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Festak
Urnietan
Udalak eta Poxta Zahar gaz-
te taldeak ia dena prest dute.
Gazte taldeak dagoeneko
bazkarirako txartelak salgai
ipini ditu, parte hartzeko
deia luzatzearekin batera.

[URNIETA, 2. ORRIALDEA]

Goizeko 09:00etatik
14:00etara azoka,
tailerrak eta haur
jolasak Andoainen. 

A
ndoaingo kaleei bizi-
tasuna emateaz gain,
zuzeneko salmentari
garrantzia ematea da
ekimen honen helbu-

rua; horregatik, loreak kalera ate-
ra eta herritarrengana gertura-
tuko dira saltzaileak. Andoain-
go Udalak, Behemendik eta
Dekolorek antolatu dute azoka-
ren lehenengo edizio hau. 

Andoaingo Miguel Mari
Oiartzabal eta Olasagasti lora-
denda azokan izango dira. De-
na den, bertakoez gain, kanpo-
tik ere saltzaile ugari batuko
zaizkie. Guztira zortzi postu
jarriko dituzte eta orotariko
loreak izango dituzte salgai:
garaikoak, aromatikoak,
apaingarriak, sendabelarrak,
haziak… Oreretako Viveros
Landarbaso, Oiartzungo Zu-
noyar lorategia, eta Aritzku-

rengo Tienduka izango dira
partaideak, besteak beste.

Azoka honetan bertan, hau-
rrei zuzendutako tailerra es-

kainiko dute 12:00etatik
13:00etara Bastero eraikinaren
aurrealdean. Landareen mun-
dura gerturatzeko, loreak nola

Lore eta landareen azoka larunbat
honetan Andoaingo Kale Nagusian

Pirritx eta Porrotx pailazoak Urnietan

Ramón Pineda, Ainhoa Amundarain, Manu Segovia, Miguel Mari Oiartzabal eta Juantxo Pollacino.

“Txo mikmak indioa da, itsaso-
aren bestaldetik iritsia. Berare-
kin eta aitona Rokerekin plana
egin dugu: Mundua aldatzeko
batu gara, izan ere, Roke arotza
baita eta egurrezko ametsak
egiten ditu esna. Plastikozko
zabortegi bihurtzen ari da itsa-

soa, eta balea bat gaixorik iritsi
da hondartzara. Albaola ontzio-
lan San Juan baleontzi berria
eraikiko dugu, eta enbata guz-
tien gainetik, txiribuelta eman-
go diogu munduari”. Horixe da
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoek Urnietan jendaurrean

antzeztuko duten ikuskizuna-
ren aurrerapena. Ohi bezala
ikusgarria izango da, aktore eta
pailazoen kantu eta dantzekin.
Sarrerak dagoeneko salgai dau-
de. Andoainen Ernaitzan, Ur-
nietan Kantoin.

[URNIETA, 12. ORRIALDEA]

Aiertza,
pregoilari

Elkarrizketak Urnietako
EAJ-PNV, EH Bildu, 
PSE-EE eta Aulki Zuriak
alderdietako hautagaiei

landatu erakutsiko diete eta
etxera eramateko aukera izan-
go dute landatutakoa zaintzen
jarraitzeko.

Aurtengo San Juan jaietako
pregoilaria Ainhoa Aiertza
izango da. Halaxe erabaki
dute Andoaingo hainbat era-
gile eta kultur taldek. Boto
gehiena jaso dituen pertsona
izan da, izendatuta zeuden
hautagai guztien artean.

Merezimenduzko arrazoi
ugari azaldu dituzte Aiertza
nabarmentzeko; hala nola, ia
hogeita hamar urtez Burun-
tza auzoko jaien arima iza-
tea, eta, herriko era guztieta-
ko ekimenetan aurkezle iza-
teaz gain, horien antolaketa
batzordeetan parte hartzaile
izatea. Adierazi dutenez, "az-
ken batean, Ainhoa eragile
aktiboa da andoaindarrek he-
rrikideen eta Andoaingo kul-
tur bizitza aberasteko antola-
tzen dituzten ekimenetan;
pertsona eskuzabala, altruis-
ta eta zintzoa da".
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Udalaren eta Behemendiren arteko hitzarmenaren bidez

E
rratzu industrigunearen
aldamenean Udalaren
jabetzakoa den lursaila
Behemendi elkarteak

eskuratu du, zesio baten bidez.
Miraballes izeneko lursailaren
hedadura 105.079 m2-koa da.

Behemendik orain lursail ho-
ri garbitu eta lehiaketa publiko
bidez abeltzainen esku uzteko
asmoa du. Horretarako lehia-

keta deituko du. Aurkezteko
epea maiatzaren 29an amaitu-
ko da.

Lehiaketan kontuan izango
diren ezaugarriak honakoak
dira: ustiategia Urnietako uda-
lerrian egotea, ustiategi profe-
sionala izatea, ustiategiak
duen tamaina eta luraila kude-
atzeko duen ahalmena.

Behemendik bidalitako oha-

rraren arabera, “gaur egun lur-
sailak nekazal erabilpen handi-
rik ez du eta aldiz, bertako
abeltzain profesionalek lur
gehiago behar dute bere neka-
zal jarduera aurrera eramate-
ko. Lursaila garbitu ondoren
abeltzaintza jarduera ezarriko
da bertan”.

Informazioa: 943 490 21
behemendi@behemendi.eus

Lursaila Miraballesen
Muxu Goxo elkarte
berriaren deialdia 

Pirritx eta Porrotx pailazoen
emanaldia Urnietan

Muxu Goxo elkartea sortu
berria da Urnietan, eta logoti-
po beharrean dago. Lehiake-
ta abian jarri du 10-25 bitar-
teko gazteentzat. Logotipoak
honako balioak adierazi be-
har ditu; errespetua, toleran-
tzia, sexualitatea, gaztetasu-
na, berdintasuna, aniztasuna,
zoriontasuna, elkarbizitza eta
maitasuna.

Muxu Goxo gazte, nerabe
eta haien hezitzaileei lagun-
tza modu anonimoan eta do-
akoan emateko sortu da.
Online ikastaro eta aurrez
aurreko kontsultez gain, for-
mulario bidezko kontaktua
ere eskainiko dute, identifi-
katu nahi ez dutenentzat.
Bestalde, materiala eskura-
tzeko txokoa ere egongo da

(preserbatiboak, konpresak,
ukenduak…). 

Muxu Goxo Gabriela Za-
lazar ginekologoak, Tania
Navarro psikologoak eta
hainbat irakaslek babesten
dute, beste hainbat profesio-
nalen artean.

LOGOTIPO LEHIAKETA
JPG formatuan, 300 PPIko
erresoluzioan eta CD batean
sartuta aurkeztu behar da la-
na. Horrez gain,  parte har-
tzaileek 3 euroko izen-ema-
tea ordaindu eta egilearen da-
tuekin batera, guztia gutuna-
zal batean aurkeztu beharko
dute  maiatzaren 31 baino le-
hen Urnietako Etxeberri pla-
za 7ra. Irabazleak 150 euro-
ko saria jasoko du.

“Txo MikMak Txikia” ikuski-
zun berriena eskainiko dute
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots pailazoek datorren ekai-
naren 3an, arratsaldeko

17:30etan hasita Egape ikas-
tolako jolastoki estalian. Ur-
nietan sarrerak salgai daude
San Juan plazako Kantoi ta-
bernan, 7 euroko prezioan.

SAN ISIDRO EGUNAREN OSPAKIZUNA

Baserritarren eguna ospatu zuten aurreko ostiralean, bes-
teak beste, Urnietan klasiko bilakatu den bertso saioare-
kin. Patxi Etxeberria eta Txomin Garmendia gaur egun pla-

zaz plaza dabiltzan bertsolari beteranoenak izango dira.
Biek ere baserriaren mundua eta kultura gertuko dute.
Ikusleek bertsoez eta hamaiketakoaz gozatu zuten.
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EGOKITUTAKO FUTBOL MARATOIA MAIATZAREN 29AN

Egokitutako futbol maratoia antolatu dute Poxta Zahar eta Pausoka
elkarteek maiatzaren 29rako. 17:00etatik 19:00etara Egapeko futbol
zelaian arituko dira futbolean, baina ez normalean aritzen diren be-

zala; begiak zapiekin estalita eta zintzarridun baloi batekin baizik.
Izena egunean bertan eman beharko da, arratsaldeko 16:00etatik
aurrera. 

Begiak itxita futbolean arituko
dira, datorren ostiralean

Izaskun Labat, Maria Lesaka eta Nerea Uria maiatzaren 29ko kirol jarduera antolatzen ari dira.

Zein helbururekin antolatu duzue
futbol maratoia? 
Maria Lesaka: Urnietarrek beti
dute Pausokari laguntzeko
prestutasuna, eta oso eskertuta
gaude. Oraingoan, laguntza es-
katu ordez, aniztasun funtzio-
nala duten pertsonen azalean
jartzea nahi izan dugu, beraiek
bizi dutenaz jabetzeko. Honela,
itsuak direnen azalean jarriko
dira bereziki. 

Nola jokatuko duzue futbolean?
Izaskun Labat: Bi talde egingo
ditugu eta bakoitzean 7 lagu-
nek jokatuko dute. Helburua
denok partida bera jokatzea de-
nez, jokalariak txandakatzen
joango gara 10-15 minuturo.
Dena den, parte hartzaile ko-
puruaren arabera finkatuko du-
gu iraupena. 

Futboleko joko arau berdinak
izan al dira? 
Nerea Uria: Ez gara zorrotzak
izango… Lagun arteko partida
izango da; elkarri ez heltzea, ez
oztopatzea eta baloia indar-
tsuegi ez botatzea izango dira
arau nagusiak. Elkarrenganako
errespetuz guztiok esperien-
tziaz disfrutatzea da helburua. 

N.U.: Adin tarte ezberdineko
jendea elkartzea gustatuko li-
tzaiguke, gure helburua anizta-
sun funtzionala duten pertso-
nekiko gertutasuna lantzea bai-
ta. Agian, jende heldua horre-
lako ekintzetara gutxiago ani-
matzen da, baina ariketa fisi-
koa baino gehiago, sentsibiliza-
zio ariketa dela esan nahi die-
gu.
M.L.: Herritar guztiak daude
gonbidatuta, gazte zein heldu.  

Zumba, futbola... Kirol ekintzak
antolatu dituzue azkenaldian.
Esparru horretan errazagoa al da
jendea erakartzea? 
M.L.: Erantzun oso ona ari gara
jasotzen kirol ekintzetan, eta
baliteke, jendeak hori nahiago
izatea. Ohiko diren aisialdi
ekintzetatik harago, kirol aisial-
dira errazago animatzen dira. 

Zein jende mota gerturatzea nahi-
ko zenukete? 

Maratoiaren bitartez zein da
urnietarrei helarazi nahi diezuen
mezua?
M.L.: Alde batetik, aniztasun
funtzionala duten pertsonak gu-
re artean daudela, gurekin bizi
direla, eta behar bereziak izanda
ere, baliabideak egokituta guz-
tiok parte har dezakegula ikusa-
razi nahi dugu. Bestetik, gaiare-
kiko sentsibilizazioa bultzatu
nahi dugu, gertuagotik bizitzeko
aukera emanez. 

Zuen elkarteko haurrek, inoiz ez
bezala, gainontzeko haurrekin
jokatzeko aukera izango dute. 
M.L.: Bai, ez dago haur itsurik,
baina gehientsuenek ikusmena
erabat garatu gabe dute. Zen-
tzu horretan, beraiek bizi dute-
nera gerturatuko gara, baina
zaila izango da elkarrekin parti-
da jokatzea, beste arazo batzuk
ere badituztelako.

Neurri batean haur hauen sozia-
lizazioa ere ahalbidetu dezake
maratoiak, ezta? 
N.U.: Bai, eta hori da landu
nahi dugun gaietako bat. Haur
hauen eta behar bereziak dituz-
ten pertsonen integrazioa nor-
malizatu nahi dugu. 
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Aldaketarako
hauteskundeak

A
zken hauteskundeetatik
gizarte bizitza asko aldatu
da: krisi larria, herri mugi-
menduen sorrera, hala nola,
M15 izenekoa, etxe kalera-

tzeak, langabeziaren igoera, ustelkeria,
bake eta bizikidetzaren gora-beherak eta
gizarte bizitza osatzen duen beste hain-
bat aldaketa. Azken lau urteotan, ustel-
keria, Espainakoa, batik bat, goruntz
joan da. Dirudienez, hemen ere, Aldun-
diaren kasu, Bidegi dela eta epaileek zer-
bait ote dagoeneko susmoan esku har-
tu dute. Jakina, ezin daiteke Espainia-
koarekin alderatu baina noizbehinka
sagar ustel batzuk agertzen dira gurean
ere eta horrelakoak herritarrek ezin dituz-
te eta ez dituzte begi onez ikusten. Dago-
kion alderdi politikoak neurriak hartu behar
lituzke eta ez, egin ohi denez, beste alde-
ra begiratu.

Kontua da egungo egoeraren aurka sor-
turiko mugimenduak, asko eta asko,
behintzat, alderdi gisa antolatu eta hau-
teskundeetara aurkeztu direla. Horixe esa-
ten zieten gainontzeko alderdi tradiziona-
lek: aurkeztu zaitezte hauteskundeetara
ea norarteko indarra duzuen jakin ahal
izateko. Ba, hor ditugu. Ciudadanos ize-
neko alderdia, Bartzelonan jaioak, ez du
zer ikusirik aipatu herri mugimendu horie-
kin, baina alderdi gisa estatu osoan aur-
keztu da, indartsu aurkeztu ere. Besterik
da Podemosen kasua ezen honek gehia-
go biltzen baitu herritarren haserrea.

Hori dela eta, hauteskunde hauek
aldaketaren hauteskundeak izenaz bataia-
tu dituzte. Kanpainaren nondik norakoa
ikusita, eta esandakoak entzunda, alda-
keta da gehien entzuten den hitza, eta
horrek herritarrei itxaropen berri bat
sorrarazi die. Asperturik baitago popu-
lazioa, hauteskundeetan egin ohi diren
aginduak ez direlako betetzen. Horrega-
tik, herriak benetako aldaketak nahi ditu
eta neurri batean indar berriengan itxa-
ropena jarri du, gutxienez, bipartidismoa
hautsi eta indar berriak eszena politiko-
an sartzen direla ikusirik. Egia esan,
hemen, Euskal Herrian ez da nabarmen-
tzen EAJ eta EH Bilduren inguruan bai-
kabiltza baina, tira, inkesten arabera
Podemos eta Irabazi, bata Aldundian eta
bestea udaletxeetan sar daitezke. Horrek
aldaketaren bat ekar dezake. Estatu mai-
lan nabarmenagoa da indar berrien
sarrera eta, ondorioz, baita ere aldake-
tarako joera. Nafarroakoa ere itxaropen-
tsu dator. Azken batean, aniztasuna beti
da itxaropentsua eta hauteskunde hauek
aniztasun horretan oinarritzen dira.

Horrela bada, sarrera hau testuinguru
gisa jarrita, koka ditzadan niri azpimarra-
garrienak iruditu zaizkidanak. Esan behar
dut herrietako egoera ez dudala  hain ongi
ezagutzen. Andoaingoa eta Urnietakoa-
ren berri Aiurri astekaritik datorkit, baina
orokorretik abiatuko naiz.

EAJ ETA EH BILDUREN 
ARTEKO LEHIA
Orokorrean, eta euskal herrian bi alder-
diok gehiengoa izanik lehia bizian dabil-

FELIPE IZAGIRRE • URNIETA

tza, zenbaitetan dialektikatik haratago joa-
ten delarik, batik bat Donostian udale-
txean zein Foru Aldundietarako hauta-
gaien artean. Bestetik, normala da. Zen-
bait eztabaidatan Diputazioan pil-pilean
dagoen Bidegi auzia aurpegiratu dio Bil-
duk EAJri eta, nire irudiko, EAJkoak ez
du jakin horri aurre egiten. Gehientsue-
netan Bilduri hauteskundekeria igorri
dio; baina hori ez da kontua. Ustelkeria-
ren usaina bera ere herritarrek ezin dute
jasan eta, EAJk eman beharko luke azal-
pen bat.

ITUNAK
Kazetarien galdera: Prest al zaude EH
Bildurekin itunak egiteko edota prest al
zaudete Donostiako Udaletik, esaterako,
Bildu kanporatzeko itunak garatzera? Ez
dut ulertzen normaltasun eta errespetu
falta hori. Gehiengoa ateratzen duenak
beste alderdiekin hitz egin beharko du
ea gobernagarritasuna lortzen duen. Eta
lortzen badu, aurrera. Proiektuak aurre-
ra ateratzeko batekin eta bestearekin hitz
egin beharko du. Podemosi ere galdera
maltzurrak egiten zaizkio. Nire ustez, Pode-
mos Foru Aldundian sartzen bada egin
behar duena da Gobernuan sartu ez bai-
na gehien bozkatua izan denarekin pro-
gramak kontrajarri. Eta ahal bada ados-
tasun batzuetara iritsi. Hor dugu Anda-
luziako kasua. Erraza da bestearengan
gure gabeziak proiektatzea baina Dia-
zek jakingo du zergatik aurreratu zituen
hauteskundeak. Oposizioak eskubide
osoa du marra gorriak uste duen lekuan
jartzeko.

ERABAKITZEKO ESKUBIDEA
Kanpainan entzun diot Asier Arraizi EH
Bilduk defendatzen duela soilik eraba-
kitzeko eskubidea. Nire irudiko ez da egia.
Badira beste alderdi batzuk ere eskubi-
de hori defendatzen dutenak, eskubide
demokratikoa baita. Ez dakit, beste behin
eskubide demokratikoa independentzia-
rekin nahasten ari ez ote garen. Baina
Oiarbidek, ekimen hori martxan jarri zue-
netariko bat, garbi esan dio eskubide hau
ezin daitekeela tresna ideologiko gisa era-
bili. Horra hor arriskua! Nire ustez, EH
Bilduk ikasi beharko du Euskal Herrian
ere indar berriak badatozela, gero eta
anitzagoa dela eta aniztasun hori kude-
atzen ikasi behar duela. Indarrak meta-
tu egin behar direla eta ez sakabanatu. 

BESARKADA
Manuela Carmena Madrilgo alkatetzako
hautagaiari lerrootatik besarkada bat eta
zorte on. Ezaguna dut eta benetan ema-
kume ona deritzot, frankismoaren erre-
presioa jasandakoaren bermearekin. 

Eta nola, ez, Urnieta eta Andoainen
ere aniztasuna islatu dadila denen arte-
an. Herri justu bat egitea errazagoa bai-
ta. Urnietako kasuan ez dut uste anizta-
sun gehiegi emango denik. Bi izanen dira
nagusi baina proiektuak eta asmoak
metatuz Urnieta pentsaeraz anitza, jus-
tuagoa, ongizate hobeagoa, laikoa eta
aurrerakoiagoa izatea lor dezakete.

M
ilaka kilometro egin eta
burutik pasatu zitzaidan
ikusi gabe bueltatu behar
ote genuen. Pentsamen-

du horiekin joan eta izan genuen harre-
ra izanda, harrituta gelditzeko ere bada.
Autobusa hartzen den ofizinako gizo-
nak eman ongi etorria: “bazan ordua!!
Herri osoa zain geunden! Leon aste-
bete hemen degu zuen zain Hotelean;
kotxea hartu eta bagoaz!!”. Leon lehen-
gusua eta beste hirurak ezagutzen
nituen, baina ez gehiegi, nire aitaren
lehengusuaren semeak baitziren. Kotxe-
an sartu eta joan gera eta bazkalon-
doan musean ari zen. Azaldu ginene-
an hura zan reboluzioa!! Hizketa egi-
ten ere ez zuen asmatzen... Hauxe esan
zuen: “etortzeko zinetela karta hartu
genuen, baina hemen aurrez aurre ikus-
tea ezberdina da”.

Mendian bizi ziren, herritik urruti, eta
kotxea hartu eta gure gauzak hartu eta

abiatu ginen etxalde edo rantxora. Euri
jasa handia egina zen eta asfalto gabe-
ko bidean ur putzu handiak zeuden,
eta momentutik momentura Leonek
esaten zuen: “Ha llovido cualquier can-
tidad”.

Bi anaia ezkonduta eta beste bat sol-
tero zeuden. Bi etxeetan bizi ziren. Ezkon
bikote bat eta solteroa batean eta bes-
te senar-emazteak bestean. Denei dei-
tu eta batean elkartu ginen. Hura zen
hitz-aspertua izan genuena. Bururatu
zitzaigun sukaldean bertan meza eman
behar genuela, gertaera hura ospatze-
ko eta han gogoratu ginen guraso, Kon-
txita eta denetaz eta gero afaldu Pan-
paren lurralde zabal eta handiaren
erdian. Erabaki genuen Anjelen anaia-
ri deitzea Buenos Airesera, etortzeko
esanez.

Hurrengo goizean herrira jaitsi ginen.
Euskaldun bat presentatu ziguten: Emi-
lio Legaz, Etxalarkoa. Komertzio bat zeu-
kan. Leon eta Joxek esan zioten: “Emi-
lio, jantzi itzazu goitik beheraino!” “¿De
qué calidad?”, galdetu zuen; “de la
mejor” izan zen erantzuna. Barruko eta
kanpoko arropa, zapata eta guzti; eta
nik esan nien: “Eskalek ez gaituk, eh!

Kontuk ongi aterata etorri gaituk”.
Haien erantzuna, berriz: “Gure odole-
ko lehendabizikoa haiz gu ikustera
etorri haizena; bada isil-isilik egon hadi
eta guk esandakoa egin ezak!”

Eta nik jolas bat bezala hasi nuen
bidaia hark pisu handia zuela kontu-
ratzen hasi nintzen. Padre Elorza dei-
tzen zidaten, nire hirugarren abizena
eta lehendabizikoa haiena. Herriko
beren pertsona ezagun guztiengana era-
man ninduten: apaiza, alkate, maisu,
banketxeko-nagusi... eta, batez ere, herri
hartan ziren euskaldun guztiengana.
Gauero afari eder bat (Asado) egiten
genuen eta etxera bueltatzen ginen ordu
txikietan. Joan berritan morroi egon ziren
familiak ziren batzuk: Ansorena (nafa-
rra), Irastortza Irungoa eta abar. Hala-
ko batean esan nion Leoni: “gu, batez
ere, zuekin egotera etorri gaituk.”

“Gu ere horixe pentsatzen egon gai-
tuk eta afari batera inbitatuko dizkia-
gu denak eta horrela inorekin gaizki
gelditu gabe denekikoa egin eta asma-
tuko diagu...”

Eta horrela egin zen. Baina horren
azalpena hurrengoan egingo det.

Ucachan, Argentinan (VII)

IÑAKI ARANZADI • URNIETA

Maiatzeko azken asteburuan Gazte Festak Urnietan

U
da gerturatu ahala
festa giroa usaintzen
da Urnietan. Gazte
festak gainean dira
eta Udalak eta Pox-

ta Zahar gazte elkarteak egita-
rau oparoa prestatu dute. Gaz-
te elkarteak dagoeneko herri-
ko gazteei festetan modu akti-
boan parte hartzera dei egin die,
“joan zaitezte armairutik ate-
ratzen mahoizko galtzak, zapia
eta alkandora txuria armairu-
tik Gazte Festak bertan ditugu
eta!”. Maiatzaren 30ean festa-
zaleak, beraz, arrantzalez jan-
tzita ikusi nahi dituzte. Idiaza-
bal kalean bazkaria egingo dute
eta bertan parte hartzeko ezin-
bestekoa da izena ematea. Epea
maiatzaren 26an amaituko da.
Datorren asteko asteartera
bitarte, beraz, herri bazkarira-
ko txartelak salgai egongo dira
12 euroko prezioan Xauxar
tabernan eta Guria pentsio-
kafetegian”. 

Poxta Zahar taldeak hitzor-
du hauekin kartela osatu du:

Gazte jaien azken ekitaldia paella jatea izango da, Poxta Zaharrek antolatuta.

MAIATZAK 29, OSTIRALA
17:00 Egokitutako futbol

maratoia Pausoka el-
kartearen alde, Ega-
pen.

19:30 Piknik afaria Idiaza-
bal kalean. 2 euroko
prezioan, bertan or-
dainduta.

20:00 Traga lehiaketa, izen
ematea bertan.

22:00 Kontzertua: Sardeska,
Auskan, DJ Aminesia.

MAIATZAK 30, LARUNBATA
12:00 Kantoitik poteoa gurpil

gainean.
14:00 Bazkaria Idiazabal kale-

an. Txartelak eskuraga-
rri, maiatzaren 26ra ar-
te: Xauxar, Guria.

EKAINAK 6, LARUNBATA
12:00 Paella lehiaketa.

Poxta Zahar taldearen deia
gazteek parte har dezaten
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Escaños en Blanco Urnietan,
hautagaitza bakarra Gipuzkoan

Susmagarria omen da zuen alder-
diaren hautagaitza Urnietan, kez-
ka hori azaldu dute hautagai
politiko batzuek kanpaina hone-
tan.
Jose Luis de Zubicaray. Gure
hautagaitza susmagarria dela
diotenei, gauza bat: Herriak
eserleku bat hutsik uzten ba-
du, gure aldeko botoa legiti-
moki jasoz, aurreko lau urtee-
tan egon diren ordezkariek he-
rritarrak konbentzitu ez dituz-
telako izango da. Urnietarrek
nahi dituzten gauzak egin ez
dituztelako.

Urrutira joan gabe, Daniel
Urnietako herritar bat da eta
bere osasun arazoak direla me-
dio, pentsioa kobratzeko ika-
ragarri kostatzen zaio Kutxako
bulegora gerturatzea. Egun
hauetan igogailuaz edo eskila-
ra mekanikoez hitz egiten zi-
gun, jarri behar zituztela esan
ziotela baina antza alkateak di-
rurik ez dagoela dio. Ondo-
rioz, bere ohiturak aldatu be-
har izan ditu. Ezin du mezeta-
ra joan, bere etxabetik ezin du
gehiegi urrundu nekatu egiten
delako. Jende gehiagok azaldu
digu atsegabe hori.

Beraz, alderdi politikoei
gehiengo osoa hainbeste inte-
resatzen bazaie, lehenik eta
behin herritarren beharrez
kezkatu daitezela.

Nortzuk osatzen duzue Escaños
en Blanco Aulki Zuriko hautagai-
tza? Aurkez zaitezte, mesedez.
J.L.Z. Jose Luis de Zubicaray
naiz, 40 urtekoa eta gaur egun
langabezian nago. Nire alder-
diko nazioarteko ataleko ardu-
raduna naiz, izan ere gure ere-
dua jarraituz alderdi berriak

sortzen ari dira Europan zehar.
Urnietan aurkezten gara herri-
kide batek hala eskatu digula-
ko.
Daniel Lizarralde. 39 urte ditut
eta erizain laguntzailea naiz
lanbidez. Aulki Zuriak alder-
diarekin harremanetan jarri
nintzen, haien berri izan eta
euren ideiek nirearekin bat
egiten dutelako.

Bitxia da. Botoa eskatzen duzue
baina gero ez duzue zinegotzi akta
sinatuko.
J.L.Z. Guk ez dugu botoa eska-

zen. Ordezkatua sentitzen ez
den herritarrari tresna bat es-
kaintzen diogu. Herritar beza-
la parte hartu nahi dugu, inork
gu ordezkatu gabe parte hartu
nahiko genuke. Zer bilatzen
dugu horrekin? Eserleku hutsa
uztean, hara doazen politika-
riek ikusi beharko dute herri-
tar talde bat haserre dagoela.
Horrek politikoari pentsarazi
egin beharko lioke: batetik, be-
tiko moduan jarraitzearen bel-
durra aktibatzea. Bestetik, po-
litiko horri zertan hobetu be-
har duen pentsarazi behar dio.

Horrela esanda, gainerako hau-
tagaitza guztiak gauza bera bali-
ra bezala adierazten ari zarete.
J.L.Z. Herritarrak ordezkatzen
dituzten alderdiak dira, guk
ordezkaritzarik ez dutenak or-
dezkatzen ditugu.

Hamairu zinegotzi dituen tamai-
na txikiko herri batean zinego-
tzi bat gutxiagorekin lanean ari-
tzea ez al da kontraesankorra?
J.L.Z. Hamabi zinegotziek %8
gehiago lan egin beharko luke-
te. Eta lau urteetan garapen
bat izan beharko lukete %8
gutxiago lan egiteko.

Nola hartu zaituzte Urnietak?
Exotikoa izan daiteke zuen pro-
posamena. Beharbada Europare-
kiko haserrea bideratu daiteke
zuena bezalako alderdien bitar-
tez baina Udal hauteskundeetan
zailagoa da.
J.L.Z. Guk ez dugu haserrea-
ren botoa bilatzen. Aldaketa-
rako tresna bat da gure botoa.
Gure alderdiaren zaletu ba-
tzuk haserretuta egon daitez-
ke; neu adibidez ez nago inore-
kin haserre. Kontua da ez
nauela inork ordezkatzen.

Kontrol politikorako tresna
izan nahiko genuke, Urnietan
eta estatuko gainerako erakun-
de guztietan. Gaur egungo
hauteskunde sistemaren arabe-
ra boto zuria zenbatu egiten
da, baina ez da ordezkaritzara-
ko kontuan hartzen. Gaur
egun boto zuria alderdi nagu-
sien mesederako da. Gaur
egun politikoak kontrolatzeko
herritarrek ez dute tresna era-
ginkorrik.

Egun hauetan gainerako alder-

di politikoei herriko hainbat egi-
tasmoez galderak egingo diz-
kiegu. Zuek zer eskaintzen die-
zue urnietarrei?
J.L.Z. Demokrazian parte har-
tu nahi duten herrikideei auke-
ra bat eman nahi diegu. Boto
nuloa eta abstentzioa estatisti-
ka hutsa dira, boto zuria alder-
di nagusien mesederako da.
Zer da geratzen zaiguna? Ma-
nifestazioak? Edukiontziak
erretzea? Gizarte zibilizatu ba-
tean ez dugu hori nahi. Ordez-
katuak sentitzen ez direnei au-
kera bat eman nahi diegu, kla-
se politikoari honako mezua
helarazteko: Ez nauzue ordez-
katzen, eta zuen jokabidean
eboluzionatzea eskatzen di-
zuet.

Zinegotzi bat izateko adina boto
lortuko bazenute, zeintzuk izan-
go dira Aulki Zuriak alderdiaren
hurrengo pausoak?
J.L.Z. Guk ez dugu deus egin-
go. Eserlekua hutsik geratuko
da. Lau urteetan alderdi bezala
hazkundea izatea nahiko genu-
ke. Gero beharbada, beste zen-
bait herrietan gertatu delako,
herri mailako hautes-zerren-
dak osatzen lagunduko genie-
ke urnietar horiei.

Baina demagun kargua lortzen
duzuela. Kirol, kultura, gizarte
mailan..., ez duzue proposame-
nik egiten?
J.L.Z. Ez. Alor bakoitzaz dago-
kion zinegotzia ardura dadila.
Lan hori eurek egin dezatela
eskatzen dugu.

Baina zehazki zerbait eskatzen
duzue, edo ez?
J.L.Z. Guk eskatzen dugun ba-
karra boto zuria konputatzea
eta ordezkaritza izatea da.
Daukagun modu bakarra kar-
gua lortu eta ez hartzea da.

Eta botoak erakartzeko ez al da
erakargarriagoa Daniel Lizarral-
de urnietarra lehen postuan jar-
tzea?
J.L.Z. Bai, horrela izan daiteke.
Ados nago. Alderdi bezala zin-
tzo jokatu nahi dugu. Guk ez
dugu aspaldiko harremana Da-
nielekin. Gure proiektua erraz
zanpa daiteke, kargua hartzen
den unetik. Ezin dugu arrisku
hori hartu.

Jose Luis de Zubicaray bizkaitarra eta Daniel Lizarralde urnietarra.
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Consuelo Frutos,
PSE-EEko hautagaia

Kanpainan gaude, zein da gehien
errepikatzeko asmoa duzun esal-
di, eslogan edo mezua?
Consuelo Frutos. Hauteskunde
programan errepikatu duguna:
Elkarrekin Urnietaren alde.
Gure herria itsasontzi batekin
alderatuko nuke; eta denok
norabide berean arraun egiten
badugu portura iristea lortuko
dugu.

Alkatea izango bazina buruan
dituzun ideia zehatzetatik mar-
txan jarriko zenukeen bat auke-
ratu.
C.F. Lehenik eta behin eskaile-
ra mekanikoak jarriko nituzke.
Aztertu eta galdetu egingo nu-
ke, herriguneko toki ezberdi-
netan ezartzeko. Eskailerak eta
igogailuak ezartzeko proposa-
men zehatzak ikus daitezke
gure programan, hala nola,
Arantzubin, Aldapetan.

San Juan plaza eta Etxebe-
rrieta plaza lotzeko baztertu
zen egitasmo hori berreskura-
tu beharko litzateke. Azterketa
sakona egin behar da.

Enplegua, industria, zerbitzuak...
Hain beharrezkoa den eskualde-
ko garapen agentziak abiadura
eta indarra hartuko al ditu agin-
taldi berrian? 
C.F. Beharrezkoa da, eskualde
bakarra gara agentziarik ez
duena. Hauteskundeen atarian
erabili da gai hau, baina maia-
tzaren 25etik aurrera gaiari hel-
du behar zaio. Eta horretan al-
derdi politiko guztiok bat egin
behar dugu, gutxieneko akor-
dioetatik abiatuta. Izaera juridi-
koak denen adostasuna behar-
ko du, eta noski eskubide ber-
dinekin ordezkaritza izan behar
dute eskualdeko herri guztiek.
Baita Andoainek ere.

Enpleguari dagokionez,
Udalak lanpostuak sortu behar
ditu. Dirua badago, eta lana
badago mendiak garbitzen, ka-
leak txukuntzen,... Gure pro-
posamena gerarazteko PPren
gobernuko araudi bat aitzakia-
tzat jartzen digute. Baina ikusi
dugu PPren aginduetara dau-
den udalerriak ere herri barru-
ko kontratazioa sustatzen ari
direla. Udaletik gehiago egin
behar da, eta garapen agen-
tziak balio erantsia emango
dio. 

hutsa askotan lagungarri iza-
ten da. Borrokalaria naiz, eta
nahi dudana lortzeko borroka
egiten dut.

Askotan kontatzen dizkida-
ten gauzak gehiegi eragiten
naute, hori izan daiteke nire
ahuldadeetakoa.

Zein izan da zure misioa amai-
tzen ari den agintaldi honetan?
C.F. Politikan hasi nintzenean
ezer gutxi nekien. Ikasketa eta
formakuntza prozesua izan da
nirea hainbat batzorde eta bi-
leretan. Alderdiko bozeramai-
lea laguntzea eta ekarpenak
egitea izan da nire zeregina
orain arte. 

Bosgarren edukiontziarekin
aurreikusi zenutena baina gutxia-
go birziklatzen da. Zein ikasgai
atera daiteke agintaldiko espe-
rientzia honetatik datozen urte-
etan gehiago birziklatzeko?
C.F. Hasteko eta behin alderdi
politiko guztiak zoriondu be-
harko genituzkeela iruditzen
zait. Agintaldi hasieran gai ho-
ni dagokionez denon adostasu-
na beharrezko zela proposatu
genuen. Bilduri aitortu behar
zaio esfortzu handi bat egin
zuela bilketa sistema adostua
martxan jartzeko garaian. Es-
kerrak eman behar zaizkio.
Gai honekin kalean borroka
ideologikoa egitea saihestu be-
har zen, eta lortu dugulakoan
gaude.

Birziklatzeko indize handi
samarrak jarri genituen, bete
ez direnak. Mantso doaz pro-
zesu hauek, eta horrelako pro-
zesuetan erritmo horiek
saihestea kosta egiten da.

Sentsibilizazio lan handia-
goa egiten jarraitu beharko du-
gu, eta birziklatzen duena sari-
tu.

Aulki zuriak alderdia Urnietan
bakarrik aurkeztuko da. Zinego-
tzi postua lortuz gero hutsik utzi
behar dutela diote. Zein iritzi
duzu?
C.F. Ez dakit erantzuna politi-
koki zuzena den. Susmagarria
iruditzen zaigu, baina horretan
utziko dugu. Gipuzkoa osoan
hemen bakarrik aurkeztuko di-
ra...

Kontura daitezela urnieta-
rrak zeinen egoera bitxia sor

daitekeen Aulki Zuriak alder-
diak zinegotzi bat lortzen ba-
du. Eserlekuari muzin egiten
badiote, gainerako alderdiren
batek sei zinegotzi lortuta
gehiengo osoa izan dezake al-
katearen kalitatezko botoa era-
biliz.

Eserlekua hutsik uztea uler-
gaitza egiten zaigu. Etor daite-
zela hona eta euren ideien alde
borroka dezaten. Ahotsa eta
bozka izan dezatela.

Zergatik eman behar zaizu zuri
botoa, eta ez besteei?
C.F. Gainerako bi alderdi na-
gusiek azken agintaldietan bo-
terean zer egin dezaketen era-
kutsi dute. Urnietarrei gugan
konfiantza izatea eskatuko
nieke, gure programan ager-
tzen diren egitasmo guztiak
gara daitezkeela ikusiko dute-
lako. Aukera hori eduki nahi-
ko nuke. Gure programa oso
ondo landu dugu, eta bere
osotasunean aurrera eraman
daiteke.

MOTZEAN
Pertsonaia historikoa:
XABIER LETE.
Bere aldetik babesa eta ger-
tutasun handia jaso nuen.

Urnietako txoko bat:
BERRASOETA.
Naturgune hori erakargarria
da niretzat, paseoan ibiltze-
ko aproposa. 

Auzoetako festen artean bat
aukeratu:
SAN SILVESTRE LASTERKETA.
Bi edizioetan hartu dut par-
te, herrikoia da oso. 

Herriko gizarte, kultur, kirol
mugimendu bat:
CARITAS.
Garrantzia handikoa eta isil-
pekoa da egiten ari direna.

Nabarmenduko zenukeen gai-
nerako alderdietako kide bat:
IÑAKI MENDIZABAL.
Burura etorri zaidan lehena
ANVko zinegotzia izan da,
2007-2011. agintaldikoa.
Orduan eta geroztik ere oso
gertuko pertsona izan da.

Gizarte Zerbitzuen beharra pre-
miazkoa da bizi dugun garai
hauetan. Udaleko zein beste alor
edo atalak kezkatzen zaitu
gehien?
C.F. Hiri Antolamendurako
plana garatu behar da. Etxebi-
zitzen premia larria da, eta
alokairuzko etxebizitza sozia-
lak sustatu beharko lirateke.
Adibidez, Akan eta Errekalde
kaleetako etxabeetan. Gazteen
eskakizuna da, ez ditzagun
beste herrietara joatera bultza-
tu.

Eztabaida politikoak egon diren
arren adostasun politiko handia
egon da agintaldi honetan. Zen-
baterainokoa da gobernuaren
meritua eta oposizioaren meri-
tua?
C.F. Hiru zinegotzirekin, lehen
egunetik gure programa gaine-
rako alderdien esku jarri ge-
nuen. Gure proposamenak
mahai gainean jarri genituen.
Ondo hasi zen agintaldia,
agintaldi planaren eta Udal au-
rrekontuaren onarpenarekin. 

Gerora gure proposamenak
eta agintaldi plana ez ziren
erabat bete. Diferentziak sortu
dira, baina kontsentsuz eraba-
ki dira aztergai asko.

Nolanahi ere, gobernu talde
ahul samarra izan da. Lidertza
falta nabaritu dugu eta lantal-
dea eskas geratu zaie.

Demagun kaletik zoazela eta
“denak igualak zarete!” aurpe-
giratzen dizutela. Zer erantzun-
go zenuke?
C.F. Oso erraza da hori esatea.
Ez gara berdinak, eta denok
berdin epaitzen gaituzte. Guk
Urnietan urte asko daramagu
lanean, burua tente daramagu
eta eskuak garbi ditugu. Eman
diezagutela aukera, gobernuan
ere berdin jokatuko dugulako.
Askatasunik gabe eta bizkar-
tzainekin urteak eman ditugu,
hori inork gutxik agoantatuko
luke. Urnietako sozialisten ar-
tean politikarako bokazioa du-
gu. 

Nor zara? Nola definituko zenu-
ke zure burua? Zertaz zaude bere-
ziki harro? Eta ahuldaderik ba al
duzu?
C.F. 53 urte ditut, horietatik
48 Urnietan. Umila naiz, ger-
tukoa eta apala. Jendea entzu-
tea gogoko dut. Edozein dela,
haien egoera entzutea gogoko
dut. Beharbada ezin diot ara-
zoa konpondu, baina entzute

Consuelo Frutos zinegotzi lanetan aritu da, eta oraingoan hautagai nagusia da.
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Ixiar Martiarena,
EH Bilduko hautagaia

Kanpainan gaude, zein da gehien
errepikatzeko asmoa duzun esal-
di, eslogan edo mezua?
Ixiar Martiarena. Parte hartzea-
ren hutsunea nabaritu dugu le-
gealdian zehar; horregatik, ho-
ri izango da gehien nabarmen-
duko dugun ideia. Ez da bat-
batean egiten den gauza inpro-
bisatua, lanketa handia eska-
tzen baitu metodologia aldetik.
Beraz, erronka hor dagoela
iruditzen zait. 

Alkatea izango bazina buruan
dituzun ideia zehatzetatik mar-
txan jarriko zenukeen bat auke-
ratu.
I.M: Ikastolaren eraikin berria
beharrezkoa da gazteek ikas-
ketak hemen jarraitzeko. Hori
izango da proiektu potoloene-
takoa.

Enplegua, industria, zerbi-
tzuak… Hain beharrezkoa den
eskualdeko garapen agentziak
abiadura eta indarra hartuko al
du agintaldi berrian?
I.M: Behar-beharrezkoa da, zen-
bait gauza eskualde mailan lan-
tzea errazagoa delako. Herri
batek beti dauka besteak ez
duen zerbait: turismo aldetik,
industria aldetik… Horrelako
gauzak eskualde mailan egin
behar dira, herri bakoitzak bere
aldetik egitea oso zaila delako. 

Legegintzaldi hasieran beha-
rrezkoa zela adostu genuenez,
Mikel Pagola zen eskualde
mailako bileretara joateko ar-
duraduna. Hala ere, tartean
egondako jokoren baten ondo-
rioz, zintzilik geratu da eta bi-
leretara joateari utzi dio. Nola-
nahi ere, legealdi honetan
egingo dela uste dut.  

Hezkuntzarekin lotutako eraikin
berri hori ikusiko dugu datozen
lau urteetan?
I.M: Arazoa betikoa da: dirua.
Euskal gobernuak eta delega-
zioak dirua jarri beharko dute,
eta inguru hori berritzeko lan-
keta ere egin beharko da.
Agian ez da lau urte hauetan
egingo, baina bidea egiten ha-
siko gara behintzat.  

Gizarte zerbitzuen alorra garran-
tzia handikoa da. Hori agerikoa
izanik, Udaleko zein beste ata-
lak kezkatzen zaitu gehien?

I.M: Lan egiteko moduak kez-
katzen nau. Urnietan elkarte
asko daude lanean eta Udalak
ateak ireki eta babestu beha-
rrean, mugak eta trabak jarri
dizkie askotan. Horregatik, ha-
serrea nabaritu dudanez, hori
aldatzea nahiko nuke. 

Adostasun politiko handia nabar-
mendu da Urnietan. Nola bana-
tzen dituzu meritu horiek?
I.M: Udaletxean sartutakoan,
politikaz gutxi genekien. Ez ge-
nuen trabak jartzera joan nahi,
ondorioz, ez gara zuzenean
proposamenei aurka egitera jo-
an. Hala ere, zenbait kontutan
kexatu eta haserretu gara, be-
raiek proposatutakoak ez dituz-
telako aurrera eraman. Izan
ere, akordio batzutara iritsi
arren, ez ziren aurrera erama-
ten. Gainera, azken hilabetee-
tan proiektuak dituztela dirudi. 

Demagun kaletik zoazela eta
“denak igualak zarete!” aurpe-
giratzen dizutela. Zer erantzun-
go zenuke?
I.M: Horrelakoetan ezer gutxi.
Zerbait aldatu nahi bada, per-
tsonek aldatzen dutela argi
daukat. Denok jarri behar du-
gu lanean; beraz, ez naiz inori

zer pentsatu behar duen esate-
ra joango. Bakoitzak bere es-
perientziak ditu eta horren
baitan jokatzen du; baina zer-
bait aldatu nahi badu, lanean
hasteko esango nioke.

Nor zara? Nola definitiko zenu-
ke zure burua? Zertaz zaude bere-
ziki harro? Eta ahuldaderik badu-
zu? 
I.M: Kaleko pertsona arrunta
naiz. Lotsatia naiz, eta zaila
egiten zait ezezagunekin jardu-
tea. Edonola ere, entzuten da-
kidala uste dut, baina izaera
gogorrekoa naizenez, haserre-
tzen naizenetan ez naiz isilik
geratzen.

Orain arte ez ditut alderdi
politikoak begi onez ikusi, era-
bat itxita zeudelako. Gainera,
alderdiaren arabera epaitzen
dela uste nuen eta guztiz aurka
egon naiz. Orain, ordea, garai
bateko egoerak eta ilegaliza-
zioek bultzatuta EH Bildun
amaitu dut. Gustura nago, oso
jende ezberdina elkartu garela-
ko eta gai izan garelako gure
eztabaidak aberasgarriak iza-
tea lortzeko. 

Zein izan da zure lana agintaldi
honetan? 

I.M: Olatu batean sartu ginen
udaletxera eta ez genuen espe-
ro bost zinegotzi lortzerik. Ni-
re misioa kontrolatzea edota
inork trapukeririk egin ez ze-
zan ziurtatzea izan da; oposi-
zio bezala, kontrol hori eman
behar genuela uste baikenuen.
Proposamen asko egin dugu;
batzuetan kasu egin digute, eta
beste batzuetan ez. Dena den,
lau urte hauetan zehar asko
ikasi dugu. Ideia batzuekin
sartu nintzen udaletxera, baina
ustekabeak ere hartu ditut; ez-
tabaida gogorrak izaten zirela
uste nuen, baina dirudienez,
hau ez da horretarako tokia. 

Zerrendako lehenengo bi petso-
nak beteranoak zarete. EH Bil-
duko hautes-zerrendetan baka-
rrenetakoa da kasu hori. Gazte-
agoa dena ez erakartzeko argu-
mentu bat izan daitekeela irudi-
tzen al zaizu? 
I.M: Lau urte hauen ostean,
jende gehiago sartuko zela eta
gure lana eginda utziko genue-
la uste nuen. Hala ere, zailta-
sunak izan ditugu taldea osa-
tzeko. Batzarrak eta programa
egin ostean, zerrendarako hau-
tagaien proposamenak egiteko
ordua iritsi zen. Gazteei beldu-
rra ematen die mundu honetan
hasteak eta beti izaten dute ai-
tzakiaren bat zerrendan egote-
ari ezetz esateko. Ulertzekoa
da beraien jarrera, baina gure
ustez, horiek egin behar dute
aurrerako bidea. Azkenean,
gure artean animatuz eta hain-
bat gazteren indarra eta ikus-
pegi berriaz baliatuz, talde po-
lita osatu dugula uste dut.

Bosgarren edukiontziarekin
aurreikusitakoa baina gutxiago
birziklatu da. Zein ikasgai ate-
ra daiteke esperientzia honeta-
tik hurrengo legealdian gehiago
birziklatzeko? 
I.M: Bazter guztietan birzikla-
pena gizarteko behar bezala
ikusi ordez, politikoki zaborra
botatzeko erabili da. Inork ez
du zergen beharra zalantzan
jartzen, bestela ezingo genuke-
elako funtzionatu. Zaborrare-
na, ordea, zalantzan jartzen
da. Urnietan gerra hori haus-
tea lortu genuen. Erraustegien
aurkako Arnasa mugimendua-
ren bidez, errausketarik ez ge-

nuela ikusi genuen. Hala, ezta-
baida horretatik kanpo gera-
tzea lortu genuen. 

Bosgarren adukiontzia pro-
posatu zuten, baina guk helbu-
ru batzuk jarri genituen mahai
gainean. Honela, %65 birzi-
klatzera iristea adostu genuen.
Zifra horretara iritsi nahi du-
gula argi daukagu; beraz, ho-
rretarako neurriak hartu be-
harko ditugu.

Aulki zuriak alderdia Urnietan
bakarrik aurkeztu da Gipuzkoa
osoan. Zinegotzi postua lortuz
gero, hutsik utziko dutela dio-
te. Zein da zure iritzia? 
I.M: Ez dakit zeintzuk diren eta
zuri bozkatzeak ez dakit zen-
tzurik baduen: benetan horrela
ikusten dutelako edo azpijoko-
ren bat dutelako. Zalantzan
dagoen jendea edo bozkatzen
ez duen jendea beti egon ohi
da, baina proposamenik gabe-
ko ekimen hauei susmo txarra
hartzen diet. 

MOTZEAN
Pertsonaia historikoa:
LURDES IRIONDO.
Ezinbesteko erreferentzia da
herri mailan, besteak beste,
antzerkigintzan eta haurre-
kin.

Urnietako txoko bat:
AZKORTE.
Inguru hura gogoko dut,
bertatik ikusten den paisaia-
rengatik.

Urte osoko festen artean bat
aukeratu:
SANMIELAK.
Egunean zehar egiten diren
ospakizunak bereziki.

Herriko gizarte, kultur, kirol
mugimendu bat:
POXTA ZAHAR.
Gazteak azken urteotan lan
handia eta beharrezkoa egi-
ten ari dira.

Nabarmenduko zenukeen gai-
nerako alderdietako kide bat:
HERME GONZALEZ.
Ikuspegi politiko oso ezber-
dinak izan arren, errespetuz
eta giro onean aritu garela-
ko. Ez nuen espero.

Ixiar Martiarena EH Bilduko hautagaia.

IV  UDAL HAUTESKUNDEAK
2015eko maiatza
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Mikel Pagola, 
EAJ-PNVko hautagaia

Kanpainan gaude, zein da gehien
errepikatzeko asmoa duzun esal-
di, eslogan edo mezua?
Mikel Pagola: “Jarraituko du-
gu”, azken urteetan egindako
politika guztiak egiten jarraitu
nahi dugulako. Beraz, hori
izango da gehien erabiliko du-
gun eslogana.

Alkatea izango bazina buruan
dituzun ideia zehatzetatik mar-
txan jarriko zenukeen bat auke-
ratu.
M.P: Ez da erraza bat aukera-
tzea, baina aurtengo legealdian
egin gabe utzi ditugun inber-
tsio handietako bat aipatuko
nuke: kiroldegiaren eraberri-
tzea. Bigarrengo bat aipatzeko-
tan, irisgarritasuna bermatze-
ko eta herriko altuera ezberdi-
nak batzeko balioko duen igo-
gailua.  

Enplegua, industria, zerbi-
tzuak… Hain beharrezkoa den
eskualdeko garapen agentziak
abiadura eta indarra hartuko al
du agintaldi berrian?
M.P: Lehendabizi agentzia sor-
tuko dugu sei herriren artean.
Beharrezkoa da, herriok baka-
rrik zerbitzu askori ezin diegu-
lako aurre egin. Horregatik, el-
karrekin funtzionatu behar du-
gu seiak elkartzen gaituen
proiektu amankomun batean.
Hori da gure erronka nagusia. 

Hezkuntzarekin lotutako eraikin
berri hori ikusiko dugu datozen
lau urteetan?
M.P: Baietz esango nuke. Eus-
ko Jaurlaritzak bere inbertsio
planetan 2018rako Egaperen
DBHko zentroa aipatzea lortu
dugu legealdi honetan. Udalak
bere aldetik hainbat lan egin
beharko du, eta amaituta ez
badaude ere, obrak hasita
egongo dira legealdiaren ba-
rruan. 

Gizarte Zerbitzuen alorra garran-
tzia handikoa da. Hori agerikoa
izanik, Udaleko zein beste ata-
lak kezkatzen zaitu gehien?
M.P: Ez nuke bat nabarmendu-
ko, guztiak baizik. Udalean
funtzionatzeko modu berri bat
garatu dugu, programa askok
sail bati soilik eragin ordez,
guztiei eragiten dietela ikusi
dugulako. Horrela, departa-

mentuek elkarrekin lan egiteko
ohitura hartu dute eta guztien
arteko koordinazioa hobetzea
eta herritarrei zerbitzu egokia-
goa ematea azpimarratuko ni-
tuzke. 

Adostasun politiko handia nabar-
mendu da Urnietan. Nola bana-
tzen dituzu meritu horiek?
M.P: Meritua guztiona da. Go-
bernu taldean geudenoi, ple-
noko ordezkaritza ikusita,
akordio eta adostasun horien
bila joatea egokitu zaigu. Guk
egindako planteamenduen au-
rrean erantzun baikorra jaso
dugu oposizioan zeuden alder-
dien aldetik. Guztiok herriaren
alde lan egin dugu; beraz, me-
ritua, guztiona da: proposa-
tzaile eta proposamenak onar-
tu dituztenena. 

Demagun kaletik zoazela eta
“denak igualak zarete!” aurpe-
giratzen dizutela. Zer erantzun-
go zenuke?
M.P: Errespetatu egin beharko
nuke herritar batek hori pen-
tsatzea, baina topiko bezala
ikusten dut. Udaletxean hiru
alderdi ezberdinetako ordezka-
riak egon gara eta akordio as-

ko lortu ditugu bakoitzak bere
ideiak garbi edukita. Beraz,
guztiok zaku berean sartzea
ezezagutza politiko baten isla-
da izango litzateke.  

Nor zara? Nola definitiko zenu-
ke zure burua? Zertaz zaude bere-
ziki harro? Eta ahuldaderik badu-
zu?
M.P: Mikel Pagola Urnietako
pertsona oso arrunta da; fami-
lia arrunta osatu duena eta
Urnietan jaio eta bizitzeagatik,
herrian oso gustura sentitzen
dena. Urnietaren alde lan egi-
teko langile konprometitua
naiz, baina udaletxeko lan
hauek amaitzen direnean au-
rreko lanera ere oso gustura
itzuliko naiz. Oso burugogo-
rra eta tematia naiz, eta gauza
bat buruan sartzen zaidanean,
hori egiten saiatzen naiz. Bes-
talde, aurreko urteetan udale-
txean zegoen klima deserosoa
amaitzen ahalegintzeaz harro
nago.

Zein izan da zure lana agintaldi
honetan?
M.P: Udaletxean lanean gau-
den politikari eta teknikari
guztioi herriaren alde egiteko

lerro berean jartzea eta bide
hori markatzea. 

Zenbateraino eragingo dizu bote-
reak ekar dezakeen desgasteak?  
M.P: Lau urte soilik egon gara
agintean, beraz, ez dakit ho-
rrek zenbaterainoko nekea su-
posatuko duen. Era berean,
lau urteetan erakutsi dugu zer-
tarako ari garen lanean, zer
egiteko gai garen eta herrita-
rrak ditugula ardatz. Horrek
sinesgarritasuna ematen digu.

Bosgarren edukiontziarekin
aurreikusitakoa baina gutxiago
birziklatu da. Zein ikasgai ate-
ra daiteke esperientzia honeta-
tik hurrengo legealdian gehiago
birziklatzeko? 
M.P: Ez dugu korrika egin be-
har. Europan birziklapen tasa
altuenak lortu dituzten herrie-
tan, 30 urteko kultura luze ba-
ten ondorioz lortu dute emaitza
horietara iristea. Guk bi urteko
ibilbidea dugu eta dagoeneko
%45 inguruan gabiltz. 

Gure helburua gehiagora
iristea da, %60-65 ingurura.
Horretarako, neurriak hartu
beharko dira eta prest gaude.
Dena den, ez dakit guztiak ko-
menigarriak izango diren ala
ez: birziklatzen ez dutenei zi-
gortzea, edukiontzien irekiera
kontrolatzea… 

Hau lasterketa bat dela garbi
dugu, baina ez da 100 metroko
lasterketa. Iraupen luzeko las-
terketa da eta gauza bakoitzari
bere denbora eman behar zaio. 

Aulki zuriak alderdia Urnietan
bakarrik aurkeztu da Gipuzkoa
osoan. Zinegotzi postua lortuz
gero, hutsik utziko dutela dio-
te. Zein da zure iritzia?
M.P: Errespetatu egin behar
da, talde bakoitzak bere ideo-
logia eta programa dituelako.
Hala ere, alderdi politiko ho-
netako kideek zinegotzi kargua
ez hartzea erabakitzen badute,
galdetuko nieke sistemaren
aurka badaude, ez ote den ego-
kiagoa sistema aldatzen saia-
tzea protesta egitea baino. 

Zergatik eman behar zaizu zuri
botoa?
M.P: Galdera hori erantzutea
ez zait asko gustatzen. Botoa
ez dut niretzat eskatzen, EAJk

aurkezten duen hautagai talde-
arentzat baizik. Talde gaztea
gara eta guztiok helburu bera
dugu: Urnieta maite dugu eta
herriaren alde lan egiteko
prest gaude. Hautagaitza osa-
tzeko, datozen lau urteetan
egon daitezkeen erronka nagu-
siak hartu ditugu kontuan, eta
horiei erantzuteko perfil ego-
kiak aukeratu ditugu. Batzuk
ez dira afiliatuak, independien-
teak ere baditugu; baina guz-
tiok gogo handiz gaudenez,
talde sendoa osatzen dugu he-
rriaren alde lan egiteko. 

MOTZEAN
Pertsonaia historikoa:
LURDES IRIONDO ETA XABIER
LETA.
Herrigintzan lan egin zutela-
ko, herriaren alde lan egite-
ko gogoa erakutsi zigutela-
ko, eta hori delako guk egin
behar duguna. Lurdes da ur-
nietarra, baina biek binomio
bat osatzen zuten.

Urnietako txoko bat:
SAN JUAN PLAZA.
Lehen ermitaren aurrealdea-
gatik egiten nuen apustu,
baina urte hauetan plazak
izandako aldaketekin, gero
eta politagoa iruditzen zait.

Festen artean bat aukeratu:
SANMIELAK.
Orain arte gehien bizitzea
egokitu zaizkidalako.

Herriko gizarte, kultur, kirol
mugimendu bat:
UKE ETA BOSKO ANITZ.
Guztiei eskerrak ematea da-
gokit lehenbizi. Mugitzen
duen jendearengatik eta
duen oihartzunarengatik, na-
barmenena UKE izango li-
tzateke. Bestalde, isilean he-
rriko gazteekin lan handia
egiten duen taldea da Bosko
Anitz aisialdi taldea.

Nabarmenduko zenukeen gai-
nerako alderdietako kide bat:
XABIER YURRAMENDI.
Berarekin izandako harrema-
narengatik eta lan ordu ugari-
rengatik nabarmenduko nu-
ke.

Mikel Pagolak alkatetzan jarraitzeko hautagaitza aurkeztu du.

URNIETA • AIURRI VAiurri, eskualdeko nortasun hitzak
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Udal hautagaien arteko debatea
Bastero kulturgunean

Bi ikusleren analisia debatea amaitu eta berehala

A
stelehen iluntzean Aiu-
rri astekariak Bastero
kulturguneko ekitaldi
aretoan alkate izateko
aukera gehien duten

hiru hautagaiak bildu zituen, elka-
rren arteko debaterako. Ana Carre-
re EH Bilduko hautagaia, Maider
Lainez PSE-EEko hautagaia eta
Marijose IzagirreEAJ-PNVko hau-
tagaia 120 ikusleren aurrean ese-
ri ziren, Jon Ander Ubeda kazeta-
riak ipinitako galderei erantzute-
ko prest. Lezioa ondo ikasita iri-
tsi ziren hiru hautagaiak, bakoi-
tzak bere argudioak eskaintzeko
aukera ondo baliatu baitzuen.
Kanpaina hasteko egun gutxi fal-
ta zirenean, hiru alderdien oniri-
tziarekin adostu zen debatea egi-
tea eta baita debateko aztergaiak
ere. Aiurrik herritarren aurrean
ipini nahi zituen alkategaiak, eurek
euren hitzarekin Andoain herriaz
eta politikaz hitz egin zezaten. Eus-
karaz, ezin bestela. Hiru minutu-
ko txandatan Udalaren egoera
ekonomiko txarra, akordio falta
udalgintzan, azpiegitura sarea,
elkarbizitza eta hondakinen kude-
aketari buruzko galderak egin
zitzaizkien. Horietako hiru gaie-
tan, gainera, hiru hautagaiek elka-
rren arteko eztabaida aberasteko
helburuarekin erreplikarako auke-
ra izan zuten. Oro har, hautagai

bakoitzak argudioak azaltzeko
aldez aurretik ezarritako denbo-
ra tarteak errespetatu zituen. 

“Zuen hautagaitza defenda
ezazue. Zure aldekoak ez dire-
nak ere konbentzitzeko aukera
balia ezazue. Zergatik izan be-
har duzu alkate?”. Ikusleen
galderei txanda ireki aurretik,

hautagai bakoitzak azken hitza
emateko aukera izan zuen. 

Parte hartzearen sustapena-
rekin batera “gardentasuna da
gure eredua”, adierazi zuen
Ana Carrerek. Politika egiteko
eredu berria aldarrikatu zuen.

“Zuen izenean inork erabaki
ez dezan, Andoain zeu zara”.

Azken txanda horretan horixe
izan zen Maider Lainez sozia-
listaren aipamenetako bat.

“Herri bat ezin da estankatu-
ta geratu, eta bira emateko
prest nago”. Marijose Izagirrek
azken txanpan bota zuen argu-
dietakoa da.

Azken hitza atal horren bide-

oa bere osotasunean aiurri.com
gunean ikus daiteke.

Galde-erreguetan bi joera na-
barmendu ziren. Batetik, galde-
ra hutsaz haratago hausnarketa-
rako aukera baliatu zuten herri-
tarrena. Tartean modu txarrean
egindako parte hartze bat izan
zen, tokiz kanpo egon zena.

Bestetik, alderdien arteko
akordio faltaz eta adostasun
ezaz gazi-gozo agertu ziren he-
rritarrena. 

Hautagaiei galdera egiteko he-
rritar askok altxa zuten eskua,
baina dagoeneko gaua zen eta
ekitaldia bukatu beharra zego-
en. Bertaratu zen jende kopurua
ikusita, eta herritarren artetik
parte hartzeko gogo hori ikusi-
ta, etorkizun hurbilean Andoai-
nen antzeko solasaldi gehiago
egiteko aukera serio aztertu be-
harko litzateke.

Aiurri astekaritik esker bero-
enak debatera hurbildu ziren
herritarrei, eta baita hiru hau-
tagaiei ere. Igande honetan
Udal hauteskundeak izango di-
ra. Hiru hautagai horien arte-
tik aterako da agintaldi berri-
rako alkatea.

Debatearen bideoak ikusgai daude
aiurri.com gunean eta sare sozialetan.

Maider Lainez PSE-EEko hautagaia,  Ana Carrere EH Bilduko hautagaia, eta Marijose Izagirre EAJ-PNVko hautagaia debateari

hasiera eman aurretik.

VI  UDAL HAUTESKUNDEAK
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GURUTZ LETAMENDI
"Inpresio ona eman dit batez
ere mahai baten inguruan eser-
tzeko kapaz izan direlako, eta

errespetuz hizketan aritu dire-
lako. Interesgarria izan da eki-
taldia; bi ordu pasa eta gero ho-
ri da esan dezakedana alde ba-
tetik. Baina beste aldetik, ikusi
dut hemen bakoitzak berea
kontatzen duela, bakoitzak be-
rea defendatzen duela eta elka-
rrekin gauzak egiteko boronda-
te gutxi erakusten dutela. Hori
izan da ikusleek jaso dugun
sentsazioa, nire irudipenerako. 

Horrelakoetan ateratzen den
ondorioa da euskaldunok ba-
tzeko premia handia daukagu-
la, eta guztion artean, guztien
mesederako izango den bideari
ekiteko. Harrigarria da euskal-
dunon herria horren aberatsa
izanik, zein gaitasun eskasa
daukagun batzeko interes ko-
lektiboaren alde".

JON IRAOLA
"Pixka bat penatuta jarraitu
dut debatea, eta entzuleei hitz
egiteko aukera eman zaigune-
an metaforak erabili nahi izan
ditut sentimendu etsigarri hori
adierazteko. Batetik, hiru hau-

tagaiei aditzera eman diet pilo-
ta partida batean bezala aritu
direla; elkarri begiratu ere egin
gabe, peloteoan beti, ez deja-
darik txokora, ez zabalera, ez
errematerik... Norbere aldetik
jo du, bestearengana hurbiltze-
ko saiakerarik egin gabe. 

Andoaingo gizarteak bezain-
bateko premia daukate elkar-
bizitzarako. Andoaingo goiko
eta beheko parteetan bizitzeko
aukera eduki dut, eta jendea-
ren komentarioetan, jarrere-
tan... sumatu ahal izan dut he-
rriak oraindik bitan zatituta
bezala jarraitzen duela, Zumea
eta Goikoplaza Euskal Herria
eta Espainiaren puntu neural-
gikoak balira bezala. Herri ho-
netan, zubiek, bi puntu elkar-
tzeaz gainera, herritarren arte-

an dagoen urruntasun areago-
tzeko balio izaten dute. Ikusi
besterik ez Juanita Alkain pla-
zatik Oriaz bestaldera doanak
zer lortu duen...

Elkarbizitza ekintza txikie-
kin lortu behar dela iruditzen
zait. Axeri dantzaren kasua ja-
rri diet eredutzat hautagaiei:
iraganean, dantzaren ondoren-
go festa Santa Krutz edo Irun-
berri elkarteetan antolatzen
zen, baina erabaki zen beste
elkarteetara eramatea urtez ur-
te, alegia Andoaingo sentsibili-
tate ezberdinak ordezkatzen
dituzten giza taldeetara zabal-
tzea jai giroa. Filosofia bereko
adibide txikiren bat jartzeko
eskatu diet hautagaiei, baina
ez zait iruditu erantzuten jakin
dutenik". 

Luzatu egin zen debatea. Irteeran analisi eska-
erari bi herritarrek erantzun zioten.
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M
aratoiaren erdian,
alkategaiekin debatea
antolatu genuen.
Ordu gutxiren buel-

tan, albistea azkar asko zabaldu
zen herrian. Lehen aldia zen hiru
hautagaientzat, lehen aldia kaze-
tariarentzat eta estrainekoa ikus-
leentzat. Udal hauteskunde kan-
painan geroz eta ohikoagoa egi-
ten ari da hautagaien arteko deba-
teak antolatzea. Andoain dagoe-
neko debatea sustatzen den herri
horien artean aurkitzen da. Albis-
te ona da hori. 

Ondo atera behar du, nioen
nire baitan. Ekimenak segida
izan dezan, eztabaidak Ando-
ainen bere espazioa irabaz de-

zan. Esango nuke bertan izan
ginenok ondorioen artean ho-
rixe bera atera genuela: Deba-
tea beharrezkoa dela. Ehundik
gora lagun hurbildu ziren, sei-
nale ona da hori. 

Egin behar zen, egin genuen. 
Herritar askok kezkaz eta

arduraz bizi dituzte gizarte
mailan unean uneko sortzen
diren auziak, eta hautagaiekin
batera auzi horietaz hitz egin
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Debatea Andoainen

JON ANDER UBEDA • ANDOAIN

nahi dute. Udal hauteskunde
kanpainan, gainera, hautagai
bakoitzaren iritzi zehatza jaso
nahi izaten dute. Sanoa da, be-
har-beharrezkoa. Ibaien ur
maila, hondakinen kudeaketa,
etxebizitzen desjabetzeak, lan-
gabezia, erraustegia... Hauta-
gaiek ez zioten eztabaidari mu-
zinik egin. 

Politikariek, bestalde, diote-
na lerro artean irakurtzen ja-

kin beharra dago. Esandakoe-
tatik eta isildutakoetatik.

Ezin aipatu gabe utzi Baste-
ron amaiera aldera nagusitu
zen etsipen giroa. Hitza hartu
zuen herritar bat baino gehia-
gorengan tristura nabaritu
zen. Udal ordezkariek, guz-
tiek, eredu izan beharko luke-
te akordioak eta adostasunak
lortzeko garaian. Gabezia hori
ordezkaritza duten alderdi

guztiengan nabari dela, horixe
aurpegiratu zieten galde-erre-
guen tartean. Egin beharreko-
en artean zinegotzi berriek da-
tozen lau urteetarako zeregina
badute, etorkizunean euren
sokako botu-emaileei ere eutsi
nahi badiete.

Hurbildutako jende kopurua
ikusita, solasaldia amaitzeko
azken hitzetan “zoazte plenoe-
tara!” bota nien ikusleei. “As-
pergarriak dira!” berehala
erantzun zidan adineko ikusle
batek bigarren filatik.

Arrazoi izango du, beraz,
Twitter kontuetan azkar dabi-
len Jon Zuluetak: “Debatea
burutu izana da onena. Pleno
aretotik atera eta udal politika
herrira gerturatu behar da”. 

Basteroko ekimenak segida
izan behar du, eztabaidak An-
doainen bere espazioa irabazi
behar du. Praktika gehiago be-
har dute hautagaiek, modera-
tzaileak eta baita parte hartzeko
gogoa izaten duten ikusleek ere.
Ikasiko dugu, hobetuko dugu. 

OSTIRAL

HONETAN



EKAINAREN 3AN URNIETAN, EGAPEKO JOLASTOKI ESTALIAN
17:30. SARRERA 7 EURO. DAGOENEKO SALGAI. URNIETA: KANTOI. ANDOAIN: ERNAITZA, AIURRI.



ANDOAINDIK DATOR NOTIZIA... 52015eko maiatzaren 21a, 441 zenbakia 

ANDOAINGO DOINU EZAGUNEN DISKOA BURUTZEN ARI DIRA GARATE STUDIOS GRABAZIO ETXEAN

Partaidetza zabala eduki zezan pentsatua zegoen grabaketa, eta ez
zen eginkizun samurra. Baina erruz gainditu zen erronka. Ez alfe-
rrik, Andoaingo Udal musika eskolako gazteen eta helduen abesba-

tzak, Alberto agirre Abesbatza eta Olagain txistulari taldeak eta Gi-
puzkoatik etorritako hainbat instrumentu jolek zintzo eta profesio-
naltasunez jardun baitzuten. 

Ahots bete doinu

Joxe Mari Oiartzabal eta Katrin Iturralde kantari gazteekin batera.

Mirari Ucin saxofoi jolea eta Carlos Rubio perkusio jolea. Alberto Agirre eta Udal musika eskolako abesbatzek elkarrekin jardun zuten.

G
uztiak ere Katrin Iturral-
de, Joxean Pascual,
Joxe Mari Oiartzabal eta
Joxe Mari Setienen
aginduetara aritu

ziren, Kaki Arkarazo grabazio ardu-
radun aritu zelarik. Honako kan-
tak grabatu zituzten, hain zuzen:
Andoaingo ereserkia (Joxe Mari
Oiartzabal), San Juan Zortzikoa
(herrikoia), Santa Krutz Martxa
(Eulogio Saldias), Andoain (Luis
Fraca), Maitasunezko hitzak
(Alberto Agirre), Otso Beltza
(Herrikoia), Goiburu (Jose Saez
Pepe Andoain), San Esteban
Ereserkia (Juan Bautista Baran-
diaran), Sorabilla (Joxe Mari
Oiartzabal), Leizaran (Joxe Mari
Huizi), Leizaran. Euskal fanta-
sia (Joxe Mari Oiartzabal), Ando-
aingo sagardotegietako abestiak
(herrikoia), Larramendi (Eulo-
gio Saldias), Ama Kandida (Luis
Mari Atxega), eta, Salbea (Pedro
Aizpurua).

Gogoan izan, bigarrengo dis-
koa dela asteburuan grabatu
dena. Herriko elkarteen ereser-
kiak batzen dituen lehen diskoa
otsailean osatu zen. Azarorako
espero da bi diskoak batera
aurkeztea jendaurrean, musika-
rien zaindari den Santa Zezilia
egunarekin batera.

ta izan da bizipena, ahaztu ez
dudan horietakoa, ez baikene-
kien zer zen estudio bat, eta
gutxiago disko baterako gra-
bazio batean parte hartzea".
Carlos Rubio harrituta azaldu
zen, uste baino arinago joan
zelako guztia. "Telebistan eta
dokumentaletan ikusita ge-
neukan nolakoa zen mikrofo-
noen aurrean zuzenean graba-
tzearen kontu hori; askotan
aditzera eman zaigu maiz ne-
ketsuak gertatzen direla gra-
baketa prozesuak azkenerako,
kantak behin eta berriro erre-
pikatu behar izaten direla eta
abar. Baina gaurkoan ez zaigu
horrelakorik gertatu. Bizkor-
bizkor joan da goiza. Kanta

CARLOS RUBIO ETA MIRARI UCIN
MUSIKARI GAZTEAK
Musika instrumentu joleentzat
izan zen larunbat goizeko
txanda Garate estudioan. Ho-
rien artean, Andoaingo bi gaz-
tek jardun zuten: Carlos Rubio
perkusio joleak eta Mirari Ucin
saxofoi joleak. 

Oso pozik agertu ziren gra-
baketa bukatu ostean. Mirari
Ucinek adierazi zuenez, "poli-

batzuk lehenengo saiakeran ir-
ten zaizkigu, eta beste batzuk
errepikatu baditugu ere, bada-
ezpadako kontuagatik izan da.
Azken batean, partiturak etxe-
an ondo landu eta gero etorri
gara guztiok eta horrela gauza
aiseago joaten da".

Adinez gazteak izan arren
musikari finak datoz Mirari
eta Carlos, ibilbide luzea egi-
nez eskarmentu handia pilatu

dutenak jendaurrean. Gogor
eusten diote musika ikasketari,
eta pribilegiatuak sentitu dira
parte hartzeko eman zaien au-
keragatik. "Gipuzkoan ospe
handia daukaten musika jolee-
kin batera aritu gara gaur, eta
halakoetan ohartzen zara urte-
tako entsegu eta sakrifizioek
batzuetan ekarri ohi dutela be-
ren saria".

Andoaingo herriaren ondare
dira kanta tradizionalak graba-
tu zituzten, eta denak ere doi-
nu gozokoak direla aitortu zu-
ten bi musikariek. Zortziko
doinua daukatenak azpimarra-
tu zituen Rubiok. "horiek jo-
tzen eta entzuten ari zarela,
kalejira eta festa giroa etortzen
zaizu burura".  

Azkenik, biak ere iritzi bera
agertu zuten: "Andoaingo jen-
deak harrera ona egingo dio
diskoari kaleratzen denean, bi-
kaina delako".

“Zortzikoak jotzen eta gra-
bazioa entzuten, kalejira
eta festa giroa etortzen
zaizkit burura"

Carlos Rubio

"Polita izan da bizipena,
ahaztu ez dudan horieta-
koa, ez baikenekien zer zen
estudio bat, eta gutxiago
disko baterako grabazio
batean parte hartzea"

Mirari Ucin



Postontzia

Alex Rodriguesen 
liburuaren aurkezpena

Musika eta kirol arlotan ibiltzeagatik ezagutzen duten urnietar askok.
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HITZ GURUTZATUAK

ERANTZUNAKHIEROGLIFIKOA

HITZ-GEZIDUNAK
Karrika

Dozena bat

Itsasbazterre-
ko amildegi
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Kafearen
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Ezagutzen
du

* IRUDIKO
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Kez bete
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Txori
mota

Bokala

Ate, hitz
elkartzeetan

Potasioa

Idi, hitz
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Musika
nota
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bustia

Modu
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Damuta-
suna
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Kontso-
nantea

Gorotza

N
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Oinarrizko
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EZKER ESKUIN: 1.- Jatorri argentinarra
duen dantza. 2.- Ardi, hitz elkartzeetan.
Bizkaieraz, iratzea, garoa. 3.- Arrantza tres-
na. Ile multzo. 4.- Zigorra. Europaren
laburdura. 5.- Bokala. Antolatu.
Kontsonantea. 6.- Jupiterren satelitea.
Zortzigarren hilabete. 7.- Garaia, aroa.
Infusio mota. 8.- Errepikatuz, irakiten ari
denean. Sartu aditzaren oina. 9.- Aurki.

GOITIK BEHERA: 1.- Emakume izena. 2.-
Sortu zintuena. Palestinaren Askapenerako
Erakundearen laburdura, gaztelaniaz. 3.-
Aldaketa. Toka, du. 4.- Kanpo. Bedera-tzi-
garren hilabetea. 5.- Kontsonantea.
Semearen arreba. Uranioaren ikur kimikoa.
6.- Bideratu. Kontsonante errepikatua. 7.-
Lehen, zakurra. Arku. 8.- Sarrera. Gironako
ibaia. 9.- Erabat haserre, herra bizian.
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Ikasgelako ikasle onenen izenak

Errenteria

HONDAKINAK HAUTES PROGRA-
MATAN: ERRAUSKETA MAHAI
GAINEAN

Andoaingo Eguzki

“Hondakinen gaian alderdi ezberdinak
hauteskunde kanpaina esaten ari dire-
nak ikusita, hala nola beraien hautes
programak eta Aiurrik antolatutako
eztabaidan esandakoa kontuan hartu-
ta zera adierazi nahi dugu: Amaitzear
dagoen  legegintzaldi honetan EAJ, PSE
eta PPri, hondakinen kudeaketari dago-
kionean Bilduk onartu nahi zuen oro
blokeatzen saiatu diren susmoa genue-
la.

Orain garbi ikus dezakegu Hondaki-
nen Mahaian, denon artean –alderdi poli-
tiko eta gizarte eragileak– hartutako era-
bakiak hutsaren hurrengoa direla beraien-
tzat, hirurak 2011-2015 agintaldia noiz
bukatuko zain egon baitira berriz ere
errausketaren bideari heltzeko.

EAJ, PSE eta PPren asmoa erraus-
kailu berri bat inposatzea dela, lauga-
rrenez Gipuzkoan –bejondaiela!– hau-
teskundetan jaso dituzten botoen argu-
dio “demokratikoaren” aitzakitan, ingu-
rumenean edo giza osasunean izan
ditzakeen eragin kaltegarriak kontuan har-
tu gabe.

Errauskailua Zubietan eraikiz gero,

Andoain, herri kutsatu eta kaltetueneta-
koa izango da.

Bilduri dagokionez, blokeoa egon den
a r ren , be re  esku ra  zeuden
neurrietan –auzo konposta esaterako–
saiakera sakonagoa egin ez izana faltan
botatzen dugu.

Guzti honekin, Tolosaldea gure man-
komunitatean hondakin birziklagarrien bil-
ketan %60ra iristen ez den herri baka-
rra izatea lortu da. Andoainen hondaki-
nen %29a baino ez baita horrela biltzen.
Gainerako herrien erdia baino gutxiago.

Eguzkik bere aldetik, Zero Zabor hel-
burua hartuta, Hondakinen Mahaian
aurrena eta Andoaingo Udalbatzan aho
batez ondoren, onartuta erabakiak gutxie-
neko oinarritzat ditugularik, hondakinen
ahalik eta kudeaketa egokiena bultza-
tzen saiatuko garela adierazi nahi dugu,
osasuna, baliabide naturalak, energia ez
xahutzea eta ingurumena zaintzen saia-
tuko delarik, betiere.

Eta noski, errauskailu egitasmo berria
etortzen bada horri aurre egingo diogu
eta andoaindarroi zera eskatu nahi dizue-
gu: herrian naiz Aldundian dauden auke-
ren artean ondo pentsatu nori eman botoa,
EAJ, PSE eta PPri emanez gero zuen era-
bakiarekin, Andoaindik hiru kilometrora
errauskailu bati ateak irekitzen lagun-
tzen  aritu zaitezkete eta”.

Historia de una pluma sin tinta
liburua aurkeztu zuen Alex Ro-
drigues urnietarrak joan den as-
teartean, Lekaion. Lagun eta he-
rrikide ugari bildu zen ekitaldi-
ra, eta amaieran ilera luzea sor-
tu zuten; izan ere, egilearen es-
kaintza eta autografoa daraman
liburu alearekin etxera joan nahi
izan baitzuten askok.

Crowdfunding sistema erabili
du Rodriguesek liburuaren argi-
talpena finantzatzeko, eta 10
eurotan jarri du salgai. Fikzioz-
ko kontakizun laburrak bildu
ditu liburuan eta idazleak egu-
neroko kontu txikien inguruan
irakurlea gogoetara bideratu
nahi izan du. Liburua autola-
guntzaren estilora hurbiltzen
dela adierazi zuen, nahiz eta fik-
zioa eta irudimena erabili: "Egu-

neroko bizitzan sortzen zaizki-
gun arazotxoak (beldurrak, za-
lantzak...) objetiboki plantea-
tzen dira istorioetan; eta aldi be-
rean, horietan eman daitezkeen
irtenbideak azaltzen zaizkio ira-
kurleari".

Musika eta kirol arlotan ibil-
tzeagatik ezagutzen duten urnie-
tar askok, eta harritu egin dira
bere idazle senarekin. Honek
adierazi zuenez, ordea, zenbait
urte daramatza burura datorkio-
na paperera eramaten. Idaztea
ariketa terapeutikoa egiten zaio-
la aitortu zuen, eta irakurlearen-
tzat ere halaxe gertatzen nahiko
lukeela adierazi zuen. Alexek
oso maiz idazten du, etxeko ba-
kardadean, eta bere blogean: to-
docomienzaenti.blogspot.com.e
s.
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KIROL ALBISTEAK

Ganbarak ez du igoera lortu

Leizaran 26-31 Urnieta

Euskaldunaren balentria

Lizeaga ez zen Zegama
Aizkorri lasterketan irten

Final aurrekoetara iritsi da
areto futbol txapelketa

Azken-aurreko partidan garai-
pena lortu eta lidergotzara iri-
tsita, Pasaian jokatu zuten az-
ken jardunaldian  garaipenak
ezin zien ihes egin. Igoera lor-
tu eta berehalako irudiak Aiu-
rri.com gunean ikusgai daude.

Euskaldunako erregional mailako taldea, garaipena eta igoera lortu osteko argazkian.

Pasaian jokalariak eta zaletuak pozarren ziren.

Urnieta Balerdi harategiko senior muti-
lek garaipena lortu zuten Leizaran esku-
baloia taldearen aurka Allurralden
jokaturiko partidan. Bi jardunaldiren
faltan Egia eta Leizaran puntu batera
dituztenez, kopan aukerekin jarraitzen
dute. Norgehiagoka espero zen bai-
no borrokatuagoa izan zen. Hasiera
batean andoaindarrek aurrea hartu
zuten, baina atsedenaldira urnietarrek
aurretik jartzea lortu zuten (11-12).

Bigarren zatiaren hasieran gorritxo-
ak 5-1 defentsa mistoarekin partida-
ren jabe egin ziren, markagailuan
aldea handituz.  Partida urnietarren
alde izango zela uste zenean, urnie-
tarren hutsuneak ondo baliatu eta Lei-
zaran gol bakarrera jarri zen marka-
gailuan (20-21).  Urnietarrek orduan
Urigoitiaren eskarmentua edota San-
chezen maisutasuna baliatu zuten, par-
tida irabazteko.

Asteburuko emaitzak:
Andraitz 65-35 Ganbara SenM
Ganbara KadM 56-41 Añorga
Axular 42-28 Ganbara InfM

Datorren jardunaldia
Ganbara InfM-BKL
Maiatzak 23, lar. 09:35. Andoain.
* Seniorrei igoerak ihes egin die.

Iturzaeta memorial bikoitza,
partidak asteburu honetan

Iturzaeta memoriala herrikoia
Binakako Pala txapelketa herrikoia.
Sorabilla. Goizez eta arratsaldez.
Maiatzak 23, larunbata. Euriarekin,
azken erabakia bertan hartuko da.

Iturzaeta memoriala
Pala binaka. Arrate. 21:30
Maiatzak 22, ostirala:
Arizaleta-Belestin // Arozena-Zabala
Sanz-Arruti // Elizondo-Mariñelarena

Manterola Mutrikuko 
lasterketan txapeldun

Garaipen bikaina lortu zuen Mutrikun
Manterola Andoaingo taldeko jubeni-
lak. Postu onak egin ditu; taldeka ere
beti onenen pare ibili dira. Zorionak
Peio!

Sailkapena:
1. Peio Manterola (Andoaingo)
2. Mikel Paredes (Ampo)
3. Iñigo Altuna (Buruntzazpi)

17. Koldo Velasco (Andoaingo)

ERREGIONAL PREFERENTEA
30. jardunaldia

Orioko 1-0 Urnieta
Pasaia 1-2 Euskalduna

Sailkapena:
1. Euskalduna 70
2. Orioko 68
3. Baskonia 61
4. Urnieta 55

Zegama Aizkorri Mendi Maratoia
2015.V.17. Sailkapena:
1 3:51:11 Tadei Pivk
2 3:51:47 Manuel Merillas
3 3:52:50 Pere Rullan
4 3:59:27 Aritz Egea
5 3:59:48 Marco De Gasperi
6 4:01:19 Jessed Hernández
7 4:01:36 Michel Lanne
8 4:02:01 Zaid Ait Malek

9 4:08:59 Ionut Zinca
10 4:09:59 Hassan Ait Chaou
Andoain
39 4:29:20 Abderrahim El Qayed 
215 5:34:56 Uxune Tena
381 6:37:10 Andoni Tena
400 6:45:21 Asier Garitaonandia
453 7:20:20 Alfredo Rodríguez
Urnieta
149 5:13:08 Mikel Legarreta

220 5:36:12 Jon Urdangarin
Junior trail
10.4 Km. Sailkapena:
1 45:08 Jan Margari
2 47:06 Aitor Ajuria
3 47:11 Martí Vigo
Urnieta
21 54:29 Ander Zubizarreta 
Andoain
22 54:42 Oier Escudero

Final aurrekoei ekingo diote asteburu
honetan, sailkapenean aurrera egin
zuten zortzi taldek. Final aurreko bi par-
tidak jokatu eta gero berdinduta amai-
tuko balitz, buruz burukoa penaltietan
erabakiko litzateke.

Ekaitz–Extremeño Andoain
Joanekoa 24/05. 09:15.
Itzulikoa 31/05. 11:15.
Centro Extremeño–Aure Maiton
Joanekoa 24/05. 10:15.
Itzulikoa 31/05. 12:15.

Academia G.F–Pausoka
Joanekoa 24/05. 11:15.
Itzulikoa 31/05. 09:15.
Keler–Txalaka
Joanekoa 24/05. 12:15.
Itzulikoa 31/05. 10:15.
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andoain@aiurri.com
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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
MAIATZAREN 21ETIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Dantza
Andoain, Bastero
“Zuria, gure erara”. Egape dan-
tza taldearen ikuskizuna. 
20:00. Auditorioa. 10 euro.
Maiatzak 22, ostirala.

Bozak
Andoain, Urnieta
EH Bilduren kanpainaren
itxiera sardin jatearekin.
20:00. Espigoia.
Maiatzak 22, ostirala.

Andoain, Urnieta
Udal eta Foru Aldundirako
hauteskundeak.  
Urnieta: Lekaio.
Andoain: Hainbat tokitan.
09:00-20:00.
Maiatzak 24, igandea.

Gazte Jaiak
Urnieta
Gazte festak maiatzaren
29tik 31ra.
Maiatzak 29, ostirala
19:00 Buruhandi eta erral-

doien kalejira. 
20:00 Txupinazoa eta on-

doren Egape dantza
taldekoen emanaldia.

Maiatzak 30, larunbata
12:00 Kantoitik poteoa

gurpil gainean.
14:00 Bazkaria Idiazabal

kalean. Txartelak es-
kuragarri, maiatzaren
26ra arte: Xauxar,
Guria.

Tailerrak
Andoain
Jon Andoni Martinen esku-
tik, Nopodigigrafia.
09:00-12:00. Doan.
Maiatzak 23, larunbata.
Izen-ematea: 
argazkialdia@argazkialdia.com.
Gartxot Arregik zuzenduta,
postal tailerraren edizio
berria. Izen-ematea: 
maiatzaren 28ra arte.
10:30-13:30, 18:00- 20:30.
Maiatzak 30, larunbata.

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

DATORREN AIURRI ASTEKARIA MAIATZAREN 28AN ARGITARATUKO DA

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

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

Matrikula
Andoain
Galardi haur eskola.
Maiatzaren 25etik aurrera.

Urnieta
Udal musika eskola, matriku-
lazio kanpaina ikasle be-
rrientzat.
Maiatzaren 22ra arte.

Aisialdia
Andoain
Goazen Jolastera 2015, uda-
leku irekiak.  2007-2012
bitarteko haurrei zuzendu-
ta. Bi txanda: Ekainaren
29tik uztailaren 17ra eta
uztailaren 20tik 30era.
Izena emateko epea: 
Maiatzak 29. 

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

Argazkia
Urnieta
Argazki-rallya.
Maiatzak 30, larunbata.

Andoain
Argazki-rallya.
Maiatzak 31, igandea.

ZORION AGURRAK

Andoaindarrak 400 ekime-
nez, “gure herriko beste iru-
dia ezagutzeko, Euskalduna
mendigoizale taldearen es-
kutik, mendi ibilaldia Goi-
buruko plazatik abiatuta.

Autobus zerbitzua Zumeata-
rratik Goiburura. Hamaike-
takoa eta oparitxoa.

09:30 Goiburu (Zumeata-
rratik bus zerbitzua 09:00).

Maiatzak 31, igandea.

Hiru ikastetxeetako 10-12
urteko ikasleen eskutik, Gu
ere bertsotan saioa. Sarrera

gonbidapen bidez izango da.
17:00, 18:30. Bastero.
Maiatzak 26, asteartea.

‘Andoain, beste ikuspegia’

Gu ere bertsotan

Argazkialdian tamaina han-
diko argazkiez osatutako
erakusketak 400 urte bete-
tzen dituzten udalerri gipuz-
koarrek denborarekin izan
duten bilakaera erakusten
dute. Goikoplaza eta Zumea
plazako etxolatan argazki
horiek ikus daitezke. Antola-
tzaileek oharra kaleratu dute
egun hauetan: “Haurrek
obra-etxolen barrualdean jo-
lasten jarraitzen dutenez, eta

honek bertan erakusgai da-
goen lana kaltetu dezakeela-
koan, Argazkialdia’15 Irizar-
ek ondorengo erabakia hartu
behar izan du: obra-etxolak
asteburuetan bakarrik ireki-
ko dira, aurretik jakinarazi-
tako ordutegian. Norbaitek
astean zehar erakusketak
ikusi nahiko balitu, argaz-
kialdia@argazkialdia.com
email helbidean hitzordua
eska dezake”.

Argazkialdia Andoainen

ZORIONAK

Maiatzaren 19an,
Nahikarik 18 urte
bete zituen. Ondo
ospatu maite duzun
guztiekin, 18 urte ez
dira egunero egiten!
Muxu bat etxekoen
partez. Maite zaitugu!

URNIETA

ZORIONAK

Maiatzaren 24an 18
urte beteko dituzu-
nez, behar den beza-
la zoriondu nahi zin-
tugun! Ederki pasa
Itxasito! "Neska jato-
rra zarelako... ta beti
izango zarelako!". 

ANDOAIN

ZORIONAK

Zorionak amona
Maritxu! Maiatza-
ren 23an beteko
dituzun urte borobi-
lengatik. Muxu han-
di bat zazpi biloben
eta etxeko gainera-
koen partetik.

URNIETA

ZORIONAK 

Ander Eizagirrek maiatzaren 22an
urteak beteko ditu, bere aitak, berriz,
28an. Zorionak bioi eta muxu handi bat
familia guztiaren partetik.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Maiatzaren 17an Alejandrok 18 urte
bete zituen eta 26an bere arreba
Leticiak 22. Zorionak eta muxu
bana. Aita eta ama. 

ANDOAIN

Azoka
Andoain
Lore eta landareen azoka, lehen
edizioa: azoka, tailerrak eta
haur jolasak. 
09:00-14:00. Kale Nagusia.
Maiatzak 23, larunbata.

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

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 eta
industria. Doan.
Izen-ematea:  
943 304 343 | 943 304 221.

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.

ZORION AGURRAK AIURRIN
• diseinua@aiurri.com

• Whatsapp bidez: 
619 163 537.
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