
Andoaingo Piano Jaialdiaren edizio berria
Ostegunean hasi eta igandera bitarte, Euskal Herri osotik hurbildutako ehunka musikari zuzenean ariko dira Bastero Kulturgunean /  2-3
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Erredakzioa ANDOAIN
Andoaingo Piano Jaialdia 15. 
ediziora iritsi da, eta dagoeneko  
ezinbesteko hitzordu bilakatu 
da Euskal Herriko musika es-
kola gehienentzat. Banaka, bi-
naka eta hirunaka epaimahaia-
ren aurretik 675 musikari iga-
roko dira. Euskal Herri osotik 
etorritakoak, gainera. Oso datu 
handia da hori, behar bezala 
baloratu behar dena. Hilabeteo-
tan musikari gazteek Andoain-
go jaialdia jomugan izango dute. 
Ilusio eta amets asko jarri di-
tuzte jaialdiaren baitan. 

Andoaindarren aldetik, anto-
latzaile taldea eta Udala berezi-
ki, harrera ona eskaintzea da 
xede nagusia. Aurreko urteetan 
lortu dute, eta aurtengoan an-
tolaketa bikainarekin errepika-
tzeko moduan daudela esan 
daiteke. Jaialdiak irauten duen 
bitartean laguntzaile eta bolon-
dres ugari ariko dira lanean. 
Horien guztien parte hartzea 
ezinbestekoa izango da.

Andoaindarrentzat jaialdia 
ostegun honetan hasiko da, ikas-
le gazteek herrikideen aurrean 
entsegu orokorra egingo baitute.

Igandean, arratsaldeko 18:30ean hasita, amaierako emanaldia izango da. Ordura arte, Euskal Herri osotik hurbildutako 600 musikari taula gainetik igaroko dira. AIURRI

Pianoaren 
doinupean
Bastero Kulturgunean Andoaingo Piano Jaialdiaren 15, edizioa abiatuko da, ostegun 
honetan. Udal musika eskolako ikasleek ekingo diote ekitaldiz beteriko asteburuari. 
Larunbatean eta igandean 675 pianojotzaile hurbilduko dira, jaialdian parte hartzera
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Xabier Lasa ANDOAIN
Myriam Ulanga antolatzaileeta-
koa da, Txitxu Castro eta Ainhoa 
Aiertzarekin batera jaialdiaren 
pisurik handiena hartzen duena. 
Ardura handia izanagatik ere 
ilusioari eusten diotela nabari 
zen, agerraldian erakutsi zuen 
bezala: “Hasteko eta behin an-
doaingo Udalari eta laguntzaileei 
eskerrak eman nahi dizkiet. 
Piano jaialdia oso egitasmo in-
dartsua da, eta honen atzean 
ilusio handia dago. Egitarau 
guztiaren liburuxka irakurtzea 
azkar batean egiten da, baina 
honen baitan lan asko dago. 
Kudeaketa lan handia dago”.

Ludwig Van Beethovenen jaio-
tzaren 250. urteurrena ospatzen 
da aurten, eta jaialdiak aipamen 

berezia egin dio. Hasteko eta 
behin, bere piezak interpretatuz 
lehiaketa antolatu du. 14 piano 
jotzailek parte hartuko dute, 13 
saio ezberdinetan. Izan ere, pie-
zatako bat 4 eskutara joko da. 
Ulangak haren ondarearen lagin 
modukoa eskainiko dutela ira-
garri zuen: “Beethovenek 32 
sonata konposatu zituen, eta 
lehiaketan aukeraketa bat en-
tzungo dugu”.

Udalaren eskertza
Prentsaurrekoan Maider Lainez 
alkatea izan zen, eta harekin 
batera Kultura batzordeko zine-
gotzi arduradun den Txitxu Ruiz 
zinegotzia. Ruizek hitz egin zuen 
Udalaren izenean, bereziki es-
kertza adierazteko: “Udalaren 

izenean eskerrak eman nahi 
dizkiogu Deiadar elkarteari, 
jaialdia antolatzeak suposatzen 
duen lan eskergagatik. Eskerrak 
musikari gazteei eta familiei ere, 
Andoainera gerturatu eta Andoain 
eta Bastero piano doinuz eta 
kolorez betetzeagatik. Eskerrak 
ere, langile eta laguntzaileei guz-
tiei. Harro esan genezake duela 
15 urtetik hona Andoain pianoa-
ren hiriburu bilakatu dela. Ba-
lore asko partekatzen dira mu-
sikaren bitartez, eta Udalarentzat 
ohore bat da”.

"Kudeaketa lan handia 
dago jaialdiaren atzean"
Udalak eta Deiadar elkarteak hedabideen aurrean aurkeztu zuten aurtengo jaialdia. 
Ilusioz eta arduraz beterik agertu ziren antolatzaileak, eta Udala antolatzaileek egindako 
lanarekin harro eta oso eskertuta. Lagun askoren lanari esker aterako da aurrera

Andoaingo ordezkariak 40 
izango dira, eta Urnietakoak 
5. Horrez gain, Hernanitik 
27 ikasle hurbilduko dira 
eta Donostiatik 100. 
Zarautz herritik 39 lagun 
hurbilduko dira.

Parte-hartzea

Antolatzaileak, Udal ordezkariak eta musikari gazteak aurtengo jaialdiaren aurkezpen ekitaldian. AIURRI

"HARRO ESAN 
GENEZAKE ANDOAIN 
PIANOAREN HIRIBURU 
BILAKATU DELA"
MYRIAM ULANGA, DEIADAR ELKARTEA

"PIANO JAIALDIA  
OSO INDARTSUA DA,  
ETA HONEN ATZEAN 
ILUSIO HANDIA DAGO"
TXITXU RUIZ, ZINEGOTZIA

Kontserbatorioko ikasleak, pianoa ondoan dutela. MIKEL ARZALLUS

F. Escudero kontserbatorioko 
musikarien kontzertua
Miryam Ulanga antolatzaileak emanaldira gerturatzeko 
gomendioa luzatu zuen, ostiral honetan eskainiko dutena

Erredakzioa ANDOAIN
Andoaindarrak ostiral honetako 
emanaldira gerturatzeko gomen-
dioa luzatu zuen Ulangak. Arra-
zoi ezberdinen artean, bereziena, 
Luis Fracarekin lotuta dago. 
Izan ere, Donostiako Francisco 
Escudero orkestra sinfonikoak 
Fracaren “Andoain” pieza es-
kainiko baitu. Eta ez, nolanahi. 
Andoaindarren artean ezaguna 
den musika pieza orkestra sin-
foniko batek eskaintzeko egoki-
tu dute, eta lehen aldiz entzute-
ko aukera izango da. Aukera ez 
galtzeko deia luzatu zuen Ulan-
gak. Emanaldia 19:15etan hasiko 
da, Bastero Kulturgunean. Pie-
za horrekin hasiko da, gainera, 
emanaldia. Ulanga pozarren 
zegoen, “Luis Fraca oso gertuko 
dut, nire irakasle izan zelako. 
Bere obra batzuk estrenatu izan 
ditut eta espero dut saio hone-
tara Andoaingo jende asko ger-
turatzea”.

Maila handikoa da Orkestra, 
eta horrexegatik errepertorio 
bikaina eskaintzeko moduan 
izango dira. Besteak beste, Cathe-
rine Rollinen pieza entzungo da. 
Udal musika eskola askotan oso 
estimatua da bere errepertorioa.

Beethovenen jaiotzaren 250. 
urteurrena dela eta, Orkestrak 
Rondoa izeneko pieza eskainiko 
du. “Beethovenek bost kontzer-
tu idatzi zituen, piano eta or-
kestrarako egokituta. Maila oso 
altua behar da horrelako erre-
portorioari aurre egiteko”.

Sarrera doakoa da, baina gon-
bidapena eskuratzea beharrezkoa 
izango da.

FRACAREN 'ANDOAIN' 
ORKESTRA 
SINFONIKORA 
EGOKITUTA JOKO 
DUTE LEHEN ALDIZ

Otsailak 6, osteguna. 19:30. Basteroko Ekitaldi Aretoa
Txitxu Castro eta Myriam Ulanga irakasleen entsegu orokorra, 
herritarren aurrean. Sarrera doakoa, gonbidapenarekin.

Otsailak 7, ostirala. 19:15. Basteroko Auditorioa
Francisco Escudero Kontserbatorioko Orkestra Sinfonikoak 
kontzertua eskainiko du. Sarrera doakoa, gonbidapenarekin.

Otsailak 8, larunbata. 19:30. Basteroko Auditorioa
2019ko “Euskadiko Musikarien Gazteen” lehiaketan irabazle izan 
diren Alaitz Artola Ormazabal eta Asier Pagazaurtundua Perezen 
kontzertua. Sarrera doakoa, gonbidapenarekin.

Jaialdiaz gain, hiru emanaldi berezi
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EGAPEKO HAUR PARKEA
Ainara de Miguel (EH Bildu): 
"Gure herriko txikiek parke 
txukun eta eraberrituan jolasteko 
aukera dutela uste dugu. Herriko 
Udal ikastetxea denez, zaindu 
beharra dagoela argudiatu dugu 
mozioan. Udalak parkea 
berritzeko ekintza agenda 
proposatu beharko lukeela 
iruditzen zaigu". 

Herme Gonzalez (PSE-EE): 
"Dagokion batzordean iragarri 
genuenez, mozioaren aipatzen 
diren puntu guztiekin bat egingo 
dugu. Parkea txukun edukitzea 
Udalaren erantzukizuna da. 
Lehentasunezkoa dela deritzogu".

Mikel Pagola (EAJ-PNV): 
"Urnietako Udalak, dagoeneko, 
2020ko aurrekontuetan herriko 
parkeak berritzeko partida bat 

txertatu du. 30.000 eurokoa da 
partida hori, eta partida osoa 
Egapeko parkea eraberritzeko 
erabiliko da. Zehaztapen bat egin 
nahi dugu: Urte luzez, Udal 
gobernu guztiek Egaperen aldeko 
defentsa egin dute. Egape 
zainduta egon da, eta halaxe 
izaten jarraituko du".

DBH-KO ERAIKINA
Ainara de Miguel (EH Bildu): 
"Hezkuntza saila arduradun dela 
jakitun bagara ere, Udalak 
lursailen gaineko eskumena 
dauka. Eskatzen duguna da 
DBHko eraikin hori bideratzea, 
lanak egutegi batean zehaztuz. Ez 
dadila gehiago luzatu".

Herme Gonzalez (PSE-EE):  
"Mozioarekin bat egingo dugu, 
justua delako. Mozioari ekarpena 
egin diogu. Instalakuntzak egun 

egoera tamalgarrian daude eta 
erantsukizuna Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza sailarena da. Hori 
proposatzea adierazi genuen. Ezin 
dugu Udalaren erantzukizuna 
saihestu, baina Jaurlaritzak ere 
badu berea". 

Mikel Pagola (EAJ-PNV):  
"PSE-EEk egin bezala, ekarpenak 
egin ditugu guk ere. Bereziki 
erakunde bakoitzaren 
eskuduntzak zeintzu diren 
zehazteko garaian. Ekarpen 
horiek kontutan hartu direnez, 
geuk ere mozioa onartuko dugu".

ALLAFLOR BIDEA
Ainara de Miguel (EH Bildu): 
"Allaflor etxearen ondoan dagoen 
bideari dagokionez, gai horri 
lotutako alegazio bat erantzun 
gabe zegoela jabetu ginen. 
Sorpresaz hartu genuen hori. Ez 
genuen hori ulertzen, zer dela 
eta ez zen hori txostenean 
aipatzen".

Herme Gonzalez (PSE-EE):  
"2019ko iraileko Udal 
batzarraldian, aho batez, 
etxegabetze administratibo bati 
hasiera ematea onartu genuen. 
Une horretan aurkeztu zen 
txostenaren arabera, aldeko 
botoa eman genuen. 
Denborarekin dokumentazio 
osagarria iristen hasi zaigu,  
eta zalantzak sortu zaizkigu.  
Gaia berriro aztertzea eskatzen 
dugu, informazio osoa eskura 
izanik".

Mikel Pagola (EAJ-PNV):  
"Mozioa ez dugu babestuko, 
espedientea itxi gabe baitago. 
Helegiteak egon badaude, eta 
horiek aztertu eta erantzuteko 
sei hilabeteko epea dago. 
Prozesua orduantxe amaituko 
litzateke. Horren arabera, 
hasierako asmoari jarraipena 
eman edo ez ematea erabakiko 
da. Mozio honekin, gaia 
aurreratu egin dela uste dugu". 

Plenoan adierazitakoak

Jon Ander Ubeda URNIETA
Hiru mozioen harira aritu ziren 
urtarrileko Udal batzarraldian. 
Lehen biak EH Bilduk aurkeztu 
zituen, eta hirugarrena EH Bil-
duk eta PSE-EEk elkarrekin.

Egape ikastolan, Lizardiko 
instalakuntzatan dagoen haur 
parkea berritzeko eskaera aho 
batez onartu zen. Hiru alderdien 
oniritziarekin, beraz. 

Urte luzez hizpide izaten ari 
den DBHko eraikina bigarren 
mozioan aztertu zen. EH Bilduk 
eraikina ahalik eta azkarren 
eraikitzeko proposamena luzatu 
zuen. Alderdi guztiek bat egin 
zuten.

Allaflor bidean, itxierarik eman 
ez zaion tramitazioa indarrean 
dago. Oposizioko bi alderdiek 
afera berriro lantzea eskatu zu-
ten, mozio bidez. Argi utzi nahi 
izan zuten teknikarien lanarekin 
zalantzarik ez zegoela. Bai, ordea, 
aferaren kudeaketarekin. Mozioa 
ez zen onartu, gehiengo osoa 
duen EAJ aurka agertu zelako.

Horiexek izan ziren urtarrile-
ko Udal batzarraldiko aztergai 
nagusiak. Greba Orokorraren 
bezpera izanik, EH Bilduk ple-
noaren amaieran grebarekin 
bat egingo zuela iragarri zuen. 
Ostegunerako deituta zeuden 
batzordeetan eta udal jardueran 
ez zutela parte hartuko iragarri 
zuten.

Urtarrileko udal batzarraldia joan zen urtarrilaren 28an ospatu zen. Plenoaren bideoa, aurreko guztiak bezalaxe, Urnieta.eus 
webgunean eta Udalak Youtuben duen kanalean ikusgai daude. UDALA

Mozio ezberdinak aztergai 
Udal batzarraldian
Urtarrilaren 28an ohiko osoko bilkura deitu zuten, eta bertara EH Bilduk aurkeztutako 
bi mozio eta EH Bildu eta PSE-EE alderdiek elkarrekin aurkeztutako hirugarren mozio 
bat eztabaidatu ziren. Lehen biak onartu ziren, hiru alderdien aldeko botoekin

Grebaren agitxa. KARTASOZIALA

Jon Ander Ubeda URNIETA
Greba Orokorrak jarraipen za-
bala izan zuen Beterri-Burun-
tzako hainbat herrietan. Urnie-
tan, ordea, grebaren eragina ez 
zen hain handia izan. Goizeko 
09:00tan Erratzu edota Ergoien 
industriguneetan lan jarduera 
zegoela antzematen zen. IAT-
ITVko instalakuntzak, aldiz, 
itxita egon ziren.

Idiazabal kalean eta San Juan 
plazan ostalaritza zerbitzu eta 
merkatalgune asko zabalik zeu-
den. Taberna, jatetxe eta hara-
tegi ezagun batzuk itxita zeuden 
arren, merkataritza jarduera ez 
zen erabat eten.

Egunean zehar lasaitasuna 
nagusitu zen Urnietako kaleetan. 
Mobilizazioei dagokionez, ur-
nietarrak eta eskualdeko gaine-
rako biztanleak Hernaniko ma-
nifestaziora deituta zeuden. 
Ehunka lagun irten zen iluntze-
ko 19:00tarako deitu zuten ma-
nifestazioan.

Eguerdian Gipuzkoa mailako 
manifestazioa deitu zuten, Do-
nostian. Milaka lagun elkartu 
ziren bertan. Eskualdeko kideek 
Anoeta estadiotik Udaletxera 
bitarteko ibilbidea osatu zuten. 
Hiru zutabe ezberdin osatu ziren, 
hiriko toki ezberdinetatik, denak 
ere Donostiako Boulevardean 
amaitzeko. 

Greba 
deialdiari 
jarraipena 
Urnietan
"Lan, pentsio eta bizitza 
duina" izenburupean, 
manifestazio jendetsua 
egin zuten Donostian
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Erredakzioa URNIETA
Aurtengo aurrekontuko 150.000 
euro zertan inbertitu erabaki-
tzeko parte hartze prozesua amai-
tu du Urnietako Udalak, eta ja-
sotako erantzun kopuruarekin 
pozarren egon daitezke. "Inoizko 
galdetegi kopuru handiena jaso 
da aurrekontu irekien parte har-
tze prozesuan", goiburu duen 
prentsa oharrean datuak xehetu 
dituzte: 2020ko urtarrilaren 15etik 
otsailaren 2 bitarte, hamabostal-
di horretan, 344 galdetegi jaso 
dituzte. Horietatik 119 urtarrila-
ren 24an eta 25ean herriko gune 
ezberdinetan jarritako informa-
zio karpan. Beste 164 herriko 
puntu desberdinetan ipinitako 
buzoi eta kutxatan jaso dituzte. 
26 Urnieta.eus webgunearen bi-
dez, eta 35 proposamen gehiago 
Urnieta APP bidez.

Udalaren eskertza
2017an 201 galdetegi jaso ziren, 
2018an 157, eta 2019an 171. Udal 
arduradunak pozarren daude: 
"Herritarrek erakutsi dute par-
te hartzeko kultura erabat bar-
neratu dutela, eta herria hobe-
tzeko bidean ekarpenak egiteko 
borondatea dutela. Emaitza 
horiek aintzat hartuta, Udalak 
oso balorazio positiboa egiten 
du eta herritarrei eskerrak eman 
nahi dizkie".

Baldintzak betetzen dituzten 
proposamen guztiak aztertuko 
dituzte Hirigintza saileko tek-
nikariek. Ondoren erabakiko 
dute zein proposamenei bidea 
eman. Udalak bilera ireki bat 
egingo dela iragarri du, auke-
ratu diren proposamenen berri 
emateko.

Parte hartzaileek selfie argazkia ateratzeko aukera zuten. UDALA

Urtarrilaren 24ko eta 25ko informazio 
karpan 119 proposamen jaso ziren. UDALA

Inoizko proposamen 
kopuru handiena lortu da
Urnietako Udalak sustatu duen parte hartze prozesuan inoizko parte hartze handiena 
izan da. Denera 344 galdetegi bete dira, horietatik 119 urtarrilaren 24an eta 25ean 
toki ezberdinetan jarritako informazio karpan aurkeztu zirenak

AIURRI

Ohitura zaharra biziberritu zuten

"HERRITARREK PARTE 
HARTZEKO KULTURA 
BARNERATU DUTELA 
ERAKUTSI DUTE"
URNIETAKO UDALA
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Jon Ander Ubeda URNIETA
Urnietako ikasle taldea ikuski-
zuna prestatzen ari da, izaera 
solidarioa izango duena. Haur 
minbiziaren inguruko lanketa 
egiten ari dira, besteak beste 
ikerkuntzak duen garrantziaz 
ohartarazteko. Abestu, dantzatu 
eta antzeztu egingo dute Maga-
leko DBH2 mailako ikasleek 
Sarobe arte eszenikoen gunean. 
Lankide bikainak izango dituz-
te, maila handikoak. Super H 
elkartearentzat Miren Amuriza 
bertsolariak idatzitako ipuinaz 
gain, Joxan Goikoetxea musi-
kariak kantu eta doinuen alo-
rrean lankide izan dute. Baita 
Amaia Agirre bertsolaria ere.

Egun hauetan eszenografia eta 
antzezlana prestatzen lan eta lan 
ari dira, datorren ostiralean 400 
ikuslek gozatua har dezaten. 
Magale ikastetxeak parte hartze-
ko deia luzatu du. Ikuskizun 
dotorea izateaz gain, helburua 
solidarioa baita: "Ekitaldiaren 
amaieran, ikastetxeko Guraso 
Elkartearen laguntzaz, txokolate 
beroa eskainiko da. Euro bateko 
ekarpenaren truke txokolatea 
hartzeko aukera izango da. Ber-
tan bildutako diru guztia Bar-
tzelonako San Juan de Dios 
Ospitalean gauzatzen ari diren 
ikerketetara bideratuko da. Txo-
kolatada solidarioa estatu mai-

lako hainbat eta hainbat puntu-
tan antolatu da, otsailaren 15ean 
Haur Minbiziaren Nazioarteko 
Eguna ospatuko delako. Magale 
Ikastxetxeak bere aletxoa jarri 
nahi izan du. Artista hauen an-
tzezlana ikusi eta egitasmoari 
laguntza txiki bat ematera gon-
bidatu nahi zaituztegu!".

Ikuskizunaren oinarria Miren 
Amuriza bertsolariak idatzi eta 
Almu Salas ilustratzaileak osa-
turiko liburuan dago. 2015ean 
argitaratu zen, eta aurkezpen 
ekitaldian Salasek ipuinaren 

deskribapena egin zuen: "Libu-
ruaren pertsonaia Hodei haurra 
da. Bizitza normala egiten du, 
eskolara joaten da, laguntxoekin 
jolasten du baina egun batean 
eskolan mina hartu eta ospitale-
ra eramaten dute. Han gaixotasun 
bat duela esaten diote. Hortik 
aurrera Hodei bere ametsen mun-
duan murgilduko da".

2016an dantza eta musika 
ikuskizuna egin zuten. 

Datorren otsailaren 14an Ur-
nietako ikasle gazteek ikuskizun 
berria taularatuko dute.

"Super H hontz zuriaren lurraldean" ipuina oinarritzat hartudute. ALMU SALAS

Helburu solidarioa duen ipuin 
musikatua prestatzen ari dira
Magale ikastetxeko DBH2ko ikasleak ikuskizuna prestatzen ari dira, Super H 
elkarteak argitaratu zuen "Super H hontz zuriaren lurraldean" ipuina oinarritzat 
hartuta. Datorren otsailaren 14an bi saio eskainiko dituzte Saroben

Otsaila 14, ostirala
17:30 Sarobe.
19:00 Sarobe.
Saio bakoitzaren amaieran 
txokolate beroa euro 1ean 
eskainiko dute, Guraso 
Elkartearekin elkarlanean.
Sarrerak eskuragarri
Ikuskizuna ikusteko sarrera 
doakoa da, baina sarrera 
eskuratzea derrigorrezkoa 
da. Otsailaren 10etik 
aurrera eskuragarri, 
ikastetxeko idazkaritzan. 
Telefonoz eska daiteke: 
943 551 789.

Bi saio, 
otsailaren 
14an

Ikuskizunaren kartela. MAGALE

Erredakzioa URNIETA
Urnietako Gazte Informazio 
Puntuak diaporama lehiaketaren 
hirugarren edizioa antolatu du. 
Jasotako proposamen guztien 
artean hauexek dira jendaurre-
ko saioa eskainiko dutenak:

Otsailak 14, ostirala
18:30, Lekaio.
Nahikari Sanchezek unibertsi-
tateko bi ikaskiderekin batera 
Tailandiara eta Filipinara egin-
dako bidaiaren diaporama.

Otsailak 21, ostirala
18:30, Lekaio.
Maddalen Kortajarenak Islandian 
zehar ibilbidea egin zuen, fur-
gonetan.

Otsailak 28, ostirala
18:30, Lekaio.
Olaia Iraolak eta Andrea Isasak 
163 egunetan zehar Argentina, 
Txile, Bolivia, Peru eta Kolonbia 
n barrena egindako bidaia azal-
duko dute.

Sari banaketa, ondoren
Diaporamak eskaini eta gero, 
epaimahaiak lanak saritzeari 
ekingo dio. Irabazleak 375 euro 
jasoko ditu, bigarren saridunak 
150 euro eta hirugarren saridu-
nak 75 euro. 

Urnietarren 
bidaiak 
ezagutzeko 
aukera
Aurtengo diaporama 
lehiaketan lau urnietarren 
bidaiak ezagutzeko  
aukera izango da
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KOMIKIA

LA SALLE BERROZPE ANDOAIN

La Salle Berrozpe eta Salkin 
elkartearen arteko lankidetza
La Salle Berrozpe Ikastetxeak 
zenbait prestakuntza-ekintza 
gauzatuko ditu hilabete 
honetan, Andoaingo dendarien 
eta ostalarien Salkin 
elkartearen lankidetzarekin. 
Profesionalak birziklatzea da 
ekimenaren helburua, eta 
Salkin osatzen duten 
establezimenduetako langileek 
dituzten prestakuntza-beharrei 
erantzutea (Salkinek eta La 
Salle Berrozpe Lanbide 
Heziketako ikastetxeak aztertu 
dituzte beharrok).

Otsailean ekingo diote 
prestakuntza-ekintzari. 
Ikuspegi oso praktikoa izango 
du, denda txikien egoeratik 
oso gertukoa. Batetik, saltegi 
txikietan sare sozialak 
erabiltzearen inguruan 
trebatuko dituzte partaideak, 

eta, bestetik, larrialdietan egin 
behar denaren eta lehen 
laguntzen inguruan. 
Ikastaroak erabat doakoak 
dira, Hobetuzek finantzatzen 
baititu.

Bi talde osatuko dituzte 
prestakuntza-ekintza 
bakoitzean, eta lan-jardunaren 
araberako ordutegia ezarriko 
zaio bakoitzari: dendariena 
bata eta ostalaritzako 
langileena bestea.

Ikastaroetan parte hartzeko 
informazio gehiago nahi 

dutenek hiru aukera dituzte: 
Andoaingo La Salle Berrozpe 
ikastetxera joatea, 943 59 05 57 
telefonora deitzea eta Salkin 
elkartearekin harremanetan 
jartzea. Oraindik ere lekua 
dagoenez, edozein saltegi edo 
ostalaritza-merkatalguneetako 
langileek eman dezakete 
izena, baina baita beste 
edozein sektoretakoek ere. 
Langaberen batek edo bestek 
ere izan dezake ikastaro 
horietan parte hartzeko 
aukera.

KOMUNITATEA

OTSAILERAKO 
ANTOLATU DIREN 
PRESTAKUNTZA 
SAIOAK PRAKTIKOAK 
IZANGO DIRA

OSTALARITZA  
ETA DENDARIETAKO 
LANGILEEK IZENA 
EMATEKO AUKERA 
DUTE

2019ko ekainaz geroztik Andoain-
go Udal batzarraldia erdaldundu 
egin da. Geroz eta gehiago en-
tzutzen da erdara. Bideoz jarrai-
pena egin zezakeen erdaldunari 
lana erraztea izan zen agintari 
berriak defendatu zuen argudio 
nagusia.

Aurreko agintaldiko plenoeta-
ko bideoen audientzia nekez 
iristen zen 100 bisitaldira. Zer 
gertatu da gobernu aldaketa eman 
denetik? Bisitaldi kopuruari da-
gokionez, zaharrak berri. You-
tubek bistaratzen dituen datuen 
arabera, azaroko batzarraldiak 
28 bisitaldi izan zituen, eta aben-
dukoak 52. Urtarrilekoak –au-
rrekontuen eztabaida–, bisitaldi 
gehixeago ditu: 148. Kasu guztie-
tan audientzia datu apalak dira.

Euskararen gehiegizko erabi-
lera bisitaldi kopuru eskasaren 
muinean zegoela uste zuenak 
lezioa jaso du hilabete hauetan. 
Hizkuntza ez da arazoa. 

Beste eztabaidari eutsi behar 
zaio. Plenoen dinamikari, zehaz-
ki. Adibide zehatz bat. Aurten, 
"lehen aldiz" adierazi zuten, 
hainbat inbertsio egiteko 10 eu-
roko partida sinbolikoak txerta-
tu dituzte. Oso kopuru txikiko 
partidak dira, Udalak altxortegian 
duen diruarekin milaka eurokoak 
izatera iritsiko baitira. Une ho-
rretara iritsita, herritarrekiko 
pedagogia lana egitea falta da. 
Partida sinbolikoen prozedura 
nondik nora datorren ulertu 
ezean, batzar aretoan edo pan-
tailaren bestaldean dagoen ikus-
leari kosta egingo zaio plenoaren 
jarraipena egitea. Eta, ondorioz, 
arreta galdu eta off egingo du.

Herritarrari informazio argi-
garria eskaini behar zaio. Nekez 
lortuko da, bestela, haren arre-
ta bereganatzea. Ez baitago ia 
bi orduko plenoa irentsi dezakeen 
ikuslerik. Erdara hutsean izan-
da ere.

Eztabaidaren muina
JON ANDER UBEDA ANDOAIN

IRITZIA

Andoaingo albisteen jarraipena errazteko aukera. 

ALBISTE BERRI ON, IRAKURLE!

www.aiurri.eus | twitter | facebook | instagram | telegram

Telegram erabiltzailea al zara? 
"Aiurri Andoain" kanala bila 
ezazu, eta jarrai gaitzazu



Jon Ander Ubeda BILBO
Euskal gatazkaren garai borti-
tzenak atzean geratu baziren 
ere, haren ondorioak  gaurdai-
no iritsi dira. Biktimen alorrean 
ahots propioarekin nabarmentzen 
ari dena Maria Jauregi da. Bes-
te biktima batzurekin batera, 
Martin Ugalde Kultur Parkean 
antolatu duten solasaldian par-
te hartuko du. Hauxe da aurre-
ko astean TTAP agerkari digi-
talean argitaratu zen elkarriz-
keta osoaren laburpena.
2018an Euskadi Irratian Maite Ar-
tolari eskaini zenion elkarrizketa 
jende askorentzat gogoangarria 
izan zen. Emozioa, isiluneak… ez 
zen zuretzat batere erraza izan. Eta 
kazetaritzaren alde esango dut 
Maite Artolak oso lan ona egin zue-
la. Nola gogoratzen duzu zuk elka-
rrizketa hura?
Nire bigarren elkarrizketa izan 
zen. 2018ko iraila zen, lehen 
elkarrizketa Radio Euskadin 
egin bainuen. Dani Alvarezek 
animatu ninduen pausoa ema-
tera. Orduan ere emozio handi-
ko uneak bizi izan nituen. Ez 
nago ohituta komunikabideen 
aurrean hitz egitera, eta publi-
koaren aurrean hitz egitea ere 
kosta egiten zait. Urduri jartzen 
naiz, eta aitarekin zer gertatu 
zen oroitzean hunkitu egiten 
naiz beti.
Elkarrizketa haietatik ahalduntze 
modukoa bizitzen ari zara?
Egia esan, bi elkarrizketa horiek 
eskaini eta gero, jende asko ger-
turatu zitzaidan. Eskerrak ema-
tera hurbiltzen zitzaizkidan, eta 
ez nuen horrelako harrerarik 
espero. Esango nuke hedabidee-
tan agertzera animatu nautela 
ere politikari batzuen aldetik 
entzun ditudanek, ez ditudalako 
gustuko izan. Haserre modukoa 
sortu zen, eta hori askatu beha-
rrean nengoen.
Zure bizitzan aitarena aipatzea 
saihestezina da. Atentatuaren ostean 
zer moduzko harremana izan duzu 
sorterriarekin, Legorretarekin?
Ez dut inoiz Legorretarekin ha-
ria moztu. Betiko lagun taldea-
rekin jarraitzen dut. Aitarena 
gertatu aurretik kanpoan ikas-
ten ari nintzen. Baina aitarena 
gertatu eta gero, ez nituen ikas-
ketak moztu eta herriarekiko 
harremana ere ez nuen eten.
Atentatu bat jasan edo senideren 
bat galdu duten ETAren biktima 
batek baino gehiagok lagunen ar-
tean eta eremu intimo horretan bizi 
izandako hausturak aipatu izan 
ditu. Gogorra egiten zait niri hori. 

Ez dakit zuk horrelako egoerarik 
bizi izan duzun...
Nire aitaren aurkako atentatua 
2000. urtean izan zen, eta gizar-
tean beste modu batean hartzen 

ziren horrelako gertaerak. Gure 
kasuan, gizartearen aldetik ba-
besa jaso eta sentitu dugu. Le-
gorretan, lagun taldeari dago-
kionez, ez dut inoiz baztertu 

nautenik sentitu. Gainera, aten-
tatua izan eta lehen egunetan, 
lagunak etxera etortzen zitzaiz-
kidan bila. Ez dut inoiz moztu 
harreman hori.

Zeu babestuta sentitu zara, beraz.
Bai, nire kasua hori da. Patria 
eleberria irakurri nuen, Fernan-
do Arambururena, eta ni ez nin-
tzen nobelan aipatzen denarekin 
identifikatuta sentitu.
Elkarbizitzari eta biktimei dagokie-
nez, badira oso erabiliak eta handiak 
diren adierazpenak. Biktimak oso-
tasun modura erabiltzen dira, maiz. 
Bestalde, egin dizudan aurreko 
galderaren harira, elkarbizitzan 
keinu txiki asko beharko genituz-
keela iruditzen zait. Biktimak tarte-
ko, lagunen artean gertatu izan 
diren haustura horien aurrean, bi-
zitzak aurrera segitzen du. Lagun 
izan zirenek berriro elkar ikusiko 
dute. Askotan, oso distantzia gutxi-
ra daude batzuk eta besteak, eta, 
hala ere, distantzia horrek salbae-
zina dirudi.
Garrantzi handikoak dira keinu 
txiki horiek. Komunikabideeta-
tik kanpo gertatzen direlako, 
gainera. Esan dizudan bezala, 
hedabideetan agertu nintzenetik, 
jende asko gerturatu zait. Nire 
lanbidean, esaterako, nire burua 
aurkezteko garaian inoiz ez dut 
esaten noren alaba naizen. Maria 
naiz. Elkarrizketa horiek egin 
eta gero, jende asko hurbildu 
zait agurtzera, edo besarkatzera. 
Eta eskerrak ematera. Keinu 
txikiak dira, baina handiak, aldi 
berean. Beharbada, euskaldunoi 
gure sentimenduak adieraztea 
kosta egiten zaigu gehiago. Ba-
dago jendea nahi izan bai baina 
ausardia faltagatik ez dena ger-
turatzen. Pixkanaka, eta egoera 
berri honetan –tira, urteak dira 
ETA desegin zela–, dena erraz-
tuko dela pentsatzen dut.
Eman eta jaso. Bueltan jaso duzuna 
asko izan da, Maria, baina kontzien-
te zara zure adierazpenekin jende 
askori barruan zeraman karga hori 
arindu zaiola.
Irudipen hori daukat, hori da 
sentitu dudana.
Beharbada, eta eremu sozialistaren 
inguruko biktimen kasuan, batzuk 
bazarete giza eskubide guztien alde 
agertzen ari zaretenak. Etenik gabe. 
Nabarmentzekoa da hori.
Nire kasuan, gure etxean, per-
tsona guztien giza eskubideak 
defendatu dira beti. Eta hori 
horrela zen aitarena gertatu bai-
na lehen eta baita gero ere. Balio 
horri eutsi diogu beti. Gizartean 
oraindik pauso asko eman behar 
dira.
Espainiako presidentea aukeratze-
ko inbestidura saioan, Pedro Sanchez 
presidentegaiak zure eta Iosu Eles-
peren txioak hizpide izan zituen. 

Maria Jauregi Lasak ostegun honetan Martin Ugalde Kultur Parkeko solasaldian parte hartuko du, 18:00tan hasita. AIURRI

“Errespeturik 
gabe gizarteak 
ezin du  
aurrera egin”
MARIA JAUREGI LASA JUAN MARI JAUREGI ETA MARIAXUN LASAREN ALABA
Duela ia bi urte isiltasuna hautsi eta biktimen alorrean iritzi propio ausarta garatzen 
ari den ahotsa da. Entzutea merezi duen ahots interesgarri horietakoa
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Oposizioari, biktimen gaiarekin, 
aurre egiteko aipamena izan zen. 
Zuen txioak gobernu akordioaren 
aldekoak ziren. Sanchezen adieraz-
pen harekin telefonoa mezuz bete-
ko zitzaizula imaginatzen dut… 
Ez pentsa. Senarraren lehengu-
su batek aipatu zidan, baina egia 
da Sanchezek abizena aldatu egin 
zidala. Mujika aipatu zuen.
Egia. Ulertu genuen nori buruz ari 
zen, halere. Presidentea Euskal He-
rrira hurbilduko da, seguru. Imagi-
na dezagun Pedro Sanchezek zu eta 
zure antzeko biktimak ezagutzeko 
aukera baliatu nahi duela. Zer esan-
go zenioke?
Gauzatxo bat esango nioke. Da-
goeneko Espainiako presidentea 
denez, bere garaian Ibarretxe 
lehendakariak ETAko biktima 
guztiei behar bezalako babesa 
ez emateagatik gizarteari barka-
mena eskatu zion moduan, pre-
sidenteari ETAkoaz gain herri 
honetan beste terrorismo mota 
batzuk izan zirela onartzea es-
katuko nioke. Eta estatu terro-
rismoa, GALen existentzia, izan 
zela onartzea. Berak zuzenean 
ez zuen ardurarik izan, baina 
alderdi modura eta Espainiako 
Estatuaren ordezkari modura 
ardura hori badute. Onarpen 
hori elkarbizitzarako pauso han-
dia litzateke.
Inbestidura saioan, Espainiako giroa 
oso gaiztotuta dagoela antzematen 
zen. Era berean, badira arnasguneak. 
Eta, horren harira, iazko martxoan, 
Madrilen izan zenuten egonaldia 
aipatu nahiko nuke. Javier Gallego-
ren 'Carne cruda' irratsaio hura oso 
interesgarria izan zen, Axun Lasa-
rekin batera agertu zinenekoa. Ma-
ria San Miguelek zuzentzen duen 
Valladolideko Proyecto 43-2 antzer-
ki konpainiak euskal gatazkaren 
harira egin zuen trilogiaren emanal-
diak ikustera gonbidatu zintuzten.
Madrilen 'Viaje al fin de la noche' 
trilogiaren azken antzezlana 
ikusi genuen. Biktima izandakoen 
hurrengo belaunaldiari buruzkoa 
da. Eta funtzioaren ondoren, 
solasaldia antolatu zuten. Axun 
Lasa eta biak izan ginen solasal-
di hartan.

Axun Lasarekin ez nintzen 
ordura arte sekula egon, eta ho-
rrelako espazio batean elkarrekin 
aritzea plazer handia izan zen. 
Axunek lan piloa egin du, bizi-
kidetzaren alde. Sufritutakoak 
sufrituta, gainera. Oso pertsona 
ausarta da. Miresten dut.
Trilogia horren bigarren antzezlana 
ikusi nuen, Urnietako Saroben. De-
serosoak izanagatik ere, kulturaren 

bitartez asko ikasi daitekeela irudi-
tzen zait. Gomendagarria da.
'La mirada del otro' antzezlanaz 
ari zara. Nik hori Bilbon ikusi 
nuen, eta negar malkotan irten 
nintzen. Antzezlanaren eszena 
asko etxean bizitakoarekin lotu 
nituelako. Zehazki, amak bizita-
koak. Hiru obratan, osotasunean 
hartuta, jasan ditugun biolentzia 
ezberdinak oso ondo islatzen 
dira. Bestearen sufrimenduan 
sartu eta ulertarazteko ariketa 
garrantzitsua iruditzen zait niri. 
Hemengo herrietan ikusteko 
aukera egongo balitz, oso posi-
tiboa litzateke.
Axun Lasa aipatu dugu. Joxean La-
saren anaia da, GALek Joxi Zabala-
rekin batera torturatu eta erail zue-
na. Aldaba Txikikoa da, eta zure 
lasatar familia Legorretakoa. Baina 
esan beharra dago, belaunaldi berriei 
begira, ez zaretela familia. Nola 
definituko zenuke Axun Lasa?
Ausarta da, jasan duen guztia 
jasan eta gero. Eta, gainera, bes-
tearen azalean jartzeko gaitasu-
na erakutsi du. Aldi berean, 
berak ere autokritika egin du. 
Konturatu da agian berak ere 
min egin diola norbaiti. Garran-
tzi handia ematen diot autokri-
tika egiteko gaitasun horri. 
Zure jokabideaz gain, ulergarria 
eta oso humanoa da biktima mo-

dura oso haserre egotea, eta bar-
kamenik ez onartzea. Horrelako 
biktimekin egotea egokitu al zai-
zu? Nolakoak izan dira elkartze 
horiek?
Biktimekin ez dut harremanik, 
baina esan nahi dut pertsona 
bakoitzak horrelako egoeren 
aurrean modu ezberdinean eran-
tzuten dugula. Guztiak errespe-
tatu behar ditugu. Alderantziz, 
nirekiko errespetua eskatzen 
dut ere. Baten batek pentsa de-
zakeelako ni erotuta nagoela, 
edo Stockholmgo sindromeak 
jota nagoela. Nik beraiek erres-
petatzen ditudan bezala, besteek 
ere ni errespetatzea nahiko nuke. 

Garatu duzun jokabidearen oinarrian 
heziketa dagoela adierazi izan duzu.
Ezberdin pentsatzen dutenak 
errespetatzen erakutsi didate 
beti. Giza eskubideak errespeta-
tzea etxeko arau nagusia da. 
Errespeturik gabe gizarte batek 
ezin du aurrera egin. Funtsezkoa 
da hori. Elkarbizitzan, amanko-
munean dauden puntuak bilatu 
behar dira, zubi lanak garatu 
eta aurrera egin. Horretarako, 
bestearen azalean jartzeko gai 
izan behar dugu, bestea entzuten 
saiatu... eta entzun. Entzutea oso 
garrantzitsua da. Egun, entzutea 
oso gutxi egiten da. Espainiako 
Parlamentuan politikariek ema-
ten duten irudi hori zatarra da.
Belaunaldiak igaro beharko dira, 
entzun izan dut maiz, gure artekoa 
konpontzeko. “Tira, ez dezagun 
hainbeste itxaron”. Horixe izan ohi 
da nire erantzuna...
Zaila da, pausoz pauso joan behar 
da, ematen ditugun pausoak sen-
doak izan daitezen. Dagoeneko 
pauso batzuk ematen ari dira. 
Euskal gizartean pauso batzuk 
eman dira, udalerri askotan la-
nean ari dira. Bizikidetza planak 
eta memoria lantzen, denak kon-
tuan hartzen dituen memoria 
inklusiboa garatzen... Bide one-
tik goazela iruditzen zait. Nahiz 
eta oraindik biktima asko aitor-
tza jaso gabe egon. Beharrezkoa 
da biktima guztiak kontuan 
hartzea, eta, presoei dagokienez, 
hemendik urrun egoteak ez dau-
ka inongo zentzurik. Pausoak 
emateko daude, baina ttipi-ttapa 
aurrera egitea espero dut.
Ea, ba, zure jokabide eraikitzaile 
hori hedatzen doan.
Ahaztu, ezin da ahaztu. Garran-
tzitsua da pertsona guztiak kon-
tuan hartzea, eta entzutea. Ger-
taturikoa oso modu ezberdinean 
bizi izan dugulako. Denei entzu-
nez, lortuko dugulakoan nago.

Urnietako gizarte bizitzan 
eragile aktiboa da Joxpi 
Lasa. Mintzalaguna 
ekimenean, bake eta 
bizikidetza mahaiko 
herritarren taldean edota 
Santa Eskea errondan parte 
hartzeko ohitura du. 
Legorretarra sortzez, 
Urnietan bizi da. Maixabel 
eta Joxpi ahizpak dira. 
Maria, beraz, iloba.

Joxpi Lasa. AIURRI

Maria, Joxpi 
Lasaren iloba

Elkarrizketa osoa Tttap.eus 
bidez entzun edo ikus daiteke. 
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Entzutea, enpatia garatzea, zubiak lantzea... iritzi propioa garatzen ari da. TTAP
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Xabier Lasa ANDOAIN
Hauexek dira laguntza jaso du-
ten Gobernuz Kanpoko Erakun-
deak:
•	Abay Euskadi Nilo Azul, Etio-

piaren Garapenerako Elkartea: 
Bacho Walmarako (Etiopia) 
ikastetxe publikoan hezkuntza 
egiturak zabaltzea. 4.500 euro.

•	Behar Bidasoa. Kabugako 
(Rwanda) nekazariak prestatzea 
nekazaritza eta abeltzaintza 
jardueretan. 7.000 euro.

•	Chiapas Enea. Santa Rosa ko-
munitateko senda-gunean (Me-
xiko) ur hornidura bermatze-
ko putzua eraikitzea. 7.000 euro.

•	Derandein Fundazioa. Amei 
eta haurrei begira Kingabwa 
(Kongoko Errepublika Demo-
kratikoa) auzoan dauden Co-
vadongako Ama Birjinaren 
osasun zerbitzuen hobetzea. 
4.500 euro.

•	Doa-Denok. Beniko departa-
menduan (Bolivia) sorospena-
ren eta formakuntzan lan egi-
ten duen osasun sistemaren 
sendotzea. 10.000 euro.

•	FASFI-Laguntza Solidarioa 
Jesusen Alabak. Santa Candi-
dako (Bangladesh) Garo tribuan 
bizi diren neskatoen baldintzak 
(elikadura, osasuna eta hez-
kuntza) hobetzea. 4.500 euro.

•	FISC. Nueva Vida (Nicaragua) 
auzoan uraren erabilerari be-

gira hezkuntza arloko azpie-
gituren hobetzea. 4.330 euro.

•	Etiopia Utopia Fundazioa TI-
KAL. Etiopiako nerabe eta 
emakumeak hilekoaren higie-
neari begirako programaren 
bitartez gaitzea. 4.500 euro.

•	Ojos Del Mundo Fundazioa. 
Inhambaneko (Mozambike) 
biztanleen begien osasunerako 
eskubidea erraztea. 7.000 euro.

•	Herriak Elkarlanean. Lasarre 
(Haiti) eskola berri bat eraiki-
tzea. 4.500 euro.

•	Kooperaziorako Ingeniaritza 
(IC.LI). Kongoko Errepublika 
Demokratikoan txirotasunari 
aurre egiteko edateko moduko 
ura edukitzea, bertako balia-
bideen indartzea, eta, higienea, 
ingurugiroa eta genero berdin-
tasuna kontuan hartuko duen 
hezkuntza bultzatzea. 10.000 
euro.

•	Medicus Mundi Gipuzkoa. 
Etiopiako Tigray eskualdeko 
sei barrutitan indarkeria ma-
txistaren kontra borrokatzeko 
sistema indartzea 7.000 euro.

•	Activos por un Mundo Solida-
rio (AMS-MSH). Nikaraguan 
ahalmen-urritasuna daukaten 
gazte eta helduen formakuntza, 
lan munduan. 7.000 euro.

•	Mundubat Fundazioa. Guate-
malan lurrerako eskubidea 
defendatzen duten pertsonak 
babestea eta gaitzea. 7.000 euro.

•	Honek GKE. Maisuaren Taile-
rra (Nikaragua) errehabilitazio-
zentroa hobetzea. 10.000 euro.

•	Gipuzkoako Oscar Romero 
Solidaritza Batzordea. Ahuacha-
pan udalerrian (El Salvador) 
kokatzen diren Chipilapa, La 
Montañita eta San Lazaroko 
kantonamenduetako neskato 
eta mutikoek hezkuntza inte-
grala edukitzea. 7.000 euro.

•	 

PROYDE-PROEGA Fundazioa. 
Haur eta nerabeentzako kali-
tatezko hezkuntza bermatzea 
Argentinan eta Paraguain La 
Sallek dauzkan gune zaurga-
rrietako hezkuntza zentroetan, 
teknologia berrien erabilera-
rako aukerak areagotuz eta 
garapen kulturala sendotuz. 
7.000 euro.

•	 Serso San Viator. Hondurasen 
orokortuta dagoen indarkeria-
ri aurre egiteko giza eskubideen 
aldeko programa garatzea. 7.000 
euro.

•	 Taupadak GKE. Maniqui ibai-
ko oihanean (Bolivia) kokatzen 
den Amazonian bizi diren in-
digena chimaneen osasun es-
kubideen alde. 10.000 euro.

Urtarrilaren 17an sinatu zen Udalaren eta gobernuz kanpoko erakundeen arteko hitzarmena. AIURRI

Gobernuz Kanpoko 
Elkarteekin lankidetza
Aurten berritu diren hitzarmenen arabera, Andoaingo Udalak 129.730 euro 
bideratuko ditu Ameriketan eta Afrikan garapen-bidean dauden hainbat herrialdetara. 
Gobernuz Kanpoko Erakundeak laguntza horien bitartekariak izango dira

Hemeretzi egitasmo 
horiekin hitzarmena 
sinatzeaz gain, Andoaingo 
Udalak 8.000 euroko diru 
laguntza berezia bideratu 
du SMH (Itsas Laguntza 
Humanitarioa) 
elkartearentzat, eta hain 
zuzen, Grezian dauden 
errefuxiatuei laguntza 
eskaintzeko prestatu duten 
Aita Mari 
itsasontziarentzat.

Aita Mari 
itsasontzia

Imanol Zubiondo (Mariaren 
Lagundia Fundazioa):
"Eskerrak eman nahi dizkiot 
Andoaingo herriari, eskainitako 
laguntzagatik. Guk gidatuko 
dugun proiektua, Ciudad 
Sandino herrian dagoen Nueva 
Vida auzoan garatuko da. 
Bertako ikastetxe batekin 
elkarlanean, proiektuak bi 
helburu bete nahi ditu: uraren 
hornidura eta saneamendua 
bermatzea, eta uraren erabilera 
egokiaren lanketa egitea".
Ana Zubiri (Laguntza 
Solidarioa Jesusen Alabak).
"Bangladeshen Santa Candida 
herrira bideratuko da diru 
laguntza, hain zuzen ere bertan 
dagoen barnetegira. Lurralde 
horretan txiroenetakoa den 
Garo tribuko neskatoak joaten 
dira ikastera barnetegira. Eurek 
antolatzen dute barnetegia, eta 
jasotzen duten hezkuntzaren 
bitartez, euren etorkizuna 
bermatu nahi da. Hango 
ikasketak bukatzean izan 
daitezela autonomoak".
Joxemi Jimenez  
(Honek GKE):
“Nikaraguako Ocotal herrian 30 
urtetik gora daramagu bertako 
udalarekin elkarlanean. Une 
honetan gure ahalegina berriki 
eraikitako errehabilitazio-
zentrora bideratzen ari da, 
haren azpiegitura guztia hobetu 
dadin. Alkoholarekin eta 
drogekin arazoak dauzkaten 50 
nerabeak sendatzea eta 
birgizarteratzea da zentro 
horren helburu nagusia".

Imanol Zubiondo. AIURRI

Ana Zubiri. AIURRI

Joxemi Jimenez. AIURRI

Hiru ordezkarien adierazpenak
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Astelehenean EH Bilduk 
alderdiko ordezkaritza 
zabala elkartu zuen, 
agerraldia egiteko.

Kritikarekin hasi zuen 
bere agerraldia, Andoni 
Alvarezek: “Logikoa den 
bezala, gauza batzuk aldatu 
badituzte ere, aurrekontuan 
ez dago egiturazko 
aldaketarik. Harrigarria da: 
orain arte guri hainbeste 
kritikatzen zizkiguten 
partidak mantendu edo igo 
egin dituzte”.

Inbertsioekin kezka 
agertu zuten, “aurrekontua 
diru kopuruan igo egin da, 
baina inbertsioen partida 
jaitsi. Inbertsioak proportzio 
berean igo beharko 
liratekeela uste dugu".

Agerraldian Andoain herri 
bat bizitzeko dinamika 
iragarri zuten, eta 
“martxotik aurrera herriko 
elkarte guztiekin" elkartu 
nahi dutela iragarri.

Bi alderdiak sintonian 
daudela erakusteko, 
PSE-EEko eta EAJ-PNVko 
bederatzi zinegotziek 
plenoaren amaieran 
taldeko argazkia atera 
zuten. Hori egitearekin 
batera Maider Lainez 
alkateak eta Marijose 
Izagirre alkate-ordeak 
plenoaren balorazioa 
egiteko agerraldia deitu 
zuten.

"Lehen aurrekontuak 
onartzea lortu dugu, eta 
horregatik poza agertu 
nahi dugu. Egitasmoen 
zerrenda luzea martxan 
jarri ahal izateko aukera 
dugulako", adierazi zuen 
Maider Lainezek.

"Eskerrak eman nahi 
dizkiegu oposizioko 
alderdiei, elkarrizketarako 
bidea zabaltzeagatik. 
Egindako lanaz harro 
gaude", adierazi zuen 
Marijose Izagirrek.

Andoni Alvarez. AIURRILainez eta Izagirre. AIURRI

Oposizioaren 
balorazioa 

Gobernuaren 
balorazioa 

Jon Ander Ubeda ANDOAIN
Andoaingo Udalak 23,6 milioi 
euroko Udal aurrekontua onartu 
du, ia bi orduko plenoaren ostean. 
Eztabaida ugari sortu ziren, al-
derdi guztien artean. PSE-EEk 
eta EAJ-PNVk aurrekontua eta 
agintaldi plana elkar lotuta doa-
zela defendatu zuten. EH Bilduk 
bi alderdiei kritika egin zien, 
kanpaina aurretik eta ondoren 

jokabide aldaketa izan dutela 
leporatuta. Euren egitasmo as-
kori jarraipena eman dietela 
gogorarazi zieten. Eskuak luza-
tuta daudela erantsi, eta horre-
xegatik abstentzioaren alde egin 
zuten. Elkarrekin Podemos al-
derdia aurrekontu proposame-
naren aurka agertu zen, aurre-
kontuari lotutako memoriarik 
ez zutela aurkeztu argudiatuz.

23,6 milioiko aurrekontua
•	Langilegoa 8,5 milioi euro.
•	Zerbitzuak 5,2 milioi euro.
•	Enplegua 2,2 milioi euro.
•	Giz.Zerbitzuak  2,1 milioi euro.
•	Kultura  1,5  milioi euro. 
•	Kirola  1,4  milioi euro.
•	Ogasuna    980.000 euro.
•	Hirigintza    550.000 euro.
•	Euskara    513.000 euro.
•	Berdintasuna    240.000 euro.

Urtarrilaren 31n deitu zuten Udal batzarraldia, urteko aurrekontuari bidea emateko. UDALA

2020ko udal aurrekontua 
onartu dute
PSE-EE eta EAJ-PNV alderdiek osatutako gobernu taldeak agintaldiko lehen 
aurrekontuak onartu zituten. EH Bilduk abstentzioaren alde egin zuen, kritika 
egitearekin batera lankidetzarako eskua zabalduz. Podemos aurka agertu zen
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Mikel Arberas ANDOAIN
Jokalariak ezinbestekoak izaten 
dira, baina ez arrakasta lortzeko 
eragile bakarrak. Meritua Javier  
Rodriguezi ere aitortu behar 
zaio.
Denboraldiaren hasieran zein zen 
taldearen helburua?
Jokalari batzuk duela bi denbo-
raldi batera jokatu zuten, lehia-
keta bat irabaziz. Taldearekin 
zerbait polita egiteko aukera 
zegoela ikusi nuen. Hala ere, 
taldekide batzuk lehen aldiz jo-
katu dute batera, hortaz, lehen 
helburua taldekideen arteko 
konexioa indartzea izan behar 
zuela pentsatu nuen. Hala ere, 
gure hasierako helburua ez zen 
Gipuzkoako lehiaketa irabaztea.
Nolakoa da entrenatzen duzun taldea?
Harrituta nago, izugarrizko tal-
dea osatu dutelako. Poztekoa da 
jokalarien arteko elkartasuna 
ikustea. Egia da ere, garaipenek 
jokalarien laguntasun hori area-
gotzen laguntzen dutela, baina 
irabazteko taldea bateratua egon 
behar da. 
Nola bizi izan zenuen Egiaren aur-
kako partida?
Aste hasieran normaltasuna eman 
nahi genion Egiaren aurkako 
partidari. Partida bakoitzaren 
helburua berdina zen, borroka-
tzea eta garaipena eskuratzea. 
Ez genituen prestaketa saioak 
aldatu aste osoan zehar.

Partidaren hasieran, berriz,  
urduritasuna eta tentsioa naba-
ria zen, baina oro har gehiago 
izan ginen jokoan.
1994an lortutako balentria errepi-
katu duzue. Lorpen historikoa...
Alde batetik bai, izan ere 26 ur-
tetan jubenil mailako talde asko 
igaro dira, eta harrotasun handia 
ematen digu gu izatea txapelke-
tako irabazleak. Horrez gain, 
Euskal Ligako igoera fasea jo-
katuko dugu, eta jendetza era-
kartzen ari gara Allurralde ki-
roldegira; klubarentzat eta gu-
retzat onuragarria da lortutakoa, 
eta lortzen ari garena.

Maila erakusten ari dira Leizaran 
taldeko jokalariak.
Aurten asko hobetu dute, taldean 
jokatzen dakitela erakutsi dute, 
eta gauza handiak lortzen ari 
dira; baina gehiago eman deza-
kete, eta lanean ari dira hori 
lortzeko.

Gipuzkoakoa lortu dugu. Orain, 
hurrengo partidak irabazten, 
Leizaranekin historia egiten eta 
taldean jarritako helburuak be-
tetzen jarraitu behar dugu.
Noiztik entrenatzen dituzu Leizaran 
taldeko jubenil mailakoak?
Azken hiru hilabeteetan ikusten 
hasi nintzen gazte horiek nola 
jokatzen zuten. Ondoren, zuzen-
daritza teknikoarekin hitz egin 
nuen eta talde hori entrenatze-
ko gogoa nuela jakinarazi nien; 
gaitasun handiko  jokalariak 
zeudelako eta denboraldi polita 
egiteko aukera zegoelako. Az-
kenean, gazte hauek entrena-
tzeko aukera eman zidaten.

Noiztik zara entrenatzailea?
Jubenil bigarren mailan hasi 
nintzen gazteak entrenatzen, 
gehiengoak bezala. Normalean 
laguntza eskatzen dute ez da-
goelako nahikoa jenderik, eta 
probatzeko hasi nintzen. 

Ikusi nuen, urtetik urtera, 
gustura nebilela gazteen pres-
takuntzan. Beraz, zenbait ikas-
taro egin nituen. Ikasi nuen 
denbora ondo baliatzen saiatu 
nintzen.
Datorren denboraldian ere jubenil 
mailako taldea entrenatzen jarrai-
tuko duzu?
Oraingoz, hurrengo partidei 
begira ari naiz. Datorren ur-
teari begira, nire ustez, maila 
mantendu egingo da; ez soilik  
jubeniletan, oro har Leizaranen.
Taldeekin oso ondo ari da lanean 
kluba, eta horrela jarraitu behar 
du. Bitartean, jubenilekin oso 
gustura nago, eta hauekin ja-
rraitu nahi dut lanean.

Javier Rodriguez Leizaran Eskubaloi Kirol Klubeko biltegian. AIURRI

"Lortu dugun sailkapena 
izugarria da"
 ESKUBALOIA  Liga amaitzeko jardunaldi baten faltan, Leizaran taldeko jubenilek liga 
eskuratu zuten, kirol maila handia erakutsiz. Ez hori bakarrik, 26 urteren ostean, 
1994an lortutako balentria errepikatu zuten

"POZTEKOA DA 
JOKALARIEN ARTEKO 
ELKARTASUNA 
IKUSTEA. IZUGARRIZKO 
TALDEA OSATU DUTE"

"LEIZARAN  
OSO ONDO ARI DA 
TALDEEKIN LANEAN, 
ETA HORRELA 
JARRAITU BEHAR DA"

Urnieta KE taldeko jokalariak, erasoan. UKE

Euskadiko txapelketara, etxean 
hiru partida gogor jokatu ostean
 ESKUBALOIA  Jubenil mailako neskek balentria lortu dute 
Urnietako kiroldegian, zaletuen babesari esker

Erredakzioa URNIETA
Jubenil mailako eskubaloiko bi 
taldeak maila bikaina erakusten 
ari dira. Mutilak sailkatzeko 
zorian izan ziren Allurralden 
jokatu zen final four moduko 
lehiaketan. Lastima!

Nesken kasuan, sailkapen fa-
sea etxean bertan jokatu zuten. 
Aldeko faktore hori ondo balia-
tzen asmatu zuten. Hori bai, 
sailkapena lortzeko hiru partida 
zail jokatu behar izan zituzten. 
Ostiralean jokatu zuten lehen 
partidan 21-26 galdu zuten San 
Adrian taldearen aurka. Urnie-
tarrak nagusi izan baziren ere, 
bigarren zatian ihes egin zien 
partidak.

Larunbatean Pulpo taldearen 
aurka lehiatu ziren. Ez zuten 
hasiera ona egin, baina atsede-
naldira berdinketarekin iritsi 
ziren. Bigarren zatian partida 
bideratzen asmatu duten eta 
27-23 gailendu ziren.

Bidasoa-Irun taldearen aurka 
jokatu zuten partida, igandean. 
Finala zen urnietarrentzat, eta 
ezin emozio gehiago eskatu. Az-
ken jokaldian iritsi zen saria. 
20-19 irabazi zuten, sailkapena 
eskuratuz.

Mutilak sailkatzeko zorian izan dira. UKE
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KARTELDEGIA: FUTBOLA, ESKUBALOIA

Andoni Urbistondo URNIETA
Otsailaren 29an goizeko 05:30ean 
abiatuko dira, Matxo autobus 
geltokitik. Itzulera, egun bereko 
iluntzeko 20:00ak aldera. Hauek 
izango dira irteeraren prezioak:
•	Busa eta mendi eskia: 10 euro.
•	Autobusa + ipar eskiko forfaita 

(materiala norberak): 15 euro.
•	Autobusa + alpinoa edo Snowa, 

forfaitarekin: 40 euro.
•	Autobusa+ alpinoa edo Snow-a, 

forfaita eta materialaren alo-
kairuarekin: 60 euro.
Izena emateko epea zabalik 

dago, 2KN kafetegian eta Kantoi 
tabernan. Azken eguna otsaila-
ren 24a izango da. Egoitz More-
noren ardurapean antolatuko  
da irteera. Jende askok parte hartu ohi du Zanpatuzek antolatzen duen neguko irteeran. EHU

Eskiatzeko irteera 
Zanpatuzen eskutik
 ESKIA  Zanpatuzek urteko irteera jendetsuenetakoa antolatu du, beste urtebetez: Eski 
irteera. Otsailaren 29an izango da, eta Aragoiko Candanchu hautatu dute, eskiaren 
jarduera oro egiteko aukera dagoelako: alpinoa, snow, mendi eskia eta ipar eskia

Zanpatuz mendi taldeak 
hazkunde prozesuan jarraitzen 
du. Elkarteak bulego baten 
eskaera egin zion Urnietako 
Udalari pasa den urtean, eta 
baiezkoa jaso zuen orain gutxi. 
Lokal horren inaugurazioa 
egingo dute datorren 
astelehenean, otsailak 10, 
iluntzeko 19:00ak eta 20:00ak 
bitartean. 

Pintxo eta edari batzuk 
eskainiko dituzte bertaratzen 
diren guzientzat. Egun berean 
elkartera iritsitako federatu 
txartelak banatuko dituzte, 
elkarteko kideen artean. 
Ordainketa urtarrilaren lehen 

astean, edo lehenago egin zuten 
bazkideen txartelak jaso ditu 
mendi elkarteak, oraingoz. Baita 
geroxeago egin ziren bazkide 
batzuen txartela ere. Inaugurazio 
ekitaldira azaltzea aholkatzen du 
mendi elkarteak, eta han 
informazio osatuagoa eskainiko 
dute. 

Urteko irteeren zerrenda ere 
erabakita dago, eta gerturatzen 
direnek horren berri izango 
dute.

Zanpatuzen lokala Errekalde kalean

LOKALAREN IREKIERA 
OTSAILAREN 10EAN IZANGO 
DA, 19:00TAN HASITA

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGIONAL MAILA
Euskalduna-Aretxabaleta 0-2

SAILKAPENA
1    Eibar Urko   45 puntu
17 Euskalduna  17 puntu

NESKAK, O. ERREGIONALA
Urola-Urnieta 1-2

SAILKAPENA
1    Arizmendi   52 puntu
11   Urnieta   14 puntu

ERREGIONAL PREFERENTE
Astigarraga-Urnieta 2-0

SAILKAPENA
1 Vasconia  40 puntu
15 Urnieta  14 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA

11:30 Urnieta-Roteta / Ig, 9

ERREGIONAL  1. MAILA, KOPA
Lazkao-Euskalduna 2-3

SAILKAPENA
1 Irauli Bosteko  3 puntu
3 Euskalduna  3 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA

17:30 Euskalduna- Lengokoak / Ig, 9

PREFERENTE NESKAK, IGO. FAS
Amaikak Bat-Euskalduna 5-0

SAILKAPENA
1 Amaikak Bat  7 puntu
4 Euskalduna  6 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA

Euskalduna- Intxaurdi / Ig, 15 edo 16

JUBENIL MAILA, OHOREZKOA
Euskalduna-Kostkas 4-2

SAILKAPENA
1 Euskalduna  39 puntu
2 Touring   39 puntu

JUBENIL MAILA, KOPA
Urnieta-S.A.N.S.E 1-3
Euskalduna-Lengokoak 1-1

SAILKAPENA (3. MULTZOA)
1 S.A.N.S.E  12 puntu
4 Urnieta  6 puntu

SAILKAPENA (4. MULTZOA)
1 Ostadar   10 puntu
6 Euskalduna  4 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA

15:30 Euskalduna- Kostkas / Lar, 8

KADETEAK, IGOERA FASEA
Sporting de Herrera-Euskalduna 0-1

SAILKAPENA
1 Lazkao  15 puntu
2 Euskalduna   11 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA

11:00 Euskalduna- Urki / Lar, 8

KADETE, KOPA
Urnieta-Intxurre 1-0
Euskalduna-Billabona 4-1

SAILKAPENA (5. MULTZOA)
1 Ekintza  9 puntu
3 Urnieta  5 puntu

SAILKAPENA (7. MULTZOA)
2 Urnieta  10 puntu
6 Euskalduna  3 puntu

ASTEBURUKO PARTIDA

17:00 Urnieta-Usurbil / Lar, 8

KADETE NESKAK
Urnieta-Astigarraga 0-4

SAILKAPENA
1 Tolosa  39 puntu
5 Euskalduna  17 puntu
7 Urnieta  10 puntu

ESKUBALOIA

EUSKADI, SENIOR MUTILAK
Urnieta-Hondarribia 25-35

GIPUZKOA, SENIOR EMAKUMEAK
Eibar-Urnieta 27-18

SAILKAPENA
1 Egia  24 puntu
2 Urnieta  20 puntu

GIPUZKOA, SENIOR MUTILAK

SAILKAPENA
1 Saieko  26 puntu
4 Leizaran  18 puntu

GIPUZKOA, JUBENIL MUTILAK

SAILKAPENA
1 Leizaran  10 puntu
4 Urnieta  6 puntu

GIPUZKOA, JUBENIL NESKAK

SAILKAPENA 
1 Urnieta  8 puntu
2 Leizaran  7 puntu

GIPUZKOA, KADETE MUTILAK
Irun-Leizaran Horia 33-8

ASTEBURUKO PARTIDA

18:00 Leizaran Horia- Egia / Lar, 8

GIPUZKOA, KADETE NESKAK
Urnieta I.M-Bergara 16-16
Saieko-Leizaran Horia  18-15

ARETO FUTBOLA

LIGA, 1. JARDUNALDIA
Mondrate-Euskalduna 7-4

ASTEBURUKO PARTIDA
15:00 Euskalduna-Herrikide / Lar, 8

SASKIBALOIA

SENIOR GIZONEZKOAK 3. MAILA
Oiarso-Zurrut 55-74

SAILKAPENA
1 Take Coach  18 puntu
8 Zurrut S.K.  12 puntu

JUNIOR GIZONEZKOAK
Ganbara-Hondarribia  56-62

KADETE GIZONEZKOAK
Bergara-Ganbara 45-49

ASTEBURUKO PARTIDA
09:30 Ganbara- Easo / Ig, 9

Supercopa, 
asteburuan
 FUTBOLA  Reala 6. postuan da 
Ligan, neurri handi batean Nahikari 
Garciak sartutako hamar golei esker. 
Asteburuan Ligan etenaldia egin 
dute, Supercopari ekiteko. 
Salamancan jokatzen ari dira egun 
hauetan. Finalaurrekoak hauexek 
dira: Reala-Levante eta At.Madrid-
Barça. Ea igandean 12:00tan hasiko 
den finalera sailkatzen den Reala. 
RTVEn eskainiko dute, zuzenean.

REAL SOCIEDAD
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OSTEGUNA 6
ANDOAIN Mahai-ingurua
Maria Jauregi, Eneko Etxeberria, 
Naiara Zamarreño eta Nagore Otegi 
jatorri anitzeko biolentzien biktimak 
solasean ariko dira, Enekoitz Esnaola 
kazetariaren esanetara.
19:00 Martin Ugalde parkea. 

ANDOAIN Kontzertua
Andoaingo musika eskolako piano 
ikasleen emanaldia. Sarrera doakoa 
da, gonbidapenarekin.
19:30 Bastero. 

ANDOAIN Mintzalagunak
Euskararen sustapenean aritzeko 
deialdia zabalik dago. Euskaldunak 
behar dira, euskara ikasteko bidean 
trebatzaile izan daitezen. Informazioa 
udaletxean edota AEK euskaltegian.
Izen-ematea zabalik.

ANDOAIN Erakusketa
"Ezlekuak", Maritxalarren artelanak 
otsailaren 29ra arte ikusgai.
Ohiko ordutegia Bastero.

OSTIRALA 7
ANDOAIN Kontzertua
Francisco Escudero kontserbatorioko 
orkestra sinfonikoa, Andoaingo Piano 
Jaialdiaren baitan. Sarrera doakoa da, 
gonbidapenarekin.
19:15 Bastero. 

ESKUALDEA Parte hartze
"Aurrekontu irekiak 2020". Gipuzkoa.
eus gunean atalean parte har daiteke.
Azken eguna.

ESKUALDEA Matrikulazioa
Ikastetxeetan datorren urtean 
matrikulatzeko azken eguna.
Azken eguna.

LARUNBATA 8
ANDOAIN Piano jaialdia
Ehunka piano ikasle ariko dira 
zuzenean, egun osoan zehar. 
Iluntzean, Alaitz Artola Ormazabal eta 
Asier Pagazaurtundua Perez 
Euskadiko musikari gazteen 
lehiaketako irabazleen kontzertua.
19:30 Bastero.

IGANDEA 9
URNIETA Filma
"Manou" filma, haurrentzat.
17:00 Sarobe. 4 euro. Euskaraz.

ANDOAIN Piano jaialdia
Piano ikasleak ariko dira zuzenean.
18:30 Amaiera kontzertua. Bastero.

ANDOAIN Deialdia
"Martxoak 8 emakume".
Izenak proposatzeko azken eguna.

ASTELEHENA 10
URNIETA Mendizaletasuna
Zanpatuzen egoitzaren irekiera.
19:00-20:00 Errekalde kalea. 

ANDOAIN Mendizaletasuna
Aste Santuko irteeran izen-ematea.
20:15 Euskaldunaren egoitza. 

ASTEAZKENA 12
ANDOAIN Entsegua
Kaldereroen konpartsako entsegua.
19:00 Berrozpe. 

OSTIRALA 14
ANDOAIN Kaldereroak
Ondarreta ikastetxekoen eskutik.
Ondarreta ikastetxetik abiatuta. 

LARUNBATA 15
ANDOAIN Kaldereroak
Herri konpartsa kalez kale ibiliko da.
17:00 Ontza elkartetik abiatuta.

ANDOAIN Antzerkia
"Zaldi urdina" antzezlana.
20:30 Bastero. 12 euro. Euskaraz.

ANDOAIN Kontzertua
Saia Goait eta Lamiak zuzenean.
22:00 Gaztetxea.

IGANDEA 16
ANDOAIN  Haur ikuskizuna
"Giza gorputzaren erdigunera bidaia".
17:00 Bastero.

URNIETA Haur ikuskizuna
"Denboraren taupadak".
18:00 Sarobe. 3 euro. Euskaraz.

Puska biltzaileak Goiburu aldean ibiliko dira, aurtengoan. AIURRI

Inauterien atarikoak dira Puska biltzea eta Kaldereroak. Laster dira bertan.
Otsailak 8, larunbata. Puska biltzea. 08:00 Irunberri elkartea. 
Otsailak 15, larunbata. Kaldereroak. 17:00 Ontza elkartea.

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

ZINEMA ESTREINALDIAHITZORDUAK

ANDOAIN  Puska biltzea eta Kaldereroak, inauterien atarikoak

Lur eta Amets film berria euskaraz

Lur eta Amets filmaren pasarteetako bat. LOTURA

Filmaren sustatzaileak, ekoizle, gidoilari eta zuzendariekin batera. LOTURA

Asteburuan izango da “Lur eta Amets” filmaren estreinaldia Euskal 
Herriko zinema aretoetan. Haurrei zuzenduta, Euskal Herriko historian 
barrena bidaia modukoa da. Kobazuloen garaitik XX. mendera. Igande 
eguerdian egin zuten aurre estreinaldia Donostian, eta bertan izan 
zen filmaren lan talde osoa.

Lotura filmsen ekoizpen berriena da, Miren Berasategiren 
ardurapean egin dena. Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce izan dira 
filmaren zuzendariak, eta Eneko Olasagasti gidoilaria. Soinu banda 
Joserra Senperenarena da.

Filmaren muina bikain agertzen da sinopsian: Lur eta Ametsen 
gurasoek asteburu honetan ezkontza dute eta bikiak amona 
Andereren etxean utzi dituzte asteburu pasa. Baina Andereren eta 
bere katu Baltaxarren botereei esker, ez da asteburu arrunta izango. 
Bidaia batean murgilduko dira, garai eta sasoi desberdinetan 
abentura gazigozoak bizituz, gure historian zehar bidaiatuko dute. 
Beti izango dira beraiek protagonistak, Andere eta Baltaxarren 
laguntza ordaingabearekin. Baina, tamalez, gaiztoak, sasoi eta garai 
desberdinetan, ia beti izango dituzte atzetik.

Historia-aurrea, Erromatarren garaia, Nafarroako erresumaren 
sorrera, Zugarramurdiko sorginen kondaira, Karlistadak, Industria 
garaia Bilbo aldean, Francoren garaiko hizkuntz jazarpena, 1983ko 
uholdeak... Lau dira filmaren protagonista nagusiak: Lur, Amets, 
amona eta Baltaxar katua.



GUARDIAKO FARMAZIAK

ANDOAIN 
Larunbata 8 eta igandea 9
DIAZ: Kale Nagusia, 19.
943 592 057 Andoain.

URNIETA
Larunbata 8 eta igandea 9
AIZPURU: Latxunbe Berri, 11.
943 336 077 Hernani.

GAUEZ
ALDABE: Perkaiztegi, 8. Antziola.
943 336 022 Hernani.

ZORION AGURRAK

ANDOAIN 
Imanol, Maialen, Iker
Imanol Gurrutxagak, urtarrilaren 31n, 15 urte 
bete zituen. Maialen eta Iker Ipintzak, 
otsailaren 7an eta 9an, 26 eta 23 urte! 
Parrandan, kantari eta ospakizunetan beti 
festa giroan! Topa!!! Ta biba zuek!

ANDOAIN 
Tio
Tiok 97 urte egin zituen urtarrilaren 23an, 
biloba guztien urteen batuketa egingo dugu? 
Ez gara iristen!
Asko maite zaitugu!!!
Maialen, Iker, Ibai, Imanol eta Julen

ANDOAIN
Irune Amondarain
Urtarrilaren 30ean 7 
bete zituen. Muxu 
erraldoia. Ibai, Laiene, 
Patxi, Imanol, Ander, 
Alex, Noa, Ander.

ANDOAIN
Aitor Amondarain
Otsailaren 2an 
urteak bete zituen! 
Sagardotegi garaia 
hasia da. Ia txotxxx 
bat egiten diguzun!

ODOL EMAILEAK

ANDOAIN

Otsailak 11, asteartea
18:30-20:30. 
Anbulatorioa.

Erredakzioa HERNANI
Ekintzaile sozialei begira for-
makuntza eskaintzen hasi dira 
Iturolan, KoopFabrikaren esku-
tik. Ostegun honetan, esaterako, 
"Ekonomia sozial eraldatzailea 
eta tokiko ggarapena" izenbu-
rupean formakuntza eskainiko 
dute Imanol Esnaolak eta Beñat 
Irasuegik. Martxoaren amaiera 
bitarte beste hamar bat forma-
kuntza saio eskainiko dituzte. 
Informazio osoa koopfabrika.
eus webgunean aurki daiteke.

Astelehen arratsaldean aur-
kezpen instituzionala egin zuten. 
Bertan izan  ziren Xabier Ler-
txundi Hernaniko alkatea, Arian-
ne Kareaga KoopFabrikako 
koordinatzailea, Nerea Yurre-
baso Beterri Buruntza Udaleta-
ko kidea eta Idoia Telleria ekin-
tzailea. 

Nerea Yurrebaso Beterri 
Buruntzako ordezkari gisa
Aurkezpen ekitaldian ekintzai-
leei dei egin zien, formakuntzaan 
zehar ikasitakoarekin jendar-
teari ekarpen bat egitera, ho-
rretarako beharrezko izango 
dituzten jakintza, baliabide eta 
babesa aurkituko dituztelakoan. 
Horrez gain, 2014ean burutako 
lehenengo edizio hartatik gaur 
arte KoopFabrikak emandako 
fruitu batzuk gogora ekarri zituen 

Yurrebasok, urte hauetan zehar 
hogeita hamar proiektu inguruk 
jaso baitute laguntza. Berroige-
ta hamar lanpostu inguru sortu 
dira KoopFabrikatik pasatako 
proiektuetan. 

Arianne Kareagak eragile ez-
berdinek emandako laguntza 
eskertu zuen, elkarlanean ja-
rraitzeko asmoa azaltzearekin 
batera. 

"Hernaniko Udalarentzat oho-
re bat da", adierazi zuen Xabier 
Lertxundi Hernaniko alkateak. 
Ekonomia Sozial eta Eraldatzai-
lea da Hernaniko Udalarentzat 

administrazio publikotik susta-
tu nahi den eredu sozioekono-
mikoa. Bere aburuz, hori baita 
herri eta lurraldeen garapena 
ahalik eta modu justu, jasanga-
rri eta parekidean ematen dela 
bermatzen duen eredua.

Formakuntza saioetara 
agertzeko aukera
Datozen bi hilabeteetan eskai-
niko diren formazio saioren 
batean parte hartu nahi izan 
ezkero oraindik izen ematea 
irekita dago koopfabrika.eus 
webgunean.

Idoia Telleria, Xabier Lertxundi, Arianne Kareaga eta Nerea Yurrebaso. KOOPFABRIKA

Ekonomia sozialean 
sakontzeko formakuntza
Iturola Eraldaketa Soziala helburu duten esperientzia sozioekonomikoen bilgunea da, 
Hernanin egoitza duena. Beterri-Buruntzako ekintzaile eta eragileen artean sareak 
ehundu, eta ideia, zerbitzu eta ezagutzen elkar-trukea sustatzea du xede nagusi
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PEFC ziurtagiria
Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es

Xabier Lasa ANDOAIN
Josu Lekuona eta Susana Cen-
cillo eta bere eskolako ikasleak 
musika ipiniz, guztiak ere Ramon 
Beraza zuzendariaren agindue-
tara aritu ziren. Kale Nagusian 
behera abiatu, Zumea plazarai-
no iritsi eta Goikoplazarako 
bidea hartu zuten. Arratsalde 
osoan tradiziozko kantak (San-
ta Agueda, Dios te salve, Otso 

beltza...) berritzeaz gain, aur-
tengo errondari begira sortuta-
ko lau kopla plazaratu zituzten. 
Goikoplazan bizi izan zen aur-
tengo unerik bereziena. Izan 
ere, Bazkunak Elizondo taber-
nako familiari omenaldi txikia 
egin nahi izan dio, eurei propio 
idatzitako lau kopla eskainiz; 
urte luzez eskainitako tratu ona 
eskertu nahi izan diete.

Goiburuko auzokideak
Sendo eusten diote ohiturari. 
Tradizioa berritzea lortu dute 
aurten ere, auzoko haur, gazte 
eta helduak elkartzea lortuz. 
SEGA elkarteko antolatzaileek 
eskerrak eman nahi dizkie kan-
turako deialdiari erantzun zio-
ten auzokideei, eta baita erron-
dan zehar harrera goxoa eskai-
ni zieten bizilagun guztiei ere. 

Larramendi Bazkunaren egoitzaren aurrean, familia-argazkia atera zuten. Herriguneko eta Goiburuko kantu errondatako bideo 
eta argazki sorta ikusgai dago www.aiurri.eus webgunean. AIURRI

Ohitura zaharra  
berritu zuten
Larramendi Bazkunak deituta, talde polita bildu zen Andoaingo kaleetan barrena 
Santa Ageda bezperako ohitura biziberritzeko asmoz. Eztarriak doinu goxoekin 
urratzeko eta makilak astinduz lurra esnatzeko gogoz aritu ziren 

Kantariak Iturriotz etxean, Juanita Ollo etxekoandrearekin batera. AIURRI

Elizondoneko familia
jende zintzo ta noblea,
Santa Yagedaren zerbitzarien
ongile ezin hobea;
kalez kale kantuz gatozkizu,
ageri degu nekea;
urtero bezala izan zaitez gaur
gure aterpe babeslea!

Jose Luis eta Trini izan ziren
familiaren hazia
Jabier, Juanjo, Jose Luis ta Ramon
bai koadrila berezia!
Txaro izeba maitearekin
tabernan odol berria,
irabaziz urteetako lanaz
gogotsu Andoaingo herria.

Triniren bihotz ona gogoan,
irribarre gozo hura;
Santa Yageda bezpera ohi zuen
gu guztion zerbitzura.
Kantuan gose-egarri ginenak
asetuz bere kontura;
irits bekio gaur gure agurra
santu guztien zerura!

Nekeak ahituta gose gera,
lehortu zaigu eztarria;
makilaz gure kaleak jotzen
minbera degu gerria;
bete goraino opor ardo ho(r)iek
asetzeko egarria;
Agedarentzat Elizondo da
oi etxe maitagarria!

Santa Ageda eta Elizondo koplak

Kantu erronda Goiburu aldean

Elizondo tabernako kideak omendu zituzten koplariek. AIURRI


