman nahi diote. Horregatik,
gauean antolatu ohi duten
afariarekin batera, lehiaketa
berritzaile bat egingo dute:
traga lehiaketa. Andrea Le-
garra eta Itsasne Urruzola
kideek azaldu dutenez, koa-
drila bakoitzeko arduradun
bat aukeratuko da eta ahal
duen guztia jango du. 

“Koadrila bakoitzak afari-
rako prestatu duenetik zati
bat lehiaketarako gordeko
da”, adierazi du Itsasnek.
Horrela, janaria bildu oste-
an, parte hartzaileek denbo-
ra jakin batean ahal duten
gehiena jan beharko dute.
“Ostiralean jende gutxi etor-
tzen denez, zerbait ezberdi-
na egin nahi genuen”, dio
Andreak. Honela, lehiaketa
“deigarri” honekin jende
gehiago animatzea eta osti-
raleko parte hartzea handi-
tzea espero dute. 

Dena den, afari hori baino
lehen, aurtengo beste berri-
kuntzetako bat egingo dute

arratsaldean zehar. Izan ere,
Pausoka elkartearekin bate-
ra, egokitutako futbol mara-
toia antolatu dute, herrita-
rrak sentsibilizatzeko asmoz.
Begiak estalirik eta zintzarri-
dun baloi batekin jokatuko
dute futbolean. 

Larunbatari dagokionez,
inoiz ez bezala, poteoa gur-
pil gainean hasiko dute: “bi-
zikletan, patinetan… edo-
zein gurpilen gainean etorri
daitezke”. Jende asko gertu-
ratuko dela uste dute; izan
ere, larunbateko bazkaria
arrakastatsua izan ohi da.
Horren ostean, izango da zer
egina ere: “Eguraldi onare-
kin elektrotxarangak giroa
asko alaitzen du eta, gainera,
jolas kooperatiboak egingo
ditugu. Tabernaz taberna
mugituko gara eta tarteka,
jolasak egingo ditugu anima-
tzen direnentzat”. 

Azkenik, datorren astebu-
ruan, ekainaren 6an, paella
lehiaketa izango da San Juan
plazan. Talde bakoitzak paella
prestatu eta, ondoren, guztiek
elkarrekin bazkalduko dute.
Bi asteburutara luzatzen den
egitarau oparoa prestatu dute
Poxta Zaharreko gazteek eta
festak iritsiko zain daude
orain. “Animatu daitezela he-
rritarrak eta atera daitezela
kalera. Parte hartu dezatela
ekintzetan, egiten dugun guz-
tia herriari giroa emateko bai-
ta”, animatu dute. 

“Margotuko dugun muralarekin, herriko haurrak protagonista bihurtu nahi ditugu” dio Almudena Salasek.

Itsasne Urruzola eta Andrea Legarra Poxta Zahar elkarteko kideak.

Murala margotuko dute
larunbat honetan

A.S: Hasiera batean, haurrek
disfrutatzeko helburuarekin
sortutako murala da. Hala ere,
haurrez gain helduak ere gon-
bidatuta daude.

Murala txukun geratu dadin, nola
margotuko duzue? 
A.S: Oinarria eginda daukagu.
Lehengo astean, oinarri gisa
erabiliko den urdin koloreko
pinturarekin margotu genuen
pareta. Larunbat honetan, be-
rriz, bertan margotu beharreko
marrazkia markatu genuen
proiektorearen laguntzarekin. 

Lan asko egin genuen,
23:00etan hasi eta goizaldeko
03:00ak arte aritu baikinen. Pri-
meran pasa genuen. Gazte feste-
tan, murala margotzerakoan,
marrazki ofiziala jarriko dugu
erreferentzia modura, margotu
nahi duenak zein kolore erabili
behar duen jakiteko.

Super H jartzeaz gain, irudiak men-
diak, erromako zubia…. Eta abar
ditu. Zein mezu zabaltzen du iru-
di honek?

A.S: Muralean agertzen diren
irudiak Super H-rekin daude
erlazionatuta. Marrazki alai bat
egin nahi izan dugu, superbote-
reen energiaz beterikoa. Hortik
datoz kolore alaiak eta espazio-
ari egindako erreferentziak. 

Horrez gain, Super H-n ba-
dago sekula falta ezin daiteke-
en irudi bat eta hori izarra da,
gogor borrokatu zuten baina
jada gure artean ez dauden su-
per heroi txikien oroigarri gi-
sa.

Hemendik aurrera urnietarrak
parke horretatik pasatzean, mura-
la ikusiko dute. Gaitz larria edo
onkologikoa duten haurrengan
pentsatuko dutela uste duzu? 
A.S: Beti egongo da gehiago
edo gutxiago kontzientziatuta
egongo den jendea, baina elkar-
te gisa gure lanetako bat hona-
koa da: instituzioek eta jendeak
edozein gaixotasunen inguruan
ikerkuntzak duen garrantzia
ulertzea eta honek dakartzan
onurez jabetzea; are gehiago
gaixoak haurrak direnean.
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AIPAMEN BEREZIAK JASOKO DITUZTE EKAINEAN ZEHAR

Ekaineko protagonista nagusiak izango dira biak. Andoni Alvare-
zek Kirol merezimendua jasoko du ekainaren 4an; Ainhoa Aier-
tzak, berriz, San Juan jaietako pregoia egingo du. 

Izendapenak ez ezik, herrigintzak berarekin dituen tristurak, alai-
tasunak, satisfazioak... izan dituzte hizpide Aiurrirekin izandako
solasaldian.

Andoni Alvarez eta Ainhoa
Aiertza, andoaindar prestuak

Andoni Alvarez eta Ainhoa Aiertza Goikoplazan.

Nola hartu duzue izendapena?
Andoni Alvarez: Poza handiare-
kin! Batez ere, lau kirol eragile
ezberdinek proposatu zutelako
nire izena, nork bere arrazoiak
emanez. Gainera, esan didate-
nez, kontsentsua nagusi izan
zen kirol eragile eta politikoen
artean. Normala da pozik ego-
tea guzti hori kontutan hartu-
ta.
Ainhoa Aiertza: Zeharo ezustean
harrapatu nau pregoiarenak.
Ikusten denez, jende askok ba-
loratzen eta eskertzen du nik
egiten dudana, eta horrek hun-
kituta utzi nau. Merezia dudan
ala ez, ez nago seguru, baina
badakit ohorea dela eta ardura
ematen didala hautaketak. 

Herritarren zorionak jasoko zeni-
tuzten...
Andoni: Izugarria da egunota-
koa: mugikorra deiez eta me-
zuz josi zait, eta kalean jende
pila geratzen ari zait zorionak
eman nahian, baita inondik ere
espero ez nuen jendea!
Ainhoa: Andoniren pare, niri
ere jende ugari gerturatu zait
bere poza agertzeko. Emozio-
natuta nago pixka bat denaga-
tik, eta ez dakit nola erantzun-
go dudan pregoian. Mikrofo-
noa hartzera ohituta nagoela
esaten didate; bale, baina ez
protagonista izatera!

Elkar ezagutzen zarete, zertan
zabiltzaten... Definitu ezazue
parean daukazuen hori. 
Andoni: Bi modutara deskriba-
tuko dut Ainhoa. Buruntza au-
zoko jaiak berak mantendu di-
tu bizirik aspaldiko urtetan.
Egundoko meritua dauka ho-
rrek, eta behar den tamainan
baloratzen ez duguna, auzoa-
ren ikuspegitik bezainbat An-
doaingo herritik. Izan ere, au-
zoetatik ere herria egiten la-
guntzen da; ez dugu ahaztu
behar hori. Andoaindarrok
gehiago edo gutxiago gozatuko
dugu jai horiekin, baina ezin
diogu garrantzia kendu. 

Bestalde, ekitaldien aurkezle
bezala ere ezagutzen dut bere

Urte mordoa daramazue herrigin-
tzan. Nola dira zuen indarrak
egun?
Andoni: Horretan pentsatzeko
ere ez duzu tarterik hartzen, ho-
rren sartuta zabiltza eguneroko
arduren zurrunbiloan! Atzera
begira jarriz gero, ohartzen naiz
17 urte daramatzadala eskolako
arduradun gisa. Fermin Altuna-
ren erreleboa 16 urte nituela
hartu nuen; pilotari gazteen gu-
rasoek lagunduko zidatela adie-
razi zidaten, baina neuk hartze-
kotan ardura. Pentsa, 16 urteko
gaztetxo batek zenbat traba to-
pa ditzakeen bidean adinez ez
delako nagusia: hasi federazio-
tik, bankuarekin jarraituz... Ba-
kardadea askotan sentitu dut
urte horietan, eta gogorra da
hori. Baina laguntza ere jaso
dut, guraso askorena, Oier
Mendizabalena eta beste ba-
tzuena. Urtetan presioa sentitu

lana. Pilota mundutik hots
egin diogun bakoitzean eraba-
teko borondatea erakutsi digu;
ez hori bakarrik, etxeko lanak
eginda etorri zaigu beti; halako
pilotarien biografiak ikasita,
zer esan behar duen, noiz... 

Ainhoa: Andoainen pilota aipa-
tu, eta Andoniren izena etor-
tzen zaigu guztioi. Pilota esko-
la Gipuzkoa eta Euskal Herri
osoan erreferentzia bilakatu
da, zer egin behar den ikaste-
ko. Andoniri esker, zati handi
batean. Pilota eskolarekin ko-
laboratzea egokitu zaidanetan,
bi alderdik eragin izan didate
arreta: pilotari gazteak kirole-
rako prestatzeaz gain baloree-
tan hezi egiten direla; hori ba-
tetik, eta bestetik, zeinen ondo
daukaten antolatua taldea, eta
zeinen giro jatorrean egiten
duten guztia. 

izan dut "hik uzten badek, aka-
bo pilota Andoainen" adieraz-
ten zidatelako. Gaur egun, or-
dea, ez dut bizi kezka hori. Ma-
teo, Jon, Igor, Manex... balio as-
koko pertsonak ari dira lanean
elkartean, eta poza ematen du
ikustea azpiegitura sendoa edu-
kitzera iritsi dela elkartea. Zo-
rionez, inoiz baino osasuntsua-
go da Gazteleku elkartea, eta
berarekin pilota Andoainen.

Pertsonalki nola nagoen?
Badakit orduak eta orduak es-
kaintzen jarraitu beharko du-
dala eskolan, baina gaur egun
laguntzen taldea izanda, gau-
zak errazagoak dira.
Ainhoa: Indarrez, ni erdizka
nabil. Buruntzako jai batzor-
dean zera gertatu da azken ur-
tetan, kide gehienak Andoain-
dik urrun joan direla bizitzera
eta ia bakarrik geratu naizela
antolaketarako orduan. Egia

esan, une txarrak eta bakarta-
suna sentitu izan dut maiz.
Uda guztia joaten zait zeregin
horrekin, eta berehala, lasaitua
hartu orduko, lantokira joan
behar! 30 urte daramatzat
oporrik gabe. Ardura uzteko
mehatxua luzatu izan dut, bai-
na auzoa jairik gabe geratuko
dela erantzuten didate auzota-
rrek. Gonbitea luzatu nahi nie-
ke auzotarrei, bereziki gazteei,
jaien antolakuntzan murgildu
daitezen.

Kutsu tradizionala dute Bu-
runtzako jaiek; auzotar jakin
batzuentzat gehienbat, eta par-
taidetza jaisten ari da urtetik
urtera. Arrakasta handia dau-
kan mendi lasterketa da nire
poza azken urteetan.

Aurkezlearen zereginetan,
berriz, gogoz jarduten dut
handik edo hemendik hots egi-
ten didaten aldiro. 
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30 urtetan oporrik ez duela goza-
tu dio Ainhoak. Zuk Andoni?
Andoni: Ni ez naiz horraino
iristen! Baina abuztua kenduz
gero, ez daukat libre asteburu-
rik. Gertatu izan zait koadrila-
ko despedida batera joan ezi-
na, pilota partidengatik. Adis-
kideei ezin zaie buruan  kabi-
tu: “Ume batzuen partiduaga-
tik ez hator gurekin?”. Joango
nintzateke haiekin gustura as-
ko, baina burua frontoian edu-
kiko nuke. Lagunekin ez ezik
familiarekin ere, antzeko ger-
tatu ohi zait: honezkero, bada-
kite bazkarietara berandu iri-
tsiko naizela eta aurrena altxa-
ko naizela mahaitik.  

Oporren kontura, bi pasadi-
zo kontatuko nituzke, telefo-
noarekin lotuta. Urte batean,
estaldurarik ez zuen leku bate-
ra uda pasa abiatu aurretik,
Oier Mendizabali eman nion
nire telefonoa. Itzuli nintzene-
an, ernegatuta topatu nuen:
“ez eman berriro telefonoa.
Aurreneko egunerako nazkatu
nintzen, jo eta jo!”. Beste urte
batean, Eskudero anaiei utzi
nien eta haiek ere ohartarazi
zidaten: “Hi, azken aldia uzten
digukela telefonoa!”.

Asteburu batean andoainda-
rrek igual 45 partida joka de-
zakete. Hortaz, astean zehar
Euskal Herri osoko 45 bikote
aurkarien 90 familiekin harre-
manetan jarri beharra dago.   

Zenbaiti zaila egingo zaie zuen
konpromiso maila?
Andoni: Kosta egiten zaie sines-
tea, eta ez da izaten lan samu-
rra azaltzea gure nortasunaren
parte dela, parte garrantzitsua.
Pertsona aberatsak sentitzen
garela horrela jokatuz, ez due-
la zerikusirik diru irabaziekin.
“Hik zer irabazten dek pilota-
tik?” galdera entzun behar iza-
ten dut oraindik, baina tira! 

Ainhoa: Niri ere galdetu izan
didate behin baino gehiagotan,
ea Udalaren soldatapean nabi-
len. Noski, ez da horrela. 

Zuei entzunda, gazte batek nekez
helduko dio herrigintzari...
Ainhoa: Ez gara masokak!
Eman bai, baina jaso ere egiten
dugu. Niri gertatu izan zait pro-
posamena jasotzea halako edo
holako ekimenak aurkez deza-
dan. Murgildu izan nahiz egi-
tasmo horietan, eta denborare-
kin, lagun handiak egin, lagun

minak! Esaterako, nik piano
jaialdian, haur jaialdian, eta an-
tzeko ekitaldietan egin ditudan
lagunak, adiskide handitzat
hartzen ditut. Ez dago dirurik
hori ordaindu dezakeenik! 

Neurtu ezineko aberastasu-
na da hori, altxorra giza harre-
manetan. Horrela ulertzen du-
gu bizimodua, eta seguru na-
go, nire kasuan behintzat, sa-
tisfazio pertsonal horrenik ga-
be, txiroagoa litzatekeela nire
existentzia.   

Andoni: Antzeko gogoeta egin-
go nuke nik ere. 17 urte haue-
tan, igual mila gazte pasa dira
nire eskuetatik; beren heziketa
eta garapenean parte hartzeko
pribilegioa eduki dut. Esatera-
ko, badira zazpi urterekin har-
tutakoak eta orain eskolako
talde eragileko kide direnak,
Jon Eskudero kasurako. Guz-
tiak-guztiak hartzen ditut la-
guntzat; guztiek egiten didate
diosala kalean, eta iruditzen
zait oroitzapen on-onak gorde-
ta dauzkatela pilota eskolan
egindako bizialdiarekin. Jende-
arengan arrasto gozoa utzi iza-
naren satisfazio hori baino
gauza ederragorik eduki al de-
zake pertsona batek?

Onurak aipatzen dituzue, baina
egia ere bada, jendeak gero eta
gutxiago hartu nahi dituela kon-
promisoak herrigintzan…
Andoni: Gazteak ez daudela
prest esaten dugu maiz. Nik
16 urterekin hartu nuen nire
gain erantzukizuna, eman zi-
datenean. Gaur egun, baina,
nekez utziko genioke adin ho-
rretako gazteari halako ardura.
Hausnarketa egin beharko ge-

nuke, zer nolako gizartean bizi
garen…

Gizartean mentalitateak,
ohiturak, joerak… asko ari di-
ra aldatzen, eta egia da jendea-
ri gero eta gehiago kostatzen
zaiola baietz esatea boronda-
tezko lanei. Lehen Ainhoak eta
biok sakrifizioarekin lortzen
diren satisfazio pertsonalak ai-
patu ditugu, asetzen zaituzte-
nak erabat. Baina gizartean,
askorentzat aberasgarritasuna
ez da neurtzen parametro ho-
rietan, bestean baizik, alegia,
ikuspegi merkantilistatik:
“zenbat irabaziko dut honeta-
tik?”. Gainera, irabazi azka-
rraren obsesioa dago; lantxo
edo kolaborazio bat egin, eta
berehala nahi da saria, bestela
alferrikakoa omen da egindako
hori. 

Buruan baldin badaukazu
argazkietan ateratzea edo ba-
ten bat etorriko zaizula halako
postua eskainiz, jai daukazu! 

Ainhoa: Gazte jendea dena
eginda ematera ohitu dugu.
Gustuko duten ekimen, ekital-
di edo delako horretan parte
hartuko dute, baina ez dut us-
te jabetzen direnik atzean zen-
bateko ahalegina egin den, au-
rretik zer egin behar izan den
berak gozatua hartu ahal izate-
ko. Egia da denok ere erosota-
sunean erortzen bagara eta
inork ez badu ardurarik har-
tzen, basamortuan biziko dela
gizarte bat. Udaleko agintari
eta teknikariez gain, herrita-
rrek aktibatu behar dugu he-
rria. Antolatzaile, parte har-
tzaile, ikusle bezala ez badugu
geure aletxoa jartzen, hila da-
goen herri batean biziko gara.

Dena dela, ez genuke horren
ilun marraztu behar egoera.
Andoainen jende ugari dago lan
egiteko prest dagoena. Kontua
da ez dutela pausoa ematen, ez
dutelako asegarri egingo zaien
elkarte edo dinamikarik topatu
edo eta ez daukatelako denbo-
rarik. Asmatzeko daukaguna
da nolako formulak erabili ho-
riei erraztasunak jartzeko, bi-
dea errazteko…

Azken urtetan, ez al daukazue
inpresioa Andoainen ekimen
kolektiboak indartzen hasi dire-
la… 
Ainhoa: Baietz esango nuke.
Kulturgintzan, musikagintzan,
euskalgintzan… antzematen
da elkartzeko eta herriari pro-
posamen politak, erakarga-
rriak, modernoak egiteko joera
ari dela zabaltzen. Izan ere,
iraganean, penagarria izan da
zein gutxi begiratzen genion
elkarri, zein interes eskasa jar-
tzen genuen bizilagun horrek
zer egiten zuen jakiteko. Esate
batera, auzoetako jai batzorde-
ak bat eginda gabiltza azken
aldian; zergatik ez gara bildu-
ko bada, kezka, asmo, helbu-
ru… berberak izanik? Oso
aberasgarria egiten ari zaigu
orain arteko bizipena, egia
esanda, eta eredugarria izan
daiteke alde horretatik. 

Andoni: Egia da Ainhoak dioe-
na, baina bide luzea geratzen
da oraindik. Bestalde, erreali-
tatearen ikuspegi osoa ematen
digun gainbegiratu hori falta
zaigu askotan. Ez dakit oso
kontziente garen herrigintza,
konparazio batera, Triana el-
karteak ere egiten duela…      

Nor bere munduan segitzen
dugu. Eta ez litzateke gaizki
egongo urtean zehar geldialdi-
txo bat egin, foroa edo antzeko
zeozer antolatu, eseri eta elka-
rri begira jarriko bagina. Ba-
koitzak dituen gogoetak, kez-
kak, ametsak, ekimenak… par-
tekatzeko. Herrian batean edo
bestean mugitzen diren 200-
300 boluntario horien topake-
ta izango litzateke. Zein ederra
izango litzatekeen guztiok guz-
tiokin komunikatuta egotea,
sare kolektibo hori sortzea,
nork bestearen berri eduki-
tzea, eta azken batean, guztiok
ere herria osatzen dugun kon-
tzientzia edukitzea! Demagun
herrien arteko eskuzko txapel-
keta egokitzen dela gaur Arra-
ten, eta mezua zabaltzen dela:
“aitzazue, gaur Andoain or-
dezkatzen duten pilotariak ha-
lako herrikoen aurka dira, eta
zatozte! Jar dezagun lepo
Arrate!”.  Halako mentalitate
edo kontzientzia kolektiboare-

kin jokatuz gero, ez litzateke
gertatuko, esaterako, 400. ur-
teurreneko bertso afari erakar-
garria antolatu, eta 50 pertso-
na baino ez azaltzea.  

Gehiago esango dut. Norbe-
rekeri edo aparteko munduan
bizitzeko daukagun joera ma-
kur hori, urtean zehar Andoai-
nen osatzen den ekitaldien
agendan islatzen da. Begiraio-
gun musikaren arloari, urruti-
ra gabe. Zenbat alditan ez ote
den gertatu, Bastero eta gazte-
txean, egun eta ordu berean
kontzertuak programatu dire-
la. Lehen esan dudan komuni-
kazio hori falta da. 

Aldi berean, andoaindartasuna-
ren sentimendua inoiz ez beza-
la zabaltzen ari dela esango
zenukete?
Ainhoa: Bai, hala da. Lehen ai-
patu ditugun ekimen kolekti-
boak edo eta 400. urteurrene-
ko ospakizunak lagungarri iza-
ten ari dira horretan. Beti edu-
ki ditugu motiboak harro izate-
ko andoaindartasunagatik, bai-
na are gehiago gaur egun. Nik
behintzat ideia hori defenda-
tzen dut ahal dudan tokitan.
Zenbat alditan ez ote dudan
eduki eztabaida zine eta bideo
eskolako ikasleekin, kanpoko-
ak direnekin! Andoain itsusia
dela, aldapaz josia, hila dagoe-
la... Nik erantzuten diet akaso
ez duela kostaldeko herrien
edertasuna edukiko, baina ba-
dituela beste enkantuak. Eta
gainera, aldarrikatzen diet ika-
ragarria dela herriko mugimen-
du eta elkarteen dinamismoa.
Izan ere, iraganean ez bezala,
Andoainen ikasten ari gara egi-
ten duguna kanpotarrei saltze-
ko orduan, eta horri esker, era-
kargarria bilakatu da gure 
herria inguruko herrientzat,
zenbait kultur esparruetan
behintzat. Hori horrela dela
ziurta dezaket piano jaialdiare-
kin eta haurren euskal jaialdia-
rekin, barrutik ezagutzen ditu-
dalako.   

Andoni: Erabat konforme Ain-
hoak dioenarekin. Nik ez dakit
Sanjuanak ote diren egokienak
andoaindar sentitzearena neur-
tzeko. Baina susmoa daukat
jendea herrian geratzen ari de-
la geroz eta gehiago azken ur-
tetan, nahiz eta tentagarriak
izan hamar kilometrora dauz-
kazun Euskal Herriko Sanjua-
nik famatuenak.

Ainhoa Aiertza
• 30 urtez Buruntza auzoko

jaien arima izatea.
• Andoainen era guztietako

ekimenetan aurkezle izateaz
gain, horien antolaketa ba-
tzordeetan parte hartzaile
izatea. 

• Andoaingo kultur bizitza
aberasteko bidean herrian
dagoen eragilerik aktiboene-
tako izatea.

• Nortasunez eskuzabala, al-
truista eta zintzoa izatea.

Andoni Alvarez
• Ehundik gora gazte dituen

Andoaingo pilota eskolako
eragilea izatea.

• Eskolan, ume eta gazte de-
nekin berdin jokatzea eta
horien heziketa pertsonalean
oso lan aberasgarria egitea.

• Emakumeak pilotaren mun-
dura erakartzen laguntzea. 

• Txapelketa herrikoietan
(Kontsejupekoa, Iturzaeta
memoriala, Gaztetxeko txa-
pelketa...) eragile izatea.

Ainhoa Aiertzak ekaina-
ren 23an San Juan jaien
hasierako txupinazoa
botako du

Andoni Alvarezek dato-
rren ostegunean jasoko du
Kirol Asteko aipamen
berezia, Basteron
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EAJ-PNV alderdiaren
garaipen eztabaidaezina

URNIETA. 2015.5.24. 
UDAL HAUTESKUNDEAK
Botu emaileak 2.898 61,24%
Abstentzioa 1.834 38,76%
Baliogabeak 45 1,55%
Boto zuriak 49 1,72%
Alderdiak, botoak, zinegotziak
EAJ-PNV 1.428 50,0% 7
EH BILDU 757 26,5% 4
PSE-EE 391 13,7% 2
Aulki Zuriak 166 5,8% -
PP 62 2,1% -
*11. zinegotziaren zenbaketa:
Azken hautetsia EH BILDUkoa, EAJ-PNV-
rekin lehian. 86 boto erabakior izan ziren.
ZINEGOTZIAK:
EAJ-PNV:MIkel Pagola, Maribel Vaque-
ro, Jorge Segurado, David Rosco, Miren
Martiarena, Juan Luis Goikoetxea, Mari-
pi Sarasola.
EH Bildu: Ixiar Martiarena, Mikel Iza-
girre, Itziar Artola, Xabier Yurramendi.
PSE-EE: Consuelo Frutos, Ivan Haro. 

Hautes-mahai guztietan nagusitu ziren jeltzaleak, baita historikoki sozialistena
edota ezker abertzalearena izan diren eremuetan ere. Zenbaketa amaituta,
horrelako garaipen argia lortzea jeltzaleei ere sinistea kosta egiten zitzaien.

Udal ordezkariak
2 0 1 5 - 2 0 1 9

EAJ-PNV: 7              EH BILDU: 4       

PSE-EE: 2

URNIETA
13 ZINEGOTZI

Bozketa
eta boto
zenbaketa
Lekaion
Lekaioko gela nagusia hau-
teskundeen bulego nagusi
bilakatu zen, eta bertan
egin ziren bozketa, zenba-
keta eta jakinarazpen ofi-
zialak. Correoseko langile-
ek ere bertatik hartu zuten
agiritegi guztia. Bozketa
martxa onean egin zen.

Garaipen ikusgarria EAJrena,
eta EH Bilduk aldiz boto galera.
Zein analisi egiten duzu?
Mikel Izagirre. Guretzat emai-
tzak txarrak dira, ondokoena
alde batera utzita. Igoera espe-
ro genuen, eta ez boto galera.
Autokritika egin beharko du-
gu. Herritarren atxikimendua
galdu dugu, eztabaidaezina da
hori.

EAJ zoriondu beharra dago,
garaipen argia lortu dute. Ba-
tzar Nagusietan milatik gora
lortzea, eta Udalekoan ehunka
batzuk gehiago lortzea... Ur-
nietan atxikimendu handia du-
ten seinale da hori.

Herritarrek EAJren kudeake-
ta saritu dute. Nire ustean
oposizioko alderdiek kudeake-
ta on horretan jokabide eraiki-

tzailea izan dute. Emaitzak
ikusita, ordea, kudeaketa on
horren saria jeltzaleek berega-
natu dutela dirudi. 

PSE-EEren jaitsiera guk au-
rreikusten genuen. Gipuzkoan
orokorrean jaitsiera izan dute,
Donostia salbu. 

EH Bilduk zein paper jokatuko
dugu orain?
M.I. Oposizioko lana egin.
Gehiengo osoa du EAJk, euren
programa garatuko dute baina
guk herritarren nahiak udale-
txera eramango ditugu eta han
proposamenak egin. Ezin dugu
harrokeriz jokatu jaso dugun
emaitzekin. Lau urteetan lan
iluna egin beharko dugu. Era-
giteko aukera gutxi izatean,
itzalean bezala geratzen zara.

Horrek ez du esan nahi eskasa-
goa izango denik. Kontrol lana
egingo dugu, garrantzitsua da
horrela jokatzea.

Zertan huts egin duzue?
M.I. Huts egin dugula argi da-
go. Herritarren babesa galdu
eta hutsik egin ez dugula adie-
raztea harrokeria hutsa da.
Baina horrez gain, Gipuzkoan
EH Bildu 2011n agintean jarri
zenetik presio ikaragarria izan
da hasieratik. Ehun eguneko
tartea ere ez zieten eman indar
faktikoek: ekonomikoak, me-
diatikoak eta politikoak.
EH Bilduren moduak autorita-
rioak direla ikusarazi nahi izan
dute. Nik uste ez dela horrela,
baina gizarteak hori interpre-
tatu du.

Aulki Zuriak boto protesta gisa
jaso duzue?
M.I. Zalantzarik gabe. Betiko
30 boto zuri balira, baina 200
boto dira. Horrek zerbait esan
nahi du. Boto paper hori hartu
eta bozkatzera joan denak bi
interpretazio ditu: Edo politi-
karekiko urruntasuna, edota
egiten denarekin desadostasu-
na.

Zein izpiriturekin ekingo diozue
agintaldi berriari?
M.I. Eraikitzailea izango da gu-
re jokabidea. Oposizio hutsa
egitea ulertezina da. Azken
agintaldian, zailtasunak zailta-
sun, eraikitzaile izateari ga-
rrantzia eman dio EH Bilduk.
Kudeaketa publikoan eraiki-
tzaileak izango gara.

Mikel Izagirre: “Eraikitzailea 
izango da EH Bilduren jokabidea”

Botoak alderdika sailkatu
eta gero, zenbaketa gutxie-
nez bitan egin zen. Mahai-
ren batean boto baten go-
rabeherak zertxobait atze-
ratu zuen behin betiko zen-
baketa egitea.

Ordezkari politikoek ma-
haiez mahaiko emaitzak
gorde zituzten kalkulu az-
karrak egiteko. Igandean,
ordea, sobreak ireki eta bo-
toak ikusita, jeltzaleen ga-
raipena argia izango zela
denek aurreikusi zuten.

Jeltzaleen botoez gain,
ikusmina sortu zuen Aulki
Zuriak-Escaños en blanco
alderdiaren boto kopuruak.
Mahai guztietan agertu zi-
ren. Botoen 5%a gainditu-
ta, zinegotzien banaketara-
ko ekuazioan sartu ziren.
Ordezkaritza lortzear izan
ziren. Hura izango zen
gaueko bigarren ezustekoa.
Baina ez zen azkenean ho-
rrelakorik gertatu.
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EH Bilduren garaipena,
EAJ-PNVren igoera

ANDOAIN. 2015.5.24. 
UDAL HAUTESKUNDEAK
Botu emaileak 7.247 62,32%
Abstentzioa 4.381 37,68%
Baliogabeak 91 1,26%
Boto zuriak 121 1,69%
Alderdiak, botoak, zinegotziak
EH BILDU 2.112 29,5% 6
PSE-EE 1.887 26,3% 5
EAJ-PNV 1.750 24,4% 4
GANEMOS 555 7,7% 1
IRABAZI 442 6,1% 1
PP 289 4,0% -
ZINEGOTZIAK:
EH Bildu: Ana Carrere, Pedro Unanue,
Ainara Rodriguez, Jon Zulueta, Esti
Mujika, Agustin Alberro.
PSE-EE: Maider Lainez, Alvaro Gonza-
lez, Ascen Parron, Daniel Garcia, Petri
Romero.
EAJ-PNV: Marijose Izagirre, Imanol Goe-
naga, Iñaki Egibar, Gregorio Olasagasti.
Ganemos: Olga Hernandez.
Irabazi: Jorge Mourinho.

“Prest gaude alderdiekin
hitz egiteko, programa
mahai gainean jarrita”

PSE-EE:

PSE-EE
"Zinegotzi bat galdu dugu,
eta ikusita Irabazik eta
Ganemosek ordezkari ba-
na lortu dutela, gu pozik
gaude emaitzei nahiko on-
do eusten diogulako. Eske-
rrak eman nahi dizkiogu
konfiantza erakutsi digute-
nei. Bilduk irabazi du, hori
onartu beharra dago. 

Andoaingo datu guztiak
eskuetan, badirudi Andoai-
nek aldaketa eskatzen duela
eta gure aldetik aldaketa
gauzatzeko prest gaude. Al-
derdiekin hitz egiteko prest
gaude, gure programa mahai
gainean jarrita. Programa
izango da garrantzitsuena".

EAJ-PNV
“Oso balorazio positiboa
egiten dugu, jeltzaleen boto
kopurua asko igo delako.
Andoaingo alderdi handien
artean bakarrak gara botue-
tan eta ordezkaritzan igo
garenak. Gustura gaude ge-
ro eta herritar gehiagok gu-
rekin bat egiten dutelako.
Bi alderdi berri sartu dira
udaletxera, eta haien ibilbi-
dea ikusi beharko da.

Gehiengoak? Alderdi
bezala egoera aztertzeko
ez dugu denborarik izan.
Hotz hotzean aztertuko
dugu egoera berria. Dene-
kin eseri eta hitz egiteko
prest gaude, gure egitas-
moa kontutan hartuz”.

Balorazioak

“Alderdi handien artean
bakarrak gara botuetan eta
ordezkaritzan igo garenak”

EAJ-PNV:

“Gure emaitza jendea
PPren politikekin nekatu-
ta dagoen seinale da”

Ganemos:

“Pozik gaude haizea aur-
ka izanik ordezkaritza lor-
tu dugulako”

Irabazi:

ANDOAIN
17 ZINEGOTZI

Udal ordezkariak
2 0 1 5 - 2 0 1 9

EH BILDU: 6  PSE-EE: 5   EAJ-PNV: 4    

GANEMOS: 1   IRABAZI: 1  

EH Bilduk astelehenean bertan
hauteskundeen balorazioa egi-
teko oharra argitaratu zuen,
“partaidetza duela lau urteko
hauteskundeak baino txikiagoa
izanda ere, eta lau urte hauek
oso gogorrak izan direla ain-
tzat hartuta, lehen indarra iza-
teari eutsi dio Andoaingo EH
Bilduk. Zalantzarik gabe, oso
pozteko berria dugu hori.

Entzuten ari garen Udala go-
bernatzeko PSE-EEren saiake-
ren harira zera adierazi nahi
dugu: PSE-EE jaitsiera izan
duen alderdia dugu, Udalaren
egoera ekonomikoa zulora era-
man zuena. Beraz, Andoaingo
EAJ-PNVri zentzuz jokatzea es-
katu nahi diogu; inork ez luke
ulertuko Andoainen”.

Astearte goizean ordezkaritza

lortu duten sei hautetsiek age-
rraldia egin zuten Udaletxean,
eta bertan Jon Zuluetak eta Ana
Carrerek hitza hartu zuten.

Ana Carrere korporazioa osa-
tzeko elkarrizketez erabakia
Andoainen bertan hartzea es-
katu zuen: “Negoziazio proze-
sua Andoainen bertan eman
dadila eta ez herritik kanpo,
exekutiben arteko alderdietako
egoitzatan. Andoaindarrek
akordioak eskatzen dizkigute,
beraz, utzi ditzagun alde batera
alderdi bakoitzeko interesak.
Pentsa dezagun herritarren in-
teresen mesedetan”. 

Jon Zulueta zinegotzi kargua
hartuko duenak EH Bilduren
balorazioa egin zuen, “lehen in-
dar bezala egonkortu gara. Bi
milatik gora boto lortzea oso

kopuru esanguratsua da. Ho-
rrek esan nahi du herritarrek
gure lana baloratu dutela. Es-
kerrik beroenak eman nahi diz-
kiegu. Hala ere, parte hartzean

beherakada izan da eta guk ere
jaitsiera izan dugu. Datu horri
ezin diogu bizkarra eman eta,
gure izaerari lotuta dagoelako,
hausnarketa kritikoa egin be-

harko dugu. Udal ordezkaritza
ikusita duela lau urtea baino
hobea da. Batetik gehiengo
abertzale bat dago, eta bestetik
ezkerreko bi alderdi berri sartu
dira. Abertzaletasuna eta ez-
kertiartasuna, bi ardatz horiek
bereziki landu nahi ditu EH
Bilduk. Beraz, elkarlanerako
esparru handiak zabaltzen zaiz-
kigu”.

Blokeo egoera gainditu eta
oinarrizko gaietan akordio za-
balak beharrezko direla azpi-
marratu zuen Zuluetak.

Zerrenda bozkatuena izan
denez, egungo alkateak bilera
sorta iragarri du: “Datozen
egunetan bilerak deituko ditu-
gu eta espero dugu adostasu-
nak bilatzea egonkortasunaren
bidean”.

Ana Carrere: “Andoainen bertan 
har daitezela alderdien arteko erabakiak”

Eserita, Zulueta, Carrere eta Unanue. Atzean, Mujika, Alberro eta Rodriguez.
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JON ANDER UBEDA • ANDOAIN

Igande iluntzean Urnietako
boto zenbaketa gertutik jarrai-
tu nuen, handik Andoain alde-
ra abiatzeko. Ez nintzen
amaiera arte geratu, oso argia
baitzen Mikel Pagolaren garai-
pena. Urnietan abertzaleek
txanponaren bi aldeak irudika-
tu zituzten: EAJ-PNV poza-
rren; Batzokian festa zegoen.
EH Bildukoengan harridura
nagusi zen. Kiroltasun osoz ja-
so zuten emaitza. PSE-EEkoen
artean festa gutxirako zeuden. 

Urnietakoa ez zuen inork
aurreikusten, ezta jeltzaleek
ere. Emaitzak ikusita teoriak
iritsi dira, eta hemen bakoi-
tzak berea du. Nirea? Garai-
pen ikusgarri hori ulertzeko
ekuazio perfektua eman da:

Andoainen poza eta tristura, biak batera
Botu emaileek hautagaia, hau-
tes-zerrenda eta kudeaketa
erakargarria soilik jeltzaleen-
gan irudikatu dute. Mikel Pa-
golak aurreko hauteskundee-
tan beste alderdiei botoa
emandako pertsonen babesa
jaso du. Are gehiago, dozena-
ka batzuk sobre zurian EAJren
papertxoa sartu zuten eta so-
bre laranjan Podemos. Har
itzazue bi hauteskundeetako
emaitzak eta azkar batean
ohartuko zarete. Erabat ideo-
logizatuta dagoen pertsonari
ulergaitza iruditzen bazaio ere,
botoaren fidelizazioa iragane-
an geratzen ari da. Herritarrek
geroz eta askeago ematen dute
botoa. Oraingoan Gipuzkoan
EAJ saritu dute, 2011n Bildu
saritu zuten moduan. Eraba-
kiorrak dira herri guztietan
ehunka boto horiek,  une eta
giro politikoaren arabera bate-
ra edo bestera doazenak.

Urnietatik Andoain aldera
abiatu nintzen. Emaitzak jaso
eta webgunean jartzen hasi gi-
nen, ahalik eta azkarren eta
ahalik eta ondoen egiteko ten-

tsio batean. Zenbaketak eta le-
hen balorazioak Internet bidez
zabalduta, ordezkaritza lortu
zuten alderdi guztietako kidee-
kin harremanetan festa gutxi
somatu nuen Andoainen. Are
gehiago, gobernatzeko aukera
gehien dituzten Bildu, PSE eta
EAJko kideen artean tristezia
nabaritu nuen. 

Boto kontzentrazioa aurrei-
kusten zen kanpainan. Nero-
nek nioen 17 zinegotzietatik
15 dagoeneko hiru alderdien
artean banatu behar zirela. PP
kanpo gera zitekeela ere bai.
Eta azken biak ikuskizun izan-
go zirela. Ez nuena uste Iraba-
zik eta Ganemosek ordezkari
bana lortzea.

Ba bai, triste ikusi nituen al-
derdi handietako ordezkariak:
Bildukoentzat garaipen garra-
tza izan zen, PSEkoentzat ba-
leko emaitza eta jeltzaleentzat
gazi-gozoa.

EH Bilduk garaipen argiagoa
lortuko zuelakoan, boto galera
izan zuen. Hala ere 2.000 bo-
toko langari eutsi dion bakarra
da. Gipuzkoan kolpea jasota,

orduak igaro ahala Andoaingo
emaitza ontzat hartu dute. 

PSE-EE bipartidismoaren kri-
sia pairatzen ari da. Casa del
Pueblon ez zen festarik. Or-
dea, zinegotzi bat galduta ere,
oposizioko lehen indarra izate-
ari eutsi dio balizko akordioe-
tan alkate izateko aukerekin. 

EAJ-PNV pozarren egon dai-
teke botoetan gora egin dutela-
ko, eta laugarren zinegotzia
izatea lortu dutelako. Zenba-
ketaren amaiera aldera hamai-
ka botogatik bostgarren zine-
gotziak ihes egin zien. Erabat
pozik amaitzeko horixe falta
izan zitzaiela iruditu zitzaidan.

Andoainen Udal ordezkari-
tza zabaldu egin da, nagusiki
abertzalea eta era berean geroz
eta ezkertiarragoa da. Horixe
da polaroid argazki kamara
hartuta maiatzaren 25eko
gauean aterako genukeen ar-
gazkia.

Arakatu dezagun irudi hori
zertxobait gehiago. Has gaite-
zen ertzetatik. Historikoki es-
tatu mailako unean uneko joe-
rek eragin handia dute,  Ando-

ain ez dago isolatuta. Estatisti-
ken zaletuek ondotxo dakite
Felipe Gonzalez eta Jose Maria
Aznar aparrean zeudenean zer
nolako eragina izaten zuen ho-
rrek herri honetako hautes-
kundeetako emaitzatan. 

Maiatzaren 25ean Madril al-
dean PP zigortu zuten eta Po-
demos alderdiak urrats sendo-
ak eman zituen. Bada, horrek
eragin zuzena izan du Andoai-
nen: PP kanpora eta IUren oi-
nordeko Ganemos eta Irabazi
barrura, bakoitza zinegotzi ba-
tekin. Madrilen bezala, Ando-
ainen ere ezkerreruntz egin du
botu emailearen joerak.

Ezker abertzaleak, jeltzaleek
eta sozialistek tropelean jarrai-
tuko dute beste lau urtez.
Gaur gaurkoz alde handiagoa
ateratzea ezinezkoa zaio inori.
Bilduk jarraitzen du lehen pos-
tuan, baina besteak ez dira
atzean geratzen.

Euforiarik gabeko igande
gaua izan zen Andoainen. Eta
orain zer? Logikak bi aukera
eskaintzen ditu: Carrere edo
Lainez. Giltza Izagirrek dauka.

DATORREN

ASTEAN!
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Bertso saioa Basteron

Kirol Astea Andoainen

La Salle Berrozpe ikastetxeko ikasleek kirola hizpide izan zuten.

Aita Larramendi ikastolako ikasleek Alaia Martin gogoan izan zuten.

Ondarreta ikastetxeko ikasleak kantuan. Bideoa ikusgai aiurri.com webgunean.

Ikasturte amaierako antzezlanak eskani zituzten

Jokin Aierregaray irakaslea eta bere ikasleak irudian. Antzezlanaren hainbat atal bideoan ikus daitezke.

Kristina Roperoren esanetara aritu dira ikasturte osoan zehar. Master Sketx lana taularatu zuten.

Katramilako gazteen saioa

Seinalatu zen eguna, batez ere ilu-
nabarra.Arratsaldeko seietan meza
nagusia hiru apaizek emana: Anjel,
bere anaia eta ni. Ahal zen txukune-
na jantzi eta kanposantura joan ginen
eta errespontsu bat bota eta nik ez
nekien osaba bat, osaba Leon, orain
urte batzuk hila, han zegoenik hilobi-
ratuta eta handik laster kanpaiak irau-
lian entzun genituen, gure mezetara-
ko. Nik erdi euskeraz eta bertsotan
egin nuen. Garrantzitsuena jende
kopurua zen, eliza osoa beteta. Nire
meza berritan baino argazki gehiago
atera zidaten. Ni txundituta nengoen.
Meza bukatu eta denen presentazioa
banan-banan egin genuen. Alboko
herrietatik-eta etorri ziren, Hernando-
tik, han bizi baitzen Emilioren anaia. 

Eta gero afaria bertako hotelean:
ehun bat mahaikide; eta dena elor-

zatarren odoleko bat etorri zela-eta.
Kantari asko. Soinu joleak bere esku
soinuekin, txistulariak... Hura zan erro-
meria! Noizbehinka hitz batzuk esan
beharra. Eskerrak ohitura genuen jen-
daurrean hitz egiteko. Ordu txikiak jo
arte egon ginen eta agurtu. Cristibal
Colón baino hobeto hartu gintuztela
esaten nuen.

Handik bi egunera atera ginen Bue-
nos Airesera eta tren geltokira joan
ginen goiz-goizean eta geltokia bete-
ta aurkitu genuen. Joxek esan zidan:
“Hauek ucachatarrak dituk, zuek agur-
tzera etorriak”. Berriro ezin sinestu-
rik. Anjelen anaiaren etxera joan ginen
eta handik laster Joxe eta Leon eto-
rri ziren gu agurtzera Buenos Airese-
ra.

Osaba Joxe Mari izan zen harun-
tza eraman zuena, eta morroi jarri lau
ilobak eta hau hil zenean bere kon-
tura jarri ziren bizitzen, bere izenean
jarriz dena. Bere lagunek esan zida-
ten: “uretan dagoen kortxoa eskuz azpi-
ra eraman eta eskua askatzean aza-
lera gaineratzen den bezalaxe, horre-
la lur asko bereganatu zituzten, hamar

bat mila hektarea, eta hamar mila behi
zituzten. Ez zen komeni dirua gorde-
tzea, lurrak erostea baizik”. Bi joera
zituzten: lau anaiak ganadutarako joe-
ra eta haien zazpi umeek lurra lan-
tzekoa, makinaria sartzekoa eta abar.
Ganaduzaleentzat, urtean ehunetik
hamaika galtzen bazitzaizkien urte ona
izan zen. Makinazaleek galbide haun-
diak zituzten harriarekin, haizearekin,
ekaitzarekin...

Egun haietan ekaitz bat izan zen
eta harriak jota muestra bat ekarri zuen
hilobak: hirurehun hektarea dena txi-
kituta, eta orduan osabak esan zion
ilobari: “lurrera bakarrik eratu bagina
gaur arruinatuta geunden”. Horrela-
ko lurraldeak izan eta zu eta ni baino
hobe ez ziren bizi...

Aholkulari oso ona bazuten, Esna-
ola ataundarra, ea dirua nola zego-
en-eta esaten ziena. Horiekin elkartu
ginen eta “Laurak bat” euskal etxean
afaria egin genuen. Eta handik Uru-
guaira atera ginen. Barkuz egin genuen.
Gure lehengusuak 400 dolarreko
eskupekoa eman zigun eta elkar agur-
tu genuen.

Ospaketa nagusia (VIII)

IÑAKI ARANZADI • URNIETA

Astean zehar:
Zer dakizu kirolaz? Gazte lehiaketa
ikastetxeetan, LH3 - DBH4 bitarteko
mailetan.
Golfa dohainik Goiburun, astelehe-
netik ostiralera. 18:00-20:00.

Ekainak 1, astelehena
16:30 Txirrindularitza barrutik eza-

gutu eta igo Caja Rural txi-
rrindulari taldearen autobu-
sera.

Ekainak 2, asteartea
17:00 Pilotari profesinalekin jolase-

an Goikoplazan.
18:00 Pilotako “joko zuzenak” hitzal-

dia eta pasaka modalitatea-
ren erakustaldia.

Ekainak 3, asteazkena
19:30 “Kirolari profesionalak ere

euskaraz” mahai-ingurua,
Basteron. Hizlariak: Jagoba

Arrasate, Matxalen Ziarsolo,
Leire Olabarria eta GBCko
ordezkaria. Moderatzailea:
Manu Etxezortu.

Ekainak 4, osteguna
19:30 Kirol merezimenduaren saria

Andoni Alvarezi, Basteron.

Ekainak 5, ostirala
17:00 “Zer dakizu kirolaz?” lehiake-

taren sari banaketa Allurral-
den.

17:30 Judoa familian egiteko auke-
ra Allurralden.

Ekainak 6, larunbata
16:00 Hiri orientazio froga Goikopla-

zan.
18:30 Zumba kalean Goikoplazan.

Ekainak 7, igandea
11:00 Areto futboleko txapelketa

finalak Allurralden.
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Agenda
MAIATZAREN 28TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Gazte festak
Urnieta

Gazte festak asteburuan, Uda-
laren eta herriko eragileen es-
kutik.

Maiatzak 29 ostirala
17:00 Txokolatada Plazido

Muxika plazan.
17:00-19:00 Futbol mara-

toia Egapen.
19:00-20:00 Buruhandi eta

erraldoien kalejira. 
19:00-22:00 Koadrilen afa-

ria eta Traga lehiake-
ta, Idiazabal kalean. 

20:00 Jaiei hasierako txupi-
nazoa udaletxean. 

20:15-21:00 Bosko Anitz
txarangaren kalejira,
plazatik abiatuta. 

23:00-03:00 Kontzertua
Idiazabal kalean. 

Maiatzak 30 larunbata
09:30-10:00 XXII. Argazki

Digital Rallyaren izen
ematea Lekaion.

10:00 Diana, Txanbolin. 
10:00-13:00 Puzgarriak

Egapen. 
11:45 IX. Urnieta Dantzan

jaialdia.
12:00 San Juan plazan,

Egapeko txikien saio
berezia. 

12:00 Anplipoteoa gurpil
gainean Maximo Yu-
rramenditik abiatuta.

14:00 Herri bazkaria Idia-
zabal kalean.

16:30 Eszenografia tailerra
Urbita 6 kalean.

16:00-20:00 Artisautza
merkatua plazan.

17:00-18:00. Kiki, Koko
eta Moko plazan.

17:00-19:00 Azkorte kale-
ko haur parkean mu-
ralaren margoketa.

17:00-21:30 Jolas koopera-
tiboak, Elektrotxa-
rangaz lagunduta.

18:00-19:00 Urnieta Dan-
tzan jaialdia plazan.

22:30-00:30 Musika eta
dantza: Ainara DJ.

23:00-03:00 Kontzertuak
Idiazabal kalean.

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

DATORREN AIURRI ASTEKARIA EKAINAREN 4AN ARGITARATUKO DA

Zinema
Andoain, Bastero
“Suite francesa”.
Larunbata, 23: 19:30, 22:00.
Igandea, 24: 19:30.
Astelehena, 25: 19:30, 22:00.

Urnieta, Sarobe
“Pride”.
Ekainak 26 eta 28.

Argazkia
Urnieta
Argazki-rallya.
Maiatzak 30, larunbata.

Andoain
Argazki-rallya.
Maiatzak 31, igandea.

Pailazoak
Urnieta, Egape
Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
tsen ikuskizun berriena.
Sarrerak salgai: 
Urnieta: Kantoi.
Andoain: Ernaitza, Aiurri.
17:30. 7 euro.
Ekainak 3, asteazkena. 

Odol-emaileak
Urnieta
18:30 20:30. 
Anbulatorio zaharra. 
Maiatzak 29, ostirala. 

Andoain
18:30 20:30. 
Anbulatorioa. 
Ekainak 9, asteartea. 

Ikastaroa
Andoain
“Euskara Plus”, Banaiz Ba-
gara eta Udalaren eskutik.
Euskaraz komunikatzen
ikastea, lan munduan oina-
rrizko mailan aritu ahal iza-
teko: Ostalaritza-merkatari-
za, pertsonen zaintza, in-
dustria etab. 
Doan. 
Izen-ematea:  
943 304 343 | 943 304 221.

ZORION AGURRAK

Euskalduna mendigoizale
taldearen eskutik, mendi ibi-
laldia Goiburuko plazatik
abiatuta.

09:30 Goiburu
(Zumeatarratik bus zerbi-

tzua 09:00).
Maiatzak 31, igandea.

‘Andoain, beste ikuspegia’

Hitzarmena Udalarekin

Berria txapelketa Arraten

ZORIONAK

Maiatzaren 28an
gure Asierrek, etxe-
ko mutil handiak, 7
urte beteko ditu.
Andoaindik besarka-
da bero bat Nahia,
June, aitona eta ama-
mak.

ANDOAIN

ZORIONAK

Ane Usabiagak 18
urte beteko ditu maia-
tzaren 31n. Zorionak
bihotza eta muxu
handiak etxekoen
partez.

URNIETA

ZORIONAK

Oinatz Zatara in
Korrotxanok 4 urte
beteko ditu maiatza-
ren 23an. Zorionak
etxeko guztien parte-
tik, ata Unax eta Aner
lehengusuen parte-
tik. Muxu handia.

ANDOAIN

ZORION AGURRAK AIURRIN
• diseinua@aiurri.com

• Whatsapp bidez: 
619 163 537.

Maiatzak 31 igandea
10:00 Diana, Txanbolin

txistulari bandarekin.
12:00 Txanbolinek eskaini-

tako kontzertu-dan-
tza emanaldia, Zimi-
torioan 400. urteu-
rrena ospatzeko doi-
nu berria aurkeztuz.

12:30 Gaztetxoen Dantza
Soka plazan, Egapek
Urnietaren 400. ur-
teurrena ospatzeko.

16:30 Mahai jokoak eta
kartak Urbita kalean.

17:00-19:00 Gaztetxoen-
tzat jolasak eta esku-
muturreko tailerrak
San Juan plazan.

18:00 Erraldoi eta bu-
ruhandien kalejira.

19:00 Ingo al deu taldearen
erromeria, plazan.

21:00 Jaiei amaiera.

Tailerrak
Andoain
Gartxot Arregik zuzenduta,
postal tailerraren edizio
berria. Izen-ematea: 
maiatzaren 28ra arte.
10:30-13:30, 18:00- 20:30.
Maiatzak 30, larunbata.

Lehiaketa
Urnieta
Muxu Goxo elkartea sortu
berriari logotipoa jartzeko
lehiaketa. Argibideak asteka-
ri honetan, 2. orrialdean.
Saria: 150 euro.
Epea: maiatzak 31.

Erakusketa
Andoain
Argazkialdiaren baitan era-
kusketak Basteron eta he-
rriko hainbat plaza eta ta-
bernetan.
Ekainaren 14ra arte.

Irteera
Andoain
“Andoain, beste ikuspegia”.
Maiatzak 31, igandea.

Aurrera Gure Ametsa, Txan-
bolin, Iñistorra, Hiazinto Fer-
nandorenaren lagunak, Josta-
leku, Super H, Aiurri edota
Poxta Zahar elkarteek urtero-

ko hitzarmena sinatu zuten
Urnietako Udalarekin. Egun
hauetan UKE, Urdanbor eta
beste talde gehiagok antzeko
hitzarmenak sinatuko dituzte. 

Igande honetan arratsaldeko
16:00etan hasita  Andoaingo
Gazteleku pilota elkarteak
Berria txapelketako final laur-
denak jokatu ditu Gasteizko
Txukun Lakua pilota elkarte-
aren aurka.

Pilotariak igande honetan:
Kadeteetan: Julen Osa eta In-
har Oiartzabal.
Jubeniletan: Gorka Oiarbide
eta Imanol Usandizaga.
Nagusietan: Jon Eskudero eta
Jon Erasun.

Udaleku irekiak Andoainen
Goazen Jolastera 2015, uda-
leku irekiak.  2007-2012 bi-
tarteko haurrei zuzenduta.
Bi txanda: Ekainaren 29tik

uztailaren 17ra eta uztaila-
ren 20tik 30era.
Izena emateko epea: 
Maiatzak 29, ostirala. 
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