
Kontzientzia eta konpromisoa dira
maskulinitate berriaren gakoak
“Eta gizonak zer?
Maskulinitate
berrietatik, indarkeria
matxistari aurre egin”
izeneko hitzaldia
eskaini zuen Mikel
Otxotorenak, joan den
astelehenean Basteron.

Otxotorena soziologoa da ogi-
bidez, On:Giz elkarteko kidea.
Udalak azaroaren 25aren hari-
ra antolaturiko hitzaldia hiru
zatitan banatu zuen: indarke-
ria matxista ulertzeko lagunga-
rria izan daitekeen testuingu-
rua, maskulinitate matxista
zertan oinarritzen den, eta, az-
kenik, gizonek indarkeria ma-
txistari aurre egiteko zein lan-
keta egin beharko luketen.

Testuinguruaz jarduterako-
an, gizontasun matxistaren
eraikuntza sozialari eman zion
garrantzia, eta aspektu horren
inguruko hainbat alderdi az-
tertu zituen Otxotorenak. “Se-
xuen arteko sistemak binaris-
moa bultzatzen du: gizona-
emakumea, heterosexuala-ho-
mosexuala, txuria-beltza... Si-
mon de Beauvoirrek esan zuen
bezala, gizon eta emakumeak
ez gara jaiotzen, egin egiten
gara. Ar eta eme jaiotzez gara
berez, baina gero gizon eta
emakume eraikitzen gara, eta
eraikuntza horretan kulturak,
erlijioak, maila sozialak eragi-
na dauka. Azken batean, zer
da gizon izatea eta zer emaku-
me izatea? Balore eta kode ba-
tzuk barneratzen ditugu eta

Santa
Zezilia
Andoainen
eta
Urnietan
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gero horrela mugitzen gara
egunerokotasunean”.

“Zuek, emakumeak, gizonak
bezain matxistak zarete” beza-
lako esaldiek, debate faltsua
planteatzen dutela adierazi
zuen Otxotorenak. “Ulertu be-
harko genuke normala dela
emakumeek ere erreproduzi-
tzea matxismoa, ez direlako
Marten hezi izan. Hala ere,
gainkarga hori jartzen da ema-
kumeengan, matxismoa erre-
produzitzeagatik”. 

Musikari eskainitako egu-
nak izaten ari dira, Santa
Zeziliaren ospakizunaren
harira. Urnietan musika
eskolako ikasle eta irakas-
leek musika kalera atera
zuten, azaroaren 22an.

Andoainen Musikaz Bizi
zikloa burutzen ari dira,
eta igande honetarako Sui-
te kontzertua antolatu du-
te. Bertan Oiartzabalen
pieza berria eskainiko dute.

[3. ETA 6. ORRIALDEAK]

Mikel Otxotorena soziologoa da ogibidez, On:Giz elkarteko kidea. Astelehenean hitzal-

dia eskaini zuen Basteron, Andoaingo Udalak antolatuta.

Urtarrilean bertso 
eskola martxan 
jarri nahi dute Urnietan; 
Eli Pagola hernaniarra
izango da irakaslea

GIZONEN LANKETA
Gizonezkoen egunerokotasu-
nean mikromatxismo egoera
ugari ematen da: “Pribilegio,
botere edo dominio erlazioak
ematen dira gizonezkoen eta
emakumezkoen artean. Hain
zuzen ere, gizonezkoei gehien
onartzea kostatzen zaigun ar-
loa da. Geuri dagokigun lanke-
ta da, detektatzea eta zuzen-
tzea. Ez da nahikoa pankarta-
ren atzean jartzea, gauza ugari
dauzkagu egiteko. Ez da goxoa

lanketa, aurre egin beharko
zaie gizon izateagatik gugatik
espero diren estereotipo ho-
riei. Baina ardura hori hartu
beharra daukagu, nahiz eta ra-
rito, txapas eta antzeko adjeti-
boak entzun beharko ditu-
gun”. 

Baina, nondik jo? Feminis-
motik, eta, lesbianismoaren,
homosexualismo eta transe-
xualismoaren mugimendueta-
tik datozkigun planteamendu
edota teoriei kasu eginez.
“Kontzientzia, konstantzia eta
konpromisoa nahitaezkoak di-
tugu erronka horiei aurre egi-
teko”.

Hitzaldiaren amaieran, en-
tzuleen parte hartzearekin ez-
tabaida interesagarria piztu
zen. Entzule batek aipatu
zuen, adibidez, unibertsitatean
maiz aditu behar izaten duela
berdintasun erreal batean bizi
garela, emakumezkoek zein gi-
zonezkoek askatasun osoa
daukatelako edozein ikasketa-
tan matrikulatzeko. Testuingu-
ruari erreparatu behar zaiola
erantzun zion Otxotorenak.
Alegia, geure buruari galdetu,
esate batera, zergatik oraindik
normala den erizaintzan ikasle
gehienak emakumezkoak iza-
ten jarraitzea. 

[ANDOAIN, 7. ORR.]

Ana B. Garcia eta Maribi Arruti.

Joxe Mari Oiartzabal eta Mikel Eme-

zabal.

“Kontzientzia, konstan-
tzia eta konpromisoa nahi-
taezkoak ditugu erronka
berriei aurre egiteko”

Mikel Otxotorena
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Bertso eskola martxan
jarriko dute Urnietan

Urnietan helduen bertso eskola martxan jartzeko asmoa dute,
2018ko urtarriletik aurrera. Eli Pagola Hernaniko bertsolari gaztea
izango da eskolako irakaslea. 

Dagoeneko herritar batzuek adierazi dute parte hartzeko gogoa.
Bertaratzen diren bertsozaleen interesek eta abiadurek eskolaren
martxa markatuko dutela ziurtatu du Pagolak.

Eli Pagola bertsolaria.

Izena emateko epea irekita dago, aza-
roaren 30a bitarte. Zer nolako harrera
eduki du deialdiak lehenbiziko egune-
tan?
Pozgarria, egia esanda, dagoeneko ha-
mar-hamabi lagunek eman baitute ize-
na. Bertso eskola ez da, esate batera,
hamaika lagun behar dituen futbol tal-
dea; nahiko ariketa pertsonala da ber-
tsoa, eta beraz, errazago edukiko dugu
eskola abian jartzea.  

Zer dela eta Urnietan bertso eskola sor-
tzeko asmoa?
Ez da izan Hernaniko bertso eskolako
kideei bat-batean otu zaigun burutal-
dia. Eskualdeko bertsozaleak aspal-
dian gabiltza herriz herri eskolak sortu
nahian. Egun, Hernani, Lasarte-Oria
eta Andoaingo bertso eskolak indartsu
dabiltza; Usurbilen ere sortu berria da.
Argi daukagu Urnietan ere merezi
duela saiakera egiteak, bertsozaletasu-
na sumatzen delako. Iraganean ez da
posible izan, baina egun, ikusi dugu
badagoela aukerarik. Batetik, ahalme-
na daukagula sentitzen dugulako, eta
bestetik, Euskal Herriko Txapelketa-
ren bultzadaz balia gaitezkeelako.

Urnietan sekula ez da helduen bertso
eskolarik ezagutu, baina ez dut uste es-
kari faltagatik izan denik. Gogoratzen
naiz zenbait urtetan Urnietatik gazte
jendea etorri izan dela Hernaniko ber-
tso eskolara. Jakina, beti ere herrian
bertan eskola edukitzeak erraztu egiten
du bertsozalea anima dadin, eta orain-
goan halaxe gertatuko dela iruditzen
zait. 

Gainera, bertso eskolak Urnietan dago-
en beste hutsune bat beteko du: ikaste-
txeetan bertsoa ikasten aritu diren ikasle-
ei, bertsoari gogoz heldu diotenei behin-
tzat, jarraitzeko aukera eskainiko die.

Urnietan bertsozaletasuna badela esan
duzu.
Ni ez naiz urnietarra, baina baietz
esango nuke, eta horren froga izan li-
teke urtean zehar ospatzen diren ber-

tso jaialdiek edukitzen duten arrakas-
ta. Esatera batera, Sanmieletan edo
Xoxokako jaietan argi geratzen da za-
letasuna badagoela, eta bertsoak jen-
dea erakartzen duela plazara. Aurten,
Sanmielen atarian Oianumen egin zen
bertso afarian berrehun lagunetik gora
bildu ziren! Harrigarria izan zen hura!
Halakoetan erakusten da bertso gosea
badagoela.

Zein filosofiari helduko dio Urnietako ber-
tso eskolak?
Bertsozaleentzat espazio zabala izango
da. Ez ditu goi helmugak jarriko, ber-
tsoarekin gozatzea baizik ez; errime-
kin, silabekin, doinuekin… ohitzen jo-
atea. Egunez egun joango da bidea egi-
ten, eta bertaratzen diren interesetara
egokitzen saiatuko da. Baten bat etor
liteke errimak arintasunez kantatu
nahian, beste bat bertsoa idazten ikasi
besterik ez duela nahi esanez. Ez dago

jakiterik noraino iritsiko den bertso
eskola Urnietan, baina bertako bertso-
zaleari etortzeko eta proba egiteko es-
katuko nioke.

Bertso eskolako irakaslea zara, bertso-
laria izateaz gain.
Bai. Ia bizitza osoa daramat bertsoa-
ren munduan murgilduta. Ikastetxean
bederatzi urterekin hasi nintzen ber-
tsoa zer den ikasten, eta handik aurre-
ra beti izan naiz bertso eskolako kidea.
Bertso-ikasketaren dinamika horretan
behin sartuz gero, konturatzerako eta
modurik naturalenean, zure atzetik
datozen gazteei klaseak ematen hasten
zara, eta hori gertatu zait niri ere.
Egun, Hernanin ez ezik, Usurbileko
helduen eskolan eta Urnietako Egape
ikastolako ikasleekin ere aritzen naiz. 

Bertso eskoletan, irakaslea bezainbat
edo gehiago izaten da bat dinamizatzai-
le.

Euskal HerrikoTxapelketa jarraitzen ari-
ko zara… Ezerk bereziki harritu al zai-
tu?
Erabat gertutik jarraitu ditut saio guz-
tiak, aurrez aurre ez bada, telebista bi-
dez. Orokorrean nahiko saio onak en-
tzun ditugu. Ez dut topatu berezi-be-
reziki nabarmentzekorik, baina egia da
bertsolaritzan sartuta egoteak eta pla-
zaz plaza ibiltzeak gainerako bertso
zaleek ez daukaten informazio eta eza-
gutza eskaintzen dizula. Alde horreta-
tik, esate batera, niri ez dit ezusteko-
rik eragin Nerea Ibarzabalek, gazteta-
tik ezagutzeko parada eduki baitut.

Txapelketa zer den probatutakoa zara zu
ere.
Gazteen txapelketa ezberdinetan parte
hartu izan dut, eta 2015ean Gipuzkoa-
ko Txapelketa nagusian kantatu nuen.
Ez nintzen sailkatu Euskal Herrikoan
kantatzeko aukera ematen zuten goiko
postuetan, baina txukun aritu nintzela
iruditzen zait.  

Txapelketak gogoko dituzu?
Argi dago txapelketa batean ondo ba-
zabiltza horrek ateak irekitzen dizki-
zula hurrengo lau urtetarako; baina
kontrakoa ere gertatzen da, hanka-sar-
tze bat lau urterako zama izatera irits
litekeela. Ondo bereiziko nituzke txa-
pelketa eta gainerako bertso jarduna.
Txapelketak ondo prestatzera bultza-
tzen zaitu, baina aldi berean, zeure bu-
ruak eta inguruak estutu eta presiona-
tu egiten zaituzte. 

Aldiz, esker onekoa da plazatako edo
bertso afarietako ibilera bertsolari ba-
tentzat; entzuleak askoz ere harrera be-
roagoa eskaintzen dizu, nahiz eta ber-
tsolari eskasagoa izan. Gehiago goza-
tzen dut horietan, nik behintzat bai.

IZEN-EMATEA BERTSO ESKOLAN:
• hernanikobertsoeskola@gmail.com 
• Xauxar tabernako zerrendan izena emanda.

Bertan izena eta telefono zenbakia ipini behar
dira.
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Ana B. Garcia musika eskolako zuzendaria laster erretiroa hartuko duen Maribi Arrutirekin batera.
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MUSIKARIEN EGUNA

Santa Zezilia egunean 
kalejiran, Urnietako kaleetan

Lourdes Iriondo Udal musika eskolan ekimen berritzailea egin zu-
ten asteazken arratsaldean, lehen aldiz ikasleak eta irakasleak ka-
lejiran irten baitziren.

Ana B. Garcia musika irakasleari lana biderkatu egin zaio, aurten
zuzendari lanetan ere badabilelako. Pozarren dago, irakasleen in-
plikazioa eta ikasleen erantzuna bikaina izan delako.

Astelehen arratsaldean entsegua egin zuten Lourdes Iriondo Udal musika eskolan.

Azaroaren 22an Santa Zezilia eguna
ospatzeko kalejira antolatu du Lourdes
Iriondo Udal musika eskolak. Aurtengoa
estreinekoa izan da irakasle eta ikasle-
entzat. Ana B. Garcia zuzendaria poza-
rren dago ekimenarekin.

Ikasketa buru eta musika eskolako zuzen-
dari zaitugu aurten. Biak batera erama-
tea ardura handia al da?
Gure musika eskolaren tamaina ez da
hain handia eta ondo sentitzen naiz bi
ardurak batera eramanda. Pianoa ira-
kasten hasi nintzen hemen, eta gerora
baita organoa ere. Aurten zuzendaritza-
ren kargua hartzea proposatu zidaten,
eta oraingoz oso gustura nago.

Erosoa al da kargu berria?
Oreka bilatzea zaila da, lankideengana
zuzendari bezala zuzentzen naizelako.
Aldea dago, baina oraingoz, esperien-
tzia ondo doa. Oso giro polita dago, eta
oso harreman ona dago gure artean.
Gauzak argi esatea gogoko dut, eta niri
ere argi hitz egiten didate. Kultur tekni-
kariarekin eta zinegotziarekin ere ha-
rremana ona dudanez, oso babestuta
sentitzen naiz.

Santa Zezilia eguna berezia al da zure-
tzat?
Bai, musikarien eguna delako. Aurten,
gainera, 70 ikasle atera ditugu kalera
lehen aldiz. Abestuz eta musika joz ka-
lejira osatu dugu, irakasle guztien lan-
kidetzarekin. Musika eskolatik abiatu
ginen arratsaldeko 18:00etan, eta herri-
guneko hainbat tokitan aritu ginen. Le-
hen aldia da, eta esperientzia oso ona
izan da.

Hutsunea betetzera dator, beraz?
Udal musika eskolan jai genuen, baina
Santa Zezilia egunean kalejira antola-
tzeko proposamena luzatu nuen eta oso
pozik nago denen erantzuna primera-
koa izan baita. Irakasleek lanean jai iza-
nik ere, bertara etortzeko konpromisoa
hartu dute. Horrek asko esan nahi du.

Ikasleentzat ere oso polita da, saio
berean irakasleekin batera aritzeko au-
kera izan baitzuten. Aukera hori ikasle
askorentzat garrantzia handikoa da. 

Logistika aldetik nola egin zenuten?
Entseguak egin genituen, eta jarduera
guztietako ikasleak atera ziren kaleji-
ran. Hori bai, pianoaren ordez, melodi-

karekin ibili ginen kalez kale. Musika
eskolan kalera atera izan gara trikitixa
eta panderoarekin, edota biolinarekin.
Aste honetan, ordea, den denak atera
gara.

Musika eskolak asebetetzen al ditu ikas-
leen eskaerak?
Eskaintza zabala da, baina berezia.
Kantua edo gitarra ez ditugu eskain-
tzen, oraingoz. Eskaerak egin ditugu
udaletxean baina oraingoz ezin izan di-
tugu bi eskaintza horiek bideratu. Gaur
egun eskaintzen denarekin gustura gau-
de.

Zein jardueran duzue ikasle gehien?
Gehienak piano ikasleak dira, eta ondo-
ren trikitia eta pandero ikasleak. Garai
batean, esku soinua zen jaun eta jabe,

Udal musika eskolako irakasleek
Santa Zezilia egunean jai izanik
ere, ospakizunean parte hartzeko
konpromisoa hartu dute. Horrek
asko esan nahi du

Aurten hirurogeita hamar ikasle
aterako ditugu kalera, lehen aldiz.
Abestuz eta musika joz kalejira osa-
tuko dugu, irakasle guztien lanki-
detzarekin

baina hori aldatu egin da. Trikitia nagu-
situ zaio akordeoiari, nabarmen.

Santa Zeziliakoa ikasturte hasierako hel-
buru nagusia al da?
Ez, bereziki. Saiatuko gara ikasturtean
zehar maizago irteten. Asmo berri ho-
riez gain, abenduan musika eskolako
kontzertuak eskainiko ditugu Saroben,
abenduaren 18tik 21era. Ahaztu gabe
abenduaren 16an tuba kontzertua izan-
go dugula, Udal musika eskolako ira-
kasle Izaskun Oconen eskutik.

Andoaingo piano jaialdia urte hasieran
izango da. Hitzordu hori berezia al da urnie-
tarrentzat ere?
Auditorio ederrean kontzertua eskain-
tzeko ezinbesteko aukera da ikasleen-
tzat. Urnietarrok, halere, zortekoak ga-
ra Saroben emanaldiak eskaintzeko au-
kera izaten dugulako. Baldintza profe-
sionaletan aritzen gara etxean, gainera.
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Unean uneko egoerak kudeatzeko ikastaroa Urnietan

Mindfulness ikastaroa 
Pepa Bojoren eskutik

Herri mailako txapelketa antoladu dute abenduaren 16rako.

Urnietako Santa Krutz ehizta-
ri eta arrantzaleen elkarteak
ehiza xehea txakurrarekin
lehiaketa antolatu du, datorren
abenduaren 16rako. Partaide-
ak Adarramendin lehiatuko
dira, goizeko 09:00etan hasi
eta eguerdiko 13:30ak arte.
Lehiaketari amaiera emateko
sari banaketa ekitaldia eta

oparien zozketa egingo dituz-
te Besabin. Parte hartzaileek,
gainera, egun berean Santa
Krutz elkartean afaltzeko
aukera izango dute.

Izen-ematearen prezioa 25
eurokoa da eta interesatuek
abenduaren 10a baino lehen
eman behar dute izena, el-
kartean bertan.

Ikasgela zerbitzua Lekaion
Batxilergoko ikasleen eta
oposaketak prestatzen dituz-
ten pertsonen eskaerak kon-
tuan hartuta, ikasgela zerbi-
tzua zabalik izango da Le-

kaion astelehenetik ostiralera
13:00etik 19:30era. Intsono-
rizazio lanak egin dituzte, eta
wifiaren kalitatea hobetu du-
te.

Urtarrilaren 10etik martxoa-
ren 14ra bitarte eskainiko da
ikastaroa. Klaseak asteazkene-
tan izango dira arratsaldeko
15:00etatik 17:00etara. Dago-
eneko izena Bertan arreta zer-
bitzuan eman daiteke, aben-
duaren 15a azken eguna iza-
nik. “Mindfulness: desde la
consciencia aprender a mane-
jar situaciones en el presente”
du izena Pepa Bojoren taile-
rrak. Arreta eta kontzientzia-
bete moduan uler daiteke
mindfulness delakoa. Jarrera
erreflexibo eta adeitsua da.
Helburua oreka fisiko eta psi-
kikoa lortzea da, eta baita osa-
sun maila hobetzea ere.

Tailerra oso praktikoa izan-
go da. Erlaxazio eta arnasketa
teknikak, luzaketak eta kon-
tzentrazio ariketak egingo dira
oreka emozionala garatzeko
baliabideak landuz. Gainera,
osasun eta oreka emozional
egokia lortzeko baliabideak es-
kuratzeko balioko du tailerrak;

Helburua oreka fisiko eta
psikikoa lortzea da, eta
baita osasun maila hobe-
tzea ere

horretarako oinarria unean
uneko momentua bizitzen
ikastea, eta adimen osasuntsu
eta positiboa izanik.

Oreka fisiko eta psikikoa lortzea du helburu tailerrak, baita osasun maila hobetzea

ere. Pepa Bojo izango da irakaslea.

Ehiza txapelketa Santa Krutz
elkartearen eskutik

Erlaxazio praktiken, gorputz
ariketen eta meditazio ariketen
bitartez, momentuko esperien-
tzian murgilduko da burua la-
saituz, errealitatea den mo-
duan onartuz eta ez epaitzeko
eta interpretatzeko gaitasuna
garatuz. Hori dena osasun ho-
beagoa lortzeko, bete-betean
bizitzeko.

Datorren astean
Aiurrirekin batera.

Harpidedun
izatearen
abantailak

HAUR ALDIZKARIA
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Abenduaren 3a, Euskararen nazioarteko eguna
Lan poltsan sartzeko 
oinarriak argitaratu dituzte

Gazteen gurasoei 
zuzendutako hitzaldia

Beterri-Buruntzako Udalek
(Andoain, Astigarraga, Her-
nani, Lasarte-Oria, Urnieta
eta Usurbil) Enpresa, Ekin-
tzailetza eta Gizarte Enplegu
Erdi-mailako Teknikarien
lanpostua aldi baterako bete-
tzeko deialdia egin dute.

Aurkezteko azken eguna
abenduaren 7a da, eta hauek
dira aurkeztu beharreko do-
kumentuak: NAN, deialdian
eskatutako tituluaren fotoko-
pia, C1 (3. profila) euskara
egiazteagiriaren fotokopia,
desgaitasunen bat duen nor-
baitek %33ko desgaitasuna
edo handiagoa duela aitor-

tzen duen egiaztagiriaren ko-
pia eta eskaera-orria. Infor-
mazio guztia andoain.eus/be-
rriak webgunean dago esku-
ragarri.

Ekonomia eta enpresa
zientzietako, enpresen admi-
nistrazio eta zuzendaritzako,
ingeniaritzako, zuzenbideko,
gizarte graduko, natur zien-
tzietako, gizarte zientzieta-
ko, lan harremanetako edo
soziologia eta politika zien-
tzietako unibertsitate titulu-
duna izatea eskatzen da. Di-
ploma, gradua edo titulu ba-
liokideren bat duela frogatu
beharko du.

Gazteen artean ematen den
alkohol eta droga kontsumoa
guraso batzuren kezka iturri
bihurtu da, eta prebentzioa
areagotzeko beharra agertu
dute. Eskaera horri erantzu-
nez, Andoaingo Gazte Lokalak
“Heziketa lana eta menpeko-
tasuna” izeneko hitzaldi sorta
antolatu du hilabete honetan.
Biak ala biak AGIPAD drogen
abusuaren ikerketa eta pre-
bentziorako Gipuzkoako el-
kartearekin elkarlanean anto-
latu dituzte. Lehenengoa
DBHko ikasleei zuzenduri-
koa izan zen, joan zen azaro-
aren 15ean egin zutena.

Hurrengoa datorren azaro-
aren 29an izango da, DBH
eta Batxillerreko ikasleen gu-
rasoei zuzenduta, Bastero
kulturgunean arratsaldeko
18:30ean hasita. Hitzaldian
drogen erabilera eta menpe-
kotasunaren inguruko irizpi-
deak eskainiko dituzte, eta
gazteei laguntza emateko
nola eragin azalduko dute.
Gaia interes handikoa da ne-

rabezarotik heldutasunera
igarotzen ari diren seme-ala-
ben gurasoentzat. 

AGIPADek hitzaldien ata-
rikoan honakoa adierazi du:
“Menpekotasunak oraindik
ere gure errealitatean egune-
roko kontu dira eta, horren-
bestez, hezitzeko gure egin-
kizun horretan oso aintzat
hartu beharko ditugu; baina,
nola hel diezaiokegu tamai-
na horretako arazoari? Zer
egingo nuke nik nire fami-
lian menpekotasunekin ara-
zoak dauzkagula sumatuko
banu? Azken finean, nola
hurbildu nerabe horrengana
heldutasunerantz hasita
duen bide horretan?”. Ho-
riexek eta gehiago Basteron
aztergai izango dituztenak.

DANOBATGROUP ETA EUSKARA
Enpresa taldeak harreman sare
zabala du eta bezeroekin sarri
ingelesez aritu behar izaten ba-
du ere, bertako langile, horni-
tzaile, bezero, ikastetxe, admi-
nistrazio eta abarrekin euskara
erabiltzeko konpromiso sendoa
du. Horren adierazgarri dira ko-
operatiba guztietan euskararen
erabilera bultzatzeko dituen pla-
nak, lortutako eta lortzeko bide-
an dauden Bikain euskararen

Euskararen nazioarteko eguna-
ren harira, “Euskara aldean,
erabili lanean” izeneko lehiake-
ta jarri du martxan Danobat-
group-ek. Lantegiak dituen he-
rrietako biztanleei zuzendua
dago, eta helburua bere lante-
gietan euskararekiko duten
konpromisoa ezagutzera ema-
tea da. Latz S.Coop enpresa tal-
de horretako kidea da, Ando-
aingo Gudarien hiribidean
egoitza duena.

Lehiaketa irekia da, edozei-
nek parte har dezake. Modu di-
gitalean antolatu dute, eta parte
hartzeko honako internet helbi-
dean sartu behar da: https://in-
fo.danobatgroup.com/euska-
ra/lehiaketa-2017.html. Koope-
ratibari buruzko galdera orokor
batzuk erantzun ondoren Da-
nobatgroup-eko hiztegi tekni-
koan sartu eta hainbat hitzen
ordezkoak aukeratu beharko
dira.

Datorren abenduaren 11
izango da lehiaketan parte har-
tzeko azken eguna. Parte-har-
tzaile guztien artean bi bono
zozketatuko dira. Eta zein da
saria? Bi lagunentzat asteburu
pasa Euskal Herriko nekazaltu-
rismo batean.

“Datorren abenduaren 11
izango da lehiaketan par-
te hartzeko azken eguna

“Heziketa lana eta men-
pekotasuna” hitzaldia
datorren azaroaren
29an izango da Baste-
ron, 18:30ean hasita

Danobatgroup enpresa taldeko kide da Andoaingo Latz S.Coop enpresa. Behean, lehiaketako galderetakoa, webgunean.

AGIPAD drogen abusuaren ikerketa eta prebentziorako Gipuzkoako elkarteare-

kin elkarlanean antolatu dituzte hitzaldiak Andoainen.

kalitate ziurtagiriak… Horrez
gain, konpromiso sendoa du gi-
zartearekin. Hainbat ekimene-
kin elkarlanean ari da enpresa
jardueraren eremu geografikoan
ekonomia soziala sustatzen eta
laguntzen, heziketa eta presta-
kuntza sozio-kooperatiboa eta
profesionala bultzatzen, izaera
soziokulturaleko eta asistentzia-
leko jarduerak bultzatzen eta
sustatzen, eta elkartasuna eta
interkooperazioa bultzatzen, bai
eta ikerketa eta garapena bul-
tzatzen ere, jarduera berriak
zein interes bereziko proiektuak
babesten dituzten ekimenen al-
de eginda. Eta gizartearekiko
konpromiso sendo horretan ko-
katzen da euskararekiko kon-
promisoa ere.

“Euskara aldean, erabili
lanean” lehiaketa
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SANTA ZEZILIA ZIKLOA ANDOAINEN

‘Suite kontzertua’ Udal musika
eskolako Bandaren eskutik

Hiru emanaldi egin dira dagoeneko, aurtengo “Musikaz bizi!” zikloa-
ren baitan. Joan zen astean ekitaldiak aurkeztu zituzten eta bertan herri-
ko musikak bizi duen egoera bikaina nabarmendu zuen Esti Mujika

Kultura zinegotziak:. “Musika osasuntsu dago Andoainen, eta horrela
izan dadila urte askoan!  Herritarrei ekitaldietara hurbiltzeko gonbi-
dapena luzatu nahi  diegu, musikaz goza dezaten”.

Irurtzun, Mujika, Emezabal, Beraza, Setien eta Orbegozo, zikloaren aurkezpen ekitaldian.

Santa Zezilia gogoan, Andoainen musi-
ka zikloa abiatu da. Eta herriko musi-
kagintzari dagokionez, igande honetako
Suite kontzertuak izaera berezia izango
du. Basteron eguerdiko 12:30ean haste-
koa den kontzertua horrela definitu
zuen Mikel Emezabal Bandako zuzenda-
riak: “Musika atal ezberdinen bilkura
da. Normalean oso aukeraketa selekti-
boa, fina, maila handikoa izaten da”.
Kontzertua sinfonikoa izango da, eta
honako lau piezek osatuko dute: Suite
Clasica (Tomas Aragües), Peer Gynt
suite (Edward Grieg), Norfolk dances
suite (Philip Sparke) eta Trentxikitik
barrena (Joxe Mari Oiartzabal).

TRENTXIKITIK BARRENA PIEZA BERRIA,
AURTENGO EMANALDIKO PIZGARRIETAKOA
Andoaingo konposatzailearen piezak
emango dio amaiera emanaldiari. Eme-
zabalek Joxe Mari Oiartzabalen prestuta-
suna nabarmendu zuen: “Kontzertuan
estreinatzeko suite pieza bat sor zezala
proposatu nion Joxe Mariri; hark baietz
erantzun zidan, eta oso gustura ekin
zion lanari. Hiru hilabetera edo, parti-
turak eginak zeuzkan. Lehengo egune-
an gurekin entsaiatu eta oso pozik gera-
tu zen. Abesti berri hori, beraz, igande-
ko kontzertuaren pizgarrietako bat
izango da. Ziur nago kontzertua arras-
katatsua izango dela, musikazaleentzat
erakargarria”.

Umetako bizipenak eta oroitzapenak
izan ditu inspirazio iturri Joxe Mari
Oiartzabalek, Trentxikitik barrena
abestia osatzeko orduan. Bera bezala,

aita ere musikari handia izan zen. Hare-
kin batera Plazaolako bidean makina
bat aldiz ibili zen pasieran, herritik
abiatuta eta Bertxinera bitarte. Une ho-
riek gogoan, enegarren pieza berria es-
treinatuko du sorterrian. Sorkuntza lan
etengabean murgilduta dabil azken ur-
teotan Joxe Mari Oiartzabal.

IGANDEKO EMANALDIAREN AURRETIK,
MUSIKALEAN OSTEGUN HONETAN
Mirari Irurtzun Udal Musika Eskolako
zuzendariak Musikalean egitasmoa
azaldu zuen: “Musika Eskolan sortu
den eskaintza da, eta musika kalera era-
matea du xede. Txiki-txikitatik ikasleek
musikaren ospakizunarekin gozatzea

nahi genuke”. Ostegun honetan, Arra-
tsaldeko 17:30ean hasita, Juanita Al-
kain plazan gitarra eta biolina entzungo
dira. Kale Nagusian, aldiz, perkusioa,
tronpetak, saxofoiak eta klarineteak.
Bastero parean, Kale Nagusian, esku-
soinu taldea. Eta, azkenik, Bastero pla-
zan kantu taldea. 

Juan Saez irakaslea bakarlari modura arituko da Suite klasikoan. Joxe Mari Oiartzabal eta Mikel Emezabal entseguan, Trentxikitik barrena piezaren partitura eskuetan.
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Indarkeria matxistaren
diagnostikoa aurkeztu dute

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna ez
da Andoainen oharkabean igaroko. Ekitaldi ugari antolatu dituzte,
errealitate latz horrekiko kontzientzia hartzen jarraitzeko. Autode-

fentsa ikastaroarekin,  Mikel Otxotorenak maskulinitateaz eskaini-
tako hitzaldiarekin eta ‘Itsaspeko bihotzak’ erakusketarekin hasie-
ra eman diote aurtengo zikloari.
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Sandra Barrenetxea Berdintasun teknikaria eta Ainara Rodriguez zinegotzia astelehen eguerdian eskaini

zuten agerraldian. Emakumeen aurkako indarkeria kasuen diagnostikoaren aurrerapena egin zuten.

Emakumeenganako indarkeriaren aur-
kako nazioarteko egunari lotuta, Ando-
aingo Udalak ekitaldi sorta antolatu du
Andoainen. Bereziena akaso larunbat
honetan iritsiko da, Goikoplazan aitor-
tza ekitaldia egingo baitzaie indarkeria
jasan duten emakumeei. Orohar hartu-
ta, egoera gogor eta zail horri aurre
egin dion emakumea aintzat hartu nahi
dute. Lehenik, ibilbide modukoa egingo
dute Juanita Alkain plazatik Goikopla-
zara. Eta, ondoren, ekitaldia.

Indarkeria matxista ez baita hedabi-
deetan agertzen den gertaera hutsa, An-
doainen bertan urtez urte indarkeria
matxista pairatzen duten emakumeen
kasuak ematen dira.  Eta hain zuzen
ere, Udaleko Emakume eta Gizonen Ber-
dintasun lansailak indarkeria matxistari
buruzko diagnosia eskatu dio Sortzen
kontsultoriari, eta datu horiek ostegun
honetan aletuko dituzte, Basteron, arra-
tsaldeko 18:30ean hasita.

Jone Gurrea adituak aurkeztuko duen
diagnosiaren atarian, Sandra Barrenetxea
Berdintasun teknikariak eta Ainara Rodri-
guez zinegotziak aurrerapen modukoa
eskaini zuten hedabideen aurrean. Au-
rrerapen moduko horretan argi eta garbi
geratzen da indarkeria matxista kasuak
Andoainen ere ematen direla. Bikoteki-
deak edota bikotekide ohiak eragindako
indarkeria kasuak Andoainen oso adie-
razgarriak dira. Bataz beste, 2014tik
2016ra, urteko 20 kasu antzeman dituz-
te. Eraso sexualen kasuan, 2016an bi ka-
su eman ziren. Beraz, ez dugu hedabide
nagusietako lerroburuetara mugatu be-
har. Kasu gehienetan, ezkutuan, gertaera
latzak gertatzen dira herrian bertan.
Diagnostiko horren aurrerapenean in-
darkeria pairatu duten emakumeen adi-
na ere hizpide izan zuten. Indarkeria ka-

su gehienetan 21 eta 50 urte arteko ema-
kumeen artean ematen dira, nagusiki
31-40 urteen artean. 

51 urtetik gorakoen kasuan ia salake-
tarik ez da gertatu, baina horrek ez du
esan nahi indarkeria kasurik ematen ez
denik. Adinean gora doazenak izan ohi
dira salaketa jartzera beldur gehien
adierazten dutenak.

Datu horiekin 100 emakumeekiko in-
darkeria kasuen tasa 1,3koa dela dio
Sortzen kontsultoria enpresak. EAEko
%0,4 tasatik gorago. Datu hori, bere
horretan, nola analizatu behar da? Ba-
tetik, datu kezkagarria da tokiko por-
tzentaiak herrialdearen bataz bestekoa
gainditzen duelako. Baina, bestetik, sa-
laketarako kontzientzia gehiago dagoe-

la adieraz dezake. Txarrenean, ez dago
gaizki. Salaketaren bidean ausardia
gehiago nabaritzen dela ulertu behar
baita.

Kasu gehienetan salaketaren bidea
Ertzaintzaren bidetik abiatu da, eta gu-
txiago dira Gizarte Zerbitzuetatik abia-
tutakoak. Diagnostikoak indarkeria ja-
san dutenekiko erantzun integrala es-
kaintzearen beharra aipatzen du, etor-
kizuneko erronka modura. Eta hortxe
eragile ezberdinek parte hartu beharko
lukete. Besteak beste, Gizarte Zerbi-
tzuak, Ertzaintza, Osakidetza, Udal-
tzaingoa, etab.

ONDORIO EZBERDINAK
Andoaingo Udalari dagokionez, diag-
nostikoan zera aipatzen da: “Berdinta-
sunarekiko konpromiso argia erakusten
du, baina orain arte egitura egonkorrik
ez du erakutsi”. 

Bestalde, diagnostikoan parte hartu
duten emakumeen artean, hainbat on-
dorio atera dituzte. Batetik, Aldundiak
eskaintzen duen arreta psikologikoare-
kiko balorazioa oso positiboa dela. Bai-
ta Andoaingo Udalak martxan duen
Harremonak programarekikoa ere.

Bestalde, inkestan parte hartu duten
pertsona asko kritiko agertu dira urrun-
tze aginduen prozedurarekin, edota sis-
tema judizialarekin. Azken honetan,
bereziki, adin txikiko haurrak tarteko
dauden kasuetan.

Horiexek eta gehiago izango dira os-
tegun honetan Basteron aurkeztuko di-
tuzten datuak.

Hitzaldia: Jone Gurrea. 
Azaroak 23, osteguna. 19:30. Bastero. 

“Indarkeria matxista,  
Andoainen bizi dugun errealitatea”

Bikotekideak edota bikotekide
ohiak eragindako indarkeria
kasuak Andoainen oso adierazga-
rriak dira. Bataz beste, 2014tik
2016ra urteko 20 kasu antzeman
dituzte

Diagnostikoan indarkeria paira-
tu duten emakumeen adina aipa-
tzen da. Indarkeria kasu gehienak
21 eta 50 urte arteko emakumeen
artean ematen dira, nagusiki 31-
40 urteen artean
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AZPIEGITURAK

Ur hoditeria berritzeko 
lanak herrigunean

Astearte arratsaldean Andoaingo Udalak herri bilera deitu zuen Bas-
tero kulturgunean, 2018ko urtarrilean hasita herrigunean egingo dituz-
ten azpiegitura lanen berri emateko. Trafikoari eta oinezkoen pasabi-

deari dagokionez, Kale Nagusia eta inguruak herriaren erdigunean dau-
de eta horrelako lan batek hainbat eragozpen sortuko ditu. Lanen azal-
penak emateko eta zalantzak argitzeko, herritarren aurrean agertu ziren.

Kale Nagusiko tarte honetan egingo dituzte lehen faseko lanak. Juan Bautista Erro kalean abiatuko dira lanak.

UR HODITERIA BERRITZEKO LANAK 2018KO URTARRILEAN ABIATUKO DIRA

LEHEN FASEA BIGARREN FASEA HIRUGARREN FASEA

KALE NAGUSIA
DR. HUITZI KALEA
JUAN BAUTISTA ERRO KALEA

KALE NAGUSIA
AGUSTIN LEITZA KALEA
DR. HUITZI KALEA
PIO BAROJA KALEA

KALE NAGUSIA
LA SALLE ETORBIDEA
AGUSTIN LEITZA KALEA

LEHEN ZATIA BIGARREN ZATIA LEHEN ZATIA BIGARREN ZATIA LEHEN ZATIA BIGARREN ZATIA

KALE NAGUSIA
DR. HUITZI KALEA
J.B.ERRO KALEA

J.B.ERRO KALEA
*Bi zatiak konpontzeko lanak

batera egingo dituzte.

KALE NAGUSIA
AGUSTIN LEITZA KALEA
DR. HUITZI KALEA

PIO BAROJA KALEA KALE NAGUSIA
LA SALLE ETORBIDEA
AGUSTIN LEITZA KALEA

AGUSTIN LEITZA KALEA

Asteartean Andoaingo Udalak deituta-
ko herri bileran hoditeria berritzeko la-
nen inguruko azalpenak ematen aritu
ziren Ana Carrere alkatea, Pedro Rodri-
guez udaltzain burua eta Campezo en-
presako arduradun bat. 

Lehen faseari dagokionean, Doktor
Huitzi eta Juan Bautista Erro kaleetan
trafikoa moztuta egongo da ibilgailuen-
tzat. Eta Juan Bautista Erro kaleko zati
batean errail bakarrean zirkulatu ahal-
ko da, baina baimendutako eta bertako
herritarren kasuan soilik. Trafikoari da-
gokionez, Doktor Huitzi kalera sartze-
ko trafikoa Rikardo Arregitik bideratu-
ko da. Hortik, Agustin Leitza kalera eta
Kale Nagusitik Doktor Huitzira.

Bigarren fasean Kale Nagusia, Agus-
tin Leitza eta Doktor Huitzi arteko bi-

dea moztuta egongo da ibilgailuentzat.
Pio Baroja kalean, berriz, ibilgailuek
normaltasun osoz zirkulatu ahal izango
dute. Trafikoari dagokionez, Juan Bau-
tista Erro kaletik datozenek, Doktor
Huitzitik Rikardo Arregira joan behar-
ko dute. Ondoren, Agustin Leitzara eta
azkenik, La Salle edota Kaletxikira.

Hirugarren fasean ere ibilgailuentza-
ko bidea moztuta egongo da Kale Na-
gusia, La Salle eta Agustin Leitza kale-
en artean. La Salle hiribidetik datozen
autoek Kaletxikitik Ama Kandida hiri-
bidera jaitsi beharko dute, biribilgune-
an buelta eman eta Rikardo Arregitik
igo Agustin Leitza kalera. Hiru fasee-
tako bide-zati bakoitzean oinezkoen-
tzako baimendutako espaloia egongo
da. 

HERRIKO AUTOBUSAREN IBILBIDEA
Pedro Rodriguez udaltzain buruak azal-
dutakoaren arabera, fase guztietan hiru
autobus geltoki galduko dira: Agustin Lei-
tza kalekoa eta Ondarreta Ikastetxearen
parean dauden biak. Rikardo Arregi kale-
tik sartuko da herriko autobusa eta Kale
Berriako erdigunean egongo da aldi bate-
rako geltokia, Karrika kaletik Aranaztegi
aldera joaten dena. Bertan hartu beharko
da herriko autobusa, eta Bazkardotik irten-
go da. Gainontzean, ibilbidea ohikoa izan-
go da. Bueltakoan, berriz, Rikardo Arre-
gitik igoko da autobusa. Eta Pio Baroja
kaleko bidegurutzera iristean, buelta eman
beharko du. Rikardo Arregitik jaitsita, N1
errepidera  aterako da autobusa, Itsasmen-
di karabanetatik sartzeko. Txistokiko pase-
alekutik Kale Berrira joan eta bertan bes-

te geltoki bat egongo da, aurrekoaren
paraleloan. Hortik aurrera ibilbidea ohi-
koa izango da.

HERRITARREN GALDERAK
Bileraren amaieran herritarrek zalantzak
argitzeko tartea izan zuten. Zalantzen
artean hauek izan ziren nagusienak: trafi-
koaren desbideratzea, ur-mozketak, auto-
busaren zerbitzua, oinezkoen pasabideak…

AIERBE PASABIDEA
Bilerara joan ziren herritar batzuk beren
haserrea adierazi zuten Aierbe pasabide-
tik herriko erdigunera joaten den bidea
autoentzako itxi dutelako, oinezkoentza-
ko soilik bideratuz. Hamabost egunetan
500 sinadura bildu dituzte, eta konponbi-
deren bat bilatzea eskatu diote Udalari. 

LANEN HASIERA:
• 2018KO URTARRILA.
IRAUPENA:
• 4 HILABETE.
AURREKONTUA:
• MILIOI BAT EURO.
LANAK:
• SANEAMENDU LANAK.
• UR BELTZAK BIDERATZEA.
• EURI URAK BIDERATZEA.
ENPRESA ERAIKITZAILEA:
• CAMPEZO.
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SUDOKU 5 x 5

HITZ-GEZIDUNAK

GOITIK BEHERA ERANTZUNAK
Goitik eta behetik letra bat gutxiago edo gehiago du asmatu beharrekoak

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1. Gure eskualdeko herria. 2. Nafarroako herria,
Malerrekan. 3. Irun aditzaren izena. 4. Arte, antze. 5.
Gaixo. 6. Zati bi. 7. Edateko. 8. Irrika, nahi bizia. 9. Ate.

Golde
mota

Mendiaren
magala

Lerdeak

Aurrera

Hezur
bat

Narrasti
mota

... egin,
hozka egin

Txorien
presondegi

*
IRUDIAN
Mokoka
erasoa

Galarazpen

Zaratamoko

Txokolate-
aren gai

Emakume
izena

Lasaia,
zabala

Idiaren okel

Hizki
grekoa

Larba

Mea

Dauka

Indioa

Elortzibarko
herrixka

50

Kontso-
nantea

Motots

Modua

Ipar Euskal
Herrian,

Gabon kanta

Burdinola
Lurrin

berozko
bainua

* Bretainia Handiko hiriburua

6 7 8 2

3 4

4 5

2 4 6 3

8 7 1 2

9 3 6 1

9 6

2 7

8 2 5 7

9 x9-ko laukian hutsik dauden gelaxkak bete behar dituzu 1etik 9ra bitarte-
ko zenbakiak idatziz eta kontuan izanik zenbaki bakar bat ere ez dela bi aldiz
azaltzen errenkada eta zutabe berean, ezta dagokion 3 x 3-ko laukian ere

Ezker eskuin eta goitik behera,
zenbaki bakoitzean hitz bera  

aterako zaizu

1
2
3
4
5

1  2  3  4  5

1. Ez kontsonante.
2. Zur luze, lau eta mehea. 
3. Garaierak, goratasunak. 

4. Ala izan, jan.
5. Aintzira
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E
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R
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L

S
A
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N

A
O

L
A

BOKAL
OHOLA
KOTAK
ALATU
LAKUA

159678324
324195768
678423159
217549683
865731492
943862571
792316845
536984217
481257936

Urnieta. Ituren. Irute. Erti. Eri. Erdi.
Edari. Desira. Sarbide.
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ASTEBURUKO EMAITZAK
Senior mutilak
Soraluce 21-23 Urnieta
Senior neskak
Legazpi 12-13 Urnieta
Jubenil neskak
Ordizia 13-26 Urnieta
Jubenil mutilak
Pulpo 29-28 Urnieta
Kadete neskak
Aiala C 19-16 Urnieta
Infantil neskak
Urnieta 17-23 Elgoibar
Urnieta 10-13 Irun B
Infantil mutilak
Ereintza 30-22 Urnieta

URNIETA 29-25 AMENABAR B
Kadeteek jokatzen duten txapelke-
tan, bigarren faseko bigarren nor-
gehiagoka izan zen. Oso partida ego-
kia kadeteentzat. Hasierako minutue-
tatik markagailuan aurretik jarri ziren,
euren nagusitasuna erakutsiz.Joka-
lari guztiak arduratsu aritu ziren, tal-
de modura jokatzen ari direla eraku-
tsiz. 

Urnieta KE eskubaloia

Andoaingo Lasterka Itzuli
ekimenak aurtengo lasterke-
ta iazko berbera izango dela
jakinarazi du: “Ibilbideari bi
itzuli oso emango zaizkio

(4.400 metro) eta hirugarren
itzulian Bihurri haurreskola-
raino joango gara, Zumea
plazan amaitzeko (900 me-
tro).

Urte zaharreko lasterketa

Frontoi eta material egokia Esnaolarentzat Urdaneta txapelketan

Sebastien Martikorena hendaiarra garaitu zuen Zizurkilen

Beñat Telleria, Gabonetako
harrijasotzaile kopan aurrera
Azaroaren 19an jokatu zuten
Gabonetako harrijasotze kopa-
ko kanporaketa, Zizurkilgo In-
txaur pilotalekuan. Beñat Telle-
ria gazte urnietarra lehiatu zen
bertan, eta txapelketan aurrera
egitea lortu zuen, gainera.
Gorka Etxeberria oriotarraren
ordez joandako Sebastien Mar-
tikorena hendaiarra izan zuen
arerio. 

52 ALTXALDI LORTU ZITUEN
Bi minutuko txandatan, 100
kiloko zilindroa, kubikoa eta
borobilari ahalik eta altxaldi
gehien ematea zen erronka. 23
bider jaso zuen Beñatek harri
zilindrikoa, 13 aldiz kubikoa
eta 16 aldiz borobila. Sebas-
tian Martikorenak aldiz, 19 al-
txaldi eman zizkion zilindroa-
ri, 12 kubikoari eta 15 borobi-
lari. Guztira, beraz, 52 altxaldi
lortu zituen Telleriak, eta 46
Martikorenak. Horrenbestez,
erraz lortu zuen Beñat Telle-
riak txapelketan aurrera egi-
tea. Ohikoa den bezala, Luis
Mari aita izan zuen Beñatek la-
guntzaile lanetan. 

Ohikoa den bezala, Luis Mari aita izan zuen Beñatek laguntzaile lanetan.

AIA 13-22 URNIETA
Esnaola-Urkizu
Urdaneta txapelketako finala.
Eñaut Esnaolak UKErentzat
denboraldiko lehen txapela es-
kuratu berri du. Frontoi eta
material egokiak ziren Urkizu-
ren ezaugarrientzat. 

ATZARRI 33-40 URNIETA
Loitegi-Landa
Iparraldeko trinkete txapelke-
ta, final-hamaseirenak. Emai-
tza estua izan zen. Jokorako
pilota motela Loitegiren ezau-
garrientzako, ezin baitzien ohi-
ko mina egin aurkariei. Zazpi-

garren garaipena jarraian, eta
estreinuari begira daude La-
purdiko trinketeetan. 

PALA MOTZA
URNIETA 40-23 OIANGU
Iribar-Millet
3. maila. Lokalen lehen garai-
pena. Geroz eta hobeto molda-
tzen dira elkarrekin.

OIANGU 40-24 URNIETA
Fernandez-Garagorri
2. maila. UKEkoen denboral-
diko partidarik onena.

URNIETA 20-40 USURBIL
Jauregi-Txapartegi
2. maila. Urnietarren porrota
liderren aurka. Faborito gar-
bienak igoerari begira daude.

Urkizue eta Esnaola, argazkian.

AIZKOLARIAK ERE BAI
Zizurkilera hurbildu zirenek,
ikusizun bikoitzaz gozatu ahal
izan zuten. Izan ere, Urrezko
Aizkolarien Txapelketako kan-
poraketa ere jokatu baitzuten
egun berean. Joseba Otaegi eta

Jon Irazu ziren lehian. Lanean
hasi bezain laster aurrea hartu
zuen Otaegik eta estuasun
handirik gabe lortu zuen sail-
kapena. Amaieran, bi minutu-
tuik gorako errenta atera zion
Irazu herrikideari. 

Senior mutilak
Pulpo 30-23 Leizaran
Senior Neskak
Leizaran 21-25  Irauli
Jubenil mutilak
Donibane 26-28 Leizaran
Jubenil neskak
Tolosa 17-21 Leizaran
Kadete Mutilak
Leizaran 34-25 Eibar
Egia 3 31-29 Leizaran Horia

Kadete Neskak
Eibar B 19-27 Leizaran Urdina
Bergara 11-11 Leizaran Horia
Infantil Mutilak
Leizaran Urdina 21-35 Usurbil
Leizaran Horia 15-17 Eibar C
Infantil Neskak 
Leizaran Horia 10-14 Saieko 
Leizaran Horia 15-17 Eibar C
Infantil Neskak 
Leizaran Horia 10-14 Saieko 

Leizaran eskubaloi taldea:
Asteburuko emaitzak

Denboraldiko lehen txapela 
Urnieta KErentzat

ASTEBURUKO PARTIDAK
Senior mutilak
Aloña Mendi-Urnieta
12:00 Oñati. Azaroak 26, igandea
Senior neskak
Urnieta-Ordizia Irurena
19:00 Urnieta. Azaroak 25, lar.
Jubenil mutilak
Urnieta-Elgoibar
17:15 Urnieta. Azaroak 25, lar.
Jubenil neskak
Urnieta-Aiala ZKE
12:30 Urnieta. Azaroak 25, lar.
Kadete mutilak
Aloña Mendi-Urnieta
10:15 Oñati. Azaroak 26, igandea.
Kadete neskak
Alaia B-Urnieta
11:30 Zarautz. Azaroak 25, lar.
Infantil mutilak
Urnieta-Ordizia Orkli
10:45 Urnieta. Azaroak 25, lar.
Infantil neskak
Pulpo EK-Urnieta
11:15 Zarautz. Azaroak 26, ig.
ZuriZuri Legazpi-Urnieta
10:00 Legazpi. Azaroak 25, lar.
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PREFERENTEA, MUTILAK
Allerru 1-0 Euskalduna
Martutene 2-3 Urnieta 
Sailkapena:
1. Deusto 21 puntu
2. Allerru 20 puntu
4. Euskalduna A 16 puntu
9. Urnieta 13 puntu
Asteburuan:
Euskalduna-Trintxerpe. Lar, 19:15.
Urnieta-Mariño. Lar, 18:00.
Lagun Onak-Urnieta SenN. Lar, 15:30.
JUBENILAK, MUTILAK
3. multzoa
Urnieta B 1-1 Kostkas
Euskalduna A 4-0 Trintxerpe 
Sailkapena:
1. Euskalduna A 24 puntu
2. Pasaia 22 puntu
3. Urnieta B 1 puntu
Asteburuan:
Pasaia-Urnieta B. Lar, 17:00.
Kostkas-Euskalduna A. Ig, 16:00.
4. Multzoa
Lengokoak B 2-1 Euskalduna B
Sailkapena:
1. Lengokoak 25 puntu
2. Antigua Luberri 19 puntu
7. Euskalduna B 3 puntu
Asteburuan:
Euskalduna B-S.Tomas B. Lar, 17:15. 
5. Multzoa
Urnieta A [Atseden]
Sailkapena:
1. Urnieta A 24 puntu
2. Ostadar 20 puntu
Asteburuan:
Urnieta A-Axular. Lar, 16:00. 
JUBENILAK, NESKAK
Euskalduna 2-1 Goierri

Sailkapena:
1. Tolosa 27 puntu
2. Añorga 24 puntu
6. Euskalduna 10 puntu
Asteburuan:
Tolosa-Euskalduna. Ig, 12:00.
KADETE, MUTILAK
Ohorezko maila:
Euskalduna 3-1 Hondarribia
Sailkapena:
1. Antiguoko 25 puntu
2. Osadar 24 puntu
8. Euskalduna 17 puntu
Asteburuan:
Euskalduna-Sanse. Lar, 12:30.
6. multzoa
Hernani A 1-1 Urnieta
Sailkapena:
1. Orioko A 30 puntu
2. Zarautz 27 puntu
5. Urnieta 11 puntu
Asteburuan:
Urnieta-Trintxerpe B. Lar, 12:00.
KADETE, NESKAK
6. multzoa
Urnieta 2-3 Zarautz A
Sailkapena:
1. Orioko 23 puntu
2. Zarautz 18 puntu
5. Urnieta 13 puntu
Asteburuan:
Goierri-Urnieta. Lar, 12:45.
ARETO FUTBOLA
Gipuzkoako 1. maila
Euskalduna 4-2 Idiazabal
Sailkapena:
1. The Nest-Hirukide 19 puntu
5. Euskalduna 12 puntu
Asteburuan:
Oiartzun-Euskalduna

AURREKO JARDUNALDIA
Lizeo SenM 56-49 Ganbara
Ganbara KadM 39-30 Aloña
Bergara B InfM 31-28 Ganbara
SAILKAPENA
Kadete maila:
1. Goierri 12 puntu
2. Ganbara 11 puntu
3. Aloña Mendi 11 puntu
4. Andraitz 9 puntu

ASTEBURUKO PARTIDAK
Ganbara SenM-Goierri
19:15 Andoain.
Azaroak 25, larunbata.
Mondragon KadM-Ganbara
17:15 Musakola-Mondragon.
Azaroak 26, igandea.
Easo InfM-Ganbara
18:15 San Ignacio, Donostia.
Azaroak 25, larunbata.

Jubenil mailako Urnieta A taldea.

Futbola: Emaitzak, 
sailkapena eta ordutegiak

Ganbara saski taldea

Willy Alcala izango da elkarteko lehendakari berria

Aldaketa Euskalduna 
mendigoizale taldean

Willy Alcala Euskalduna mendi-
goizale taldeko presidente be-
rria da, joan zen asteazkenean
egindako ez ohiko batzarrean
zuzendaritza talde osoa berri-
tzeko erabakia hartu eta gero.
Hauexek izango ditu alboan,

zuzendaritza taldean: Nerea
Bueno, Arantxa Urola, Fernando
Otamendi eta Aritz Barrado.

Euskalduna mendigoizale tal-
dea urteko aste berezia ospa-
tzen ari da egunotan. Mendiza-
letasuna hizpide duten hainbat

hitzaldi eta ikus-entzunezko es-
kaintzen ari dira egunez egun.
Asteazkenean, elkarteko bazki-
deek urteko batzarra egin zu-
ten. Zuzendaritza Batzordea
berritzea izan zen hartu zuten
erabakirik garrantzitsuena.

Argazkian, zuzendaritza utzi eta hartu dutenak elkarrekin ageri dira, batzarraren ostean. Zutik, ezkerretik hasita: Celes Martinez, Jose

Mari Monge, Juantxo Arregi, Arantxa Urola, Fernando Otamendi eta Nerea Bueno. Makurtuta, Marilis Orts, Joxe Mari Iturrioz, Aritz

Barrado eta Willy Alcala.

Udalatx aldera joateko asmoa zuten asteburu honetan

Bertan behera geratu da
Zanpatuz taldearen irteera
Asteburuari begira eguraldia-
ren aurreikuspenak ez dira ba-
tere onak, eta Udalatx mendia
harritsua izanik, asteburu ho-
netarako antolatuta zegoen ir-
teera bertan behera uztea era-
baki dute. 

Ez da bestelako planik egin-
go, beraz, hilabete honetan.
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Zuzendaria:
Jon Ander Ubeda.
andoain@aiurri.eus
Erredaktoreak:
Xabier Lasa, Joxeba
Lizeaga, Olatz Lasa eta
Jon Unanue.

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

Zorion agurrak, 
merkatu txikia:
diseinua@aiurri.eus
www.aiurri.eus
Lege Gordailua: SS-1078/04.
ISSN: 1698-4870.
Tirada: 6.000 ale.

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

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

Laguntzaileak:

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

Argitaratzailea: Egoitza Orokorra: 
Arantzibia plaza, 4/5-behea.  
20140, Andoain  
Tel.: 943 300 732
Faxa: 943 300 731 
@: andoain@aiurri.eus
Webgunea: www.aiurri.eus

Aiurri eskuragarri: 
Etxez etxeko harpidetza-siste-
ma. Andoainen urte osoko har-
pidetza-saria 36 eurokoa da.
Urnietan, 31 euro.
Ale batzuk eskuragarri kiosko
eta merkatalguneetan.

Agenda
AZAROAREN 23TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.eus

Zinema
Andoain, Bastero
La libreria
Larunbata, 25. 19:30, 22:00.
Igandea, 26. 19:30.
Astel., 27. 19:30, 22:00.
El pequeño vampiro
Larunbata, igandea. 17:00.

Urnieta
La habitacion
12 urtetik gorakoentzat.
Udalak emakumeenganako
indarkeriaren aurkako na-
zioarteko egunaren harira
antolaturiko ekitaldia.
19:00 Sarobe.
Azaroak 24, ostirala.
Handia
Altzoko handiaren bizitzan
oinarrituriko euskal filma.
19:00 Sarobe.
Abenduak 3, igandea.

Zikloa
Andoain, Bastero

Santa Zezilia zikloa
Azaroak 23, osteguna:
Musikalean kalejira. Infor-
mazio gehiago, 6. orrialde-
an.
17:30 Hainbat tokitan.
Azaroak 24, ostirala:
‘Yllana & Primital’ konpai-
nien komedia musikala.
21:30 Auditorioa. 15 euro.
Azaroak 26, igandea:
‘Suite kontzertua”, Udal
musika eskolako bandaren
eskutik. Informazio gehia-
go, 6. orrialdean.
12:30 Bastero.

Ikastaroa
Urnieta
Mindfulness ikastaroa, Pepa
Bojoren eskutik. Informa-
zio gehiago, 4. orrialdean.
Epealdia:
Urtarrilak 10-martxoak 14.
Ordutegia:
Asteazkenero: 15:00-17:00.
Izena emateko epealdia: 
Azaroak 20- abenduak 15.
Izen-ematea: Bertan.

Ospakizuna
Andoain
Andoaingo Gaztetxearen 33.
urteurrena.
14:00 Babarrun jatea.
17:00 Kalejira, Orkestra.
22:30 Kontzertua: Kaotiko,  

The Guilty Brigade.
Azaroak 25, larunbata.

Magia
Urnieta
Txan Magoa: “Inpernutik na-
torren artista bat naiz ni”.
17:30 Sarobe. 3 euro.
Azaroak 26, igandea.

Erakusketa
Andoain, Bastero
“Sourires”, Anne Broitma-
nen eskutik. Irekiera:
19:00 Erakusketa gela.
Azaroak 24, ostirala.

Hitzaldia
Andoain, Bastero
Gazteria lansailak, AGIPA-
Dekin elkarlanean, guraso-
en kezkei erantzuna emate-
ko hitzaldia. Informazio
gehiago, 5. orrialdean
18:30 Bastero.
Azaroak 29, asteazkena.

Musika
Andoain
Benito Lertxundi: 50 urteko
ibilbidea ospatzeko saioa.
21:30 18 euro.
Abenduak 1, ostirala.

Farmaziak
Andoain
Pajares: 
Zumea kalea, 20.
Gauez: Etxebeste (Hernani).

Urnieta
Etxebeste: 
Elkano 9, behea (Hernani). 
Gauez: Etxebeste (Hernani).
Azaroak 25 eta 26.

Zikloa
Andoain

Azaroak 25, emakumeengana-
ko indarkeriaren aurkako na-
zioarteko eguna.

Azaroak 25, larunbata
Indarkeria matxistari aurre
egiten dieten emakumeei ai-
tortza ekitaldia.
Basterotik eta Zumea pla-
zatik Goikoplazara indarke-
ria matxistaren aurkako
ibilbidea.
12:00 Goikoplaza.
‘Beldur Barik’ ekimenaren
bideo-emanaldia. 
17:30 Gazte Lokala.
Andoaingo Gaztetxeak In-
darkeria matxistaren aurka-
ko informazio gunea jarriko
du Gaztetxean bertan.
Egunean zehar.
Azaroak 28, asteartea
‘Volar’ pelikularen emanal-
dia. Bertha Gaztelumendik
zuzendua, Zinemaldian
aurkeztua. Ondoren, bi
protagonistekin solasaldia.
18:30 Bastero.
Abenduak 4, astelehena
Emakunderen autobus ibil-
taria. Informazioa eta eki-
men ezberdinak autobuse-
an bertan.
16:00 Zumea plaza.

Azoka
Urnieta
Eteneta elkartearen eskutik
garagardo azoka, elkartean
bertan. Irekia da, eta bertan
garagardo ezberdinak das-
tatzeko edota garagardotegi
menuaz gozatzeko aukera
dago. Txartelak egun bere-
an salgai, elkartean bertan.
Eteneta elkartea.
Azaroak 25, larunbata.

Plenoak
Andoain, Urnieta
19:00 Urnieta.
Azaroak 28, asteartea.
19:00 Andoain.
Azaroak 30, osteguna.

DATORREN AIURRI ASTEKARIA: ABENDUAK 1, OSTIRALA

ZORION AGURRAK
ZORIONAK

Ekiñe, azaroa-
ren 17an 8 urte.
Zein azkar pasa-
tzen den denbo-
ra printzesa.
Ondo  pasa ,
etxekoak.

ANDOAIN

ZORIONAK

Zorionak Sal-
va! Honez gero
ahaztuta geun-
dela pentsatu-
ko  z enuen
ezta? Jarraitu
jator eta zaindu 

ANDOAIN

ZORIONAK

Azaroaren 25 an
Igorrek 8 urte
beteko ditu. Pri-
meran ospatuko
dugu elkarrekin.
Muxu asko etxe-
koen partetik!

URNIETA

MERKATU TXIKIA
MERKATU TXIKIA # SALMENTA
Ford Focusa salgai, 17 urtekoa. Andoain: 629 068 158.
MERKATU TXIKIA # LANA
Emakumea eskaintzen da adineko persona zaintzeko, esperientziadu-
na. Andoainen bizi da. 687 675 505 (Lula).

ZORION AGURRAK AIURRIN:
diseinua@aiurri.eus  www.aiurri.eus | Whatsappa: 619 163 537. 

Andoaingo Udal egutegia
osatzeko argazki irabazleak

Aniztasunari buruzko
jarduerak Urnietan

Andoaingo Udal egutegiak
arrakasta izan ohi du herri-
kideen artean, azkar batean
agortzen baita. Aurtengoan,
lehenengo aldiz, Andoaingo
Udalak egutegia osatzeko ar-
gazkiak aukeratzeko lehia-
keta antolatu du. Lehiakide-
ek 127 argazki aurkeztu di-
tuzte, eta epaimahaiak ar-
gazki gehienen kalitatea eta
edertasuna azpimarratu du.
Saridunak honako hauek
izan dira: Juanan Lazcano
(Bekoplaza, urtarrila); Gara-
zi Alkain (Kale Nagusia,
otsaila); Manuel Casellas
(Zumea plaza, martxoa);
Roberto Trutxuelo (Iztuitza

dorretxea, apirila); Roberto
Trutxuelo (Santa Krutz ermi-
ta, maiatza); Imanol Fernan-
dez (Correfoc Sanjuanetan,
ekaina); Nerea Hernandez
(Ibaiak, uztaila); Adrian B.
Alonso (San Estebandik,
abuztua); Francisco Javier
Dávila (Sorginen zubia, irai-
la); Ander Morea (Udazken
izpiak, urria); Fernando Gar-
cia (Pentsamenduak, aza-
roa); Garazi Alkain (Eliza ta
gorostia, abendua).

Sari banaketa ekitaldia da-
torren abenduaren 13an
izango da, asteazkenarekin,
19:00etatik aurrera Urigain
kultur etxean. 

Iaz egin bezala, Urnietako Udalak aniz-
tasuna sustatzeko egitasmo ezber-
dinak antolatu ditu.

ZINEMA: La habitación
Sarobe. Azaroak 24, ostirala.
19:00. Sarrera: doan.

ELKARRETARATZEA: 
Emakumeenganako indarkeriaren
aurkako nazioartekoeguna.
San Juan plaza. Azaroak 25.
Ordua: 12:00.

ZINEMA: Handia
Donostiako zinemaldian aurkeztu
zuten euskal filma.
Sarobe. Abenduak 3, igandea.
19:00. Sarrera: doan.

DOKUMENTALA: Nacido en Siria
Sarobe. Abenduak 17, igandea.
19:00. Sarrera: doan.

ANTZERKIA: Ez hango ez hemengo
Sarobe. Abenduak 26, asteartea.
19:00. Sarrera: doan. 
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