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Agintaldi berria abiatuko
da ekainaren 15ean
Mikel Pagola jeltzaleak, gehiengo osoarekin,
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Andoaingo alkatetza, erabakitzeke
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Andoaingo
EH Bilduren
prentsa oharra

JOSU PERALES, GARBIÑE AGIRRE, J.MARI ARAKAMA, MILA GARRALDA, MIREN ANSA E.

Udal autonomiaren alde
Ezjakintasuna nagusi da egun
hauetan, Euskadiko hainbat
udalerritako alkateen
hautaketari lotuta. Badirudi
Euskadin EAJ-PNV eta
PSE-EEren arteko hitzarmen
globala jarriko dela indarrean.
Hitzarmen horrek, edonondik
ikusita, udalen autonomia
auzitan jartzen du. Nahiz eta
hitzarmena legezkoa eta
legitimoa izan, ez da egokiena
demokrazia osasuntsu baten
ikuspegitik. Alkate bakoitza
dagokion herrian hautatzea da
idealena eta logikoena.
Etengabe mehatxatuta dagoen
udal autonomia, adibidez,
defendatu beharko litzateke
esanez Tolosako alkatetza
Tolosan erabakitzen dela,
Irungoa Irunen, eta
Andoaingoa Andoainen.
Horixe izango litzateke,
gainera, bizikidetzarentzat
botikarik osasungarriena.
Beste aukerak, udalerrietatik
kanpo egindako paktuek
alkatetzak kendu eta jartzearen
politikak alegia, hurrengo lau
urtetarako bizikidetza
gaiztotzea besterik ez dakar.
Andoainen, Bilduko Andoni
Alvarez hautagaiak botuen
%38a eskuratu du, bigarren
alderdiari ia 900 botoko aldea
ateraz. Hala ere, kanpotik
hartutako erabaki batek
alkatetza ken diezaioke.
Alkatetza eskuratzeko
alderdi politikoen arteko
hitzarmenak herriko
ikuspegitik beharko luke izan.
Ez da ahaztu behar udal
hauteskundeetan markak

hautatzen direla, baina aldi
berean pertsonak ere kontuan
hartzen direla. Hautesle askok
pertsona batzuekiko edo
besteekiko senti dezaketen
gertutasunaren arabera
ematen dute botoa. Baina
errespetatu beharko
litzatekeen logika hori hankaz
gora jartzen dute alderdien
kupulek lurralde mapak
aurrean dituztela har
ditzaketen erabaki hotzengatik.
Goitik inposatutako politikek
udalgintza zein autonomia
sakratua ezabatzen dituzte. Ez
da sinesgarria esatea
egonkortasun instituzionalaren
izenean egiten direla herritik
kanpoko akordio mota horiek.
Egonkortasun instituzionalak
kontuan hartu behar du,
instituzioen bideragarritasunaz
gain, funtsezkoa den beste
zerbait: gizartearen
egonkortasuna. Andoainen
gatazkan bizitzetik bakean
oinarritutako bizikidetzara
igaro gara. Gizarte mailako
egonkortasuna lortu da. Bake
giroan botoa ematera joan gara
eta ez da komeni
egunerokasuna tentsionatzea
kanpotik hartutako erabaki
batengatik. Desiragarria ez den
ezinegona sor dezake.
Ez dugu uste poztekoa denik
alderdi politiko bat alkatetzara
eramatea kanpotik
eratorritako erabaki
batengatik. Erabakiak etsipena
eragin dezake botuemaile
askorengan, baita eurenak ere,
datozen hauteskunde prozesuei
begira.
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EKOIZLEA:

Maiatzaren 26ko Udal eta
Foru hauteskundeen emaitzak
aintzat hartuta, ordezkaritza
lortu zuten alderdiekin
elkarrizketak abiatu genituela
iragarri genuen duela bi aste.
Elkarrizketa horietan
hauteskundeen emaitzen
inguruko balorazioa
partekatzeaz gain, EHBilduk
osatu nahi duen udal
gobernuaren baloreak eta
lehentasunak zeintzuk diren
azaldu ditugu.
Elkarrizketa horietan
Andoain elkarrizketa eremua
eta erabakiaren ardatza izan
behar duela adierazi dugu.
Izan ere, kanpaina osoan
zehar Andoainerako
proposamenak eta
ordezkaritzak defendatzen
aritu gara alderdi guztiak, eta
behin herritarrek hitz egin
dutela, kezkaz ikusten dugu
gure herriaren inguruko
erabakiak Andoaindik kanpo
hartu nahi direla dirudielako.
Bestalde, azken egunetan
Andoaingo kaleetan eta sare
sozialetan “2823
mugimenduaren” izenean
hainbat ekimen ikusi ditugu.
Hunkituta eta itxaropentsu
ikusi dugu ekimen honen
sorrera.
Lanean jarraituko dugu eta
gure esku dagoen guztia
egingo dugu herritarrek
hautesontzietan emandako
hitza bete dadin eta Andoni
Alvarezek larunbatean alkate
makila har dezan.
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Hemeroteka
EAJ-PNV alderdia hautagai
bozkatuena izan zen
1979an, eta baita 2003an
ere. Eta bietan alkatetzarik
gabe geratu zen,
hauteskunde osteko paktoen
bidez. Azken hiru
agintaldietan, kargu hartze
ekitaldietan, euren botoa
erabakiorra izan da. Hauxe
izan da, Aiurriko
hemerotekari erreparatuta,
adierazi izan dutena:
2003
Mikel Arregi
Ezker abertzalea legez
kanpo, Mikel Arregi buru zen
EAJ-EA koalizioak
hauteskundeak irabazi
zituen. Aiurriri honakoa
adierazi zion: "Zerrenda
bozkatuena errespetatzea
eskatzen dugu".

Izagirre, Alvarez eta Lainez Aiurriko debatean. AIURRI

Bi aukeren artean
Andoni Alvarez Lete edo Maider Lainez, badirudi azken unera arte luzatuko dela
misterioa. Erabakia hartu gabe dago, edo behintzat ez da jakinarazi. Bitartean,
begirada guztiak EAJ-PNVrengan jarrita daude. Euren botoa erabakiorra da
Jon Ander Ubeda ANDOAIN
Larunbatean, goizeko 10:00etan,
kargu hartze ekitaldiari ekingo
zaio. Eta hortik aurrera abian
jarriko da 2019-2023 agintaldia.
Gauzak lehenago argitzen ez
badira, Andoain masa hedabi-

deen jomugan izango da berriro. Eta hirugarrenez jarraian,
alkatetza alde batera edo bestera bideratzeko erabakia EAJPNV alderdiaren esku egongo
da. Andoainen ordezkaritza
lortu duten zinegotziak 17 dira,

eta lehen bozketan 9 boto behar
dira. Kopuru hori lortzen duen
hautagaiak alkatetza lortuko
du. Hori lortu ezean, maiatzaren
26an hauteskundeak irabazi
zituen alderdiak eskuratuko
luke aginte-makila.

2011
Andoni Baltasar
Ezker abertzalea legeztatuta,
Bildu izan zen lehen indarra.
Andoni Baltasar orduko
alkategaiak honakoa adierazi
zuen: "Andoainen behintzat
zerrenda bozkatuena beti
errespetatu izan dugu. Gure
ustez, agintzeko zilegitasuna
duen alderdi bat bada, hori
Bildu da. Inork baino boto
gehiago lortu dituelako".

Hiru hautagai nagusiek kanpainan adierazi zutena
AIURRI ASTEKARIA, MAIATZAK 24

ANDONI ALVAREZ EH BILDU

MAIDER LAINEZ PSE-EE

MARIJOSE IZAGIRRE EAJ-PNV

Galdera:
Maiatzaren 26a bertan da.
Zein da zuen aurreikuspena,
igandeko Udal hauteskundeei
begira?

1
Egun hauetan kalean gabiltza eta
jendearen aldetik jasotako
sentsazioagatik, duela lau urteko
babesa areagotuko dugulakoan
nago. Boto guztiak beharko
ditugu, herritar bakoitzarena
garrantzia handikoa izango da.

1
Andoaindarren laguntzari esker
apirilaren 28an, sozialistok
Andoainen lehen indarra izatea
lortu genuen. Berriro lortu nahi
dugu. Lagun diezagutela
hautesontziak boto sozialistez
betetzen: Egizue posible berriro!

1
Gu irabaztera goaz. Zenbakiei
begira, alderdi bakoitza paretsu
ibiliko da. Irabazten duenak,
besteen gainetik, gobernua
osatzeko abantaila txikia izango
du. Baina, esan bezala, gu
irabaztera goaz.

Galdera:
Akordio politikoei
dagokionez, maiatzaren
27tik aurrera zer?

2
Alkatetza bertakoek erabaki
behar dute. Donostiako edo
Bilboko bulego batean ezin da
erabaki hori hartu. Lainezek edo
Izagirrek irabaziz gero, erabakia
errespetatuko dut. EH Bildurako,
gauza bera eskatzen dut.

2
Podemosek jada adierazi du
lehentasunezko bazkide bezala
EH Bildu aukeratu dutela. Hori
entzuteak izugarrizko pena eman
digu. Aldiz, gu alderdi guztiekin
bilduko gara. Programak izango
dira gure abiapuntu.

2
Errespetuarekin eta hitza betez
akordioak lortzeko prest gaude.
Ez daukagu inolako arazorik,
inorekin. Marra gorririk ez dugu
jartzen, eta hitzarekin eta
errespetuarekin akordioetara
iristeko prest gaude beti.
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POSTONTZIA
EAJ-PNV ANDOAIN

Demokraziaren
ahazturak
Andoaingo demokraziaren
ahazturak eta beste. “Aukera
bat merezi du” manifestuari
erantzunez:
Arrazoi dute manifestua
idatzi duten herritarrek
apirilaren 28an eta
maiatzaren 26an,
“Demokrazia festa bana izan
zela Andoainen, garrantzi
handikoak eta normaltasuna
nagusitu zela herrian”
diotenean.
Aldiz, manifestuaren
egileek esatea ahaztu dutena
azpimarratzea gustatuko
litzaioke Andoaingo EAJPNVri.
Zilegi eta arrazoizkoa da
esatea, Andoaingo herriak,
bere borondatez,
normaltasunez eta edukazio
osoz, bozkatu ondoren, sekula
lortutako emaitza onenak
lortu arren, Andoni
Alvarezen alderdiak,
EHBilduk alegia, ez duela
Udalaren alkatetza eta
ondorengo udal kudeaketa
bermatua, zazpi zinegotzi
lortu baititu, eta bederatzi
zinegotzi behar baitira berme
hori lortzeko.
Arrazoi dute, bi
hauteskundeak alderatzen
jarrita, maiatzaren 26ko Udal
Hauteskundeetan alderdi
batek eta bereziki hautagai
batek jaso zuen emaitza
azpimarratzean, Demokrazia
garaiko bozka kopuru
handiena jaso baitu.
Arrazoi dute, gainerako
hautagaiei alde handia atera
diela aldarrikatzean.
Hala ere, nabarmendu
behar da, EHBildu-ko
hautagaitzak ez dute
Andoaingo herriaren
erabateko bermea jaso.
Honenbestez, Andoaingo
herritarrek emandako
aginduak, alderdi politiko
ezberdinen artean
adostasunetara iritsi
beharra ezinbesteko egiten
du.
Hori da, hain zuzen ere,
manifestuaren egileek esatea
ahaztu dutena.
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"Oposizioa egiten geu
izan gara bakarrak"
HERME GONZALEZ URNIETAKO PSE-EEKO BOZERAMAILEA
Etxebizitza politika aurrera eramatea lehentasunezkoa izango dela aurreratu du,
ekainaren 15ean hasiko den agintaldi berrian. Kritika zorrotza egiten dio EAJ-PNVri
Jon Ander Ubeda ANDOAIN

2015eko eta 2019ko emaitzak ikusita, argazki beretsua irudikatu da.
Zein da egiten duzuen balorazioa?
Lehenik eta behin, zure baimenarekin, eskerrak eman nahi
dizkiet gure aldeko botoa eman
zuten 483 urnietarrei. Aurrekoan
baino 100 boto gehiago lortu
ditugu. Ez da gure helburua
lortu, EAJ-PNVri gehiengo osoa
kentzea, eta beraz egoera beretsuan jarraituko dugu. Xehetasun batzuk badaude, baina gutxi.
Mikel Pagolak argi adierazi du
lau urte gehiago nahi zituela,
bukatu gabekoa burutu ahal
izateko. Eta, tira, hasi ere egin
gabeko gauzez ari da. Kiroldegia,
esaterako. Penaz ikusten dugu
egoera, ez baita ezer aldatuko.
Ez da agintaldi berria izango,
aurrekoaren jarraipena baizik.

Mikel Pagolari eta EAJ-PNVri buruzko iritzia maiz agertu duzu. Eta
zein iritzi duzu Ainara de Migueli
eta EH Bilduri buruz?
Harreman ona dugu, nahiz eta
denbora gutxi da elkar ezagutzen
dugula. Udalgintzan berriak
dira, baina duela zortzi urteko
lantaldearekin ere harreman
ona izan genuen. Zain gaude,
ikusteko dago zer proposatzen
duten. Azken lau urteetan erakutsi dutena ez errepikatzea
espero dut. Zeren eta azken lau
urteotan oposizioa egin dugunak
gu izan garela iruditzen zait. Bi
zinegotzirekin bakarrik egin da
oposizioa, eurek ia proposamen
guztiei baiezkoarekin erantzuten
zietelako.
EH Bilduren aldetik kritika
eta oposizio lan gehiago egitea
espero dut.

Kanpainan auzoen arteko ezberdintasunak hizpide izan zenituen.
Hori izango al da zuen iparrorratza?

Udalgintzan, Herme Gonzalezen ibilbidea luzea da. AIURRI

Kargu hartze ekitaldira bitarte dauden hiru aste hauetan elkartu al
zarete?

Bi zinegotzi zarete, PSE-EE ordezkatuz. Udalgintzan ibilbide luzea
egin duzue, biek ere. Agintaldi hasieran zein ildo hartuko duzuen
erabakita al duzue?

Gaurko egunez –ekainak 7–, ez
da deirik izan. Bakarra, kargu
hartze ekitaldian adinekoen
mahaian izango naizela adierazteko. Horretarako deitu gaituzte, ez beste ezertarako. Ulertzen
dut gehiengo osoa dutela, baina
bestalde ulergaitza da ordezkaritza duten beste bi alderdiei ez
deitzea. Guk geuk ere herria
ordezkatuko baitugu.

Proposamenez beteriko programarekin aurkeztu gara. Eta hori
defendatzera goaz. Ez dira ideia
finkoak, malgutasuna egon daiteke. Gure ideien inguruan negoziatzeko prest gaude, baina
lehen asmoa gure hauteskunde
programa aurrera eramatea da.
Gobernu taldeak proposatu
eta egoki ikusten duguna babestuko dugu, baina zail ikusten

dut. Egia da programa politikoek
antza badutela. Baina gakoa
egitasmo horien garapenean
dago. Denek egin nahi dute kiroldegia, baina irizpideak alderdi batetik bestera asko aldatzen
dira. Argi esanda, kiroldegiaren
berrikuntza proposatzen ari dira.
Baina gure proposamena guztiz
ezberdina da. Ez gaude kiroldegia berritzearen aurka, baizik
eta beste alderdi batek planteatzen duen proposamenaren aurka. Gure ustean, aurrera eraman
nahi den egitasmoa akats larria
da.

Gure aldarrikapen nagusia etxebizitza izango da. Hori bideratuta, gainerakoa iritsiko da.
Kanpainan esan nuen 2017an
Urnietako 100 gazte joan zitzaizkigula. Hori tragedia bat da
Urnietarentzat. Jaiotze-tasaren
beherakada ekarriko duelako,
gazteek alde egiten dutelako eta
gizartea zahartu egiten delako...
Guretzat gai hori garrantzia
handikoa da.
Eta, bestalde, kiroldegiaren
egitasmoa bideratuta dago. Baina guk igerileku itxia aldarrikatzen jarraituko dugu. Kalean
antzematen dugun eskaera da.
Auzoak, noski, ez dira bazterrean utzi behar. Ahanzturan
utzitako auzoak biziberritzea
gure hauteskunde programan
dago. Adibidez, Urraka, Txoritagain, Zabaleta... Auzune
horietan utzikeria nabaritzen
da.

Ekainaren 15eko kargu hartze ekitaldian zein izango da zuen botoa?
Gure hautagaitzaren alde egingo dugu, gure botu-emaileei hori
zor diogulako.
Hortik aurrera, kortesiazko
ehun egun emango dizkiogu
gobernu talde berriari. Zain
egongo gara, egia esan, ez dugu
asko espero alkatea pertsona
berdina izango baita. Ikustear
dago aktore berriek zein ekarpen
egingo duten.
Gogoan izan nahi dugu bake
eta bizikidetza mahaitik kanpo
jarraitzen dugula. Eta hori udalgintzaren islada dela esango
nuke. Ez dakigu hori aldatuko
den, ez dugu uste.

Abiapuntu egokia izan daiteke hiru
alderdiak bake eta bizikidetza
mahaian egoten saiatzea?
Ez dut uste saiakera kontua
denik. Moralki ezinbestekoa
dela deritzot. Bake eta bizikidetza plana abian jarri zenean,
2011-2015 agintaldian, Bilduk ez
zuen sartu nahi izan. Gu geu
izan ginen, alderdi sozialistako
kideok, edo denok edo inor ez
adierazi genuena. Desberdintasunak desberdintasun, normalkuntzaren bidean denok egon
behar genuela argi genuen. Gizartearen aurrean irudi hori
ematea garrantzitsua zen. Lan
hori ez zuen alkateak egin, neronek deitu nien Bildukoei.
Neronek animatu nituen bake
eta bizikidetza mahaian sartzera. Denborarekin mahai horrek
izan duen garapena maiz azaldu
dugu.

"URNIETAKO GAZTEAK
BESTE HERRI
BATZUETARA
ALDE EGITEA
TRAGEDIA BAT DA"
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Esan duzu bakarrik gobernatzeko
asmoa duzuela, oposizioko beste
bi alderdiekin akordio puntualak
eginez. Zuk zer nahiago duzu?
Gehiengo osoarekin edo gabe?
Biek dituzte bere alde onak eta
txarrak. Gehiengo osoak baimentzen dizu zure politika edo
erabakiak gauzatzen, batez ere
gai konfliktiboetan, baina gehiengo osorik gabe, oposizioarekin
hainbat kontu garrantzitsu lor
ditzakezu. 8 urte atzera hala
izan zen, EHBildurekin akordio
garrantzitsuak lortu genituen,
herriarentzako onak zirelako,
eta alkate zarenean, horrek ase
bete egiten zaitu. Orain gehiengo osoa lortu dugu, baina ahalik
eta babes handiena lortzen saiatuko gara.

Hirugarren legegintzaldia duzu. Ze
erronka duzu, alkate gisa?
Mikel Pagola Urnietako alkatea, hauteskunde kanpainan. AIURRI

"Taldearen indarra
izan da gakoa"
MIKEL PAGOLA URNIETAKO JARDUNEKO ALKATEA
Hirugarren agintaldia hasiko du alkate jardunean (Urnieta, 49 urte). Aurreko lau urteetan
gauzak ondo egin dituzten konbentzimenduarekin, “gehiengo osoak erakutsi duenez”
Andoni Urbistondo URNIETA
Ikastola, kiroldegia, Ermotegi
eta Babiloniko garapen guneak,
igogailua… Aztergai asko ditu
ahotan.

Zer moduz joan dira hauteskundeak
egin osteko bi aste hauek? Ze balantze egin duzue herrian?
Aurrekoak bezala, lanean. Kanpainarako tarte handirik ez dugu
izan, legegintzaldiko lan asko
zintzilik genituelako. Emaitzarekin gustura, zintzilik utzitako
gai horiei ekiteko gogoz.

Zuen aurreikuspenak bete dira?
Lau urte atzera goia jo genuen,
emaitza historikoa, 1.400 bozka.
Ez genuen espero hobetzea, oso
zaila baita. Lortu dugu, eta hala
izan bada, herritarrek gure lana
balorean jarri dutelako izan da.

Gehiengo osoari eustea espero zenuten?
Beno, gure lehen helburua hauteskundeak irabaztea zen. Ondoren, ahalik eta emaitza onena
lortzea. 6 edo 7 ordezkari, hori
zen gure zalantza. 7 lortu ditugu,
berriro diot, herritarrek gure

jarduna babestu dutenaren adierazle.

Zer da urnietarrak gehien baloratzen
duena, EAJren jardunean?

Ze azterketa egiten duzu beste bi
alderdi nagusiek lortutako botoen
inguruan? EHBildu bosgarren zinegotzitik 200 botora geratu da, eta
PSE-EE hirugarrenetik 150era.

Udaletxeko tentsioa baretu izana esango nuke. Orain zortzi
urte egon zen, eta orain ez dago.
Herritarren mesedean hartutako ekimenak, noski. Izan Bertan
zerbitzua, Udala antolatzeko
modu arinagoa… Hiru departamendutan bildu baitugu antolakuntza guztia.

Beno, 1.500 pertsonekiko konpromisoa onartzea ere ez da
erraza. Alde batetik, gehiengo
oso erosoa lortu dugula jakitun
gara, baina hainbeste bozka
lortu izanak ere badu bere kontrapuntua.

Zergatik lortu du gehiengo osoa
EAJk? Alkategaiarengatik, bere
politikagatik, Urnietako herritarrek
joera kontserbadorekoak direlako…
Hainbat faktore daude. EAJk
hainbat alkategai izan ditu, bost
oker ez banago. Hautagaiaren
kontu soila ez da, beraz. Taldearen osaketa jarriko nuke balorean.
Ni neu naiz taldeko kide zaharrena, 49 urterekin. Hiru pertsona berri sartu dira taldean, jende gaztea, eta etorkizunari begira indarra ematen diguna. Eta
herrian egindako lana, noski.

Txori txiki batek esana, hirugarrenez
zeure burua alkategaitzat aurkeztu
edo ez zalantza asko izan zenituen.
Mikel Pagola nekatuta zegoen
hautagai izan baino lehenago,
eta nekatuta dago orain ere.
Zerk animatu ninduen hirugarrenez pausoa ematera? Erabat
bukatu gabe utzi nituen hainbat
kontu. Kaskagorra naiz, eta gauzak bukatzea gustatzen zait.

Hastear dagoen legegintzaldi hau,
beraz, azkena zuretzat.
Bai, ziur. Lau urte ditugu aurretik, baina kitto, ez da laugarren lau urtekorik egongo. Gauzak bukatu edo ez. Beste norbaitek etorri beharko du.

Administrazioetako gestioak
arintzea, nagusientzako erresidentzia bat eraikitzea herrian,
eskualdeko eta herriko hirugarren adinakoentzat. Babiloni eta
Ermotegiko garapen ekimenek
aurrera egitea, eta etxebizitzak
eraikitzea, gazteek behar hori
badutelako. Gazteak, eta irisgarritasuna behar duten herritar
ez hain gazteak ere. Sarbide
berri bat egingo da Ermotegin,
DBHko ziklo osoa osatu, ziklo
hori 2-16 urte edo 3-16 urte izango den agente guztiekin erabaki
ostean… Gauza asko.

Zenbat etxe eraikitzeko proiektua
dago?
Ermotegin 130-140 etxebizitza
izango dira: %60 libreak, % 20
publikoak, eta beste hainbeste
tasatuak. Banaketa hori gune
horretan egun indarrean dagoen
lur zoru publikoaren legea ez
delako aplikatzen egiten da.
Babilonin, aldiz, 350 etxebizitza
eraikitzea dago aurreikusita,
baina proportzioa, %55 publikoak, %20 tasatuak eta %20
salmenta librea. Ñabardura
garrantzitsua. Ermotegiko lanak
askoz lehenago garatuko dira,
dagoeneko zoru urbano bezala
izendatua dagoelako. Gure esperantza da legegintzaldia bukatzerako Ermotegiko eremuan
etxebizitza guztiak eraikita
egotea.

"EZ DA BESTE LAU
URTEKORIK EGONGO
NIRE ALDETIK; BESTE
BATEK ETORRI
BEHARKO DU"
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Hainbat enpresen eskaintzak
mahai gainean ditugu, dagoeneko. Babiloniko eremua oraindik txosten batzuen baitan dago,
eta luzatuko da. Gainera fase
ezberdinetan garatuko da, eta
urte batzuk gehiago beharko
dira.

Aurreko legegintzaldian egin edo
lortu nahi, eta egiteko utzi duzun
zerbait bai?
Egape ikastolako gaia, kiroldegiko berrikuntza… Hauteskundeak iritsi direnez, atzeratu
egin da, eta pazientzia apur bat
eskatuko nieke herritarrei hurrengo bi urteetan, ordurako
kiroldegi txukuna izatea espero baitugu.

Sos kontutan nola dago Udala?
Daukan zorra ordaintzeko modukoa da, mailegu bitartez. Gerakinari dagokionez, zegoen
dirua bi proiektu estrategikoetara bideratu da nagusiki: San
Juan Plaza eta Etxeberri auzunea lotuko dituen igogailua,
urria edo azarorako bukatuko
dena, eta kiroldegia. Lau milioi
zertan erabili herritarrek proposatu dituzte, baina lau horiek
bikoiztu egingo dira, ziur aski.
Inbertsio gehiago ere egin beharko ditugu, baina maileguren bat
eskatu eta ez da arazorik egongo, ordaintzeko gaitasuna badugu.

Urnieta ez da Andoain, baina ziur
nago han gertatzen dena arretaz
jarraitzen ari zarela. Eskerrak Urnietan ez zaudetela PSE-EErekin
akordioa lortzeko beharrean, zeren
eta bi alderdien arteko harremanak
ez dira, preseski, on-onak.
Galdera horrek badu erantzuna,
nik erantzun gabe. Alderdi sozialistak esan du, hauteskunde
aurreko elkarrizketa guztietan,
beraien helburua EAJ Udaletxetik kentzea, edo gehiengo
osoa galtzea zela. Beraiek jakingo dute zergatik dioten hori,
baina kuriosoa da eurek osatutako programaren 10 helburuetatik zortzi guk lau urte hauetan
gauzatutako lorpenen isla bat
izan dela.
Gurekin herriaren aldeko ekimenak dituzten alderdi guztiekin
hitz egiteko prest jarraituko
dugu.

"EMAITZAREKIN
GUSTURA GAUDE,
ZINTZILIK UTZITAKO
GAI HORIEI EKITEKO
GOGOZ"
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Juankar Alberdi
Martirena gogoan
1988ko ekainaren 15ean hil zen
Juankar Alberdi Martirena
Herrera de la Manchako
(Ciudad Real) espetxean.
Ordurako, 9 urte zeramatzan
kartzelan. 9 urte segurtasun
handiko kartzela batean. 9
urte lehen graduan,
salbuespen egoeran,
araudiaren baitan, denboran
mugatua ez ezik, arrazoitua
ere behar duen egoeran.
Mugarik eta arrazoirik
gabekoa izan zen, ordea.
Egoera horretan, ordu, egun,
aste eta urte bakoitzak estu
hartu zioten arnasa.
Muturreko bizi baldintzen
ondorioz, pixkanaka
tenkatzen, urratzen joan
zitzaion hatsa. Hausten.
Erabat eten arte. 30 urte
zituen. Familiaren esanetan,
aldez aurretik bihotz-arazorik
ez zuen inoiz izan.
Espetxean hil zen bosgarren
presoa izan zen Juankar,
baina ez azkena. Zoritxarrez.
Bertsio ofizialaren arabera,
bihotz-gelditzea izan zen
heriotzaren kausa. Berezko
heriotza. Zigor-gelak,
trasladoak, erasoak,
mehatxuak, estresa, bakartzea,
laguntza mediko eza edota
urruntzea, hots, egunez
eguneko heriotzaren benetako
arrazoiei buruz aipamenik ez.
31 urte geroago, egia jakin
gabe jarraitzen dugu. Egia
jakiteko eskubidea ezin uler
daiteke informazio

eskubiderik gabe, giza
eskubideen urraketen
ikerketa eraginkorrik gabe,
hain zuzen, erreparaziorako
ezinbesteko tresnak direlako.
Egia jakiteko eskubideak
gertatu zena, gertaera
horietan parte hartu zutenak
eta zirkunstantzia guztiak
ezagutzea darama berekin.
Egia berreraikitzea, minaren
aurrean blindatzea eta
memoria kolektiboa taxutzea
esan nahi du.
31 urte geroago, bertsio
ofizial hori bera aintzat
hartzea da egia jakiteko
oztopo nagusiena. 31 urte
geroago, bertsio ofizial horri
berari sinesgarritasuna
ematen segitzea da aitortza
ukatzeko aitzakia, eta,
horrenbestez, erreparazioa
atzeratzeko.
Gatazka politikoaren
testuinguruan sortutako
sufrimendu guztiak horren
ondorio dira. Zentzu horretan,
nahitaezkoa da ezagutzeaz
gainera, horiek aitortzea eta
erreparatzea. Biktima guztiek
dute horretarako eskubidea.
1988an bezala, oraindik
orain indarrean dagoen
espetxe-politika ankerraren
biktima da Juankar. Bada
aitortzeko garaia.
Larunbatean, ekainaren
15ean, horixe aldarrikatuko
dugu San Juan plazan
13:00etan egingo den
ekitaldian.

Presoen alde lan egiteagatik
2013ko irailaren amaieran
presoen eskubideen alde
lanean ari ziren hainbat
erakundeetako kideen
aurkako polizia operazioa
abiatu zen. Uda ostean
epaituak izango dira, eta
epaiketaren zentzugabekeria
salatzeko ekimena aurkeztu
dute.
Duela ia sei urte
Bitartekariak, Etxerat,
abokatuak edota Herrira
ekimenen aurkako polizia
operazioa abiatu zuten.
Tartean ziren Herrira
ekimeneko Ekain Zubizarreta
andoaindarra eta Amaia
Esnal eta Jexuxmari 'Kudu'
Aldunberri urnietarrak.
Auzitegi Nazionalak 47
pertsonen aurkako epaiketa
iragarri du, datorren irailaren
16an hasiko dena. Fiskaltzak
600 urteko espetxe zigorra
eskatzen du, denera.
Joan zen astean agerraldia
egin zuten Donostian, eta
hauexek dira adierazpenaren
argudio nagusiak:
“Irailaren 16an hasiko da
Espainiako Entzutegi
Nazionalean 47 euskal
herritarren aurkako epaiketa.
Bost eta sei urte igaro dira
atxilotuak izan ginenetik,
gutako batzuk espetxeratuak
izan ginen, eta denak
auziperatuak. Orain 601 urte
arteko espetxe zigor eskaera
egin du fiskalak gure aurka.
Gure galdera honakoa da: Zer
egin dugu espetxe eskaera
luze hauek merezi izateko?

Presoen eta erbesteratuen
osasuna artatu dugu.
Horretarako mediku eta
psikologo sare bat antolatzea,
eritasun larriak dituzten
preso eta erbesteratuei
zuzeneko jarraipena egitea eta
egoera hauek gizarteratzea
izan da gure lana.
Euskal preso politikoen
eskubideen aldeko
mobilizazioak antolatu ditugu.
Horretarako jendarteko
sektore zabalekin izan ditugu
harremanak, orotariko kolore
politikoekin elkartu gara, eta
gure aldarrikapenek babes
zabala jaso dute.
• Presoen eta erbesteratuen
defentsa juridikoa egin
dugu, bai epaitegietan eta
bai espetxeetan. Horretarako
abokatu sare zabala
antolatu dugu, ezarritako
salbuespeneko legedia
behar zen toki guztietan
salatuz.
• Presoen eta erbesteratuen
senide bezala antolatu gara,
ezarri zaigun zigor gehitua
arintzeko. Bereziki
sakabanaketa politikaren
ondorioak gainditzeko lan
egin dugu.
• Preso eta erbesteratuentzat
bitartekari lanak egin
ditugu, hauek ere gizarteko
sektore ezberdinekin
harremanak izan zitzaten,
egunerokotasun politikoari
zegozkion beraien ekarpenak
egin eta eragile
ezberdinenak jaso ahal
izateko.

Hau izan da gure lana. Gure
printzipio politiko eta etikoei
loturik aritu gara uneoro, eta
lasai gaude egin dugunarekin.
Epaiketa honen oinarrian
dauden arrazoiak bere
horretan diraute 2019. urtean.
Aro berri baten testuinguruan
egiten ari ginen lan hau
guztia, urteetan luzatu zen
gatazka konpontzeko bide
berriak lantzen ari ziren, eta
logika horri loturik ari ginen
gu ere, ilusioz, presoen eta
erbesteratuen gaia
konpontzeko eginahalean.
Horregatik kolpatu gintuzten,
estatuen estolderietan
diseinatu zituzten polizia
operazioen bidez.
Makroepaiketa honekin
asaldatu diren eta babesa
agertu diguten herritarrei dei
zabal bat egin nahi diegu
irailaren 14an, epaiketaren
bezperan, denon artean
manifestazio handi bat
antolatu dezagun Bilbon.
Kalean eta jendearekin
erantzun nahi diogu
epaiketari. Manifestazio hau
handia eta askoren aldetik
babestua izan dadin eremu
ezberdinetako pertsonekin
manifestu zabal bat lantzen
ari garela adierazi nahi dugu.
Datozen asteotan emango
dugu horren berri.
www.11-13makroepaiketa.
eus gunean aurkitu
ditzakezue epaiketaren
gaineko informazioa eta
kanpainari dagozkion
euskarri ezberdinak”.
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HAU ERE BADUGU!

PROTAGONISTA

"Andoainen etxebizitza erosteko
une aproposa da"
Amaia Senperena ANDOAIN

Ibilbide luzeko negozioa da
zuena.
Leizaran higiezinen etxeak
orain dela hogeita hamar bat
urte ireki zituen ateak. Cesar
Ramos eta nire aita Joxe Mari
Iriondo ziren bertako
lankideak. Denborarekin Kale
nagusiko lokalera etorri eta
oraindik bertan jarraitzen
dugu. Nik jada 16 urte
daramatzat bertan lanean.

Andoain ez da lotarako
herria. Normalean
Andoainera bizitzera etortzen
dena bertan bizitza egitera
etortzen da. Orokorrean,
eroslea betidanik Andoainen
bizi izan dena da.

Etxebizitza erosterako garaian
zer negoziatu daiteke? Prezioa,
baldintzak,...

Ana Iriondo, Kale Nagusiko erakusleihoaren aurrealdean. AIURRI

Andoainen alokairua garesti
dago. Oso etxebizitza gutxi
dago alokairuan eta

etxebizitza bakoitzeko
berroigeita hamar pertsona
ditugu alokatu nahian.
Prezioak geroz eta altuago
daude, eta alokatzen diren
etxebizitzak tamainaz oso
murritzak dira.

BITXIKERIA

IRUDIA

Adinekoa, mugikortasuna dela
eta, aldaketa eskatzen ari al da?
Bai, aipatu bezala, Andoainen
igogailurik gabeko etxebizitza
asko dago. Beraz, igogailurik
gabe laugarren solairuan bizi
den jende heldua ez da kalera

Prezioa. Lehen, prezioa askoz
ere gehiago jaistera irits
zintezkeen. Baina orain
%5aren bueltan ibiltzen da.

"ANDOAINEN
IGOGAILURIK
GABEKO
ETXEBIZITZA
ASKO DAGO"

Mugikorrik gabe,
astebete
Ekainaren 11ko ETB1eko 'Ur
Handitan' saioan esperimentua
egin zutez: astebetez eskuko
telefonorik gabe egotea. Xabier
Madariaga aurkezleaz gain, esperimentuan beste hiru lagunek
hartu zute parte, tartean Iñigo
Hualde andoaindarrak. Astebetez, GoPro kamera alboan, beren
sentipenak azaldu zituzten. Iñigo Hualdek adierazi duenez,
“dependentzia handia da, denarako erabiltzen dugulako”. Egunean 4-5 ordu mugikorraren
aurrean izaten dela aitortu du,.
Astebetera, lauak elkartu eta
mugikorrak piztu zituzten. Hualderen kasuan 42 hizketaldi eta
mila mezutik gora zain zituen.

Errenteriako Ekintza Bibe
Bizi Berria elkarteko kide
diren Joxean Barcenillak eta
Beatriz Alonsok diru-jokoari
eta ludopatiari buruzko
hitzaldia eskaini zuten
Urigainen, joan den
astelehenean. Jokorako
adizioa sortzeko gizartean
erabiltzen diren marketing
teknikak eta
menpekotasunera lotzen
diren pertsonen psikologia
izan zituzten aztergai,
besteak beste. Barcenillak
aitortu zuen lodopatiak jota
bizi izan zela urtetan:
“Jokoarekin aberastuz
Igeldon txaleta erosi
daitekeela sinetsita bizi diren
horietako bat izan nintzen”.
Biek ere gogor kritikatu
zituzten dirua jokatzeko eta
galtzeko gizartean zabalduta
dauden hainbat errealitate:
kasinoak eta etxe jokoak ez
ezik, baita ere
komunikabideetan sustatzen
diren loteria tradizionalak
eta mugikorrarekin online
jokatzeko aukera ematen
duten negozioak.

Absoluzioa kartelak
ipini zituztenei

Motorzaleen
bilkura
Urnietako
Erratzun
Beste behin ere, Urnieta
Euskal Herriko motor
gidarien eta zaletuen
topagune bilakatu zen.
Motor hotsak nagusitu
ziren Erratzu
industrigunean.
Argazkian, aurtengo
sarituak. Txapelketa
Xoxoka Motor kirol
klubak antolatu zuen.

Ludopatiari
buruzko hitzaldia

Etxebizitza erosteko une ona al
da?

Kanpoko jendea etortzen ari al da
Andoainera bizitzera?

Zein da gaur egungo
merkatuaren egoera?

Eta alokairuzko merkatua zein
egoeratan dago?

ateratzen. Horien artean bai,
aldaketa eskaera egon
badago.

Erosteko momentu ona da,
bai. Andoainen orain prezioak
izoztuta daude, ez dira igo.
Bere garaian asko jaitsi zen
oro har prezioa, eta hor
geratu da. Inguruko hainbat
herrietan, aldiz, gora egin
dute.
Andoainen erosteko une ona
da, bai.

ANA IRIONDO LEIZARAN INMOBILIARIA

Orain etxe bila datozen
bezeroek etxebizitza bat dute,
baino hori hobetu nahian
dabiltza. Andoainen bi gelako
eta igogailurik gabeko
etxebizitza zahar asko daude.
Etxea ia ordainduta duten
familiek etxe handiagoak
erosi nahi izaten dituzte,
eta batez ere Zumea plaza
inguruetan.
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XOXOKA MOTOR

@JulenBegi twitter
erabiltzaileak eman zuen
albistea: "Apustu etxeen
aurkako kartelak
ipintzeagatik epaitu dituzten
hiru andoaindarrak
absolbituak izan dira. Bide
batez, eskerrak eman nahi
diegu babesa agertu dutenei".
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Andoaingo Caritas elkartea aurtengo denboraldian osatu duten zenbait kide, Santa Krutz baselizako erretore etxean. AIURRI

Caritas, lagun
askoren ekimena
Andoaingo Caritas elkartean lagun asko ari da lanean. Joan zen astean zeregin
ezberdinetan dabiltzan kideak elkartu zituzten, zuzendaritza taldeak esker ona
adierazi nahi baitzien. Santa Krutz elizaren ondoko erretoretxean bildu ziren denak
Xabier Lasa ANDOAIN
Jende mordoska azaldu zen
ekitaldira, gazteak zein helduak.
Virginia Hernandez elkarteko
lehendakariak hitza hartu eta
guztiei eskerrak eman zizkien,
urte osoan lanean aritu direlako: “Boluntarioki ari zarete,
eta beti ere beharra duten herrikideen alde”.
Oinarrizko premiak asetzeko
behar handia daukaten pertsona eta familiei laguntzea du
helburu Andoaingo Caritas
elkarteak, eta egun lau tokitatik garatzen ditu bere egitas-

moak: Egoitza nagusia Zumea
kalean, biltegia San Martin
parrokiako erretoretxean, jantzien zerbitzua Kaletxikin eta
eskola txikia Anbrosia Olabide
egoitzan.
Elkartea hiru lansailetan antolatuta dago: elikagaien bankua,
errefortzuko eskola txikia eta
arropa bilketa eta jostunak.

Maria Gutierrez
Andoaingo Caritasen jantzien
bilketako sailean ari da lanean.
“Dozena erdi bat ari gara jardunbide horretan. Lehen Edur-

ne kirolak denda zegoen lokalean
biltzen gara, astean bitan, arratsaldeko 16:00tik 19:00ak arte.
Bi eginkizun ditugu, batik bat:
Lehena, Andoaingo jendeak
arropa ekartzen duenean jasotzea, sailkatzea eta txukuntzea.
Bigarrena, Caritas elkartera
bertaratu diren familiei beharrezkoa zaien arropa ematea.
Egoitza irekita dugun egunetan,
arropa uztera edo hartzera beti
azaltzen da baten bat. Beti dago,
beraz, mugimendua. Gurea ez
da horrenbesteko lana, baina
ardura da".

Andoaingo Caritas elkartea
boluntario askoz osaturiko familia dela dio: "Herrikoak gara
eta denok ezagutzen dugu elkar.
Aurten, gainera, gazteak hurbildu zaizkigu, eta hori pozgarria
da".

Aurten, La Salle-Berrozpe ikastetxean batxilergoa ikasten ari
diren hamabi ikaslek kolaboratzaile gisa jardun dute. Horietatik zortzi hurbildu ziren
Santa Krutz elizako erretoretxean antolatutako ekitaldira:
Angela Arias, Baxa Larraio,
Nerea Urrutia, Nahia Idigoras,
Paula Dominguez, Joseba Iriarte, Maria Miguez eta Ander
Julian. “Lehenbizi Izartxo aisialdiko taldeko monitore gisa
hasi ginen, eta ikastetxeko Xabier Huitzi irakasleak Caritasen
laguntza ematea proposatu zigun.
Animatu ginen eta, egia esanda,
oso esperientzia polita eta abe-

rasgarria izan da. Gure ahalegina Anbrosia Olabide egoitzan
dagoen errefortzurako eskola
txikira bideratu dugu. Eskola
horretan sei irakasle daude, eta
horien laguntzaileak gara. Astean bitan berrogeita hamar
ikasle hurbiltzen dira eskolara,
eta laguntza eskaini diegu etxeko lanak egiten edo hainbat
ikasgai lantzen. Hala nola, matematikak, fisika, euskara...
Jolaserako eta aisialdirako ere
hartu dugu denbora. Umeak,
orokorrean, oso gustura etorri
izan dira. Batzuk gu noiz azalduko zain egoten ziren; gu ikusi orduko irribarrea marrazten
zitzaien ezpainetan eta besarkatu eta guzti egiten gintuzten.
Emozio handiko uneak bizi izan
ditugu, oso polita izan da. Nahiko genuke jarraitu hurrengo
ikasturtean, baina ez dugu erraza edukiko; baliteke gure ikasketa ordutegiekin bateragarria
ez izatea”.

"EMOZIO HANDIKO
UNEAK BIZI IZAN
DITUGU ERREFORTZU
ESKOLAKO HAUR ETA
GAZTEEKIN"

"ARROPA UZTEKO
EDO HARTZEKO
MUGIMENDUA IZATEN
DA KALETXIKIKO
LOKALEAN"

Ikasle taldea

ANDOAIN
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Tolosako epaitegian Udal ordezkariak eta biktimak bildu ziren. AIURRI

Udalak frankismoaren aurkako
kereila jarri du, biktimekin batera
Zutik, Kristina Artola, Amaia Garcia, Olaia Garcia eta Laida Reguillaga. Behean: Aiora Eskudero, Endika Merketegi, Garbiñe
Aizpurua eta Luis Eskudero. Argazkian Maider Arano, Candela Manjon, Ekhi Merketegi eta Juan Andres Fernandez falta dira. AIURRI

Bolivia aldera,
laguntzera eta ikastera
Andoain, Villabona eta Irurako hamar gaztek elkartasunezko proiektu batean parte
hartuko dute Bolivian, uda honetan. “Jende Xumea” izena du proiektuak, eta
Boliviako hiria den Santa Cruz de la Sierran gauzatuko da
Xabier Lasa ANDOAIN
La Salle-Berrozpe ikastetxearen
ekimenekoa den Proyde-Proega
gobernuz kanpoko erakundea
hainbat proiektu gauzatzen ari
da, besteak beste Bolivian. Uda
honetan lurralde hartan murgilduko dira eskualdeko gazteak.
Esperientzia horretan Luis Eskudero La Salle-Berrozpeko
irakaslea eta Juan Andres Fernandez irakasle ohia bidelagun
izango dituzte. Boliviako hiria
eraztunetan banatzen da; zenbat
eta atzerago eraztunetan, orduan
eta bizi baldintza kaskarragoak.
"Jende xumea" ekimeneko
boluntarioak, hara iristean, bi
taldetan banatuko dituzte. Horietako bat bigarren eraztunean
egongo da. Bertan umezurtz
etxea dago, ikastetxe gisa funtzionatzen duena. Hango umeei
eskolan laguntza eskainiko
diete, eta aisialdia beraiekin
partekatuko dute. Bigarren taldea zortzigarren eraztunera
joango da, Plataforma solidarioa
izeneko egoitzara; bertan jan-

toki solidarioa eta haurtzaindegi zerbitzuak daude. Eta
baita behar bereziak dituzten
haurrentzako gunea ere.

Bertako boluntarioen
prestakuntza
"Urtea daramagu egitasmoa
lantzen. Gautena Gipuzkoako

Laguntzarako
bideak
Proiektuari laguntza
eskaintzeko edo eurekin
harremanetan jartzeko,
honako bideak zabaldu
dituzte:
• Emaila:
jendexumea.andoain@
gmail.com
• Facebook:
Jende Xumea Andoain
• Instagram:
@jendexumea

autismo elkarteko kideekin
trebakuntza jasotzen ari gara.
Eta, bestetik, hara eramateko
materiala biltzen ari gara. Dagoeneko lortu ditugu Euskalduna, Real eta Eibar futbol
taldeen eta eskubaloiko Leizaran taldearen baloiak, txandalak eta elastikoak. Ahalik eta
ekipamendurik gehiena eraman
nahi dugu gurekin, eta horretarako, gutako bakoitzak bi
maleta bete-beteta eramango
ditu”. Joan etorriko bidaia nork
bere patrikatik ordainduko du.
Boliviako auzune txiroenetara bost hilabetez luzatuko den
esperientzia izango da. “Ilusioz
beteta goaz. Badakigu nora goazen, eta hemen bizi dugun burbuila honetatik irten eta munduaren bertsio latzagoaren
berri edukitzeko ondo etorriko
zaigu. Azken batean, laguntzera goaz, geure borondate guztiarekin. Seguru gaude bizipen
aberatsa suertatuko zaigula,
eta Bolivia aldetik eskarmentuz
beteta itzuliko garela”.

Andoaingo Udalak frankismoaren krimenen kontrako
kereila jarri zuen Tolosako epaitegian, asteazkenean
Xabier Lasa ANDOAIN
Ana Carrere alkateak, Andoaingo Udalak 2017ko uztailean aho
batez hartutako erabakiari jarraituz, giza eskubideen urraketak jasotzen dituen txostena
aurkeztu zuen epaitegian, salaketaren batera.
Hogei bat biktimek bat egin
zuten Andoaingo Udalaren ekimenarekin, eta epaitegiaren
aurrean elkarretaratze isila egin
zuten, “Frankismoaren inpunitateari tolerantziarik ez” leloa
zeraman pankarta baten atzean.
Udal ordezkaritza Ana Carrere
alkateak eta Olga Hernandez
Ganemos alderdiko zinegotziek
osatu zuten.
Erabakia hartu zenez geroztik,
Oroituz elkartea txostena osatzen
aritu da, herriko biktimei elkarrizketak eginez eta artxiboak
arakatuz. Txosten horrek, Molaren tropek 1936ko abuztuaren
16an Andoain militarki okupa-

tu zutenetik 70eko hamarkadaren bukaera arte diktadura
frankistak eragindako giza eskubideen urraketen kronika
egiten du. Besteak beste, 19361939ko epean nahiz 60 eta 70eko
hamarkadetan fusilatu edo atxilotu eta torturatuen kasuak
jasotzen ditu.
Tolosan burutu zen ekitaldia
garratzitsutzat jo du Oroituz
elkarteak. “Frankismoaren krimenek urteetan gozatu izan
duten inpunitatearen aurkako
pauso historikoa da. Gure herriari dagozkion Egiari buruzko
lerro asko idatziak daude jadanik, eta orain aurkezten den
salaketa Justiziari dagokio eskatzea. Azken batean, estatu
guztian eta Euskal Herrian
frankismoak eragindako milaka
eta milaka biktima guztien artean
andoaindarrek ere beraien duintasuna eta dagokien Justizia
aldarrikatzen dute”.
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aurrean jartzean, kontenplaziorako ariketa egin dezala nahi
izaten du, horrekin irudimena
edo fantasia landu dezakeelakoan.
“Begira-begira, jarri, eta beharbada burura zerbait berezia datorkio. “Lotura” izenburua daraman kuadroan, adibidez, bi
objektu agertzen dira, baina
irudimena aske utziz gero, ikusleak bi pertsonen edo bi sentimenduen errepresentazioa ikusi
dezake hor”.

Kolore intentsoak
Marga Aldaburuk ez ditu kolore
ugari erabiltzen bere lanetan:
“intentsoak ditut gogoko. Ez didate beldurrik ematen, kontrakoa
baizik. Batik bat gorria dut izugarri gogoko dut, sendoa da, eta
ausardiarekin identifikatzen dut.
Mezu itxaropentsua islatzen du
kolore horrek. Bizitzan aurrera
egiteko ez baitzaigu ausardia
besterik geratzen. Zer bestela?”.

Hasi berria erakusketen munduan

Basteroko erakusketa amaituta, Nafarroako Erriberrin zabalduko du erakusketa berria. AIURRI

Marga Aldaburu
artistaren
margoak
Basteron ikusgai
Egunerokoan topa ditzakegun objektu txikiekin margolanak egiten dituen artista da
Marga Aldaburu. Objektu gutxiko irudien bidez, ikuslea hausnarketa egitera bideratzen
du. Ekainaren 14a izango da Basteroko erakusketaz gozatzeko azken eguna
Xabier Lasa ANDOAIN
Naturak eskaintzen dizkigun
fruituak (sagarrak, udareak, gereziak...), zuhaitz-ostoak, edo eta
etxean eskura dauzkagun edalontziak hautatu, gogoak edo

inspirazioak agindu ahala horiek
guztiak mahai baten gainean
ipini, eta nahikoa du Marga Aldaburuk sormen lanari ekiteko.
Hogeita bederatzi kuadrok osatzen
dute Basteroko erakusketa gelan

jarri duen bilduma, egurraren
gainean egindakoak guztiak.
“Xarma” da erakusketaren izenburu nagusia, eta ostirala bitarte zabalik dago. Sormen proizesua horrela azaldu du: “Normal-

ki, lehenbizi konposaketa egiten
dut. Nahi ditudan objektuak,
etxean dauzkatenak, txikiak,
mahai batean ipintzen ditut. Buruan aurrez ideia zehatz bat
eduki arren, lanean hasi ahala
gauzak aldatzen joaten naiz.
Atzealdean kolore garbia, zuri
antzekoa jartzen dut, azken batean
objektuek protagonismoa har
dezaten, ikuslea ez nahasteko
eta bere begirada eta kontzentrazioa objektu horiengan bildu
daitezen. Konposaketa guztia
eginda dagoenean, argazkia ateratzen dut eta hortik aurrera
margotze lanari ekiten diot”.
Kuadroetako irudi horietan transparentziarekin, isladarekin eta
itzalekin jokatzeko joera dauka.

Egonerokoaren errepresentazioa
Kuadro bakoitzak bere izenburua
darama. “Kuadroa egin ostean
ipintzen dizkiet izenak; nolako
inspirazioa, halako izenburua”.
Esanahiez beteriko izenburuak
dituzte gehienek ere: “Gora beherak”, “Etxegabea”, “Bilera”,
“ausardia”, “Lotura”, “Bizipen
bila”, “Ihesean”...
Gizakiek eguneroko bizitzan
bizi ohi dituzten egoerak edo
sentimenduak islatzen ditu Aldaburuk. Ikusleak bere kuadroen

Marga Aldaburuk umetatik sentitu izan du marrazketa artistikorako joera. “Baina orain bizpahiru urte ekin nion serio
kuadroak egiteari. Geroztik,
denetik egiten ari naiz, baina
edukiaren eta materialaren aldetik antzekoak diren artelanak
bakarrik ekarri ditut Basterora”.
“Orain aurretik, Bearnon (Atlantiar Pirinioetako Departamendua) egin du bere bizitza lehen
erakusketak; bigarrengoa du
Basterokoa. Ekainaren 15etik
aurrera, Erriberrira (Nafarroa)
eramango ditu artelan guztiak.
Jendaurrean orain agertzen
hasi izana prozesu natural baten
emaitza gisa ikusten du: “Iraganean ez nion nire buruari planteatzen erakusketarik egin nezakeenik, baina azken aldian
aukerari heldu diot, eta zergatik
ez esan, pozik nago, ez dit inongo bertigo edo lotsarik sortzen”.
Ikusleek, bere ingurukoek zein
ezezagunek, kritika onak egin
dizkiote orain arte. Batek baino
gehiago harridura agertu dio,
Iñaxi gozotegiarekin identifikatzen baitzuten; ez zuten espero
margotzeko bokaziorik eduki
zezakeenik.

OSTIRAL ILUNTZERA
BITARTE ZABALIK
IZANGO DA
ERAKUSTEKA
BASTERON
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Saritutako lanari buruzko
akademiakideen iritzi sorta
EPAIMAHAIKIDEAK 111 AKADEMIA
Jon Unanuek ekitaldian parte hartu zuen, aurkezpen lanak eginez
eta irabazlearen berri emanez. Akademiakideek egindako iruzkin
guztien artean hiru irakurri zituen.

'Fakirraren ahotsa' eleberriagatik lehen saria eskuratu du Harkaitz Canok. AIURRI

Irakurleen saria
Harkaitz Cano idazleari
Ainara Maya akademiakidearen eta Ariane Obineta Larramendi Kultur Bazkuneko
lehendakariaren eskutik jaso zituen Harkaitz Canok 'Fakirraren ahotsa' eleberriaren
larruz enkoadernaturiko alea eta 2018ko 111 Akademiaren Sariaren egiaztagiria
Komunitatea
111 AKADEMIA / AMASA
Amasako Hika txakolindegian
ospatu zen iazko saria ezagutzera emateko ekitaldia, paraje
ederrean eguraldi ezin ederragoarekin. Ehun lagunetik gora
bildu zen bertan. Ohi bezala,
akademiakideek eleberriaren
hainbat pasarte irakurri zituzten,
eta aurtengoan musikak protagonismo berezia izan zuen: Olatz
Prat, Josune Marin, Joxan Goikoetxea eta Txema Garcesek
osatutako laukoteak Imanol
Larzabal zenaren hainbat kantu
eskaini zituen. Gogora dezagun
'Fakirraren ahotsa' eleberrian
Imanol Larzabalen bizitza fikzionatu duela Harkaitz Canok.
Saria jaso osteko hitzaldian
nobelari esker aurkitu dituen
irakurle motak deskribatu zituen
Harkaitz Canok: “Irakurle mota
bat da liburuan sartzea kostatzen
zaiona, hariaren bila ari den
irakurlea. Beste bat da bukaera
gustatzen ez zaion irakurlea,
change.org-en firmak biltzen

dituena liburuaren berredizioan
aldatu diezaiozun bukaera; nahiko rekurrentea izaten da nire
liburuekin eta asumitu dut halako resignazio kristau batekin.
Badago baita ere liburura linterna batekin sartzen dena eta
basoan irakurtzen duena ezkutuan, isil-isilik. Badago irakurtzen duena soinu-banda bat
entzuten, eta entzuten duen
soinu-banda gehiago gustatzen
zaiona irakurtzen ari den liburua
baino; hori ere erabat zilegia da.
Badago lerro-artean irakurtzen
duena, eta lerroetan dagoena
hainbeste interesatzen ez zaiona.
Badago delegaziozko irakurlea,
esaten duena ‘nik ezin zaitut
irakurri ze ez nago alfabetatua
baina nire seme-alabek egunen

HARKAITZ CANOK
IMANOL LARZABALEN
BIZITZA FIKZIORA
ERAMAN DU, BERE
AZKEN ELEBERRIAN

batean irakurriko zaituzte’. Gero
dago iritzi-emaile diferitua, eta
irakurle oso inkietantea da pixka bat mehatxugarria delako,
esaten baitizu ‘irakurri diat hire
liburua. Hitz egingo diagu’. Uf.
Eta hori Durangon gertatu zitzaidan, eta ez dut berarekin
gehiago hitz egin. Badago irakurle sindikalista, esaten duena
‘a ze lana egin duan, zenbat ordu,
ezta? Eta zenbat esaten duk jasotzen duala? Egile eskubideen
%10a? A ze injustizia. Hau aldatu beharra dago’. Badago baita ere bere burua pertsonaiarekin gehiegi identifikatuta ikusten duena, eta badago bere burua
ez duena aski identifikatuta
sentitzen pertsonaiarekin. Badago irakurlea pentsatzen duena
ez duela topatu berak nahi zuena, eta berak nahi zuena ez topatzea gehiago gustatzen zaiona
espero zuena topatu izana baino.
Eta badago kontrakoa: berak
espero zuen gauza bat, oso zehatza, topatu ez eta zakur amorratua hezur batekin bezala hor

BILBO, 54.3 akademiakidea:
"Oso liburu ederra Harkaitz Canoren azkena. Imanol Larzabalen
(Imanol Lurgain, liburuan) bizitza kontatzen digu, era nobelatuan.
Imanolen bizitzan bi mugarri egon ziren: Joseba Sarrionadiaren
ihesean nola edo halako parte-hartzea eta Yoyesen (Lourdes
Arakistain, liburuan) omenez antolatutako kontzertuan parte-hartze
nabarmena. Horiek, eta horiek eta gero Imanoli gertatu zitzaiona,
maisuki kontatu dizkigu Harkaitzek, bere betiko estiloarekin, ez
azkarra ez zuzena, katramilatsua eta erritmo-aldaketa askokoa
baizik.
Asko gozatu dut irakurtzen eta inoiz ez dut interesa galdu.
Alderantziz, asko pentsarazi dit Imanolek jasan behar izan zuen
zokoramenduan bakoitzak izan zuen erantzukizunari buruz. Beraz,
oso gomendagarria da liburu hau, iazko onenetarikoen artean
egongo dena, zalantzarik gabe".
BASAURI:
"Kosta egin zitzaidan hariari heltzea hasieran, korapilatu egiten
baitzitzaidan, baina behin pertsonaiaren ezaugarriak ezagututa –ni,
adibidez, jaio berria nintzen kartzelako ihesaldia gertatu zenean eta,
jakina, ez dut inoiz izan Imanolen oihartzunik buruan-, harrapatu
egin nau eta pertsonaiaren nortasuna –benetakoa izan ala fikzioaeta bere gorabeherak ezagutu behar horrek erakarri…
Eta kontakizuna ehuntzeko Canok erabiltzen duen tesitura ederra
da, oso ongi landua, literatura baliabide eta irudiek ondo kakotua…
Bikaina iruditu zait…".
URNIETA, 49.2 akademiakidea:
"Canoren lan berria liburudendan ikusi bezain pronto eskuratu nuen,
oraindik jakin ez nekien arren zeri buruzkoa zen. Fakirraren ahotsa
izenburua ikusi nuenean exotismoz jantziriko kontakizuna espero
nuen eta, modu batera, nahikoa exotikoa gertatzen da
protagonistaren istorioa. Sorpresa izan nuen, beraz, Imanolen,
euskal gizartean neurri batean zokoraturiko Imanolen biografia
fikzionaturik ikustearekin. Baina Canoren izena garantia osokoa
nuen; Twist bezain eleberri bihotz-erdiragarria idatzi zuen idazleak
kale egingo ez zidalakoan etxera eraman nuen eta irakurri. Eta
irakurketak ez nau, ez, batere zapuztu. Nik kale-giroan eta gizarte
mailan ezagutu nuen Imanol haren oso hurbileko irudia eskaini dit,
guztiz sinesgarria, hainbat ezen esango bainuke irakurle askorentzat
historiografiak berak emango zukeen emaitza baino egiantzekoagoa
lortu duela, garbi utziz lan handia egin behar izan duela fikzio hori
hezurmamitzeko. Baina Canok biografia bikain fikzionatzea baino
askoz gehiago egin du: bizitzak dakarkigun haustura ugariren
aurrean hausnarbideak eskaintzen dizkigu, eta ez nolanahikoak…".

geratzen dena, eta ez duena
aurrera egiten. Gero badago
irakurlea, irakurtzen ari denean
haizeak liburua hartu eta eraman
egiten diona. Eta badago beste
irakurle bat, gourmeta deitzen
diodana, eta hau ere oso ugaria
izan da Fakirrarekin: esaten
duena irakurketa gazi-gozoa egin
zaiola. Horregatik gourmeta,

irakurle gozo-gozorako bai baitaude Arreseneko mantekilla
bolloak Bilbon. Eta gero, badaude beste hainbat eta hainbat
irakurle, hemen ikusten ditudanak, eta denei ematen dizkiet
eskerrak ni ere irakurle guzti
horietako bat izan naizelako
momenturen batean. Beraz, mila
esker bihotzez”.
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Iturzaeta txapelketako
finalak igandean
Lagunarteko bikotekako Iturzaeta memoriala finalera iritsi da. Asteburu
honetan, eguraldiak ahalbidetuz gero, Sorabillako pilotalekuan jokatuko dira.
17:00tan hasita, lau partida jokatuko dira
PALA

Finalaurrekoetara iritsitako lau bikoteak, Zumeatarra elkartean. ZUMEATARRA

Zumeatarra elkarteen arteko
mus txapelketako irabazlea
Iñaki Artano eta Gonzalo Campos txapeldun izan ziren,
Bernardo Vidal eta Antonio Nogales garaitu eta gero
Joseba Salbador ANDOAIN
Zumeatarra elkarteko Iñaki Artanok eta Gonzalo Camposek
osatutako bikotea irabazle suertatu zen joan zen ekainaren 7an
jokatutako Andoaingo elkarteen
arteko XXXIII. Mus txapelketaren finaletan.
Final horiek Zumeatarra elkartearen egoitzan bertan jokatu ziren, elkarte hori izan baita
aurtengo txapelketaren antolatzaile. Artanok eta Gonzalok
gutxigatik lortu zuten Bernardo
Vidal eta Antonio Nogalesek
osatzen zuten Andoaindarra
elkarteko bikotea gainditzea.

Final-aurrekoetara iristea lortu
zuten Ontza elkarteko bi bikoteak, hirugarren eta laugarren
postuarekin konformatu behar
izan zuten. Hurrenez hurren,
Alfredo Rodriguez eta Juan Miguel Imaz eta Pello Jauregi eta
Joxean Salaberria bikoteak.
Partidak amaitu ondoren, jokalari guztiak mahaiaren inguruan elkartu ziren Zumeatarra
elkarteak eskainitako afaritan.
Andoaingo elkarteen arteko harremana sendotuz, bide batez.
Irudian, Zumeatarrako txapeldunak Ontzako eta Andoaindarrako bikoteez inguratuta.

Erredakzioa ANDOAIN
Hauexek dira jokatuko diren
partidak, igande honetan:

Ekainak 16, igandea
17:00 Afari apustua:
Arteaga I-II.
Jauregi I-Zabala.
17:30 3-4 postuak:
Jauregi II-Santakrutz.
Egues-Eskudero I.
18:00 Nesken finala:
Garbiñe-Aloña.
Itsasne-Irati.
18:30 Mutilen finala:
Loidi I-Loidi II.
Koldo-Xabier.

Pala motzeko
jaialdia
PILOTA Final-laurdenak eta
aurrekoak asteburu honetan
jokatuko dituzte. Bertan, Euskal
Herriko afizionatu mailako palista
onenek hartuko dute parte.
Final-laurdenak (A taldea)
Ekainak 14, ostirala.
19:30. Arrate.
B.Ibarguren-Garma //
Plano-Andonegi.

Iturzaeta txapelketako finala larunbatera aurreratu daiteke, eguraldia dela eta. AIURRI

Altuna-Rekalde //
Laborde-Laborde.
Final-laurdenak (B taldea)
Ekainak 15, larunbata.
18:00. Arrate.
Olaeta-Ziskar //
Brosa-Vigeon.
Antolin-Leiba //
X.Ibarguren-Argote.
Finalaurrekoak
Ekainak 16, igandea
10:30. Arrate.
A taldeko bi irabazleen artekoa.
B taldeko bi irabazleen artekoa.
Finalak, San Juan jaietan.

INPALA

Irabazle 22
urte azpikoetan
GOIBURU GOLF

Golf jardunaldia Goiburun
PILOTA PGA Ligak antolatuta, joan zen igandean golf jaialdia antolatu
zuten. Andoaingo kluba pozarren agertu da bere kideek erakutsitako
mailarekin eta lortutako emaitzekin. Udari begira, bestalde, ikastaroak
antolatu dituzte 4 urtetik gorako umeentzat. Informazioa eskuragarri dago
goiburugolf.com webgunean.

PILOTA Real Sociedad taldeari
35-33 irabazita, Gazteleku pilota
elkarteko Koldo Ponce eta Xabier
Alkorta gazteek txapel berria ekarri
dute Andoain aldera. Gipuzkoako
federakuntzak antolatuta,
22 urte azpiko paleta txapelketako
finala jokatu zen Altzako
pilotalekuan.
Larruzko paletan, beraz,
Andoainen bada harrobia.

GAZTELEKU
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"Denboraldia ikusita,
sasoi bikaina izan da"
David Sierra eta Pablo Fraisoli. Emakumezkoen futbol taldea arrakastara
gidatu duen bikoa. Entrenatzailea eta laguntzailea. Arazoari arazo hasi ziren udan,
preferente mailan, baina arazoa bertute egin dute, eta igoera lortu
FUTBOLA

Andoni Urbistondo URNIETA
Ohorezko Mailan ariko dira
hurrengo denboraldian. Urnietan nesken futbola bizitzen ari
den loraldiaren beste adibide
bat da. David Sierra, nola ez,
pozarren dago.

EUSKALDUNA

Kiroltasunari saria
FUTBOLA Txapeldunak izan dira, denboraldi borobila eginez. Eta hori
gutxi ez eta kiroltasunari saria eman dietela jakinarazi berri dute.
Euskalduna futbol taldeak, sare sozial ezberdinen bitartez, taldea zoriondu
du. Bide batez, egun hauetan zuzendaritza uztera doazen kideei omenaldi
bana egin diete. Hots, Xabi Ezkurdiari eta "Bixkai"ri.

Urtea nola hasi, eta nola bukatu
duzuen… Ez sinesteko modukoa.
Urte hasiera konplikatua izan
zen, bai, azken urteko taldea
desegin egin zelako ia erabat.
Ikasketak, lana… Neska askok
taldea utzi zuten, eta zortzi jokalarirekin hasi ginen. Klubarekin, hango eta hemengo jendearekin hitz egin, eta bigarren
urteko kadeteak goiko taldera
igo eta taldea ateratzea erabaki
genuen, batez ere pertsiana itxi
eta talderik ez ateratzea pena
izango litzatekeelako, hainbat
neskari futbolean jokatzeko atea
ixtearen parekoa izango balitzake. 15-16 urteko lauzpabost neska igo ziren lehen taldera, kadete mailakoak.

David Sierra emakumezkoen taldeko entrenatzailetakoa da. AIURRI

EUSKALDUNA

EUSKALDUNA

Baina ondo joan zen kontua.
Gazteen txipa aldatzea zaila izan
zen. Adina oso inportantea da,
kadete mailatik igo direnek urte
bakarra egin zutelako maila
horretan. Lehen bi edo hiru
partidatan kostatu zitzaigun,
baina irabazi genituen. Hortik
aurrera egokitzen hasi ginen,
gazteak eta beteranoak ondo
uztartzen, erritmoa hartzen,
futbol polita egiten, eta igoera
fasea jokatzeko sailkatu ginen,
lider geratuta. Partida bat galdu,
bestea berdindu, eta beste guztiak
irabazi genituen. Balantzea oso
ona izan zen.

Zein izan da gakoa?
Taldea. Kimika ona sortu da,
eta hori funtsezkoa da. Hori
gabe ez genuke lortu duguna
lortuko. Pablo Fraisoliren bigarren entrenatzailearen laguntza
eskertu nahi nuke, gauza asko
gestionatu baititu. Bera eta nire
familia. Emaztea eta bi alaba
ditut, eta haiek jasan naute gauzak ondo ez zihoazenean.

Lorpen handia da Urnieta bezalako
herri txiki batentzat, ezta?
Dudarik ez. Herri txikia da, Andoain edo Hernanirekin alderatuta. Hiru talde daude nesketan,
oso gutxi, baina proportzioan
ondoan dituen herrietan baina
talde gehiago. Eta etorkizuna
ere ona da, hurrengo denboraldian infantil mailan 15-20 neskek
eman baitute izena. Harrobia
egon badago. Hernaniarra naiz,
baina Urnietan entrenatzen dut
eta harro nago lortu dugunaz.
Urnietako futbola ez da herrian
geratzen, gainera. Nesken futbola hazten ari da, Realak Kopa
irabazi du, Nahikariren figura
oso inportantea da… Urnieta
beti izan da aberatsa nesken
futbolean. Oso jokalari politak
ateratzen dira.

Eta Ohorezko mailan ze helburu
izango duzue?
Mailari eustea. Alde handia dago
bi kategorien artean. Azkarrago

jokatzen da, jokalariek indar
handiagoa dute… Hasiko gara,
eta ea ba, nola moldatzen garen.
Nik eta Pablok ere hirugarren
urtea izango dugu, gauzak ondo,
eta horrek esan nahi du psikologiak bere garrantzia izango
duela, ze denak hobeto elkar
ezagutzen gara, eta hor ba maniak, bizioak eta abar ager daitezke. Disfrutatzen saiatuko gara,
taldea hoberantz doa, eta esperantza horrekin zelairatuko gara.

Asko aldatuko al da taldea?
Beno, bi futbolari etorriko dira,
iraganean klubean ibili zirenak,
beste bizpahiru jokalari galduko
ditugu… Ohiko aldaketak.

"BI FUTBOLARI
BERRI IRITSIKO
DIRA, IRAGANEAN
KLUBEAN
IBILI ZIRENAK"

RFEF

Debuta Munduko txapelketan
FUTBOLA Frantzian munduko futbol jokalari onenak Munduko txapelketa
jokatzen ari dira, eta tartean da Nahikari Garcia urnietarra. Espainiako
Selekzioarekin minutu batzuk jokatzeko aukera izan zuen, ligaskako lehen
partidan. Garaipena eskuratu zuten, gainera (3-1). Asteazken arratsaldean
jokatu zuten bigarren partida.
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HITZORDUAK

ZINEMA
ANDOAIN

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

BASTERO
Rocketman
(Elton John)
Larunbata, 15:
19:30, 22:00.
Igandea, 16: 19:30.
Ast, 17: 19:30; 22:00.

OSTEGUNA 13
ANDOAIN Sari banaketa
Erreportari Gaztea Sariko irabazleak
ezagutzera emateko eta sariak
banatzeko ekitaldira. Aurtengo
ekitaldian Pello Reparaz musikari
nafarrak parte hartuko du; ETBko
Euskalonski programaren aurkezlea
edota Vendetta musika taldeko kidea
izandakoa.
12:00, Gazte Lokala.

SINOPSIA

URNIETA Bingoa
Mahai-jokoak, toka eta petanka.
17:30, Denda Berri.
ANDOAIN Musika
Mundua ulertzeko kantak. Musika
eskolako kantu koralak, abesbatza
txikiak eta abesbatza gazteak
eskainiko duten ikuskizuna.
18:30, Bastero.

OSTIRALA 14
ANDOAIN Erakusketa
"Xarma", Marga Aldabururen eskutik.
Ekainaren 14ra bitarte zabalik.
Bastero, erakusketa gela.
URNIETA Mahai jokoak
Mahai-jokoak, toka eta petanka.
16:30, Denda Berri.
URNIETA Antzerkia
"Froutxoak", Egapeko antzerki
eskolaren eskutik.
18:00, Sarobe.
URNIETA Dantza emanaldia
"360 gradu" ikuskizuna. Euriarekin,
frontoian eskainiko dute.
22:00, San Juan plaza.

LARUNBATA 15
ANDOAIN Kargu hartze ekitaldia
Andoaingo Udala eratzeko eta alkatea
hautatzeko bilkura, udaletxeko pleno
aretoan.
10:00, Udaletxea.
URNIETA Kargu hartze ekitaldia
Urnietako Udala eratzeko eta alkatea
hautatzeko bilkura, udaletxeko pleno
aretoan.
10:30, Udaletxea.

Zauriak
(dokumentala)
Izaide fundazioak
ekoiztuta, egoera
psiko-emozionalak
eta genero bizipenak
uztartzen dituen
dokumentala.
Asteartea, 18:
19:00.

Egapekoek 360º eta Soinuen begiradak suite eskainiko dute, Anabasekin batera.

URNIETA Dantza ikuskizun bikoitza ostiral gauean
Egape dantza taldeko helduenek "360°" izeneko emanaldi berezia prestatu du,
ostiral honetarako: "Ilusio eta gogo handiz egon gara urte osoan lanean dantza
emanaldi eder bat eskaintzeko". Amaieran, Anabas musika taldearekin batera,
"Soinuen Begiradak" ikuskizun berriaren aurrerapen txikia aurkeztuko dute.
Ekainak 14, ostirala. 22:00, San Juan plaza. Euriarekin, frontoian.

ANDOAIN Dantza
Azelain ballet elkarteko ikasleak.
17:15, Bastero.
ANDOAIN Rock jaialdia
Aperitif emanaldiak herrigunean:
12:00 The Northagirres
Zumea plazan.
13:00 Screamers & Sinners
Bastero plazan.
14:00 Natural Project Andoaingo
taldea Goikoplazan.
Hamabigarren edizioko taldeak:
18:00 Mice.
18:55 The Llamps.
20:00 The Rockingbirds.
21:40 Dimi Dero Inc.
23:00 Thurston Moore Group.
01:00 Tropical Fuck Storm.
18:00, Nafarroa plaza.
URNIETA Dantzaldia
Agirreren taldea.
18:00, Denda Berri.

IGANDEA 16
URNIETA Irteera
Milagrora irteera eta bazkaria.
Denda Berriren eskutik.

Rocketman (Elton John)
Zuz.: Dexter Fletcher. Herr.: Britainia Handia (2019). Generoa:
Musika, drama. Hizkuntza: Gaztelania. Aktoreak: Taron Egerton,
Jamie Bell, Richard Madden,... Iraupena: 121 minutu.

Musikariaren bizitza, zinemara
Musikari handiei loturiko Biopic
delakoen aroa da, Queen-en
arrakastaren bidetik. Elton John

musikari handiaren bizitza eta
musika ibilbidea jasotzen duen
filmak kritika onak jaso ditu.

URNIETA Dantza
Formak ikuskizuna, Egapeko dantzari
txikien eskutik. Sarrerak dagoeneko
salgai, eta egun berean lehiatilan.
17:30, 19:30. Sarobe.

ASTEARTEA 18
ANDOAIN Pailazoak
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
ikuskizuna bideoz grabatuko dute.
16:00 / 18:30, Bastero.
ANDOAIN Entsegua
Axeri dantza prestatzeko entsegua.
20:00, Ondarreta.

OSTEGUNA 20
ANDOAIN Dantza
Ainara dantza eskola.
20:00, Bastero. Dohainik.

OSTIRALA 21
URNIETA Antzerkia
Antzerki tailerraren emanaldia.
19:00, Sarobe. Dohainik.

Igande honetan saio bikoitza eskainiko dute, lehena etxekoentzat.

Egape dantza taldeko gaztetxoak
Egapeko dantzari gaztetxoek Saroben ikuskizun berria eskainiko
dute, "Formak" izenburuarekin. Igande honetan bi saio eskainiko
dituzte. Lehena 17:30ean hasiko da, familia eta lagunartekoentzat.
Bestea herritarrei eta dantzazaleei zuzendua, 19:30ean hasita.
Bigarren saiorako sarrerak dagoeneko salgai daude, Sarobeko
bulego ordutegian. Eta egun berean, 17:00etik aurrera,
txarteldegian. 46 dantzari igoko dira taula gainera, 16 koreografia
ezberdin eskaintzera. Egapek ohar bidez zabaldu duenaren arabera,
"ohikoa bihurtu den eta ikuskizun formatua duen emanaldia
prestatu dugu argiak, jantziak, eta nola ez dantza koreografia
berritzaileak eskaintzeko".
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GUARDIAKO FARMAZIAK

ZORION AGURRAK

ANDOAIN
Larunbata 15 eta igandea 16
MONFORT: Aita Larramendi, 26.
943 300 913. Andoain.
ANDOAIN
Nora Mendizabal
16 urte ekainaren
8an. Jarraitu pilotan
jokatzen!!! Muxu
handiak, amona
Miren eta aitona
Estebanen partetik!!

ANDOAIN
Iosu Guirado
Ekainaren 20an
gure etxeko
txiki-handiak 4 urte
beteko ditu. Etxeko
guztien partetik.
Zorionak!

URNIETA
Jare
Jarek 3 urte egin
zituen ekainaren
8an. Zorionak
maittia eta muxu
asko familiaren
partez.

ANDOAIN
Malen
Malenek 7 urte
beteko ditu
ekainaren 18an.
Urte askotarako,
maitia!
Etxekoak

URNIETA
Larunbata 15 eta igandea 16
TANCO: Idiazabal, 39.
943 550 942. Urnieta.
GAUEZ: ALDABE. Hernani.
Duela gutxi Urnietan emanaldia eskaini zuten, Aiurrik antolatuta. AIURRI

Ikasturtea agurtzeko
jendaurreko emanaldia
Urnietako Udal antzerki tailerrak ikasturte amaierako emanaldia eskainiko du
Saroben, datorren ekainaren 21ean. Iluntzeko 19:00tan hasiko da emanaldia.
Doakoa da, aretoa bete arte. Sarrerak hilaren 17tik eskuragarri

Zuzeneko grabaketa Basteron
Ekainaren 18an Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen bi emanaldiak bideoz grabatuko dituzte
Erredakzioa ANDOAIN
'Musua' ikuskizuna arrakasta
handiz aurkezten ari dira Euskal Herriko agertokietan. Urtearen hasieran Basteron izan
ziren, eta berriki Urnietan.
Oraingoan Andoainera datoz
berriro, baina berritasun batekin.
Bi saioak bideoz grabatuko di-

tuzte. Pailazoek mezua zabaldu
dute: "Zatozte mozorrotuta: Santa Ageda, Inauteria, udako solstizioa, animen gauaz, Gabonak,
Olentzero... ".
Sarrerak salgai izango dira,
Bastero kulturgunean eta internet sarean. Bi saio izango dira,
16:00tan eta 18:30ean.

Sanmielak uda amaierako ospakizunak dira. AIURRI
Udal antzerki tailerreko kideak. Ekainaren 17tik aurrera sarrerak leihatilan. SAROBE

Erredakzioa URNIETA
Kolpez kolpe, bizitzan ala boxeoan, horixe dirudi aurtengo
antzezlanean tailerrekoek irudikatu nahi dutena.

Sinposia
"Lurra, bizitzaren metafora gisa,
laua edo borobila denaren eztabaida gainditu ondoren, bizitza,
lurraren haragitze bezala, irabazlerik ez dagoen boxeo ring-a
dela esateko ausardia izango
nuke. Bizitza garatzen den lau
alde dituen gune honetan, bazter
guztietatik kolpeak jasotzen di-

tuzun honetan, eta boxeo legeen
kontra, azpijokoa ia beti erabakiorra izaten da. Hau da txarrena, nokeatuta uzten zaitu eta
ustekabean, bortizki, olanaren
kontra bidaltzen zaitu. Hala ere,
ez da amore eman behar: erorketa horietatik behin eta berrik
zutitu behar da eta etsaia dela
uste duzun horren kontra borrokan jarraitu behar duzu.
Zutitu eta borrokan jarraitzeko ahalmen hori aldarrikatzen
dut. Zauriak estali eta hurrengo
round-arekin, kanpaiak jo eta
arbitroaren agindura, denbora".

Fitxa teknikoa
Aktoreak: Asun Tiemblo,
Esther Modia, Idoia
Garrido, Julio Nogales,
Lydia Usarraga eta Xabier
Odriozola.
Zuzendaria: Mikel
Agirregomezkorta.
Argiztapena: Pablo
Lusarreta.
Ekoizpena: Sarobe.
Babeslea: Urnietako Udala

Sanmielak iragartzeko kartel
lehiaketa antolatu dute
Lanak uztailaren 5era arte aurkeztu ahal izango dira.
Oinarriak Urnieta.eus webgunean ikusgai daude
Erredakzioa URNIETA
Parte hartzaile bakoitzak lan
bat baino gehiago aurkeztu dezake, euskarri zurrun baten
gainean, DIN A3 tamainan, eta
baita formatu digitalean ere,
gutxienez 300 ppp*ko bereizmen
mailan eta CMYK koloreetan.
Kartel irabazlea Jai Batzordean

hautatuko dute, eta irabazleak
450 euroko saria eramango du.
Jatorrizko lanak Udaletxeko
Bertan bulegoan aurkeztuko
beharko dira.
• Ordutegia: 7:30-14:30.
• Telefonoa: 943 00 80 00.
• urnietakoudala@urnieta.eus.
• Oinarriak: urnieta.eus.

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

Sagardogileen
elkartearen balorazioa
Gipuzkoako sagardogileen elkartearen ekimenak 2019ko txotx garaiko balorazioa
egin du: “Gure berrogeita hemeretzi sagardotegitan 600.000 lagun ibili dira aurtengo
denboraldian, urtarriletik maiatzera”
Komunitatea
Sagardoa Route / GIPUZKOA
Bezeroen jatorria bertakoa da,
hein handi batean: Gipuzkoa,
Bizkaia, Araba, Nafarroa eta
Iparraldea. Turista nazionala
da bigarren bisitaria, Katalunia
eta Madril batez ere. Sagardotegiak baliabide turistiko gisara
geroz eta ezagunagoak diren une
honetan, bisitari internazionalak
ohiko bihurtu dira sagardotegietan. Dena den, txotx garaiarekin alderatuta, bezero mota
honen kopurua udako garaian
handiagoa izaten da.
Adinari dagokionean, astean
zehar bezeroaren gehiengoa
40-70 urte ingurukoa da. Asteburutan adin tartea asko handitzen da, 18-70 bitartean. Asteburutan, patroi zehatzik ez
dago baina joera ondokoa da:
larunbat eguerdi zein gauetan
adin ezberdinetako koadrilak
eta igande eguerdietan, aldiz,
familiak.

www.pefc.es

bidezkoa izan da. Datu oso esanguratsua, gizartearen joera berriekin bat egiten duena. Erreserba motorrak martxan jarraituko du, urte osoan zehar ere.
Produktu turistikoen eskaera
ere goruntz doa, hirugarren urtez jarraian. Iaztik hona %3 hazi
da, iazko hazkuntza %25ekoa
izan ondoren.
Sagardotegiek ere enpleguaren
sorreran laguntzen dute txotx
garaian, eta aurten 450 lanpostu
inguru sortu dira.

koari. Gure jatorrira itzulia
egiten dugu esperientzien bidez,
jatorrira itzulia egungo euskal
mundua eta baliabideak ezagutuz. Benetakoa dena erakutsi
eta azalduko dugu.
Esperientzia erreala izango
da, bertako biztanle eta langileak
ezagutuz, baserritarra, gaztagilea, arotza, besteak beste eta
noski Sagardogile familiak,
historian zehar produktua ekoiztu duten etxeak ezagutuko
ditu bisitariak.

Joerak

Eskaintza pertsonalizatuaren
helburuak

Produktuaren zein zerbitzuen
dibertsifikazioak publiko anitza
erakartzen du sagardotegietara.
Emakumeak, gazteak, helduak,
gizonak, bertako biztanleak zein
kanpokoak… Egun aniztasun
handia aurki daiteke sagardotegietan.

Euskal lurralde guztietan ditugu sagardotegiak eta gure lurretik mendeetan zehar jaio den
produktua da sagardoa. Horixe
kontatzera gatoz aurtengo udan
bisitan gerturatzen den publi-

• Sagardogintzaren balioa eta
lurraldearekin duen lotura
azaltzea. Horretarako sagardotegian bisita eta etxeko produktuen dastatzea botilan zein
txotxetik egingo dira.
• Turismo jasangarria, barrualdea indartu eta gutxi ezagutzen
diren eremuak ezagutaraztea,
edota ikuspegi berriak eskaintzea.
• Natura eta jatorriari dagokion
turismoa lantzea.
• Gastronomia kulturalki lantzea.
• Tokian tokiko eragileekin lankidetza.

LARUNBAT EGUERDI
ZEIN GAUETAN ADIN
EZBERDINETAKO
KOADRILAK
NAGUSITZEN DIRA

SAGARDOA ROUTEK
KUDEATU DITUEN
ERRESERBEN %95A
WEBGUNEAREN
BIDEZKOA IZAN DA

Turismo jasangarria,
gure helburua

Aurtengo txotx garaiko argazkia. AIURRI

On line erreserba motorra
Aurtengo txotx garaian sagardotegietan internet bidezko
erreserba egiteko motorra aurkeztu da. Klik batean, bezeroak
sagardotegian mahaia har de-

zake. Erreserba motorra hobekuntza lehiakorra izan da sagardotegientzat, eta balio erantsia eman die sagardogileei.
Sagardoa Routek kudeatu dituen
erreserben %95a webgunearen

Gazteen proposamenak,
ikasgelatik udaletxera
Ikasgelan landutako demokrazia ezagutzak praktikara
eraman eta proposamenak aurkeztu dizkiote Udalari
Komunitatea
Egape ikastola / URNIETA
Egape ikastolaren helburuetako
batzuk ikasitakoak zentzu praktikoa izatea eta herrian eragina
izatea dira. Helburu horiekin,
Gizarte eta Balio Etikoak ikasgaietan, Jolas eta Ekin elkartearekin eta Udalaren laguntzari esker, ikasgelan landutako
ezagutzak errealitatean praktikan jarri ditugu. Bide batez
herriari zerbitzu bat eskaini
diogu, honela metodologia aktiboei helduz eta ikasketa zerbitzua garatuz.

DBH 1. mailan, Demokraziaren gaia ikasi ondoren, herriko
gaztetxoei bideratutako prozesu demokratiko erreala egin
dugu. Horretarako ikasleek
Urnietako herrian gazteen beharrak eta gustuak aztertu eta
ondoren Udalari proposamenak
aurkeztu dizkiote. Proposamen
horiek ahalik eta gehien zehazten saiatu dira: bakoitza zertan
datzan esanez, zergatik uste
duten beharrezkoak direla, eraikin edo ekintza hauek non kokatuko diren eta inguruko herrietan izandako antzeko ekin-

Egape ikastolako ikasleen ordezkaritza bat Urnietako alkatearekin, joan zen ekainaren 11n. EGAPE

tza arrakastatsuen adibideak
aipatu dituzte.
Ondoren, proposamen horiek
guztiak bideo motz batzuen bidez
defendatu dituzte eta Urnietako

12-14 urteko gazteei bidali zaizkie, proposamen hoberenak
aukeratzeko. Amaitzeko, aukeratutako proposamenak udaletxera eraman dituzte. Alkateak

harrera egin eta gero, eskaera
guztiei sarrera ofiziala eman
zaie.
Udal arduradunekin izandako
bilkura ekainaren 11n izan zen.

