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IRUDIMENA HEGAN, ETA GOZATZERA
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Xabier Lasa ANDOAIN
Andoaingo kaldereroen kon-
partsak Juan Bautista Bataia-
tzailearen zahar egoitzan bisi-
taldia egin ostean, Goikoplazan 
kanpalekua ipini zuen. Bertan, 
kaldereroen ohiturarekin lotzen 
den kantugintza berritu zuten, 
eta bi erreginak udaletxeko 
balkoira igo ziren. Mintzaldian 
iragarri zutenez, Andoaingo 
udal hauteskundeetarako hau-
tagaitza aurkeztuko dute, Hun-
garia Askatua Edo Hil alder-
diaren izenpean.

Programa ere aurkeztu zuten, 
irudimenez eta umorez beteri-
ko proposamen sortarekin. Udal 
hauteskundeak irabaziz gero, 
hona Andoainen ezarriko dituen 
zenbait neurri: andoaindarren-
tzat nazionalitate bikoitza (hun-
gariarra eta euskalduna); aire-
portu bat, autobus zerbitzua 
sagardotegietara; egungo garraio 
sarea ezabatu eta Goiburuko 
Exteberen kamioneta jartzea; 
Sanjuanak kentzea eta Santa-
krutzak oinarri hartuta An-

doaingo Aste Nagusia antolatzea, 
Zumeako bi aparkalekuetako 
zuloetatik petrolioa ateratzea... 

Plazan bildu ziren kalderero 
eta herritarrek alderdi horren 
diskurtsoarekin bat egin zuten, 
eta ondoren denak Kale Nagu-
sian behera abiatu ziren, Zuma 

plazaraino kalejira zaratatsua 
eta alaitsua osatuz. Bi egunetan 
kaldereroen zartagi hotsak Gora 
Kaletxiki txarangaren musika-
rekin uztartu zituzten.

Larunbateko ospakizuna amai-
tuta, Andoaingo eragile gehie-
nak inauterian murgildu dira.

Haurrak eta gurasoak Kaldereroetako helduen konpartsan. AIURRI

Familia giroan Joan zen larunbat arratsaldeko Kaldereroen 
konpartsaren kalejiran, gurasoek eta haurrek parte hartu zuten. 
Festarako gogoa ez zitzaien falta izan. Familia giroan gozatzeko 
moduko ospakizuna da.

Ondarreta ikastetxeko ikasle taldea, ostiral arratsaldeko kalejiran. AIURRI

Kalejira koloretsua Ondarreta ikastetxeko haurrentzat 
ezinbesteko hitzordua bilakatu da kaldereroen etorrera, eta ilusio 
handiarekin ospatzen dute. Eguraldia lagun zutela, ostiral 
arratsaldean kalejira koloretsua egin zuten Andoaingo herrigunean.

Ostiral arratsaldeko kalejira Kale Nagusian barrena igaro zenean. AIURRI

Inauterien atarikoa Ondarreta ikastetxeak ostiralean, eta 
Andoaingo konpartsak larunbatean, Andoaingo giroa alaitu zuten. 
Bidelagun izan zuten Gora Kaletxiki txaranga. Joan zen asteburuko 
ekitaldiekin inauteriekiko giroa berotuz joan da.

Mozorroak bata bestearen atzetik

Inauteriari deika
Andoaingo haur eta helduek Hungariako kaldereroen etorreraren usadioa berritu 
dute, beste urte batez. Ostiralean kalderero txikien txanda izan zen. Biharamunean, 
berriz, Andoaingo konpartsa Kaletxikin hasi eta kalez kale ibili zen

Zartagiak mailuarekin jo eta jo ibili ziren Andoaingo kaldereroak. Edurne Murillo, Koro Aizpurua eta Joxe Angel Utielek ez dute 
inoiz hutsik egiten. AIURRI

Unai Ormaetxea eta Ion Beloki, Andoaingo Kaldereroetako erreginak. AIURRI
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Amaia Senperena URNIETA
Estela Cuevas, Marila Sanchez, 
eta Marta Mandayo auzuneko 
talde eragileko kideak dira.
Noiz sortu zenuten Etxeberrieta 
auzo elkartea?
Marila: 2017an sortu genuen 
lehen festa, eta ondoren etorri 
dira auzoko festa guztiak eta 
baita elkartea bera sortzea ere. 
Bizilagun batzuk zerbait anto-
latzeko beharra aipatu zuten eta 
hemen gaude, gutxienez, urtean 
lau jai egun antolatuz.
Inauteriak, adibidez. Zer dela eta?
Estela: Herrian inauterietako 
igandean ekintzarik ez zegoela 
ikusirik, zerbait antolatzeko 
egun polita iruditu zitzaigun. 
Larunbat osoan herritik kon-
partsak ibiliko direnez, igandean 
herrian geratu nahi duenarentzat 
ondo pasatzeko aukera polita 
izan daiteke. 
Auzo bizitza indartzeko asmotan, 
beraz?
Estela: Bai, garrantzitsua da 
auzoan giroa egotea. Bitxia da 
jende asko bizi den auzoa baita,  
baina inoiz ez da ekintzarik 
antolatu.
Nola antolatzen duzue eguna? Nori 
bideratuta dago?
Estela: 11-12 pertsona gaude el-
kartean, baina antolatutako 

ekintzetara nahi duen oro etor 
daiteke.

Marila: Portal bateko edo bes-
teko jendea elkartzen joan gara. 

Lehen, gainera, ez genuen elkar 
ezagutu ere egiten, eta orain 
talde polita osatu dugu. Auzoa-
ri bizitasuna eman nahi diogu. 

Marta: Urnietarrak ospakizu-
nera gerturatzen badira oso 
pozik egongo gara. Elkarteak 
ere ateak zabalik ditu, laguntze-
ra eta ideiak zabaltzera datorren 
edonor esku zabalik hartuko 
dugu.
Zein izango da aurtengo egitaraua?
Estela: 17:30ean hasita, txokola-
te jate solidarioa. Urnietan hau-
rren minbiziaren ikerketaren 
aldeko Super H elkartea dago, 
eta aurtengo txokolate jatea el-
kartasun izaerakoa izatea era-
baki dugu. Txokolatearen truke 
zerbait ordaindu beharko da, 
eta irabazi guztiak Super Hra 
bideratuko ditugu. Ordu horre-
tan, bestalde, maskara tailerra 
egingo dugu. 18:30ean pintxo-
potea eta, aldi berean, mozorroen 
desfilea eta sari banaketa eki-
taldia.
Euriarekin Egape ikastolako jolas-
toki estalian egingo duzue festa.

Marta: Hori da, baina eguraldi 
txarra egiten badu jendeak ez 
du berdin erantzuten. 

Estela: Festa eguna, bide batez, 
auzoko merkataritzari bizitza 
pixka bat emateko sortzen dugu. 
Giroa sortuz gero, jendea auzo-
ko tabernetara gehiago gertu-
ratzen dela antzematen dugu. 
Bizilagunek zer nolako inplikazioa 
izaten dute inauteriekin?
Estela: Oso ona, beti laguntzeko 
prest daude. Familia txiki bat 
osatzen dugula esan genezake.
Nola animatu auzotarrak eta herri-
tarrak inauterira?
Marila: Parte har dezatela, horrek 
gugan ere gauza gehiago anto-
latzeko grina piztuko baitu.

Marta: Beste herrietara joate-
ko egun gehiago daude, eta apro-
betxatu ditzatela herriko eta 
auzoko jaiak. Gainera gertuko 
bizilagunekin erlazionatzeko 
modu polita izan daiteke.

Iaz egin zuten lehen inauteri festa Etxeberri plazan. Aurtengo edizio berria, eguraldi onarekin, plazan egin nahi dute. Euriarekin, Egape ikastolako jolastoki estalian izango da.

Auzo bizitzaren 
alde Urnietan

"INAUTERIAREKIN  
ETA BESTELAKO 
OSPAKIZUNEKIN 
AUZOARI BIZITASUNA 
EMAN NAHI DIOGU"

Etxeberri plazan bizi diren familia guztietan artetik, badira batzuk ekimen betean 
dabiltzanak. Eurei esker auzo bizitza indartzen ari dira. Eta, bide batez, horrelako 
ekimenekin auzoko merkararitzari pizgarriak eskaintzen dizkiote

Etxeberri plazako Marila Sanchez, Estela Cuevas eta Marta Mandayo. AIURRI

Martxoak 2, larunbata
Herrigunea
12:30 Poteoa eta kalejira.
14:30 Herri bazkaria 

frontoian. 
16:00 Taldeen topaketa 

San Juan plazan. 
Bosko Anitzekin 
kalejira, Idiazabal 
kalean barrena.

18:30 Elektrotxaranga.
 
Martxoak 3, igandea
Etxeberri plaza
17:30 Txokolate jate 

solidarioa. 
18:30 Maskara tailerra, 

mozorro lehiaketa 
eta pintxopotea.

Fortnite jokoa. 

Bideojokoak, 
aurtengo gaia
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Xabier Lasa ANDOAIN
Astelehen iluntzean, larunbate-
ko desfile handiaren azken xehe-
tasunak lotzeko bilera egin 
zuten Urigain kultur etxean, 
Esti Mujika kultura zinegotzia, 
Laura Landa eta Edurne Ustaritz 
Udal teknikariekin eta Lanber-
to Otermin udaltzainarekin 
batera. Konpartsako kideek la-
runbaterako umorea ziurtatua 
dagoela adierazi zuten.

Parte hartze datuak oso kon-
tutan hartzekoak dira. Larunbat 
arratsaldeko desfilerako 22 kon-
partsa eta 500 lagun izena eman-
da daude. Hori guztia bideratzeak 
antolaketa lana eskatzen du, 
halabeharrez. Egun handia 
izango da, beraz, larunbatekoa. 
Ez baita ahaztu behar, nor bere 
kasa dozenaka lagun irteten 
dela mozorrotuta. 40. urteurre-
neko inauteriak, eguraldiak 

giroa zapuzten ez badu, pime-
rakoak izango direla aurreiku-
si daiteke.

Larunbateko jai handiaren 
osagarri, ospakizun ugari izan-
go dira Ostegun Gizenean eta 
Ostiral Mehean. Andoaingo 
inauterien 40. urteurrena ospa-
tu beharra dagoelako, bazkari 
herrikoia antolatu dute igande-
rako. Mozorrotzea gogoko due-
nari asteburu polita datorkio.

Kaleberria, 1979ko inauterietan. Hasiera-hasieratik txaranga ezinbestekoa izan da mozorro festan. Musikarien artean hauexek aritu ziren: Joseba Huitzi eta Xabin Mujika bonbo banarekin, Iñaki Eizmendi tronboiarekin 
eta Pako Etura atzean klarinetearekin. Eskuinaldean, zutik eta zuriz mozorrotuta, Luxio Aranburu. Lehen planoan Arnaiz familiakideak: Margarita Velasco, Pako bere semearekin eta Aitor Arnaiz bilobarekin batera. Udal 
Artxiboko hainbat irudi ikusgai ipini ditu Andoaingo Udalak. TRUCHUELO

Ohitura sortu  
eta errotu da
Une gozoa bizi du Andoaingo inauteriak, mozorro desfilearen parte hartze handiari 
errepartzea besterik ez dago: 22 konpartsa izena emanda daude, 500 lagun 
ordezkatuz. Pozik egoteko datua da, inauterien 40. urteurrena iristear denean

Partaideak larunbateko desfilean:
1. Klaap dantza eskola.
2. Ondarreta.
3. Gulum Gele.
4. Kutxipandi.
5. Batukada.
6. Poperoak.
7. Nahaste Borraste.
8. Patxadan.
9. Aho Rita Zapatariak.
10. Kolokaitos.
11. Somos la hostia.
12. M.G.
13. Adabebu.
14. Army-Men.
15. Zumbalokura.
16. Pelotok.
17. Los Joxe´s.
18. Los Lupercales.
19. Barrigada.
20. Andoaingo animaliak.
21. IEUP!
22. Gibson taldea.

22 konpartsa eta 500 partaide 
inauterien 40. urteurrenean

Mozorro desfilea, 1979an, Zumea 
kaletik Larramendi kalera. 
argazkian Garbiñe eta Amaia Agirre 
ahizpak. TRUCHUELO
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Otsailak 28, osteguna
Ostegun gizena
15:00  Mozorro festa ikastetxee-

tan. 3-7 urte artekoak ikas-
tetxean. 8-12 urte artekoak 
Bastero plazan elkartuko 
dira.

15:15 Ikasleen kalejira herrian 
barrena, Goikoplazaraino.

16:15 Pregoia eta txupinazoa 
Udaletxeko balkoitik. Dan-
tza saioa, Gora Kaletxiki 
txarangak eta dultzaine-
roek lagunduta.

17:15-20:00 Beldurraren etxea 
Gazte Lokalean.

17:30 Maskara lehiaketaren sari 
banaketa ekitaldia Urigai-
nen.

18:00-19:30 Maskara erakusketa 
Urigainen.

18:30  Olagain txistulari taldea-
ren kalejira Goikoplazatik 
abiatuta.

19:00 Pintxo pote musikala Ola-
gain taldeko txistulariek, 
Alberto Agirre Abesbatzak, 
kantu kalejirak eta Udal 
musika eskolako abesbatza 
eta instrumentu joleak 
alaituta. Ibilbidea: Bastero 
plaza, Kale Nagusia eta 
Zumea plaza.

Martxoak 1, ostirala
17:30 Mozorro festa Gazte Loka-

lean. Mozorrotuta joatea 
ezinbestekoa da, hurbildu 
nahi duen gaztearentzat.

18:00 Udal musika eskolaren 
Inauterietako kontzertua 
Basteron: "Dar-dar" ipuin 
musikatua.

18:00-19:30 Maskara erakusketa 
Urigainen.

Martxoak 2, larunbata
10:30-13:30 / 18:00-20:00 Maskara 

erakusketa Urigainen.
11:30 Buruhandi eta erraldoien 

konpartsa. Ibilbidea: An-
brosia Olabide, Kale Na-
gusia, Zumea kalea eta 
Zumea Plaza.

12:00 Mozorroak nahiz konpar-
tsak, kalez kale.

12:00-13:15 Soinuak musika es-
kolako ikasleen kalejira.

17:00 Konpartsa eta mozorro 
desfilea. Ibilbidea: Txitibar 
plazatik Goikoplazaraino.

23:00-03:00 Gazte Jai disko festa 
Nafarroa plazan.

Martxoak 3, igandea
12:00 Mozorroak nahiz konpar-

tsak, kalez kale.
14:00 Inauterietako herri bazka-

ria Goikoplazan.
16:45 Rockalean! Kontzertu ibil-

taria, Goikoplazan hasita.
Martxoak 4, astelehena
18:00-19:30 Maskara erakusketa 

Urigainen.

Hemeroteka 
Aiurri astekaria / 2014.02.28

Maria Luisa Etxeberriak lehen 
inauteri haietako 
antolakuntzaren xehetasunak 
ondo oroitzen ditu: “Urtarrilean 
edo jakin genuen Inauteriak libre 
zirela ospatzeko; otsailaren 
hasieran egokitzen ziren, eta 
egia esan, herrian oso denbora 
justua eduki genuen ezer 
prestatzeko. Gaia, 
kaldereroetako ijitoak izan ziren. 
Jantzitegia Donostiako Angelita 
dendan maileguan hartu 
genuen; karroza Etxabe 
baserritik ekarri eta hura 
gidatzen Benttaberri ibili zen. 
Karroza bakailao, txorixo eta 
gainerakoekin apaindu, eta 
halaxe atera ginen kalera!”.

Jende mordoa atera zen 
desfilean, otsailaren 4an burutu 
zena; “Oso oroitzapen politak 
gordetzen ditut. Gure karrozaren 
inguruan gazteak zein helduak 
bildu ginen. Jaia ospatzeko 
bakarka kalera atera ziren 
herritar askok ere bat egin zuten 
gurekin”. 

Ibilbideak bazuen alderik, 
egungoarekin alderatuta: 
“Kaletxikin barrena Bazkardotik 
igaro eta Kale Nagusia 
zeharkatu zuen. Desfilea 
Goikoplazan amaitu zen, eta 
hantxe, sukaldetxoa eta sua 

prestatu, otordu ederra egin 
genuen!”.  Hurrengo urteetan 
zabaltzen joan zen karrozen 
ohitura. “Euskaldunak, 
behintzat, Ameriketako indioak 
eta brasildarrak hartu zituen 
gaitzat hurrengo bi urteetan. 
Tere Otaegik gidatu zituen 
antolaketa lanak, eta zorrotz 
prestatu ziren karrozak”. 

Benttaberri
Andoaindar askori, irribarretxoa 
irteteaz batera, oroitzapen bat 
edo beste ere etorriko zaio 
gogora argazkiko protagonista 
ikusi eta berehala. Juan Bautista 
Aldasoro zen bere izena, eta 71 
urte zituen garai hartan. 
Bazkardo auzoko Benta Berri 
etxean bizi zen. Herri guztiek 
izan ohi dituzte antzeko 
pertsonak, euren presentziagatik 
eta sinpatiagatik gazteei zein 
helduei gertu-gertukoak egiten 
zaizkienak. Bada, Benttaberri 
eta bere astoak Andoaingo irudi 
bilakatu ziren hainbat 
hamarkadatan. 

Noiznahi suma zitekeen 
kalean gora eta kalean behera, 
tipi-tapa tipi-tapa, bere asto eta 
gurdiarekin. Garraiolaria zen, 
eta baserri giroko zein kaleko 
familiek eskatuta, haien 
zerbitzura aritzen zen, altzairuak 
eta era guztietako generoa alde 
batetik bestera eramanez. “Haur 
ginela, Benttaberri  zen gure 
jostailua. Baserrietan sagardoa 
egiten zen, eta berak kupel 
txikiak garraiatzen zituen. 
Umeak gurdi gainean jarri, eta 
harekin ibiltzen ginen. Ez dut 
ukatuko, bidean, sagardoari 
zurrutadatxoren bat egiten ez 
genionik!”.  Umoretsua eta 
jendartekoa zen Juan Bautista, 
eta ez zuen bi aldiz pentsatu 
beharrik izan, Euskaldunako 
kideek proposatu ziotenean 
karrozan parte har zezan. “Bera 
izan zen lehenbizikoa 
mozorrotzen. Zapi bat buruan 
zuela etorri zen, eta geuk 
txapela jarri genion gainetik. 
Soinean zeraman tokarekin, 
egoki ibili zen. Hurrengo urtean 
ere, ikusi egin behar zen indioz 
jantzita! Hirugarrenean traktorea 
eramatea erabaki zuen. Egia 
esanda, gure karrozak 
ikusgarritasunean irabazi zuen, 
baina baita galdu ere 
herrikoitasun eta 
benetakotasunean!”.

Euskalduna taldearen karroza, 1979ko edizio hartan, hainbat andoaindar ageri dira. Tartean, Lurdes Azkue, Bakartxo 
Iguaran, Maria Luisa Etxeberria, Tere Otaegi, Andoni Etxeberria, Pablo Irulegi, Inmakulada Lasarte, Ibon Otegi eta 
Jazinto Sanchez. Guztien aurretik, Juan Bautista Aldasoro Benttaberri eta bere astoa. Kale Nagusian behera doaz. 
Erretratua Eduardo Arreyseigorrek atera zuen.

Euskalduna taldearen karroza, 1979ko inauterietan

Soinuak musika eskolako kalejira, iaz. AIURRI

Aurtengo jaien bereizgarria. UDALA

Ostegunetik igandera, 
ospakizun ugari Andoainen
Igandean inauterien 40. urteurreneko bazkaria egingo 
dute Goikoplazan, 14:00tan hasita

1979KO 
OTSAILAREN 4AN 
EGIN ZEN  
MOZORRO DESFILEA 
ANDOAINEN
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Hizkuntza 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza

2017

Amaia Senperena ANDOAIN
Sekretua da ala aurreratu al 
daiteke aurtengo inauterietarako 
mozorroa? mozorroen gaia, 
konpartsa.
Kristina: 80ko hamarkadako 
diskoteka garaia biziberrituko 
dugu. Dizdira askorekin eta 
ileordeekin.
Akademia da zuena, eta jakin 
dugunez gurasoak ere dantzan 
jarriko dituzue.
Kristina: Bai, etxean ibiltzen 
omen dira entseatzen.
Leire: Badira dantzatzera 
ateratzen diren gurasoak, eta 
beste batzuk inguruan ibiliko 
dira. 
Zenbat izango zaretela 
aurreikusten duzue?
Kristina: 90 lagun inguru. 4 
eta 15 urte bitarteko 
gaztetxoak gehienak eta, nola 
ez, animatu diren gurasoak.
Noiz aterako zarete dantza 
egitera? 
Kristina: Arratsaldeko 
desfilean aterako gara, 
Txitibar plazan hasita. 
Zenbat denbora eman duzue 
konpartsa antolatzen?
Kristina: Abenduan hasi 
ginen mozorroaren inguruan 
pentsatzen. Ondoren musika, 
koreografia eta gainerakoak 
lantzen hasi ginen.
Leire: Koreografia grabatu, 
akademian irakatsi eta etxean 
entseatu eta ikas dezaten 
bideoa partekatzen dugu. 

Horrez gain, karroza egiteko 
denbora behar izaten dugu. 
Ideien sorkuntzan umeek 
laguntzen al dute?
Leire: Ez, hori gure lana 
izaten da. Umeekin batez ere 
akademian entseatzen dugu. 
Eta, horrez gain, bi entsegu 
orokor egiten ditugu.
Kristina: Ondarreta 
ikastetxeko jolastoki estalian 
egin ditugu entsegu 
orokorrak, gurekin dantzan 
aterako diren ikasleak 
konpartsaren mugimendura 
ohitzen joan daitezen. 

Nola erakarriko zenituzkete 
andoaindarrak mozorroen 
desfilera?
Kristina: Oso polita dela 
adieraziz. Gu izango gara, 
gainera, lehenak ateratzen. 
Arratsaldeko 17:00etarako 
prest egon daitezela.

Cristina eta Leire Andreu Klaap akademiako kideak. AIURRI

"80ko hamarkadako diskoteka 
garaia biziberrituko dugu"
CRISTINA ETA LEIRE ANDREU ANDOAINGO KLAAP AKADEMIAKO KIDEAK

ANDOAINGO INAUTERIETAKO PROTAGONISTA: KONPARTSA
Inauteriak sarean

Argazki-bildumak

Bideo-sortak

Hitzorduak eta albisteak

"KONPARTSA 
LAROGEITA HAMAR 
LAGUNEKOA DA; HAUR, 
GAZTE ETA GURASOEZ 
OSATUTA DAGO"



ANDOAINGO INAUTERIETAKO PROTAGONISTA: TABERNA
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Andoaingo 
inauterizaleen 
gogoa eta 
ekimena

Ostegunean inauteria ikasleek 
eta adinekoek ospatuko dute 
inauteria. Ostiralean, 
gaztetxoek. Eta larunbatean 
eta igandean, denek. Egun 
handia larunbatekoa izango 
da. Desfilean, esaterako, 22 
konpartsa eta 500 pertsona 
izena emanda daude. Zorionak 
inauteri parte hartzaileetan 
murgildu diren guztiei.

AIURRI

GORA ETA BEHERA

HAU ERE BADUGU!

Egunak dira inauteriko 
apaindurak ipini dizkiotela 
Anbrosia Olabideko 
eraikinari.

Erakusleiho bat baino gehiago 
mozorro festarako prest dago, 
eta hainbat taberna prestaketa 
lanetan dabiltza.

Udal eraikinak 
inauteriekin bat

Merkatariak inauteri 
giroan murgilduta

Amaia Senperena ANDOAIN
Nolakoa izango da larunbateko 
inauteri festa Irunberrin?
Iaz, lehen aldiz, bazkaria 
antolatu genuen. Orduan ez 
genuen mozorro berezirik edo 
gairik ipini. Aurten, ordea,  
hondartzako 'chiringuitoa' 
proposatu dugu. Tabernan 
bertan bazkalduko dugu, eta 
ahal den neurrian etortzen 
direnak gai horren inguruan 
mozorrotzea nahiko genuke.

Iazkoa proba modukoa izan 
zen. Koadrilek, normalean, 
Irunberri elkartean egiten 
dute bazkaria, eta iaz guztion 
artean egitea egoki iruditu 
zitzaigun. Aitzakia ona da 
bertara etorri, bazkaldu eta 
ondo pasatzeko. Jendea hasi 
da larunbaterako izena 
ematen, beraz gustura gaude. 
Noiz arte dago izena emateko 
epea zabalik?
Hilaren 28ra arte aukera 
egongo da, eta asko jota 50 
lagunentzako tokia izango da. 
14:00ak aldera hasiko gara 
bazkaria eskaintzen. 
Gonbidapena irekia da.

Zertaz uste duzu mozorrotuko 
dela jendea?
Batzuk marrazoz mozorrotuko 
dira, beste batzuk sorosle 
moduan..., gehienak hondartza 
giroko mozorroekin 
hurbilduko direla uste dut. 

Bazkariaz gain zein beste otordu 
eskainiko duzue?
Ostiralean eta larunbatetan 
afariak eskaini ohi ditugu, eta 
inauterietan ohitura horri ere 
eutsiko diogu. Hori bai, 
inauteri giroan.

Ekitaldi berezirik antolatuko al 
duzue?
Bai, arratsaldez eta gauez 
musika ipiniko dugu. Laket 
taldeko lagunak emanaldia 
eskaintzera hurbilduko dira.
Horrek jendea gerturatzera 
lagunduko al du?
Jaietan txoznak eta antzekoak 
izaten dira, baina inauterietan 
horren beharra sentitzen 
genuenez, zuzeneko musika 
eskaintzea ondo legokeela 
iruditu zitzaigun. 
Larunbata egun indartsua izango 
da, beraz.
Bai, guretzat egun nagusia 
larunbata izango da. Eta 
espero dugu herrikideak hona 
hurbiltzea.
Eta nola animatu herritarrak parte 
hartzera?
Guk gure aldetik egun osoko 
festa antolatu dugu, eta 
andoaindarrak gurekin bat 
egitera gonbidatu nahi ditugu. 
Goizetik giro paregabea 
egongo da, familian eta herri 
giroan egite baitugu festa.
Ederki pasako dugu, denon 
artean festa polita eginez.Euken Villasante eta Iñaki Erro, Irunberri tabernako kideak. AIURRI

"Larunbatean festa polita 
egingo dugu, denon artean"
EUKEN VILLASANTE IRUNBERRI TABERNAKO KIDEA

"JAIETAN EZ BEZALA, 
INAUTERIETAN 
EKITALDIAK 
ANTOLATZEKO 
BEHARRA IKUSI DUGU"



Erredakzioa ANDOAIN
Bost ardatz ditu datorren mar-
txoaren 8rako deitu duten greba 
feministak, alor eta giza talde 
ezberdinak gogoan hartuz. Na-
gusiki, hiru alorretan eragin 
nahi dute: zaintzan, enpleguan 
eta kontsumoan. Eta, bereziki, 
bi gizatalde gogoan hartu nahi 
dituzte: pentsiodunak eta ikas-
leak. Deitzaileek egun hauetan 
Andoainen zabaldu duten es-
kuorrian aipatzen dutenez, za-
palkuntza ezberdinei aurre egin  
nahi diete: "Greba feministak 
bizitzako esparru guztiei aurre 
egingo die: Indarkeriari, pare-
kidetasun ezari, prekaritateari, 

sexualitate eredu hegemonikoei, 
lanaren sexuaren araberako 
banaketari, kontsumo ereduari, 
familia patriarkalari, jakintzen 
hierarkizazioari, arrazakeriari, 
edertasun kanonari eta zapal-
kuntza guztiei".

Eskuorriarekin batera, osaga-
rri modura, afitxa banatu dute. 
Eta bertan 'Zein da gizonen pa-
pera greba feministan?' galdera-
ri erantzuna ematen saiatzen 
dira: "Gizona bazara zaintza 
lanez arduratzea da lehentasuna, 
eta ez mobilizazioetan parte 
hartzea. Greba feminista babes-
ten ari bazara, zure lekua etxe-
ko eta zaintza lanetan dago".

Greba 
morearen 
prestaketa
Sentsibilizazio lanean murgilduta dabiltza Andoaingo 
Asanblada Feministako kideak. Grebari loturiko 
egitaraua dagoeneko prest dute
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Andoaingo Asanblada Feminista taldeko ordezkariak azken asteburuetan informazioa zabaltzeko postuak ipini dituzte. AIURRI

Martxoak 7, osteguna:
19:00 Pintxopote musikala, 

Goiko plazatik Zumea 
plazara.

Grebarako deialdia luzatu, 
informazioa banatu eta txapak 
salduko dituzte.

Martxoak 8, ostirala:
09:00 Kotxe karabana 

Makaldegitik.
11:30 Manifestazioa 

Goikoplazatik.
14:30 'Emakumeon* bazkari 

autogestionatua' Juanita 
Alkain plazan. Mahaiak eta aulkiak ipiniko dira. Baina 
janaria eta edaria norberaren esku. Bazkalostean mikro 
irekia: musika, olerkiak, monologoak…

19:00 Manifestazioa Donostian, "Heteropatriarkatu kapitalistari 
planto! Bizitzak erdigunera!" lemapean. Andoaindik trenez 
joateko ordutegia: 18:18 eta 18:32.

Hitzordu nagusiak greba egunean



Jon Ander Ubeda ANDOAIN
Udal aurrekontu proposamena-
ren aurkezpenean, datu eta zen-
baki ugari aurkeztu zituen Ana 
Carrere alkateak. 22.850.729 
eurokoa, "aurrekontuetako egon-
kortasun legea eta gastu araua" 
betetzen dela ziurtatu zuen. 
Gastuen alorrean, ohikoez gain, 
Arrate pilotalekuko obra ordain-
tzeko 600.000 euro aurreikusi 
dituzte. Udal etxebizitzak ego-
kitzeko, bestalde, 50.000 euro 
bideratuko dituztela iragarri 
zuten.

Sarrerei dagokionez, Gipuz-
koako Foru Funtsatik 600.000 
euro gehiago jasoko dituztela 
aurreratu zuen.

Datu orokorrak aipatu ondoren, 
eztabaida politikoari hasiera 
eman zioten. Jon Zulueta (EH 
Bildu), Maider Lainez (PSE-EE) 
eta Marijose Izagirre (EAJ-PNV) 
ordezkariak izan ziren luze eta 
zabal eztabaidan aritu zirenak. 
Zuluetak lortutako adostasuna 
nabarmendu zuen, eta Lainezek 
eta Izagirrek, bakoitzak bere 
aldetik, gobernu taldeak propo-
saturiko edukiekin eta moduekin 
kritiko hitz egin zuten. Luzea 
eta katramilatsua izan zen otsai-
laren 21eko eztabaida, iluntzeko 
19:00tan hasi eta 21:00ak aldera 
amaitu zena.

Politikagintza hauteskunde 
giroan murgilduta, alderdi ba-
koitza bere tokia aldarrikatzen 
ahalegindu zen. Argudio ia guz-
tiak aurkariarekiko kritikaren 
gainean eraiki ziren, elkarren 
artean haserre zeuden itxura 
eskainiz. Plenoa zuzenean ikus-
tera hurbildu ziren La Salle Be-
rrozpe ikastetxeko ikasleek ez 
zuten batere inpresio ona har-
tuko. Lastima, azken denbora 
luzean alderdi guztietako ordez-
kariak lan batzorde eta agerral-
di publiko gehienetan giro onean 
aritu baitira.

Otsailaren 21eko Udal batzarraldia streaming bidez jarraitzeko aukera izan zen,  
Andoaingo Udalak Youtuben duen kanalaren bitartez. Zuzeneko emisioa igarota, 
pleno osoa bideoan ikusgai dago (www.youtube.com/AndoaingoUdala). AIURRI

Aurrekontuari onarpena 
ika-mika luzearen ostean
Udal agintaldiko azken aurrekontuari onarpena eman zioten otsaileko plenoan. Luze 
jo zuen, eta oso eztabaidatsua izan zen. Aurreikusitakoaren bidetik, aurrekontuak  
EH Bildu, Ganemos, Irabazi eta zinegotzi ez atxikiaren babesarekin aurrera atera ziren

Ordezkaritza duten alderdi 
politiko guztiek Matilde 
Arribillagaren aldeko mozioa 
onartu zuten. Mozio berean 
urruntze politika aldarazteko 
eskaera luzatzen zen. 
PSE-EEk aldeko botoa 
azaldu zuen, ETAren jarduna 
eta Andoainen gatazka 
politikoak eragindako hilketa 
guztiaz gaitzetsiz.

Biharamunean, mozioa 
aurkeztu zutenek poza 
agertu zuten: “Plenoak 
hartutako erabakiak asko 
poztu gaitu, Matildek 
presoen alde egin zuen lana 
modu batez aitortzen 
duelako. Poztu gaitu, batez 
ere, Andoainen, ezin ikusien 
gainetik, aniztasunetik, 
sufrimenduaren gaiarekin 
urratsak egin daitezkeela 
berriro agerian geratu 
delako”.

Aho batez 
onartu zen 
mozioa
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Olatz Lasa ANDOAIN
"Jainko berriak (des)eraikiz" 
izena eman diote bigarren dis-
koari. Fitxaketa berria dute 
taldean, gainera, Ane Chaparro 
baxu-jotzaile zizurkildarra. Ho-
rrez gain, estilo nahiz erritmo 
aldetik berrikuntzekin datoz. 
Nola definituko zenukete bigarren 
diskoa?
Aimar Urruzuno: Nahiko zintzoa 
esango nuke. Urte gorabeheratsua 
eduki dugu bikoteekin, lagune-
kin, lanarekin… Lehenengo 
diskoarekin alderatuz gero ba-
dago ezberdintasuna, bai estiloan 
eta baita erritmoan ere. Autoe-
koiztua denez, ordu asko sartu 
behar izan dugu. Abuztuan hasi 
eta urtarrilean amaitu genuen. 
Neketsua izan da prozesua.
Gustura geratu al zarete lortutako 
emaitzarekin?
Ruben Rekene: Badaude gauza-
txo batzuk, baina orokorrean 
baietz esango nuke.

Aimar Urruzuno: Diskoa gra-
batzen denerako oso atzean ge-
ratzen da lehen abestia. Prozesua 

amaitzerako jada bestelako 
proiektuak ditugu buruan.
Ane, taldean sartu berria zara...
Ane Chaparro: Bai, eta hasie-
ratik oso konexio ona lortu dugu 
elkarren artean. Urria hasieran 
batu nintzen taldera. Pausu 
garrantzitsuak ematen ari ziren 
orduan, diskoaren azken uki-
tuak. Jauzia eman du taldeak, 
beste norabide batean goaz. 
Indar eta gogo askorekin gaude, 
proiektu ezberdinak egiteko 
gogotsu. 

Gure kontzertuak ikustera 
etorri direnek adierazi digutenez, 
zuzenean diskoan baino itxura 
hobea dute abestiek. Jendea gu 
entzutera animatu nahi ditut.
Interneten Dukkha idatzi eta ter-
mino ezkorrak ageri dira, hala nola 
desilusioa, atsekabea, sufrimendua...
Ruben Rekene: Guztiak negati-
boak.

Aimar Urruzuno: Budismoan 
aipatzen denez, mundu fisikoan 
guztiak zama suposatzen digu. 
Hobekuntza bide horretan yoga 
edota meditazioa daude.

Zeukin bat datorren adiera al da?
Aimar Urruzuno: Ikusita biga-
rren diskoa egitea zenbait kos-
ta zaigun ez nuke baztertuko 
[kar, kar, kar].
Diskoaren azaleko irudia zuek egi-
na al da?
Ruben Rekene: Nik egin dut. 
Betidanik gustuko izan dut di-
seinuaren mundua. Lehenengo 
diskoa eta gero, bigarrena zer-
bait artistikoa izatea nahi ge-
nuen. 

Aimar Urruzuno: Diskoaren 
izena “Jainko berriak (des)erai-
kiz" da, eta diskan ez da aurki-
tzen izenburu hori daraman 
abestirik. Labur esanda, pertso-
naren eraikuntza zein puntuta-
raino den erreala eta zenbate-
raino erabakitzen duen norbe-
rak... esanahi horien inguruan 
hausnarketa sortzea izan da 
gure helburua. 
Non eskainiko dituzue kontzertuak?
Aimar Urruzuno: Martxoaren 
22an Aizarnazabalgo gaztetxean, 
eta apirilaren 6an Bergarako 
Gaztetxean.

Aimar Urruzuno, Ane Chaparro eta Ruben Rekene Dukkha musika taldeko kideak. AIURRI

Bigarren diskoa kaleratu 
dute andoaindarrek

DUKKHA TALDEA ANDOAINGO MUSIKA TALDEA
Gaztea Maketa Lehiaketan aurkeztu dituzte bigarren diskako hiru kantu. 
Martxoaren 13tik 20ra botoa emateko aukera izango da
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ENEKO URDANGARIN

UDALA

ENEKO URDANGARIN

Udal musika eskolako abesbatza

Andoaingo ordezkaritza Saharan

Andoaingo Udal musika eskolako helduen abesbatza Mallorca aldean ibili 
zen, aurreko asteburuan. Fundació Vicenç Ferreren alde, Orfeó Ramon 
Llull de Palma orfeoiarekin batera emanaldia eskaini zuten. Ez da 
egonaldiko saio bakarra izan, Dracheko leizezuloan emanaldi berezia 
eskaini baitzuten. Aiurri.eus gunean bideoa ikusgai dago.

Andoaingo Udalak emakumeen elkarteen UNMS Nazioarteko Kongresuan 
parte hartzeko gonbitea jaso zuen, otsailaren 23tik 25era Saharako 
kanpalekuetan antolatu zutena. Andoaindik lau ordezkari bidaltzea erabaki 
zuen Udalak: Udaleko Berdintasun teknikaria eta Zuena, Hurria-Sahara eta 
Andoaingo Asanblada Feministako ordezkari bana. Argazkia Sahara aldera  
abiatu aurrekoa da.



Erredakzioa ANDOAIN
Bost urte dira Errigora ekimena 
abian jarri zenetik. Nafar he-
goaldeko uzta eskutik eskura 
Euskal Herri osora zabaltzen 
hasi ziren, orduan. Geroztik, 
lortu dituzten emaitzak ikusga-
rriak dira: Auzolanaren bitartez 
240.000 litro olio eta 700.000 on-
tzi kontserba baino gehiago 
merkaturatu dituzte. Iaz, esate-
rako, kanpaina 6.500 sukaldeta-
ra iritsi zen. Abenduko kanpai-
na ospetsuaren ostean, datozen 
egunetan udaberriko eskaintza 
berriari ekingo diote. Halaxe 
aurreratu dute Errigora ekime-
neko kideek, ohar bidez: “Mar-
txoaren 7tik 22ra Nafar hegola-
deko uzta eskutik eskura kan-
painaren edizio berri bat abia-
tuko dugu, 5 urte maite duguna 
elikatzen lelopean. Nafarroa 
hegoaldeko oliba-olio birjina 
estra, kontserba-sortak eta arro-
za eskainiko ditugu, euskaraz 
etiketatuta eta, auzolanari esker, 
norbere herrian olio-errotan edo 
kontserberan eskaini ohi duen 
berean”.

Elikagaiak bertakoak dira, eta 
kalitate handikoak. Besteak 
beste, oliba-olio birjina estra, 
pikillo piperrak, zainzuri zuriak, 
orburuak, barazki-menestra, 
potxak, tomate frijitua, barazki-
kremak eta arroza.

Ekimen honek onura handia 
eskaini dio Nafarroa hegoalde-
ko komunitateari. Ezin hobeto 
definituta dago auzolana, euren 
hitzei erreparatuta: “Ekoizle, 
kontsumitzaile, euskaltzale, he-
rrigintzako kide... Batzuen gri-
nak besteenak izan daitezen, 
bost urte daramatzagu desber-
dinen arteko harremanak josten 
eta euskal lurraldeen arteko 
harremanak elikatzen".

Kanpaina osoa auzolanean 
egiten da, merkatu harremanak 
aldaraziz: “Gure sukaldeetara 
urruneko produktuak ekarri eta 

gure produktuak urruneko su-
kaldeetara eraman ordez, bost 
urte daramagu tokiko produktuak 
bertan merkaturatzen. Gure 
txikitasunean, ekonomiaren 
bertokiratzea sustatuz".

Xehetasun guztiak errigora.
eus webgunean aurki daitezke.

Auzolana da Errigora ekimenaren ardatzetakoa. ERRIGORA

Tokiko ekonomia, jakiak 
eta euskara bat eginda
Nafarroako hegoaldeko jakiak erosiz, bertako ekonomia eta euskalgintza hauspotzen 
dihardu Errigora ekimenak. Eguberrien atariko kanpaina arrakastatsuaren ondoren, 
datorren astean egitasmo berria abiaraziko dute

Euskaraz 
ikasteak  
saria dakar
Eskualdeko sei udalak, 
autoeskolekin lankidetzan, B1 
gidabaimenaren atal teorikoa 
euskaraz ikasi eta azterketa ere 
euskaraz egiteko egitasmoa 
sustatzen ari dira. Parte hartu duten 
urnietarren artean 400 euroko sari 
bat zozketatu dute, eta irabazlea 
Xuban Peñagarikano izan da.

URNIETAKO UDALA
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ELIKAGAIAK 
EROSTEKO KANPAINA 
BERRIA MARTXOAREN 
7AN HASI ETA 22RA 
BITARTE LUZATUKO DA



Iker Dorronsoro Euskalduna futbol taldeko entrenatzailea. AIURRI

Euskaldunak puntu berria lortu 
zuen, igoerara gerturatzeko
 FUTBOLA  Liga amaitzeko 8 jardunaldiren faltan lider 
sendoa da, bigarrenari 10 puntuko aldea ateraz

Erredakzioa ANDOAIN
Asteburu honetan inauteria os-
patuko da herri gehienetan. Hori 
dela eta, partidarik ez da joka-
tuko. Futbola alde batera utzi 
eta atseden hartzeko garaia da. 
Andoaingo futbolari eta futbol-
zale bat baino gehiago, ordea, 
martxoko bigarren asteburua 
noiz iritsiko zain izango da. Eus-

kalduna taldeak orduantxe ekin-
go baitio azken txanpari. Zortzi 
partida falta dira, eta igoera 
gertu dute. Hamar puntuko aban-
taila dute, atzetik datorren Tou-
ring taldeari ateratzen diotena. 
Erregulartasunari eutsiz gero, 
martxoaren amaieran edo api-
rileko lehen asteburuan iritsi 
liteke saria: Igoera.

Asteburuan soilik bi partida: 
Biak Urnietan, larunbat goizean

Final aurrekoa 
jokatu behar
 PILOTA  Julen Loitegik eta Eñaut 
Esnaolak finalera zuzeneko 
sailkapena lortzeko aukera galdu 
zuten, Behar Zana taldearen aurka 
galdu eta gero (36-40). Ligako 
azken partidan jaso zuten lehen 
porrota. Finalera iristeko aukera 
berria dute, finalaurrekoan Usurbil 
taldearen aurka jokatu eta 
irabaztea lortzen badute.

UKE
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Komunitatea 
Euskalduna MT

"Aste Santu honetan Portugal 
ezagutzeko aukera izango dugu. 
Belmonte herrira joango gara 
hain zuzen, Estrelako mendize-
rratik gertu, ingurua bertatik 
bertara ezagutzeko aukera izan-
go dugu mendi irteera ezberdi-
netan.
Estrelako mendizerra Portuga-
leko mendigune menditsuena 
da. Sistema Zentralaren jarrai-
pena da eta Gatako mendilerroa-
ren mendebaldean dago. Men-
dilerro honetako punturik go-
rena La Torre (1993 m.) gailurra 
litzake hain zuzen, bertan eski 
estazio bat dago. Hemendik abia-
tzen dira ibilaldi interesgarrie-
nak, hauek ezagutzeko aukera 
izango dugu elurrak eta baldin-
tza meteorologikoak eragozten 
ez badigute behintzat. Hala iza-
nez gero, kontratatu ditugun 
gidariek beste aukera batzuk 
dituzte aurreikusita, Torre men-
ditik abiatzen diren ibilbideak 
bezain interesgarriak".

Izen-ematea
Martxoaren 7an, 20:30ean ireki-
ko da epea. 19:30an zenbakiak 
banatuko dituzte.

Urnietako  
lehen taldearen 
berdinketa baliotsua

Euskalduna 
mendigoizale 
taldearekin Portugalera

Estrela mendilerroa. WIKIPEDIA

Jubenil mailako Beñat Errazkin senior mailako bigarren taldearekin aritu zen. UKE

KARTELDEGIA: ESKUBALOIA

ESKUBALOIA
SENIOR MAILA
GIPUZKOA 1. MAILA

Legazpi-Urnieta 27-27

SAILKAPENA
1 Munttarpe  26 puntu
2 Urnieta  21 puntu
3 Eibar  21 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA
12:00 Urnieta-Pulpo / Lar, 2

GIPUZKOA 2. MAILA | 1. TALDEA
Urnieta-Aloña Mendi 26-28

SAILKAPENA
1 Saioeko  24 puntu
2 Tolosa  20 puntu
3 Aloña Mendi  19 puntu
4 Urnieta  18 puntu

GIPUZKOA 2. MAILA | 2. TALDEA
Leizaran-Bergara 29-17

SAILKAPENA
1 Leizaran  29 puntu
2 Urola  29 puntu
3 Hondarribia  17 puntu

SENIOR MAILA, NESKAK
EMAITZA

Leizaran-Munttarpe 14-27

JUBENIL MAILA, NESKAK
UDABERRI TORNEOA

Leizaran-Urnieta 16-13

SAILKAPENA
1 Elgoibar  8 puntu
2 Leizaran  8 puntu
3 Eibar  4 puntu
4 Urnieta  4 puntu

JUBENIL MAILA, MUTILAK
UDABERRI TORNEOA

Amenabar-Urnieta 25-28

SAILKAPENA
1 Egia  6 puntu
3 Urnieta  6 puntu

JUBENIL MAILA, MUTILAK
GIPUZKOA TROFEOA

Ereintza-Leizaran 29-36

SAILKAPENA
1 Hettich  6 puntu
2 Egibide  4 puntu
3 Bidasoa-Irun  4 puntu
4 Leizaran  2 puntu

KADETE MAILA, NESKAK
EUSKADIKO KADETE LIGA

Errotaberri-Urnieta 28-23

SAILKAPENA
1 Errotaberri  8 puntu
2 San Adrian  8 puntu
3 Aiala  8 puntu
4 Urnieta  2 puntu
5 Berango  2 puntu
6 Usurbil  2 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA
10:15 Urnieta-Usurbil / Lar, 2

KADETE MAILA, MUTILAK
GIPUZKOA TROFEOA

Urnieta-Urola 35-24

SAILKAPENA
1 Urola  6 puntu
2 Egia  4 puntu
3 Urnieta  4 puntu

UDABERRI TORNEOA
Ereintza-Leizaran 22-22

SAILKAPENA
1 Amenabar D  7 puntu
2 Leizaran  6 puntu
3 Ereintza  6 puntu
4 Amenabar A  6 puntu

KADETE MAILA, NESKAK
GIPUZKOA TROFEOA

Aiala-Leizaran Urdina 15-24

SAILKAPENA
1 Leizaran urdina  6 puntu
2 Pulpo  6 puntu
3 Eibar  2 puntu

 ESKUBALOIA  Senior mailako 
lehen taldeak Legazpiren aurka  
balio handiko puntua eskuratu 
zuen (27-27). Galdutzat zegoen 
partida berdintzea lortu eta sail-
kapenean 2. postura igo dira. 



Andoaingo Txirrindulari Eskolako kadeteak. ANDOAINGO

Kadete mailakoek asteburuan 
ekingo diote denboraldi berriari
 TXIRRINDULARITZA  Alebin eta infantil mailakoak 
Itsasondon aritu ziren aurreko asteburuan

Erredakzioa ANDOAIN
Kadete mailako talde polita osa-
tu du aurten Andoaingo Txi-
rrindulari Eskolak. Larunbat 
honetan, goizeko 11:00tan hasi-
ta, Beasainen ekingo diote den-
boraldi berriari.

Hauexek dira denboraldi berria 
hasiko duten txirrindulariak: 
Peru Alkain, Iker Atxaga Ga-

larza, Iker Atxaga Robles, Iker 
Balbas, Ibai Vela, Unai Galarza, 
Ibai Omeñaka, Ekain Mitxelena 
eta Mikel Goikoetxea. Zuzenda-
riak, denera, lau izango dira: 
Peio Manterola, Koldo Velasco, 
Xabier Perez eta Jon Goikoetxea.

Alebin eta infantil mailakoak 
Itsasondon aritu ziren BTT las-
terketan, aurreko asteburuan.

Urnieta KE taldeko Xabier Garagorri eta Jaime Juanmartiñena. UKE

Merezitako garaipena 
txapelketako azken jardunaldian
 PILOTA  Euskal Herriko gomazko paleta motzeko 
txapelketan Urnieta KEk Adurtza B taldea garaitu zuen
Erredakzioa URNIETA
Txapelketako azken partidan 
garaipen argia eskuratu zuten 
urnietarrek (19-40). Gasteizkoen 
gaztetasunaren aurrean urnie-
tarren esperientzia nagusitu 

zen. Garaipen garrantzitsua, 
klubak parte hartu duen lauko-
tea zoriontzeko baliatu duena. 
Hots, Borja Fernandez, Javier 
Millet, Jaime Juanmartiñena 
eta Xabier Garagorri.

Futbol talde gehienek 
atsedenaldia izango dute
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 ARETO FUTBOLA  Ostiral honetan, 
Lasarte-Orian, lidergotza berres-
teko aukera berria izango dute.

EMAITZA
Lauburu-Euskalduna 2-0

SAILKAPENA
1 Euskalduna  42 puntu
2 Orixe  42 puntu
3 Jaixki  41 puntu
12 CD Aldaz  18 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA
20:50 CD Aldaz-Euskalduna / Ost, 1

 SASKIBALOIA  Martxoaren 9ko 
asteburuan partida bakarra jo-
katuko da Allurralden, infantil 
txikiena.

EMAITZAK
Ganbara Junior-Zats 36-56
Ganbara Kad-Eibar 24-68
Ganbara Inf H.-Peñaflorida 50-34
Oiarso-Ganbara Inf T. 18-44

SAILKAPENA JUNIOR MAILA
1 Bergara-Soraluze  9 puntu
2 Zast  9 puntu
3 At. San Sebastian  8 puntu
5 Ordizia  7 puntu
8 Ganbara  6 puntu
11 Añorga  4 puntu

Euskaldunak 
lidergotzari sendo 
eusten dio

Saskibaloi taldeek ez 
dute asteburu honetan 
partidarik izango

FUTBOLA

PREFERENTE MAILA

EMAITZA
Mundarro-Euskalduna 0-0
Santo Tomas-Urnieta 1-1

SAILKAPENA
1 Euskalduna  56 puntu
2 Touring  46 puntu
3 Mundarro  44 puntu
4 Baskonia  43 puntu
5 Billabona  37 puntu
12 Urnieta  21 puntu
13 Gure Txokoa  19 puntu

ERREGIONAL MAILA

1. FASEA. AZKEN JARDUNALDIA
Euskalduna-Kostkas 1-2

AZKEN SAILKAPENA
1 Axular  49 puntu
2 Kostkas  48 puntu
3 Usurbil  46 puntu
8 Baskonia   24 puntu
9 Euskalduna   21 puntu

GORENGO MAILA, NESKAK

IGOERA FASEA

EMAITZA
Añorga-Urnieta 1-2

SAILKAPENA
1 Intxaurdi  6 puntu
2 Aloña Mendi  6 puntu
3 Urnieta  6 puntu
4 Hondarribia  3 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA
11:00 Urnieta-Hernani / Lar, 2

KOPA

EMAITZA
Allerru-Euskalduna 2-3

SAILKAPENA
1 Euskalduna  6 puntu
2 S.Tomas  6 puntu
3 Intxurre  3 puntu
4 Trinterpe  3 puntu

JUBENIL MAILA, OHOREZKOA

EMAITZA
Euskalduna-Bergara 1-1

SAILKAPENA
1 Mondragon  47 puntu
2 Billabona  46 puntu
11 Euskalduna  27 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA
10:00 Mondragon-Euskalduna / Lar, 2

JUBENIL MAILA, KOPA

EMAITZAK
Usurbil-Urnieta 0-1
Euskalduna-Mundarro 2-4

SAILKAPENA
1 Usurbil  13 puntu
2 Urnieta  11 puntu
3 Mundarro  9 puntu
7 Euskalduna  2 puntu

KADETE MAILA, OHOREZKOA

EMAITZA
Mundarro-Euskalduna 4-3

SAILKAPENA
1 Antiguoko  54 puntu
2 Martutene  46 puntu
15 Euskalduna  11 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA
17:45 Euskalduna-Hernani / Ost, 1

KADETE MAILA, NESKAK

KOPA
Luberri-Euskalduna 0-7
Urnieta-Mundarro 0-1

SAILKAPENA
1 Mundarro  15 puntu
5 Euskalduna  9 puntu
7 Urnieta  0 puntu

KADETE MAILA, MUTILAK

KOPA, 5. MULTZOA. EMAITZA
Herrera B-Urnieta A 0-2

KOPA, 7. MULTZOA. EMAITZA
Idiazabal A-Euskalduna 5-1

Urnieta KE, kadete mailako neskak. AIURRI

KARTELDEGIA: FUTBOLA

ARETO FUTBOLA  Txapelketako 
7. jardunaldian lau talde aurrea 
hartzen ari dira.

EMAITZAK
La Almazara-Pausoka 6-4
Brew & Roll-C.Antonio 0-3
Academia G.F.-Batzokia 7-2
Rayo Andoain-Irunberri 1-12
Lanbroa-Ekhia 8-2
Keler-DAD Kutxa 4-3
Ganbara Bi-Ganbara 4-3

SAILKAPENA
1 Keler 18
2 Carpinteria Antonio 16
3 Ekhia 15
4 DAD KUTXA 15
5 Aker Beltz 12
6 Ganbara bi 12
7 Irunberri 12
8 Lanbroa 11
9 Academia G.F. 7
10 La Almazara 7

Martxoaren 9an eta 
10ean berrekingo 
diote txapelketari



OSTEGUNA 28
ANDOAIN Inauteriak
Ostegun Gizena Andoainen.
15:15, Ikasleen kalejira Basteron.
16:15, Pregoia udaletxean.
17:15, Beldurraren etxea Gazte 

Lokalean.
17:30, Maskara lehiaketaren sari 

banaketa Urigainen.
18:30, Txistulariak Goikoplazatik.
19:00, Pintxo pote musikala 

Bastero plazatik.

URNIETA Plenoa
Udalaren ez-ohiko osoko bilkura.
19:00, Udaletxea.

OSTIRALA 1
ANDOAIN Inauteriak
Inauterien segidako ekitaldiak.
17:30, Mozorro festa Gazte 

Lokalean.
18:00, "Dar-dar" ipuin musikatua 

Basteron.

URNIETA Diaporama 
"Amsterdam", Arantxa Corbelle.
18:30, Lekaio.

LARUNBATA 2
URNIETA Inauteriak
12:30, Poteoa eta kalejira.
14:30, Herri bazkaria frontoian.
16:00, Topaketa San Juan plazan, 

Bosko Anitz txarangarekin.
18:30, Elektrotxaranga.

ANDOAIN Inauteriak
Egun handia inauterietan.
12:00 Mozorroak nahiz 
konpartsak, kalez kale.
12:00-13:15 Soinuak musika 
eskolako ikasleen kalejira.
17:00 Konpartsa eta mozorro 
desfilea, Txitibar plazan hasita.
23:00 Disko festa Nafarroa plazan.

IGANDEA 3
ANDOAIN Inauteriak
Egun handia inauterietan.
12:00 Mozorroen desfilea.
14:00 Herri bazkaria Goikoplazan.
16:45 Rockalean! kalejira.

URNIETA Inauteriak
Etxeberri plazan ospakizunak.
17:30, Txokolate jate-solidarioa.
18:30, Maskara tailerra, mozorro 

lehiaketa eta pintxo-potea.

ASTEAZKENA 6
ANDOAIN Martxoak 8
"El orden divino" film emanaldia eta 
eztabaida.
18:00, Bastero.

OSTEGUNA 7
ANDOAIN Martxoak 8
Txapa tailerra.
17:30, Gazte Lokala.

ANDOAIN Greba deialdia
Grebarako deialdia luzatu eta 
informazioa banatuko dute.
19:00, Pintxopote musikala.

OSTIRALA 8
ANDOAIN Greba orokorra
Ekimen ezberdinak iragarri dituzte.
09:00, Kotxe karabana 

Makaldegitik.

11:30, Manifestazioa 
Goikoplazatik.

14:30 Bazkaria Juanita Alkain 
plazan. Bazkalostean mikro 
irekia: musika, olerkiak, 
monologoak…

19:00 Manifestazioa Donostian. 
Andoaindik trenez joateko 
ordutegia: 18:18 eta 18:32.

LARUNBATA 9
ANDOAIN Martxoak 8
"Pausoz pauso" martxa-kalejira eta 
omenaldi ekitaldia. Hainbat 
emakumeri aitortza egingo diete.
12:00, Goikoplaza.

URNIETA Dantza
"Biz hitza" ikuskizuna. Xabier Payak 
idatzia eta Edu Muruamendiarazen 
zuzendaritzapean. Sarrerak salgai 
martxoaren 4tik aurrera.
19:00, Sarobe

IGANDEA 10
URNIETA Dantza
Telmo Esnalek zuzendutako filma 
eskainiko dute.
19:00, Sarobe. 4 euro.

Iazko erakusketaren irekiera ekitaldia. AIURRI

ANDOAIN Herria herri bilakatu zuten Andoaingo emakumeak
2018an abiatutako egitasmoaren bigarren erakusketa abiatzear da. Emakumeek 
egindako lan eskerga, irudi bidez.
Irekiera ekitaldia: martxoak 7, osteguna. 19:00, Bastero.
Erakusketa zabalik: Apirilaren 6ra arte. Ohiko ordutegia.

EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEARTEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

Manuel Larramendi ikerketa 
sariaren edizio berria 
Maiatzaren 15era bitartean 
aurkez litezke egitasmoak III. 
Manuel Karramendi ikerketa 
sarian parte hartzeko. Aurkezten 
diren egitasmoen artean bat 
hautatuko du epaimahaiak eta 
hari esleituko zaio 6.000 euroko 
diru-kopurua, bere ikerlana buru 
dezan epe jakin batean. Deialdia 
arautuko duten oinarriak argitara 
eman dira. Helburua historia, 
hizkuntzalaritza, filologia, 
etnografia, zuzenbidea, zientzia 
politikoak eta gisako beste 
jakintza gaietan ikerketa egin 
eta ikerlan horiek euskaraz 
argitaratzeko diru-laguntza 
ematea da. Ez da, beraz, soilik 
historialari edo filologoei 
zuzentzen zaien deialdia, 
jakintza-adar horietan ikerketa 
euskaraz egin eta zabalkundea 
behar bezala egiteko gaitasunik 
duen ikerlari ororentzat 
egindakoa baizik. 
Ikertuko diren gaien aukera bi 
ataletan banatzen da:
1. Norbetak hauta eta 

epaimahaiari aurkez diezaion 
ikerkizuna, betiere 
Larramendik berak landuriko 
jakintza-adarren bati 
dagokiona, edo edukiz 
bateragarriei, eta zabalkunde 
eta irakurzaletasun irizpideei 
erantzungo diena. 

2. Deialdian zerrendatzen diren 
gai jakinetako bati buruzko 
egitasmoa.

Egitasmoak unibertsitateko 
irakasleek eta Larramendi 
Bazkuneko kultura adituek 
osaturiko epaimahaiak aztertuko 
ditu eta ekainaren 15erako 
ebatziko du nork irabazi duen III. 

deialdiko saria. Sarituak 
urtebeteko epea izango du 
ikerlana osatu eta aurkezteko, 
hots, 2020ko ekainaren 
30erako.

Oinarriak oso-osorik 
interneten aurki daitezke 
(https://labur.eus/iPT3R), PDF 
formatuan.

Perurena eta Altonaga aurreko 
edizioetan saritutakoen artean

2011. urtean deitu zuen 
aurrenekoz Larramendi 
Bazkunak ikerketa saria eta, 
ordukoan, Patziku Perurena 
idazle goizuetarrak irabazi zuen, 
Leitzalarreko eta aldirietako 
unaiei eta behi eta zezen kontuei 
buruzko ikerketarekin, iaz argia 
ikusi zuena Leitzalarreko unaiak 
izenburupean. 2017. urtean 
bigarren deialdia egin zuen. 
Bigarren deialdi hori Bakarne 
Altonaga Begoña historialari 
getxotarrak irabazi zuen, euskal 
dantzen historia eta genero 
ikuspegia aztergai hartuta 
(XVIII-XIX. mendeak). Bigarren 
deialdi honetan akzesita ere 
eman zitzaion Deustuko 
Unibertsitateko irakasle talde 
batek aurkezturiko ikergaiari: 
Euskal subjektu 
kontraesankorra: Larramendiren 
diskurtsoa gaurkotasunetik. Gai 
hori izan da, han zuzen ere, 
Luzia Alberro, Josu Bijuesca eta 
Jose Antonio Marinek osaturiko 
taldeak ikertu duena.

Bakarne Altonagaren ikerlana 
aurten argitaratuko du 
Larramendi Bazkunak bere 
Saiakera bilduman, eta 
Deustuko Unibertsitateko 
taldearena 2020ko udaberrian.

HITZORDUAK DEIALDIA
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ZORION AGURRAK GUARDIAKO FARMAZIAK

ANDOAIN 

Larunbata 2 eta igandea 3
ANSA: Ondarreta, 8.
943 591 302. Andoain.

URNIETA

Larunbata 2 eta igandea 3
URRUTIA-MARTIN: Florida auzoa.
943 557 738. Hernani.
GAUEZ, BI HERRIETAN: ALDABE. 
943 336 022. Hernani.

ANDOAIN
Enaitz
Otsailaren 27an 3 
urtetxo bete 
zenituen. Muxu 
izugarri bat 
etxekoen partetik!

URNIETA
Urko Perez
Zorionak Urko! 
Otsailaren 27an 6 
urte bete zenituen. 
Muxu handi bat. 
Etxekoak.

ESKELAK JARTZEKO: 943 300 732
edo publizitatea@aiurri.eus

 Hileta egunean eskela Aiurri.eus-en + Oroigarria edo Esker ona Aiurri astekarian eta 
Aiurri.eus-en: 160 €  + BEZ  /   
Aiurriko harpidedunentzako 90 € + BEZ  /

 Eskela mota guztiak Aiurri astekarian + Aiurri.eus-en: 140 € + BEZ  /  
Aiurriko harpidedunentzako 90 € + BEZ

Eskelak 
Aiurrin:
90 euro

www.aiurri.eus   
webgunea
"Zorion agurrak" atalean, fitxa osa 
ezazu. Urtebetetze egunera bitarte,  
ikusgai izango da webgunean.  
Ez dadila tamaina handiko  
argazkia izan. Tamaina  
editatzerik ezean, erabili ezazu posta 
elektronikoa.

diseinua@aiurri.eus 
Mezua eta argazkia bidali, herria 
zehaztuz.
Arantzibia 4-5, behea. Andoain
943 300 732.
Whatsappez: 
619 16 35 37
Mezua eta argazkia bidali Aiurriko 
posta elektronikora herria zehaztuz.

Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. Oso erraza da, eta dohainik:

Urte askotarako!
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TELEFONO ZENBAKIAK

URNIETA

Bertan: 943 008 000.
Udaltzaingoa: 092 / 943 008 000.
Ertzaintza: 943 538 840.
Osasun zentroa: 943 006 680.

ANDOAIN 

Ataria: 943 300 830.
Udaltzaingoa: 943 300 819.
Gizarte Zerbitzuak: 943 304 343.
Osasun zentroa: 943 006 670.

AIURRI

Funky dantza koreografiarekin lehen saria lortu 
dute Lasarte-Oriako Sasodance jaialdian
Eneko Martija, Luke Txopeitia, Sara Sozaya eta Oihane 
Ulanga Bakartxo Arabaolazaren dantza eskolako lau 
ikasleek Lasarte-Oriako Sasoeta auzoan ospatu zen 
Sasodance lehiaketan lehen saria irabazi dute. Funky 
dantza estiloan aritu ziren, eta eurek asmatutako 

koreografia jendaurrean eskaini zuten. Joan den 
astean eskolan utzi nahi izan zuten saria, eskolari 
esker ona adieraziz. Argazkian lau dantzariak ageri 
dira, Bakartxo Arabaolaza eskola zuzendariarekin eta 
Aritz Cobos irakaslearekin batera.



PEFC ziurtagiria
Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es

AZKENA

Txakur jabeen, animalien eta 
herritarren arteko elkarbizitza 
hobetzeko asmoz, Andoaingo 
Udalak sentsibilizazio 
kanpaina abiatu du. Eskualde 
mailako ekimena da, 
Astigarraga eta Lasarte-Oriako 
Udalak ere kanpaina berean 
murgildu baitira. Hasiera 
batean, auzoz auzoko 
berdegune zein lur eremuetan, 
lurrean jaso gabe utzitako 
gorotzen seinalizazioa egin 
dute, banderatxo gorria ipiniz. 
Hezitzaile bat ibiliko da, 
gainera, informazioa zabalduz. 
Andoainen kanpaina 
martxoaren 8ra arte luzatuko 
da.  Udalak txakur-jabe guztiei 
eredugarri aritzeko deia luzatu 
die, “herritar guztion 
elkarbizitza hobetzearen alde”.

Duela egun batzuk, Ura 
agentziak Laborde edo 
Olaberria zentralaren eremuko 
konportak ireki zituen, bertan 
pilatutako lokatza urak 
eraman dezan. Ondorioz, 
Leitzaran ibaian behera ura 
lokaztuta dator. Egoerak, 
ustekabean, ibaian gora 
kalteak eragin ditu. Hainbat 
arrain hilik agertu dira.

Sentsibilizazio 
kanpaina

Ura lokaztuta dator 
Leitzaran aldetik

Seinalizazioa Andoainen. AIURRI

Nabaria da ur kontrastea. AIURRI

Amaia Senperena URNIETA
Amsterdam 'ekarriko' duzu Urnie-
tara, ostiral honetan. Nolakoa izan 
zen bidaia?
Lagunekin egin nuen. Usteka-
bean, gidari euskalduna egoki-
tu zitzaigun eta haren bitartez 
paraje esanguratsuenak ezagu-
tu genituen: Bertako bizitza, 
bizikletan ibiltzeko dagoen ohi-
tura... Asko gustatu zitzaigun, 
eta jendea ere zoragarria da.

Coffee Shop delakoak eta Ros-
se Buurt edo Red Light bezala 
ezaguna den auzo gorria ikus-
teko kuriositatea genuen, bes-
talde. 
Eta nola animatu zinen Diaporama 
lehiaketan parte hartzera?
Ezagun baten aurkezpena ikus-
tera joan nintzen iaz, eta aur-
tengo edizioa martxan zegoela 
ikusi nuenean izena ematea 

erabaki nuen. Aurretik aurkez-
tu diren bidaiak handiak dira, 
denbora asko etxetik kanpo egin 
behar izaten den bidaia gares-
tiagoa. Nire bidaia edonork egin 
dezakeen bidaia dela, esango 
nuke.
Zure bidaiak beste bidaiekiko zer 
egiten du ezberdin?
Beste bidaien aldean, Europara 
bidaiatzea eskuragarria da. Bi-
daiatzea gustuko duen eta bidaia 
egiteko ikaragarrizko aurrekon-
turik ez duen edonorentzat bi-
deratua. Aurreztu ezkero, edo-
nork egin dezakeen bidaia dela 
esango nuke.
Jendea bidaiatzera animatu nahi 
duzu, beraz
Bai, guztiz. Kultura baita, eta 
kanpora atera eta beste herrie-
tako gauzak ikustea oso aberas-
garria baita. Nire aukeren ba-

rruan gertuagoko bidaia egin 
badezaket ez dut hiru hilabete 
Vietnamera edo munduaren 
beste puntara joan behar. Leku 
berriak ikustea eta ezagutzea 
da nire helburua. 

Anekdotarik bai gogoan?
Auzo Gorrikoa txundigarria 
izan zen. Ez dakit anekdota bat 
den baina harrigarria izan zen 
niretzat. Gidarekin joan ginen. 
Horretara ohituta daude, oso 
normala dela beraientzat eta 
lezio bat eman zigutela ere esan 
dezaket.
Zure bidaiaren aurkezpena ostiral 
honetan da. Nola plazaratuko duzu 
bidaia?
Argazkiekin bideoa sortu eta 
agertzen diren lekuen azalpena 
egingo dut. Gerturatzen den jen-
deak ikusi dezan, bertan erosi-
tako zeramikazko pitxiren bat 
eramango dut ere. Aurkezpena-
ren amaiera aldera, Herbehere-
tako gaztak oso gogoko ditudanez, 
bertaratzen direnei hango gazta 
dastatzeko aukera eskainiko diet. 
Astebururako edo lauzpabost 
eguneko egonaldia egin nahi 
duenarentzat, beharrezko infor-
mazioa eskainiko dut.

Amsterdam hiriko auzo gorria, sex shop industria ikuskizun bilakatu dutenekoa.

Diaporama lehiaketaren azken emanaldia ostiral honetan izango da. Manex Aldayk 
Azore uharteetako ibilerak azaldu eta gero, Maddalen Kortajarenak Thailandiako 
bidaiaren berri eman zuen. Arantxa Corbelleren saioa Lekaion izango da, 18:30ean

Amsterdam hiria zikloari 
amaiera emateko

Arantxa Corbelle hain ezagun 
diren erroten aurrean. CORBELLE
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