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GARBIÑE UBEDA MARRAZKILARIA

KOMIKIA

KEEk eta EKEk informazio 
eskubidearen aldeko beraien 
jarrera erakutsi nahi dute, 
Konstituzioak ere horrela 
jasotzen duelako. Gainera 
autoritate eta instituzioei 
akreditatutako kazetariei lana 
erraztu eta trabarik ez jartzeko 
exijitzen diete; baita alarma 
egoeran ere.

Aste honetan, EAEko 
kazetarien bi erakunde 
nagusiek ikus-entzunezko 
materiala jaso dute non Hala 
Bedi eta Argiako kazetarien 
lana ekiditen saiatzen ziren 
Ertzaintza, lehen kasuan, eta 
Gasteizko Udaltzaingoa, 
bigarrengoan. Kazetariek 
mehatxuak jaso dituzte: neurri 
legalak hartzea eta beraien 
lan-tresnak bahitzea. 
Elkargoak zein Elkarteak 
prentsa askatasunerako eta 
hedabide eta kazetarien aske 
informatzeko eskubidearen 
aurkako ekintza hauek gogor 

salatzen dituzte. KEEk eta 
EKEk gogoratu nahi dute, 
Espainiako Gobernuaren 
arabera, alarma egoeran ere 
kazetariek askatasunez egin 
dezaketela lana eta mugarik 
gabe mugitu daitezkeela, lanak 
horrela eskatzen badie. 
Horrela, beraien lana 
burutzea, informatzeko 
eskubidea eta informatua 
izateko eskubidea bermatzeko.  

Era berean, Elkargoak zein 
Elkarteak agintarien zein 
Estatuaren Segurtasun 
Indarren komunikazio 
eskubideen aurkako edozein 
ekintza gaitzesten dutela 
adierazi nahi dute, beti ere 
hedabideen zein informazioen 
aurretiko zentzura helburu 
dutenean. Erakundeei exijitzen 
diete kazetaritzaren funtzio 
publikoa berma dezatela 
egiazko, kontrastatutako eta 
iturri oneko datuekin gizartea 
informatua izateko.

Maiatzaren 16an, herrian 
zehar eta, bereziki, Herriko 
Etxean agertu ziren 
pintaketen aurka PSE-EEk, 
EAJ-PNVk eta Elkarrekin 
Podemos alderdiek ekintza 
hori gaitzesteko agiria 
argitaratu zuten. EH Bildu 
ere aurka agertu zen, 
argitara eman zuen beste 
agiri batean. Bi agiriak 
jarraian irakur daitezke.

PSE-EE, EAJ-PNV eta 
ELKARREKIN PODEMOS
PSE-EE, EAJ-PNV eta 
Elkarrekin Podemos 
alderdiek argi eta irmo 
adierazi nahi dute Andoaingo 
gune sozialistan agertu diren 
pintaketen aurkako 
gaitzespena, eta era berean 
PSE-EE alderdi sozialistari 
elkartasuna adierazi nahi 
diote. Lekuz kanpo daude, 
iraganeko garaira garamatza 
eta guztiak konprometituta 

sentitzen garen eta horren 
alde lanean ari garen 
elkarbizitzarako eta 
normalkuntzarako ez dira 
lagungarriak.

EH BILDU
PSE-EEko egoitzan egin 
dituzten pintaketen aurrean, 
Andoaingo EH Bildutik gure 

desadostasuna adierazi nahi 
dugu, eta hauek lekuz kanpo 
daudela eta guztiz salagarriak 
direla argi utzi nahi dugu. 
Bide batez, gure elkartasuna 
adierazten diogu PSE-EEko 
militantziari.

Andoainen bizikidetza eta 
normalizazio 
demokratikoaren alde lanean 
jarraituko dugu herritarrek 
sufritu dituzten eta sufritzen 
ari diren eskubideen 
urraketak erabat desagertu 
arte. Gertaera hauez gain, 
baita ere salatu behar dugu 
politika penitentziarioaren 
ondorioak presoen osasun eta 
eskubideetan dituen 
ondorioak. Politika horrek 
gure herrian mina eta 
sufrimendua eragiten 
jarraitzen du.

Bide horretan beharrezkoa 
da denon parte hartzea eta 
elkarrekin pausuak ematea. 
Bide honetan lanean 
elkarrekin jarraitzeko 
borondatea eta konpromisoa 
berresten dugu.

Informaziorako eskubidea 
bermatzeko eskaera

KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA ETA EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA BILBO ORDEZKARITZA DUTEN ALDERDI POLITIKOAK ANDOAIN

ADIERAZPENA PRENTSA OHARRAK

AIURRI

Pintaketen aurkako desadostasun 
politikoa, bi adierazpen ezberdinetan
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Erredakzioa ANDOAIN
Begoña Lasa Ernio inmobiliaria-
ko kideak promozio berriaren 
xehetasunak eskaini ditu.
ERNIOk ibilbide luze eta oparoa du 
Andoainen, negozio aski ezaguna 
da. Zuen egitasmo nagusiena, une 
hauetan, Kale Txikiko promozioa da. 
Aurkeztuko al zenigukete zer den 
eskaintzen ari zaretena?
Hamairu etxebizitzako eraikun-
tza eskaintzen ari gara, Kale 
Txikin. Bi ezaugarri nagusi ditu: 
Kalitatea eta kokapena. Herrigu-
nean dago, erabat. Sustatzailea 
Urmena promotorea da. Konfian-
tza handia eragiten duen enpre-
sa da, 30 urte baino gehiago da-
ramalako zorroztasunez eta ga-
noraz lan eginez. Donostian 
eraiki du, Hernanin ere bai. Une 
honetan Lasarte-Orian eraikitzen 
ari da. Talde dinamiko, kualifi-
katu eta gaztea osatzen dute, 
azken detailea ere zainduz. 

Kalitate aldetik, eraikitzeko 
erabiliko den material guztia 
kalitate gorenekoa da. EKO ka-
litatearen ikuspegitik, A mailako 
eraginkortasun energetikoa duen 
eraikina da. Ingurumenarekiko 
konpromisoa eta erantzunkizu-
naren filosofia betetzen du Ur-
menak, garrantzitsuena ahaztu 
gabe: bezeroaren gogobetetzea, 
lasaitasuna eta ongizatea.

Kokapenari dagokionez, Goi-
koplazatik ehun metrora dago. 
Kale Txiki apartean dagoela di-
rudi, baina herrigunea bi minu-
tura dago. Tren geltokia eta bus 
geltokia ere bertan daude. 

Esan bezala, hamairu etxebi-
zitzako eraikina da. Sektorean 
Urmenak duen esperientzia kon-
tutan hartuta, interesa izan de-
zakeen eroslearen ideia erreali-
tate bihurtzen saiatzen gara, 
prozesuan zehar laguntza eta 
aholkuak emanez.

Konfinamendu garaian nolakoa da 
harremana bezeroarekin? Zer nola-
ko neurriak hartu dituzue arreta 
egoki eta zuzena eskaintzeko beze-
roari?
Osasun sailak ezarritakoak. Bi-
sitaldi bakoitzeko desinfekzio 
lana egiten ari gara. Musukoa 

jarrita gaude, eta gel hidroal-
koholikoa maiz erabilita.
Etxebizitzen banaketaz hitz egiguzue. 
Garrantzia berezia duelako terrazak, 
garai hauetan.
Jendeak balkoia beti eskatu izan 
du, baina orain bereziki hori 
eskatzen da. Bi hilabetez etxe 

barruan izan eta gero, kanpora 
ateratzeko aukera hori asko ba-
loratzen da orain. Balkoiak egoe-
ra horietan askatasunaren sen-
tsazioa eman ohi du. Etxebizitza 
berri hauek guztiek terraza bana 
izango dute, bertan jan ahal iza-
teko. Kokapena ere onena da, 
balkoiak hego-ekialdera begira 
daude. 
Kale Txiki oso auzo parte hartzailea 
da, auzotarrek oso errotuta daude 
bertan. Urrutira joan gabe kaletxiki-
tarren erantzuna bikaina izan da, 
konfinamendu garaian. Zalantzarik 
gabe kontutan hartzeko aldagaia da, 
bizitza egitasmo bati ekiteko garaian.
Izenak kale txikia dela dio, baina 
nortasuna du Andoainen. San 
Pedro jaiak ospatzen dituzte, eta 
oso giro jatorreko auzoa da. Ja-
tetxea, harategia, ileapaindegia 
eta janari-denda daude auzoan. 

Konfinamendua dela eta, ilun-
tzeko 20:00tako txaloak eta gero-
ko musika eta saio ezberdinak 
direla medio, telebistan behin 
baino gehiagotan atera dira. Bi-
zilagunak balkoitik balkoira 
edozein unetan hizketan aurki 
ditzakezu. Oso auzo jatorra  
da.

Goikoplaza 1 zenbakian dago Ernio inmobiliariaren bulegoa. AIURRI

Kalitate goreneko 
etxebizitzak Kale Txikin
Urmena eraikuntzak Andoainen etxe berriak sustatuko ditu, herrian ibilbide oparoa 
duen Inmobiliaria Ernio bidelagun dutela. Hamairu etxebizitzako eraikin berria izango 
da, herrigunean bertan egongo dena

HAMAIRU 
ETXEBIZITZAKO 
ERAIKINA DA. 
GEHIENAK HIRU GELA 
JATORREKIN
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Xabier Lasa ANDOAIN
Krisiak uste dena baino jende 
gehiago kolpatu duela eta, hu-
rrengo asteetan elkartera lagun-
tza eske jende ugari gerturatu-
ko dela iruditzen zaio.
Zertan aritu zarete azken bi hila-
beteetan?
Aurrez-aurreko kontakturik ez 
edukitzeko irizpidea jarri zigu-
ten Caritaseko goi arduradunek; 
bestela ere, elkarteko kide gehien-
tsuenok adinean gora goazenez 
eta arriskuko taldekoak garenez, 
apenas irten garen kalera. No-
lanahi ere, lehendik ere gure 
zerbitzuetara jo izan duten 300 
bat pertsonekin (130 bat familia) 

harremanetan jarraitu dugu. 
Gurutze Gorriko boluntario gaz-
teei esker, etxez etxe elikagaiak 
gerturatu ahal izan zaizkie.

Elikagaien bi bankurekin ba-
liatzen gara normalki, Europa-
ko eta Gipuzkoako banarekin. 
Krisia piztu eta aurreneko as-
teetan Europatik ez zitzaigun 
laguntzarik iritsi, eta beraz, 
Gipuzkoako bankutik zetorki-
gunarekin konformatu behar 
izan genuen, genero guztia pre-
mia larriena zuten familien 
artean banatuz. Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errenta (DBE-RGI) 
edo Udalaren emergentziazko 
laguntzarik jasotzen ez zutenak 

lehentasunezkotzat jo genituen 
banaketa egiteko orduan. 

Bi asteren buruan, ordea, Eu-
ropako elikagaiak heltzen hasi 
zitzaizkigun, eta poz ederra har-
tu genuen orduan, geure fun-
tzionamendua normaltzeko bi-
dean jarri baitzen horrela.

Bestalde, egunotan, zenbait 
dohaintza jaso ditugu. Batetik, 

ikastetxetan-eta catering zerbi-
tzua eskaintzen duen Ausolan 
kooperatibak elikagaien kit bat 
eskaini digu Gipuzkoako hain-
bat elkarteei. Andoainen, astero, 
100 kit jasoko ditugu; horietako 
bakoitza 400 gramoko platera 
da, ikuspegi nutrizionaletik osa-
tu samarra. Bestetik, bere izena 
agertzerik nahi ez duen Andoain-
go lantegi batek 4.500 euro es-
kaini dizkigu. Bi lantegi horien 
ekarpenei batu behar diegu 
hilero-hilero, hutsik egin gabe 
eta anonimotasuna mantenduz 
Caritasi diru-kopuru bat bide-
ratzen dioten herritarren ema-
na. Badakigu elikagaiek ez die-
tela familiei etxeko behar guztiak 
asebetetzen, baina lagungarri 
dira.
Beste motatako laguntzarik eskain-
tzen diezue behar handia duten 
herritar horiei?
Batzuei ekonomikoki ere bai, 
ahal dugun neurrian. Pandemia 
heldu aurretik lanean hasitako 
herritar batzuk langabeziara jo 
behar izan zuten zoritxarrez, 
eta alokairuko etxeen errentak 
ordaindu ezinik geratu ziren. 
Bada, horiekin tematu gara ba-
tik bat, ez genuelako nahi euren 
etxea uztera behartuta egon 
zitezen eta herrian erroldatuta 
egoteko eskubidea gal zezaten. 

Gure zerrendan dagoen familien 
%70a egoera penagarri horretan 
geratu da, osasun krisialdiaren 
eraginez.
Krisialdiak pobreziara bultzatu du 
jende ugari. Ari zarete nabaritzen 
errealitate hori?
Orain arte kalera irten eta jen-
dearekin kontaktuan jartzeko 
aukera gutxi eduki dugu, baina 
egunotan guztion bizimodua 
normaltzen joan ahala jendea 
hurbiltzen hasi zaigu poliki-
poliki. ERTE Aldi Baterako 
Erregulazioan jende ugari sartu 
da, eta esate batera, gure etxean 
gertatu denak herritar askoren 
patua irudika dezake: hain zuzen, 
alabak, martxoko lehen bi asteei 
zegokion soldata jaso ostean, 
geroztik diru sarrerarik gabe 
bizi da, baina hori bai, aldi be-
rean, eguneroko bizimoduko 
gastuak ordaintzen segi behar 
izan du. Oraingoz, egoera ho-
rretan bizi diren zortzi bat fa-
milia hurbildu zaizkigu laguntza 
eske, baina seguru gaude gure 
elkartearen jarduna erabat nor-
maltzen denean, gehiago hur-
bilduko zaizkigula ate joka.

Gauzak ondo bidean, Zumea 
kalean daukagun egoitza maia-
tzaren 25ean ireki ahal izango 
dugula iruditzen zaigu. Beldur 
pixka bat eragiten digu datozen 
hilabeteetako panoramak, au-
rreikuspenak ez baitira batere 
baikorrak. Izua eta ziurgabeta-
suna nagusi da.  
Herritarrok, orohar, ba al dugu po-
brezia gurekin bizi denaren kon-
tzientziarik?
Nahita edo nahi gabe, ezjakin-
tasun eta sentsibilizazio falta 
handia dago. Pertsona bakoitzak 
mikro-mundua eraikitzen du 
familiarekin eta lagun eta eza-
gunekin, eta iruditzen zaigu 
hortik aparte ez dagoela beste 
errealitaterik. Jateko plater be-
roa egunero daukagunez, besteek 
ere edukiko balute bezala joka-
tzen dugu. Uste dugu kanpotik 
etorritako emigranteek dauka-
tela benetako premia, eta Uda-
laren eta Caritasen laguntzare-
kin nahikoa dela arazo hori 
konpontzeko.  

Saiatzen gara sentsibilizazio 
kanpainak egiten, herritarrak 
zenbait bizilagunen egoera gor-
dina dela ohar daitezen. Errea-
litate horretan “hemengoa” den 
jendea ere sartu behar dugu. 
Baina ez da eginkizun erraza, 
mezu horrekin gure inguruko 
jendearengana iristen gara, ez 
urrunago.

Caritas eta Gurutze Gorriko kideak, joan zen astean ateratako argazkian. AIURRI

Caritasen premia 
areagotu egin da

"GURE ZERRENDAN 
DAGOEN FAMILIEN 
%70A EGOERA 
PENAGARRIAN 
GERATU DA"

Virginia Hernandez Andoaingo Caritas elkarteko lehendakariak adierazi duenez, 
elkarteak ohiko jardunari ekingo dio laster, osasun krisialdiak orain arte eragindako 
oztopoak gainditu ostean
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Emigrante ez denak erreparoa izan 
dezake zuengana jotzeko...
Bai, lotsa eta aurriritziak bene-
tazkoak dira. Nik neuk badakit 
zer den hori sentitzea, azalean 
bizi izan dudalako. Hogei urte 
nituela, senarrak eta biok ne-
gozio bat ireki genuen baina 
gaizki irten zitzaigun apustua; 
aldi berean, familia izan genuen. 
Haurrak zerbait jateko eduki 
ala ez, muturreko trantze ho-
rretan aurkitu ginen. Eta Gu-
rutze Gorriarengana burumakur 
jo genuen, laguntza eske. Izuga-
rri lagundu ziguten orduan; 
bizitzan aurrera egiteko batzue-
tan kanpotik nahitaezkoa egiten 
zaizun bultzada jaso genuen. 
Geroztik, zorretan sentitu nintzen 
Andoaingo herriarekin, eta esan-
go nuke horrexegatik egin nin-
tzela Caritaseko boluntarioa.

Nire kasua azalduz, adierazi 
nahi nuke premia larrian gau-
denean erreparoak alde batera 
utzi beharko genituzkeela. Bi-
zitzaren uneren batean edozeini 
tokatu dakiokeela halako egoe-
ra, eta laguntza eske joateak ez 
daukala zerikusirik duintasuna 
galtzearekin edo antzeko ezere-
kin. 

Halako kasuetan aurkitzen 
direnei zailena egin dutela esan 
ohi diet: gure egoitzako atea 
zeharkatzea. Hortik aurrera, 
gure artean sortzen den harre-
mana normaltasunik eta anoni-
maturik handienarekin gauzatzen 
da. Humanitatea eta enpatia 
oinarritzat hartuta. 
Lan psikologikoa egitea egokituko 
zaizue noizean behin.
Ez gara psikologoak, baina biho-
tzetik jarduten dugu eta begiak 
zabalik eduki ohi ditugu, per-
tsonen gabezia emozionalak-eta 
igartzeko. Pertsonak laguntza 
materialaren premian etorri ohi 
dira bulegora, jakina, baina 
mintzatzen hasi eta berehala 
ohartzen zara zerbait gehiago 
falta zaiela. Esate batera, fami-
liako ama asko, seme-alaben 
aurrean etxean bizi duten eko-
nomia txiroa ezkutatzen saiatzen 
dira; gogor egiten diote euren 
buruari lur jota ez agertzeko 
edo negarrari ez ekiteko. Etxean 
presiopean bizi dira, eta gure-
gana etortzen direnean, eskutik 
heldu orduko, negar batean 
lehertzen dira. Emakume horiek 
entzungo dien norbaiten baten 
beharra izaten dute.

Andoaingo Caritas elkartea adinez 
aurrera doazen boluntarioek osatzen 
duzuela esan duzu lehen.
Bai, halakoxekoak gara gehien-
tsuenak, eskola-laguntzako ira-
kasleak kenduz gero. Elkartea-
ri odol berria itsatsiko lioketen 
kide gazteak behar ditugu; azken 
asteetan gurekin kolaboratzen 
ari diren Gurutze Gorriko bo-
luntarioen antzekoak hain zuzen, 
gogo eta inplikazio handikoak. 
Puntualki lagunduko duten gaz-
teak behar ditugu.

Ikasleen artean zabaldu ohi 
dira jaki eta arropen bilketen 
kanpainak, eta geu ere joaten 
gara hitzalditxoak ematera tar-
teka. Ondo legoke asmatuko 
bagenu formularen bat, ikasleek 
arazo horri arpegia jartzea hel-
buru izanik. Hori baino gauza 
eraginkorrik ez baitago errea-
litateak daukan dimentsioaz 
jabetzeko.

Esate batera, behin, ikastetxe 
batean arazo larria sortu zen: 
bullying kasu bat piztu zen, 
ikasle batek beste batek jantzi-
ta zeraman arropa identifikatu 
ostean, iraganean berea izan 
zela, alegia. Bere amak Caritasen 
esku utzi zuen arropa hura, eta 

ondoren bestearen amak jaso 
zuen. Bigarren ikasle horren 
aurkako jazarpenari ekin zioten 
zenbait ikaskideek, “zure ama 
ez da kapaz zuri arropa eroste-
ko edo jaten emateko!” eta an-

tzekoak esanez. Gela hartan 
hitzaldia eskaini genuen. Amai-
tu ondoren, ikasle askok eskerrak 
eman zizkiguten, eta irakasleak 
ere aitortu zigun gure diskurtsoa 
oso ondo etorri zitzaiela ikasleei.

Virginia Hernandez, Andoaingo Caritas elkarteko lehendakaria. AIURRI

GIZARTEA     5AIURRI  BETERRI-BURUNTZAKO ASTEKARIA  2020-05-22



Andoni Urbistondo URNIETA
Julen Goia eta Ainhoa Ostolaza 
jo eta su dabiltza Goi Mendi 
tabernan, azken hamabi egune-
tan. Egun bakarra egin dute jai, 
pasa den asteartea, arnas pixka 
bat hartzeko. Egur tabernako 
Jose Godoyk bizpahiru egunez 
itxi du terraza, langileek beze-
roak eguzkitik edo euritik ba-
bestuko dituen tramankulu 
handia jartzeko. Pozik mintza-
tu dira biak, ia bi hilabete sosen 
makinan txakur txikirik sartu 
gabe eman ondoren, hasi dire-
lako euren galerak murrizten. 
“Bi hilabete egun asko dira 
ostalariontzat”, dio Egurreko 
nagusiak. “Aintzat hartu gazte 
festak, asteburu asko, eta nire 
kasuan gaueko kopak galdu 
ditugula, eta horiek ez ditugu 
errekuperatuko”.

Julenek eta Ainhoak taberna 
txukuntzeko baliatu zituzten 

itxierako lehen bi asteak: “15 
egunerako izango zela esan zi-
guten, eta atsedentxo bat beza-
la hartu genuen: taberna txu-
kundu, gauzatxo batzuk aldatu… 
Gero, denok bezala, jabetu ginen 
luzerako zihoala”. Kolpe handia 
hartu dute, errepidez bestalde-
ko taberna bezala. “Komertzio 
txikia gara, urteko bi hilabete, 
eta gazte festak kentzen badiz-
kizute, urteko balantzeari ken-
tzen diozun tarta zatia handia 
da”. 

Hasi ziren, maiatzaren 9an, 
agintariek terraza %50ean ire-
kitzeko baimena emanda. Behar 
gorria zutelako ireki zuten, 
baina ez “irekieraren arau kon-
tuak ondo menperatzen geni-
tuelako”. Egur-eko Josek dio 
eurak ere galdu antzean ibili 
direla arauekin, “batek A eta 
besteak B esaten duelako, eta 
zenbait kasutan ez dakizulako 

zer esan bezeroari, toki batean 
ondo dagoen edo ez”. Beldurtu 
ere beldurtu ziren Julen eta 
Jose, lehen larunbat horretan. 
Jendea eztarria bustitzeko gri-
na handiarekin zegoen, bi hila-
bete poteoan ibili gabe egon 
ostean. Goiza ondo joan omen 
zen, baina arratsaldean komeriak 
izan zituzten: “Eguraldi freskoa 
zegoen, baina mahaiak bete egin 
ziren azkar. Jendea etorri eta 
etorri ari zen, eta une batean 
espaloi osoa jendez bete zen”, 
dio Julenek. “Zer egin ez nekie-
la geratu nintzen, pilaketak gure 
ardura ote ziren, edo guk geuk 
konpondu behar ote genituen”.

Egur-en ere koadrila handiak 
elkartu dira. Mahaien artean 
bai, bi metroko distantzia, bai-
na bezeroen artean erraza ez. 
Udaltzaingoari laguntza eskatu 
zieten bi tabernariek, pilaketak 
saiheste aldera, eta diskrezioa-

rekin, lortu dutela diote: “Ta-
berna aurretik pasatzen zirenean 
autoa errepide erdian utzi, eta 
bertan geratzen ziren 10-15 mi-
nutuz, jendea zainketa lanean 
zeudela jabetu zedin, eta arauak 
errespetatzeko daudela onar 
zezaten. Ertzaintza autoen pa-
saerak ere jendeak jarrera hobea 
edukitzea ekarri du”. Bat egiten 
du Julenek Joserekin, Udal-
tzaingoak asko lagundu diela 
esaterakoan: “Guk esanda ere, 
bezeroak nahi duena egingo du. 
Udaltzaingoa gertu badago, or-
dea, egoera asko aldatzen da”.

Denerako herritarrak ikusi 
dituzte 10 egun hauetan: “Badi-
ra dena bost axola zaiena, pan-
demia guztia txorakeria bat 
izango balitz bezala, eta horien 
artean gazte asko”, dio Julenek. 
Bigarren talde bat arauak, co-
ronavirus-a serio hartzen duena 
omen, “distantziak zorrotz zain-

tzen dituena”. Eta hirugarren 
bat ere bai: “Pandemia inor 
baino serioago hartu duen egu-
neroko bezeroa, baina tabernan 
geltokirik ez egitea erabaki 
duena. Aitortu egin digute, mo-
mentuz ez direla tabernara 
etortzen ausartzen, badaezpada”.

Itxaropentsu, etorkizunari begira
Bi tabernariak itxaropentsu 
daude. Esperantzara kondena-
tuak, ezinbestean. Azken bi aste 
eskasetan izan duten jende mu-
gimenduaren halako balantze 
bat egiteko eskatu diegu. Txu-
kuna izan da, Goi Mendiren 
kasuan, Julenen ahotan: “Zer 
esango dizut, bada, normala 
zenaren %65 bat, agian?”. Ko-
puru ona, ezta? “Bueno, ez da 
txarra, ez. Terraza erdia baka-
rrik erabil dezakegula aintzat 
hartuz, konforme geratzeko 
modukoa. Jendea kale giroan 
murgiltzeko gogo handiarekin 
dabil”. Zenbaki apalxeagoak 
eman ditu Egur-eko jabeak. 
“Biltzen dugunaren erdia edo. 
Egur eta Goi Mendi, dena den, 
taberna ezberdinak dira, haiek 
eguneko martxan sos gehiago 
biltzen dute, eta gure irabazien 
parte handi bat gaueko parran-
darekin dago lotua. Baina %50 
hori ontzat ematen dut, ez nago 
kexatzeko”.

Biek ala biek taberna barruko 
%50a ireki ahal izango dute 
astelehenean, terrazan bezalaxe. 
Horrek bultzada handia eman 
diezaieke negozioei. Goi Men-
diren kasuan, lauzpabost mahai  
gehiago atondu ahal izango di-
tuzte barruan, “20-25 bat lagun, 
eta horrek lana biderkatu egin-
go du, zorionez”, Julenen esa-
netan. Egur-en kasuan, propor-
tzioa handiagoa da: “Zortzi bat 
mahai jartzeko aukera izango 
dudala esango nuke, barruko 

Egur tabernako Jose Godoy, bezeroei ongi-etorria egiteko terraza txukundu eta gero.. AIURRI

Esperantzara 
kondenatuak
Urnietako Goi Mendi eta Egur tabernetako jabeek euren negozioak ireki ondoren 
pasatako hamar egunen balantzea egin dute. Lanean ari dira, zerbitzarien demandak 
betetzen. Eta ez da gutxi
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eta terrazako bezeroekin zen-
bakiak normaltasun batera 
hurbiltzen has litezke”. 

Tabernariak, komertzio guztiak 
bezala, Udalarekin hartueman 
estuan daude, ataka zail hone-
tatik nola atera daitezkeen az-
tertzen. Eskaerak egin, ere, egin 
dituzte. Joseren hitzetan, xehe-
tasunak: “Halako kontsumo 
bono batzuk eskatu ditugu, non 
parte bat Udalak ordainduko 
duen, kontsumoa sustatzeko. 
Errepide nagusia ixteko eskae-
ra ere egin dugu, terrazak han-
ditu eta jendea lasai egon dadin 
lagunekin, ikusiko dugu zer 
gertatzen den”. Julenek erakun-
deen beharra ezinbestekoa izan-
go dela aitortzen du: “Ez gu, 
tabernariontzat soilik. 100 ko-
mertzio gaude Urnietan, eta 
denak, bakoitza bere neurrian, 
Udalaren laguntzari esker ate-
rako dira aurrera, ateratzen 

badira. Udalarik gabe jai dugu, 
eta horregatik eskerrak eman 
nahi dizkiot egiten ari diren 
lanagatik”.

Eta bukatzeko, noiz iritsiko 
gara normaltasunera, noizbait 
iristen bagara? “Ez dakit iraga-
neko normaltasuna berriro 
ezagutuko dugun”, dio Julenek. 
Eta herritar askok entzun nahi 
ez duten sententzia mingarria. 
“Sanmiel jaiak bertan behera 
utziko dituztela sinetsita nago, 
oraindik berri ofizialik ez ba-
dago ere. Tabernariok jasoko 
dugun bigarren kolpe izango da 
hori”. 

Julen Goia eta Ainhoa Ostolaza Goi Mendi tabernako arduradunak. AIURRI

BIEK ALA BIEK 
TABERNA BARRUKO 
%50A IREKI AHAL 
IZANGO DUTE 
ASTELEHENEAN

Lurralde historikoaren barruan 
herritarren mugikortasuna 
berreskuratzea posible izango 
zela iragarri zuen Eusko 
Jaurlaritzak, aurreko 
larunbatean. “Bilakaera argia 
da", adierazi zuen aurreko 
asteburuan Nekane Murga 
Osasun sailburuak. Kazetariei 
erantzunez, datorren maiatzaren 
25etik aurrera Euskadi bigarren 
fasean sartzea eskatuko zuela 
aurreratu zuen. Ostalaritzarentzat 
negozioaren ateak gehiago 
irekitzea ahalbidetuko da, fase 
horretan. Eta, zehazki, ateak. 
Lokal barruko mahaiak ere 
zerbitzua eskaintzeko ahalbidetu 
ahal izango delako. Terrazen 
kasuan, zerbitzua aste honetako 
baldintza beretsuan ematen 

jarraituko dute. Gauzak horrela, 
sukalde zerbitzua eskaintzen 
duen ostalari negozioarentzat 
aldaketa handia emango da. Eta 
hori da, hain zuzen ere, 
Andoaingo ostalari askorentzat 
negozioa berrabiatzeko 
gakoetakoa. 

Inguruko herrietan baina 
taberna gutxiago zabalik dago 
Andoainen. Mantsoago doa 
berrabiaratzea, ostalaritzan. 
Joan zen igandeaz geroztik, 
Traiñerum eta Muga taberna 
ezagunak zabalik daude. Ez zen 
abiatze txarra izan bi negozio 

horientzat. Eguraldia lagun, 
mahaiak eta aulkiak bezeroz 
beteta izan ziren egun osoan 
zehar. Eta asteburu honetan 
negozio gehiagoren irekiera 
aurrikusten da. Fase berri 
horren zain egon daitezke 
Danena, Urkiola, Edur, Irrintzi 
eta Buruntza tabernak. 
Aipatutako horiek, Elizondo eta 
Anaiak tabernarekin batera, 
goizean goizetik zabalik izaten 
dira. Azken bi asteetan, ordea, 
Zumea plazatik hasi eta 
Bazkardoraino taberna horien 
pertsianak jaitsita daude. 

Etxetik kanpo gosaltzen duten 
herrikide askori zerbitzua 
eskaintzen diete. Laster sar 
daitezke "normaltasun berria" 
deritzon fasean.

Zumea plazan zabalik dago Muga, igandeaz geroztik. AIURRI

Andoaingo ostalaritzaren berrabiaratzea

BIGARREN FASEAN TABERNA 
BARRUKO MAHAIAK ERABILI 
AHAL IZANGO DIRA
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Erredakzioa URNIETA
Zerbitzu mugatua izango da, eta 
herritarrei ezinbesteko kasuetan 
soilik joatea gomendatzen zaie, 
berezibiko garrantzia ez duten 
kontuetarako modu telematikoa 
lehenetsiz.

Segurtasun neurriak 
•	Aurretiko hitzorduarekin soi-

lik artatuko dira herritarrak.
•	Etxetik boligrafoa eramatea 

gomendatzen da.

•	Eskuak garbitzeko hidrogela 
egongo da.

•	Kristalezko manparak jarri 
dira udal langileak eta herri-
tarrak babesteko.

•	Herritarrek banaka sartu behar-
ko dute arreta bulegora.

•	Hitzordua duten herritarrek 
kanpoan itxaron beharko dute 
udal langileek deitu arte.

•	Hizorduen artean aulkiak eta 
inguruko eremua desinfekta-
tuko dira.

•	Ordainketak egin behar diren 
kasuetan txartelarekin ordain-
tzea lehenetsiko da.

Hitzordua hartzeko
•	Ordutegia: 08:30-13:30.
•	Telefonoa: 943 03 43 00.
•	Eposta: urnietakoudala@ur-

nieta.eus helbidera idatzita, 
09:30-14:00 bitartean.

Udaltzaingoa, Gizarte 
Zerbitzuak eta Artxiboa
Udaltzaingoaren kasuan salake-
tak hartzeko ahalbidetu da, au-
rretik 943 00 80 90 telefonora 
deituta.

Gizarte Zerbitzuen eta Artxi-
boaren kasuan, ohiko zerbitzue-
tarako aukera ahalbidetu da, 
betiko telefonoetara deituta.

Bertan herritarren arretarako 
zerbitzua, berriro ere zabalik
Astelehenaz geroztik zabalik dago Udal zerbitzua, arreta 
jasotzeko txanda aldez aurretik hartuta

Bertan arretarako bulego zerbitzua, martxoan ateratako argazkian. AIURRI
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Mikel Arberas ANDOAIN
Azken egunetan zalantza ugari 
sortu da hezkuntzaren eta ikas-
tetxeen inguruan. Hasiera batean 

maiatzaren 18rako aurreikusi-
ta zegoen ikasgeletara buelta, 
batxilergoko eta Goi Mailako 
zikloetako bigarren mailako 

ikasleentzako. Gerora, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 
maiatzaren 25era atzeratu zuen 
itzulera.

Esanak esan, ikastetxe askok 
ez dute argi ikusten ikasketak 
modu presentzialean egitea; Ur-
nietako Egape ikastolak adiera-
zi duenez, “ez da batere erraza 
segurtasun eta higiene neurriak 
mantentzea. Batetik, ikasgelak 
txikiak direlako, eta, bestetik, 
irakasle gehiago beharko geni-
tuzkeelako. Ez da batere erraza”.

Urnietako Lanbide Heziketako 
hainbat ziklo, astelehenean hasita
Magale ikastetxeak adierazi due-
nez, euren zentroetan ikasgele-
tara itzulera mailakatua egingo 
dute. Lanbide Heziketako zikloei 
dagokienez, maiatzaren 25etik 
aurrera eskola presentzialak 
jasoko dituzte modulu praktiko 
zehatz batzuetan, talde eta ordu-
tegi murriztuekin. Klaseen hel-
burua landu ezin izan dituzten 
moduluak eskaintzea eta erre-
fortzua behar duten ikasleei 
arreta berezia ematea da.

DBH4ko eta batxilergoko ikas-
leei ekainetik aurrera eskolara 
etortzeko aukera eskainiko zaie, 
errepasoak eta azken azterketak 
edo errekuperaketak egin ahal 
izateko. Unibertsitaterako sar-
bide proba prestatzeko klase 
presentzialak ere eskainiko 
zaizkie. 

Horrekin guztiarekin, ikasge-
lak egokitzen ari dira segurtasun 
eta higiene neurriak bermatze-
ko.

Egape ikastolak, berriz, ez ditu 
eskola presentzialak emango.  
“Online bitartez modu egokian 
ari gara lanean, Internet bitar-
tezko irakaskuntzan denbora 

daramagulako. Helburuak bete-
tzen ari gara. Gainera, ez da 
batere erraza segurtasun eta 
higiene neurriak ondo bermatzea, 
langile eta ikasgela gehiagoren 
beharra edukiko genukeelako. 
Egoera oso konplexua da”, adie-
razi du Egapek.

Horrez gain, Egapek familien 
eta irakasleen iritziak eta beha-
rrak jaso ondoren, zuzendari-
tzaren erabakia orain arte be-
zala, eskola ez-presentzialekin 
jarraitzea izan da. "Ekainean 
ohiko eta ez ohiko azterketak 
egin behar dituzten ikasleak 
soilik etorriko dira ikastolara, 
gehienez 12 ikasleko taldeak 
izango direlako eta horien se-
gurtasuna bermatzeko baliabi-
deak ditugulako, besteak beste, 
musukoa, gela eta 2 metroko 
distantzia mahaien artean. Gai-
nera, erabiliko diren espazioen 
higienea mantentzeko langilea 
bertan izango dugu".

Andoaingo ikastetxeak
Aita Larramendi ikastolak ez 
ditu oraingoz eskola presentzia-
lak emango. Aitor Iriondo ikas-
tolako zuzendariak dioenez, 
“Ikasleak ez dira bueltatuko, 
oraingoz. Osasun egoera kon-
plexua denez eta zalantzak di-
tugunez, ikasleak ez bueltatzea 
egokiena dela ulertzen dugu”.

Leizaran ikastetxean, aldiz, 
datorren ekainaren 1ean ikas-
geletara bueltatzea aurreikusten 
ari da.

La Salle-Berrozpe ikastetxeak, 
azkenik, aste honen amaiera 
aldean hartuko du erabakia.

Martxoaren 13az geroztik hezkuntza komunitateko ateak itxita daude. AIURRI

Ikastetxeen itzulera 
mailakatua izango da
Andoaingo eta Urnietako ikastetxeen artean egindako galdeketaren arabera, Salesiar 
ikastetxeko Lanbide Heziketako hainbat ziklotako ikasleak izango dira lehenak. 
Maiatzaren 25ean ekingo diote jarduera presentzialari
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Erredakzioa ANDOAIN
Bazkardo aldean dagoen landa 
eremuko lursail zabala indus-
trirako eremu bilakatuko da, 
urte eta erdi edo bi urteko epean. 

Besteak beste, honako jarduerak 
aurrikusten dira: Bertan dagoen 
enpresa baten zabalkundea, he-
dadura handiko merkatalgunea-
ren eraikuntza, jatetxea eta 

gasolindegi berriak... Buruntza 
eta Bazkardoko paisaia eralda-
tuko duen egitasmoa izango da. 
Eraiste lanen albisteak oihartzun 
handia izan zuen sarean.

Maiatzaren 19an, asteartearekin, eraitsi zuten Illarramendi baserria. Eguerdiko 12:00ak baino lehen, baserriaren saihets bat eraisten hasi ziren. Denbora tarte txikian bota zuten baserri osoa. AIURRI

Baserriaren aurrealdea botatzen ari ziren unea. AIURRI

Atari ederra eta zaindua zuen Illarramendi baserria astearte eguerdian bota zuten. 
Herriguneko toki ezberdinetatik ikus zitezkeen eraiste lanak. Historiara pasa da 
belaunaldi ezberdinen bizitoki izan zena 

Norbaitek 
oroituko du 
etorkizunean, 
argazkitan Arantzibia plazatik parez pare zegoen Illarramendi baserriaren 

ataria, 300 metro eskasera. Aiurriko bulegotik ikuspegi ona 
zegoen, beraz. Eta hondeamakina baserria eraisteko lanean hasi 
bezain pronto, Aiurri baserrira bertaratu zen. Handik zabaldu ziren 
Internet bidez argazkiak eta bideoak. Sare sozial ezberdinetan 
oihartzun zabala izan zuen, hainbat bider partekatu baitzen 
Twitter, Facebook eta Instagram bidez. 

Twitter sarean, esaterako, bideoak 12.000 ikustalditik gora lortu 
zuen 24 ordutan. Iruzkin ugari sortu ziren, gehien-gehienak 
ondarea galtzearen aurkakoak. 

Illarramendi baserria eraitsi aurreko eta ondorengo argazkiak 
eta bideoak Aiurri.eus gunean ikusgai daude.

Oihartzun zabala sarean



Jon Ander Ubeda ANDOAIN
Argazki zahar bati begira jartzea 
ispiluaren aurrean jartzearen 
pareko esperientzia da. Ñabar-
dura bakarrarekin: Ispiluak zure 
irudia islatzen du; argazki zaha-
rrak zure iraganetik gorde duzun 
oroitzapena. Argazki batean 
kabitzen den memoria da gurea. 
Horregatik zaigu gozagarria 
argazkiei begira jartzea, iraga-
neko gu edo ni horrekin lotura 
egiten duelako.   

Zumea kalea
Isidro Langara zubiak batzen 
ditu Zumea kalea eta Allurralde 
kiroldegia. 1992an zabaldu zuten 
kiroldegia. Kirol eraikin berria-
ren parean etxe sorta zaharra 
erortzear zegoen. Burdindegia, 
gozotegia zeuden lehen. Etxebi-
zitza haiek bota eta Zumea ka-
learen zatitxo hori biziberritu 
zuten.

Ama Kandida etorbidea
Bazkardo aldetik datozenentzat 
industrigunera eta auzunera 
sartzeko bide nagusia da. A15 
autobidea egin arte, gainera, 
Urnietarantz joateko errepide 
bakarra zen. 1997ko uholdeetan 
irudi ikusgarriak jaso zituen 
Aiurriko argazkilariak. Ur mai-
la ikaragarri igo zen, Kaletxikin 
eta Ama Kandidan.

Rikardo Arregi etorbidea
Belaunaldi gazteentzat eta azken 
urteotan Andoainera bizitzera 
etorri direnentzat erabat ezeza-
guna da hilerri zaharra. Ingu-
rukoentzat hilerria eguneroko 
paisaia zen. Aita Larramendi 
ikastolako Haur Hezkuntzako 
jolastokitik ere ikusgai zegoen 
hilerria, baita anbulatoriotik 
ere. Egun, joan-etorrian ibiltzen 
diren herrikide askoren begie-
tara berdegunea da.

Txitibar
Txitibar baserriko lurretan ga-
solindegia eta taberna zeuden. 
Aski ezaguna zen andoaindarren 
eta inguruko herrikideen artean. 
Mende aldaketarekin, Zabalgu-
nea izena hartu zuen hirigintza-
operazioa abiarazi zen eta lur 
horien gainean Zumea plaza eta 
Txitibar plaza jaio ziren. Argaz-
kian agertzen diren etxebizitzak 
Zumea kalearen luzapena izan 
ziren. Eta, urte batzutara iritsi 
ziren Zumea plaza eta Txitibar 
plaza. Ingurune hori biziberri-
tzearekin, jende gehien batzen 
duen guneetakoa sortu zen.

Zumea kalea, iraganeko argazkian. Besteak beste, honako dendak kokatzen ziren bertan: Uzkudun oinetakoak, saldiastarren arrandegia, Alonso burdindegia ('Lepetixer'), 
Alonso ahizpen gozotegia, Sarasola ardotegia... AIURRI

Zumea kalea, hilabete honetan bertan ateratako argazkian. AIURRI

Denboraren leihoa
Argazkia iraganaren lekukotza jasotzeko baliabide ezin hobea da. Denboraren leihoa 
da, argazki hori bera aspaldiko batekin alderatzen hasita. "Iraganaren eta orainaren 
leihoa" www.aiurri.eus gunean zabaldutako atalean hainbat argazki aurki daitezke

Aplikazio baten bidez, 
argazkia alderatzeko 
aukera ikusgarria 
eskaintzen du webguneak. 

Atal berezia 
webgunean
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AIURRI

AIURRI

AIURRI

Ama Kandida etorbidea 1997ko uholdeetan. Bi irudietan ikusgai Illarramendi baserria

Rikardo Arregi kalean zegoen hilerriaren ordez, Jose Luis Lopez de Lacalle parkea

Txitibar baserriaren ordez, Txitibar plaza izeneko etxebizitza gune berria
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Erredakzioa ANDOAIN
Jone Guenetxea (Abadiño, 1978) 
euskarazko toki komunikabideak 
batzen dituen TOKIKOM era-
kundeko presidentea da, baita 
Durangaldeko Anboto asteka-

riko zuzendaria ere. Tokiko 
hedabideek kezkaz begiratzen 
diote etorkizunari. Koronabi-
rusaren krisiak sektore guztiak 
kolpatu ditu, eta hedabideena 
ez dela salbuespena izan dio 

Guenetxeak. Toki komunikabi-
deen diru-iturri propioak ia 
desagertu egin dira. Txanpona-
ren beste aldean, toki komuni-
kabideok egun hauetan lanean 
jarraitzeko egin duten ahalegi-

na eta audientzietan izan duten 
igoera daude. 
Kazetaritzaren ikuspuntutik zelan 
daramazue lana?
Gurea jarduera esentzial bat 
izanda, ez dugu etenaldirik izan. 
Gainera, informatzeko bokazio-
tik, inoiz baino tinkoago eutsi 
diogu produkzioari. Herritarrei 
informazio fidagarria zintzota-
sunez helarazteko konpromisoa 
berretsi dugu. Albiste faltsuak 
geroago eta ugariagoak diren 
informazioaren mundu honetan 
hedabideon lana oso beharrez-
koa da. Herritarrek jakin gura 
izan dute egunerokotasunean 
krisi honek zelan eragiten dien, 
eta informazio hori eskuratze-
ko tokiko hedabideetara jo du-
tela uste dut. 
Audientziek zenbat egin dute gora?
Webguneko audientzia nabarmen 
igo da ANBOTOn baita gaine-
rako tokiko hedabideetan ere. 
Gure kasuan urtarrileko datue-
kin konparatuz apirilean au-
dientzia %40 igo da webgunean, 
eta iazkoekin alderatuz, %80. 
Krisiaren hasieran gaitzak go-
gorren jo zuen eremuetan egin 
zuen audientziak gora. Alearen 
(Araba) eta Geuriaren (Basau-
ri) adibideak hortxe ditugu. 
Orokorrean, euskal hedabide 
guztion kontsumoak gora egin 
du interneten. Tokikoon kasuan, 
TOKIKOMeko hedabide guztion 
trafikoa batuta %97ko igoera 
izan dugu iazko sasoi honetako 
datuekin alderatuz. Hau da, 
bisitak bikoiztu egin dira. Kri-
si aurreko audientziekin alde-
ratuz berriz, %60tik gora hazi 
da audientzia. Datu horiek ondo 
egindako lanaren adierazgarri 
dira.

Tokikook argi erakutsi dugu 
funtzio sozial garrantzitsua be-
tetzen dugula gure komunita-
teari informazio fidagarria 
helaraziz. Nik neuk ere euskal 
hedabideon informazioa inoiz 
baino gehiago kontsumitu dut 
eta irakurle legez aitortu behar 
dut eduki benetan interesgarriak 
ikusi ditudala. Alde horretatik, 
pozik egon gaitezkeela uste dut.
Ikuspuntu ekonomikotik, krisiak 
zelan eragin du tokiko hedabidee-
tan? 
Oso kezkatuta gaude. Krisi ho-
nek sektore guztiak kolpatu 
ditu, eta gurea ez da salbues-
pena izan. Herritarrak geroago 
eta informazio gehiago kontsu-
mitzen ari diren sasoi honetan, 
diru-iturri propioak inoiz baino 
gehiago murriztu zaizkigu. Pu-

blizitatean kolpe handia jaso 
dugu. Kontuan izan publizitate 
aldetik tokiko hedabideok to-
kiko komertzioagaz lotura estua 
dugula. Publizitate eta zerbitzu 
salmentak minimoetara jaitsi 
dira egun batetik bestera. TO-
KIKOMeko bazkide diren 25 
entitateok aurreikuspen bate-
ratu bat egin dugu. Ikerketa 
horren arabera, tokiko komu-
nikabideon fakturazioa %72 
murriztu da. Kasu batzuetan 
%80ra ere iritsi da. Toki komu-
nikabideok abuztura bitartean 
2,5 milioi euroko galera izango 
dugula aurreikusten dugu. Irai-
letik aurrera ez dakigu zer ger-
tatuko den, baina ez gara oso 
baikorrak. Hala ere, beste egoe-
ra zail batzuk gainditu ditugun 
moduan, honi ere elkarlanean 
aurre egingo diogu. 
Diru-laguntzetan jaitsierarik izan-
go duzue?
Ez dugu jaitsierarik espero. 
Hala ere, udalen batek izan 
dezake tentazioren bat, beraien 
diru iturriak ere murriztuko 
direlako. Hala ere, inoiz baino 
gehiago da politika egiteko mo-
mentua eta inork ez du zalan-
tzarik tokiko hedabideen esen-
tzialtasunean. Instituzio batzuek 
adierazi digute laguntzei eus-
teko borondatea, adibidez, Al-
dundiek eta Jaurlaritzak. Zen-
bait kasutan hiru urterako si-
natuta daude laguntza horiek. 
Ez dugu murrizketarik espero, 
ez genuke ulertuko. Badakigu 
instituzioentzat ere sasoi zaila 
dela. Hala ere, azken urteotan 
egonkortzera bidean eman di-
tugun pausoak kontuan izanda, 
espero dugu laguntza horiei 
eustea. Gure diru-sarrerek han-
ka bi dituzte: sarrera propioena 
(batez ere publizitatea) eta diru-
laguntzak. 

Sarrera propioak minimoetan 
egonda, instituzioek badakite 
diru laguntzei eustea dagokiela. 
TOKIKOMeko hedabideek kon-
tatzen dute erakunde publiko 
guztien laguntzarekin eta lagun-
tza denei eutsita ere erabaki 
drastikoak hartzera derrigortu-
ta egongo dira hainbat euskal 
hedabide.

Jone Goenetxea Anboto Durangaldeko astekariko lehendakaria da, eta baita TOKIKOM bateraguneko lehendakaria ere. ANBOTO

"TOKIKOON  
DIRU-ITURRI 
PROPIOAK  
IA DESAGERTU  
EGIN DIRA"

"Tokikook 
funtzio sozial 
garrantzitsua 
betetzen dugu"
JONE GUENETXEA ARRINDA TOKIKOM BATERAGUNEKO LEHENDAKARIA
“Toki komunikabideok abuztura bitartean 2,5 milioi euroko galera izango dugula 
aurreikusten dugu”, ohartarazi du toki hedabideen bateraguneko lehendakariak
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Erredakzioa ANDOAIN
Bikain ziurtagiriaren gorengo 
maila eskuratu zuen Aiurri he-
dabideen argitaratzaile den 
Erroitz BMk, 2017an. Bikainta-
sunaren aldeko joera hori beste 
eremuetara zabaldu nahi izan 
da, azken urteotan. Kudeaketa 
Aurreratuaren oinarrizko ikas-
taroa jasota, TOKIKOMekin 
batera 2020an prozesu horretan 
sakontzeko asmoa dago. Bestal-
de, genero berdintasunari dago-
kionez, Emakunderen Begira 
izeneko trebakuntza jaso zuen 
erredakzio taldeak. Berdintasun 
plana garatzea izango da hu-
rrengo erronka.

Produktuen kalitatea
Hobekuntzan sakontzea azken  
urteotako joera izan da. Adar 
ezberdinetan, gainera.
•	Diseinua:	Astekaria	eta	hama-

boskaria berritu dira. Eta be-
rritzearekin batera astekaria 
16 orrialdetan egonkortu da.

•	Irudien	eta	bideoen	edizio	sis-
tema: Argazkiak eta bideoak 
editatu eta zabaltzeko sistema 
propioa garatu dute tokiko 
hedabideek, multinazionalen 
sare ezagunen dependentzia 
saihestuz.

•	Webgunea:	2019ko	martxoan	
Aiurri.eus webgunea berritu 
zen, sarean urte osoan zehar 
zabaltzen den informazioa modu 
hobean eskaintzeko asmoz. 
Bereziki, eskuko telefonoetako 
bistaratzea hobetzeko asmoz. 

AIURRIKO HARPIDETZA 
KANPAINA BEREZIA

*OHARRA: Dagoeneko harpideduna bazara ez duzu ezer egin behar. Kanpaina hau HARPIDEDUN EZ DIRENEI zuzenduta dago

Harpidetza egiteko sar zaitez  
Aiurri.eus webgunean:
aiurri.eus/bazkidetu/

Urte osoan zure pantailan agertzen gara
Bide beretik jarraitzeko harpidedun gehiagoren beharra dugu
Izan zaitez harpidedun, eta pantailan ikusten dituzun albiste,  
bideo eta argazkiez gain, Aiurri aldizkaria eta astekaria etxeraino eramango dizkizugu

Maiatza-abendua bitarteko eskaintza honen kostua 25 eurokoa baino ez da

BAT EGIN GUREKIN, BAT EGIN TOKIKO PRENTSAREKIN

A I U R R I ,  E S K U A L D E K O  N O R T A S U N  H I T Z A K

25 €

Euskarazko edukien lanketaz 
harago doan egitasmoa
Aiurri hedabideak bikaintasunaren bidean sakontzeko 
joera hartu du, azken urteotan

Erredakzioa ANDOAIN
Kalitatezko edukiak sortzen dira 
Aiurriko erredakzio taldetik. 
Plazan Bazan haurrei zuzendu-
riko atala, esaterako, Aiurrira-
ko propio sortu zen. Egun, TO-
KIKOMeko beste 13 hedabide 
gehiagotan argitaratzen da: 
Aiaraldea, Anboto, Baleike, Geu-
ria, Goiena-Puntua, Hiruka, 
Karkara, Kronika, Maxixatzen, 
Noaua, Ttipi Ttapa, Txintxarri 
eta Uztarria. Zabalkunde hori 
Aiurritik landutako lanaren 
kalitatearen seinale da. Komiki-
tiren kasuan ere antzeko gerta-
tzen da. Astekarian argitaratzen 
diren komiki-tirak beste hamar 
tokiko hedabideetan argitaratzen 
dira.

Kirol albisteei dagokionez, 
Frantziako Tourraren eta Es-
painiako Vueltaren eguneroko 
kronikak Aiurri.eus sarean ar-
gitaratu ziren iaz. Andoni Ur-
bistondo kirol kazetariaren 
kronikak Goienan eta Alean ere 
irakur zitezkeen. 

Argazki-funtsa
2020ko hasieran Euskal Wikila-
rien Kultur Elkarteak, TOKIKOM 
tokiko hedabideen bateraguneak 
eta Aiurri hedabideak “TOKI-
KOM Wikiproiektua”ren egitas-
moa martxan jarri dute. Proiek-

tu honen funtsa argazki zaharren 
artxiboa digitalizatu, antolatu 
eta erabilgarri jartzea izan da, 
hala komunikabidearentzat nola 
publiko orokorrarentzat. Egi-
tasmoa eredu bezala erabiliko 
da gainerako hedabideentzat.

Aiurrik multimedia alorrean lan oparoa egiten du. AIURRI

Erreferentziazkoa  
tokiko hedabideetan
Ibilbide oparoa osatu du Aiurrik, urte hauetan guztietan. Eskualdean erreferentziazko 
hedabidea izateaz gain, Andoaingo erredakziotik sortutako hainbat eduki Euskal Herri 
osoko hedabideetara zabaldu da

Balkoietan eta leihoetan 
Osasun arloko langileen 
alde txaloka | 63. eguna

Aiurri.eus webgunea. AIURRI
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Urnietako merkatari, ostalari 
eta zerbitzu sektoreko 
langileok desadostasuna 
erakutsi nahi diogu Udaleko 
Gobernu taldeak herriko 
komertzioaren mahaian 
aurkeztutako proposamenari. 
Udalak egin duen ahalegin 
ekonomikoa eskertu nahi 
dugu, beste ezeren aurretik, 
baina proposamen itxia da, 
ustez kontsentsu eta elkarlan 
mahai batek eduki beharko 
lukeen negoziaketarako 
eskubiderik gabe. 
Merkatariok, une zail hauetan, 
ulermena eta elkarrizketa 
behar ditugu Udalaren aldetik. 
Komertzio bakar bat bera 
baztertuta gera ez dadin, eta 
Urnieta herri bizia egiten 
lagun dezan. Gure eskaera 
zehatza izan da: laguntza 
ekonomiko zuzena itxita egon 
diren komertzioentzat, eta 
baita, irekita egonda ere, 
irabazirik lortu ez duten 
komertzioentzat ere. Neurri 

batean, Udala herriko 
merkatariekin zorretan 
dagoela uste dugu, urtetan 
arretarik eskaini ez, eta 
babesik eman ez zaigun 
sektorea baikara. Eskatzen 
dugun laguntza honek eduki 
dezakeen garrantziaz harago, 
gure ardura nagusia 
etorkizuna da. Etorkizun 
horren partaide izan nahi 

dugu Urnietako Udalaren 
eskutik, eta laguntza  
ez dadila halako  
adabakia izan,  
dagoeneko oso kolpatuta 
dagoen gure ekonomian. 
Komertzioaren sektorearentzat 
elkartasuna eta onarpena 
erregutzen ditugu.

Bestalde, herri kontsumoa 
suspertzeko bono batzuen 

sorrera planteatu genuen. 
Eskaini zaiguna 
kontrolatutako erreskate 
funts bat izan da, gure 
sektoreak finantzatu 
beharreko bono sistema. 
Sistema horren baitan, guk 
aurrez jarritako dirua egun 
askoko atzerapenarekin 
itzultzeko proposamena jaso 
dugu.

Beraz, eta gure duintasuna 
gure beharren gainetik 
dagoela aintzat hartuz, irmoki 
baztertzen dugu Udal 
Gobernuaren proposamena. 
Hori bai, hitzarmen zintzo 
batera iristeko gure erabateko 
prestutasuna agertuz. Urnieta 
herri hobeagoa egingo duten 
bestelako proposamenak 
adosteko prest gaude. Azken 
finean, Urnietaren mesedean 
aritzen gara bai merkatariok, 
baita Udala ere. 

Eskaera honek merezi duen 
erantzuna izango duelakoan.

Adeitasunez.

Koronabirusa dela eta bizi 
dugun egoera larri honetan  
bi lehentasun nagusi ditu 
Urnietako Udaleko Gobernu 
taldeak. Alde batetik, gizarte-
babesa indartzea, egoera 
okerrenean dauden pertsonei 
laguntzeko, eta bestetik, 
herriko merkataritza 
suspertzeko plan bat abian 
jartzea.

Azken puntu horri 
dagokionean, merkatarien 
eskaera nagusia itxita egon 
diren, edo irekita egonagatik 
irabazirik izan ez duten 
establezimenduei laguntza 
zuzena ematea zen, eta hori 
da hain zuzen, egingo duguna. 
Izan ere, bi kasu horietan, 
1.000 eta 1.500 euro bitarteko 
laguntza zuzenak emango 
ditugu denda bakoitzaren 

ezaugarrien arabera (laster 
aurkeztuko dugu plana 
osotasunean). Eta Urnietako 
autonomoei berriz, 350 euroko 
dirulaguntza bideratuko 
diegu.

Laguntza horiek 
ematerakoan gainera, 
eskuzabal jokatuko dugu, eta 
horretaz jabetzeko inguruko 
herrietan banatuko diren 
dirulaguntza lerroei begiratu 
besterik ez dago, Urnietan 
planteatzen direnak 
handiagoak dira. Urnietako 
Udalak bere dirusarreretan 
murrizketa nabarmenak 
izango dituela aurreikusten 
du eta egoera hau pairatzen 
ari diren gainerako sektoreak 
eta pertsonak laguntzeko eta 
inor atzean ez uzteko esfortzu 
berezi bat egin beharko dugun 

arren, saiakera handia egingo 
dugu herriko merkataritza 
indartzeko. Guretzat alor 
horrek duen garrantziaren 
erakusle. Halere, egia da, 
merkatariek eskaturiko 
komertzio bakoitzarentzako 
3.000 euroetara iristea 
ezinezkoa izan zaigula.

Bestalde, herriko kontsumoa 
sustatzeko abian jarriko diren 
bonoei dagokienean, eginiko 
planteamendua berraztertzeko 
prest gaude, guztiontzat 
egokiena izan daitekeen 
formula bilatzeko. Beraz, 
hausnartu ditzagun aukera 
posibleak adostasun batera 
iristeko.

Azkenik, uste dugu, 
sektorea indartzeko 
borondatea dugula erakusten 
ari garela. Etorkizunean ere 

erakusten jarraituko dugu, 
bai merkatarien nahia eta 
baita gurea ere berdinak 
baitira, Urnietak tokiko 
merkataritza indartsu bat 
izatea, alegia. Zentzu 
horretan, komunikazio 
kanpaina bat abian jarria 
dugu zenbait astetik hona, 
herritarrek bertako 
merkataritzak duen 
garrantzia barnera dezaten. 
Halaber, garatzen joango 
diren beste ekimen batzuen 
berri ere badute merkatariek.

Horrenbestez,  Urnietako 
merkataritza indartzeko xedez 
lanean jarraituko dugu irmoki. 
Hobeto esanda jarraitu 
dezagun lanean. Guztiok 
batera norabide berean 
jardunda emaitzak ziur hobeak 
izango direlako.

URNIETAKO MERKATARI, OSTALARI ETA ZERBITZU SEKTOREKO ASANBLADA URNIETA

URNIETAKO UDALEKO GOBERNU TALDEA URNIETA

POSTONTZIA

POSTONTZIA

Urnietako udal txit goreneko gobernu taldeari

Sektorea indartzeko borondatea dugu

Erredakzioa URNIETA
Maiatzaren 14an bideo konfe-
rentzia bidez egindako Udal 
batzarraldian, ordezkaritza 
duten hiru alderdiek  (EAJ-PNV, 
EH Bildu eta PSE-EE) neurri 
sorta hartzea onartu zuten.

Terrazak
Tabernetako terraza duten os-
talariei erabilpenerako heda-
dura zabaltzeko aukera eskai-
niko zaie. Urte amaitu bitarte, 
gainera, ez zaie tasarik kobra-
tuko, “ezta terraza handitzen 
den kasuetan ere”. 

Terrazak handitzeko Udalari 
eskaera egin behar zaio: “Udalak 
erantzuna emango du kasu ba-
koitza aztertu ondoren. Terraza 
handitzeak ez du kostu gehiga-
rririk izango. Aukera honek 
2020rako bakarrik balioko du. 
Terrazen handitzeari dagokio-
nean, baimentzen den kasuetan, 
arduradunei kolaborazioa eta 
arduraz jokatzea eskatu die al-
kateak, herritarrak eta oinezkoen 
pasabideak errespetatuz, eta 
irisgarritasun neurriak berma-
tuz”.

Zaborrak
Hiru hilabetero ordaindu behar 
den zerga da. Bigarren hiruhi-
lekoan lokala itxita izan dutenek 
ez dute ordaindu beharko. Eta 
hirugarren eta laugarren hi-
ruhilekoan ez du inork ordain-
du beharko.

Ura
Urari dagokion zergan aldagai 
finkoa eta aldakorra erabiltzen 
dira. Bigarren hiruhilekoan 
lokala itxita izan dutenek finkoa 
den zerga ordaindu beharko 
dute bakarrik. Eta hirugarren 
eta laugarren hiruhilekoan fin-
koa ez du inork ordaindu behar-
ko. Aldakorra den zergaren 
zatia bai, ordea. Baina kopurua 
0,88 zentimotik 0,50 zentimora 
jaitsiko da.

Zerga  
eta baimen 
bereziak 
merkatarientzat
Urnietako Udal 
ordezkariek aho batez 
onartu zituzten neurri 
ezberdinak

Astearte iluntzean bilera berria egin zuten Urnietako merkatariek. AIURRI
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ZORION AGURRAK

ANDOAIN
Zorionak Oinatz!
Maiatzaren 23an 9 
urte beteko dituzu.
Zorionak eta muxu 
asko etxeko guztien 
partez. Eta 
lehengusu Unax ta 
Aner ondo pasa!

ANDOAIN

Urte askotarako 
Jon!
Maiatzaren 28an 8 
urte!!! Urte 
askotarako Jon! 
Muxuak etxeko 
guztion partez. 

Atzeratu egin dute  
Andoaingo Gudua
Larramendi Bazkunak ez ditu antolaketa-lanak etengo, 
nahiz eta edizio berria 2021eko irailera pasa

Ardo dastaketa Aide Jauregiren eskutik, iazko San Juan jaietan. AIURRI

San Juan jaiei buruzko bilera 
berria, ostegun honetan

Andoaingo Udal Musika Eskola

Alarma egoera dela eta, Andoaingo jaien ospakizunari 
nola heldu aste honetan erabakiko dute

Musika tailerretan izena emateko epea zabalik dago, 
datorren maiatzaren 29ra bitarte

Erredakzioa ANDOAIN
Aste honetan jaiei buruzko azken 
erabakia aurkez dezakete, beti 
ere indarrean dagoen araudia 
kontutan harturik. Bitartean, 
Udalak bi deialdi martxan jarri 
ditu.

Jaien hasierako txupinazoa 
Nork emango dio jaiei hasiera, 
aurtengoan? Galdera xelebrea 
dirudi, Koronabirusak den-dena 
baldintzatzen duen garai hone-
tan. Aurreko edizioen bidetik 
jarraitu nahian, Udalak jaietako 
txupinazoa botatzeko hautaketa-
sistema abian jarri du. Hautagai 
izateko baldintza hauexek izan-
go dira: San Juan jaiekin lehen 
edo orain lotura estua izatea; 
Sustatzaile, parte-hartzaile edo 
hedatzaile moduan Andoaingo 
jaien alde lan nabarmena egin 
izana; Herriko kultur bizitzako 
sustatzaile nabarmena izatea 
edo Andoaingo izena eta izana-
ren hedatzaile lana egindakoa 
izatea. Herritarrek proposame-
nak aurkezteko aukera izango 
dute, datorren maiatzaren 30a 

bitarte. www.andoain.eus web-
gunean aurki daiteke proposa-
menak aurkezteko sarbidea.

Hautaketa prozesua ez da hor-
txe amaituko. Izan ere, Udalak 
zabaldutako oharraren arabera 
“proposamen irekien emaitza Jai 
Batzordea osatzen duten kultur 
elkarteei bidaliko zaie, eta ba-
tzordea osatzen duten talde horiek 
ekainaren 12ra arteko epea izan-
go dute”. Puntuaketa sistema 
baten bidez botoa eman ondoren, 
izendatua nor den erabakiko da.

Kartel lehiaketa
Andoain.eus webgunearen bidez 
aurkeztu ahal izango da, ekai-
naren 8a baino lehen. Teknika 
edozein delarik ere, kartela 60x42 
cm-ko tamainaren proportzioan 
egingo da, JPG eta PDF forma-
tuan. Artxiboa 8 mega baino 
txikiagoa izango da. Lehiaketan 
nahi duen orok parte har deza-
ke, bakoitzak, gehienez, 3 obra 
aurkezteko aukera izango due-
larik: “Obra horiek, ideia nahiz 
edukiari dagokionez originalak 
izan beharko dute derrigor”.

Erredakzioa ANDOAIN
Jolasa eta dibertsioaren bidez 
musikarekiko zaletasuna pizteko 
aukera dute haurrek: erritmoak, 
instrumentuen hastapena...

•	Epea: Maiatzak 29.
•	Ordutegia: 10:30-13:00 / 16:00-

17:30.
•	Inprimakiak: Andoain.eus.
•	E-posta: kultura@andoain.eus

Erredakzioa ANDOAIN 
Andoaingo gudua 2020 antzezpen 
historikoaren batzorde antola-
tzaileak atzeratu egin du aurten-
go irailaren 19an, larunbatarekin, 
egitekoa zen Andoaingo gudua 
eta data berria jarri du: 2021eko 
irailaren 18a, larunbatarekin. 
Azken ordura arte itxarotea 
nahiago izan du, jakin arte eki-
taldi masiboetarako zein neurri 
ezartzen zituen Espainiako Go-
bernuak edo Eusko Jaurlaritzak. 
Baina, jada, udaren atarian egon-
da ezin izan du gehiago atzeratu 
bere erabakia eta Batzorde An-
tolatzailearen proposamenez atzo 
erabaki zuen Manuel Larramen-
di Kultur Bazkuneko zuzendari-
tzak aurten ez antzeztea.

Beraz, aurten ez da Andoaingo 
gudurik izango, dagoeneko an-
tolaketa lanak martxan ziren 
arren. Larramendi Bazkunak 
hitzez hitz ondoko arrazoia eman 
du: "COVID19k sortutako larrial-
di eta alarma egoeraren aurrean, 
eta gizabanakoen artean tarte 
jakin bat mantendu beharra da-
goenez, eta, beraz, ezin denez 

antolatu urruntze-neurri horiek 
betetzen ez dituen ekitaldi masi-
borik, urtebete atzeratzea eraba-
ki dugu, 2021eko irailean egoera 
hobea izango delakoan".

Aurten, Covid19ari aurre egi-
teko baldintza onenetan ere, ezin 
izango da ekitaldi masiborik egin 
pertsonen arteko tarte jakin bat 
zabaldu gabe. Eta, beraz, nahia-
go izan da guduaren antzezpena 
zuhurtziaz atzeratzea. Hori bai, 
Bazkunak bi ñabardura nabar-
mendu nahi izan ditu:
•	Ez dituela antolaketa-lanak 

etengo, hau da, jarraituko due-
la neurri handi batean, eta 
soilik antzezpenaren eguna 
aldatuko duela. Hain zuzen ere, 
Andoaingo guduko jostunak 25 
bat jantzi berri mozten eta jos-
ten ari dira aurten, baita etxeal-
dian egon diren bitartean ere; 
ikuskizuna iragartzen duen 
kartela ere martxoaren hasieran 
egin zuten antolatzaileek, eta 
parte hartuko duten taldeak 
osatzeko antolaketa-lanekin 
aurrera jarraituko dute.

•	Ez duela baztertzen aurten eki-
taldi txikiren bat antolatzeko 
aukera, Andoaingo guduak 
ekarri zuen tragedia gogora-
razteko eta zabaltzeko, distan-
tzia eta segurtasun-neurri guz-
tiak hartuta. Aukera hori uda 
aurretik aztertuko da.
Bazkunak, halaber, webgune 

berria jarriko du martxan uda 
honetan, andoaindarrei guduan 
parte hartu ahal izateko leiho 
berri bat eskainiko diena. Infor-
mazioa:  656 782 521.

TELEFONO ZENBAKIAK

URNIETA

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

ANDOAIN 

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

MERKATU TXIKIA

ESKOLAK
Hizkuntza eskolako 
irakasleak frantsese-
ko klaseak ematen 
ditu: EOI diploma lor-
tzeko, mintza-prakti-
karako, enpresetarako 
klaseak.693 692 823 
- 665 719 827

SALGAI
Erretiroagatik, alumi-
niozko aroztegiko 
lokala eta makineria 
salgai edo alokagai. 
651 70 73 43.

Etxebizitza argi tsua 
salgai Irurako plazan, 
3 logela, 2 komun eta 
sukalde-egongela. 
Egoera onean eta igo-

gailuarekin. Zatoz 
ikustera. 666 62 30 79

Knaus autokarabana 
salgai. 2005 urtekoa, 
50.000 km. 686 07 70 
87

Konketa duen gurpil-
dun aulkia eta ta-
ka-taka salgai. Oso 
gutxi erabiliak eta 
egoera ezin hobean. 
686 383 903.
PARTE 
HARTZEKO
Emailez: 
diseinua@aiurri.eus  
Whatsappez:  
619 163 537 
Tel.: 943 300 732 
Arantzibia 4-5, 
behea. Andoain

www.aiurri.eus  
Sar zaitez "Zorion agurrak" atalean, eta 
fitxa osa ezazu. Mezua eta argazkia 
igotzen diren unetik, urtebetetze egunera 
bitarte, ikusgai izango da webgunean. Ez 
dadila tamaina handiko argazkia izan. 
Tamaina editatzerik ezean, erabili ezazu 
posta elektronikoa.

diseinua@aiurri.eus 
Mezua bidali Aiurriko posta elektronikora, 
nahi duzun testua.

Arantzibia 4-5, behea
Etor zaitez bulegora, Andoainera. 
Telefono zenbakia: 943 300 732.

Whatsapp bidez: 619 16 35 37
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Xabier Lasa AIURRI
Sarean zabaltzen diren beste 
deialdi bat gehiago izan zitekeen, 
baina honakoa berezia zen. He-
rrikide talde batek igande ilun-
tzean Ama Kandidako egoitza 
parera hurbiltzeko deialdia lu-
zatu zuen, azken txaloak berta-
ko egoiliarrei eta profesionalei 
eskaini asmoz. Omenaldi modu-
koa izan nahi zuen, aste hauetan 
guztietan erakutsitako jarrera-
gatik. Deialdi guztietan bezala-
xe, ikuskizun izaten da deialdiak 
lor dezakeen erantzuna. Ezus-
teko atsegina izan zen 20:00ak 
aldera Ama Kandida etorbidera 
hurbiltzea, dozenaka lagun ordua 
noiz iritsiko zain zeudelako. 
Irrintziz eta txalo zaparradaz 
osaturiko omenaldi ekitaldi mo-
dukoa izan zen. Emozio handikoa, 

eraikina eta kalea bereizten duen 
atearen alde banatan zeuden 
guztientzat.

Langileen eskertza 
Ama Kandida etorbidean, txa-
loka zirenen artean, lanalditik 
kanpo zeuden langileak aurki 
zitezkeen. Pozarren zeuden, "gaur 
goizean, nahiz eta lanera etorri 
garen, azkeneko txaloak jotzera 
hurbildu gara". Biharamunean, 
lanera itzuli ziren.

Arratsaldean lanik ez zuten hainbat langile txalo egitera hurbildu zen, igande iluntzean. AIURRI

Emozioz beteriko txaloak 
Adinekoen egoitzan
Iluntzeko txaloei amaiera duina emateko deialdia zabaldu zen sareetan, igande 
arratsaldean. Andoainen herritar talde batek San Juan Bataiatzailea adinekoen 
egoitzara txalo egitera joateko deialdia luzatu zuen. Hunkigarria izan zen

IGANDEKOA 
HUNKIGARRIA IZAN 
ZEN SARBIDEAREN 
ALDE BANATAN BILDU 
ZIREN GUZTIENTZAT

Aiurri.eus webgunean, "Atal bereziak" 
delakoan, Osasun arloko langileen alde 
txaloka izeneko kanala aurki daiteke. Bertan, 
berrienetik zaharrenera sailkatuta, 
andoaindarrak leiho eta balkoietan txaloka 
aritu diren 65 egunetako bideoak aurki 
daitezke. Azken egunean, gainera, bi bideo 
txertatu dira San Juan Bataiatzaileko 
ekitaldikoa ere atal horretan txertatu zelako. 
Bi hilabete pasatxo izan dira, Aiurriko 
lantaldeak egunero-egunero atal hori mimo 
handiz landu duena. Bideo asko eta asko 
lantaldeko kideek grabatu dituzte, baina ezin 
aipatu gabe utzi aste hauetan guztietan auzo 
guztietatik jasotako bideo-sorta. Laguntzaile 
horiei eskerrak eman beharrean gaude.

Martxoaren 14an abiatu zen Hego Euskal 
Herrian txalo egitera leiho eta balkoietara 
irteteko ekimena. Neguko ordutegia 
indarrean zegoen, lehen egun haietan. Hori 

dela eta, martxoaren 28ra bitarte 
argitaratutako bideoak gauez grabaturikoak 
izan ziren. Martxoaren 29an hasita, hitzordua 
egun argiz egiten zen. Orduan hasi ginen 
parean edo alboan genituen bizilagunen 
aurpegiak ikusten. Elur giroko egunekin 
amaitu zen martxoa, eta apirilean udaberriak 
aurrera egiten zuen bitartean Gurutze Gorria 
herritarrak zoriontzen ikusi genuen. Berezia 
izan zen 25. eguna, baita 50. eguna ere. Zer 
esanik ez Santa Krutz jaiekin bat egin zuten 
iluntzeak. Balkoiak kolorez beterik zeuden, 
eta egoera zaila bazen ere, auzotar askok 
txarrenari onena atera zioten. Uda giroko 
eguraldia bizi izan genuen maiatzeko lehen 
egunetan, baita ekaitza ikusgarriak ere. Eta 
bitartean, aginduak arindu ahala, 
konfinamenduaren esanahia eraldatuz joan 
zen. Birusa ez da desagertu, eta oraindik ere 
arazoari serio demonio eutsi beharko zaio. 

Aiurrik hortxe jarraituko du paperean eta 
Internet sarean, atal honekin erakutsi bezala, 
egunerokoaren berri ematen.

Egun guztietako txaloak Aiurri.eus gunean bilduta

Gurutze Gorriko anbulantziak Etxeberrietan, auzotarrak txaloak joz ziren bitartean. AIURRI

Ama Kandida etorbidean txaloka ari zirenei txaloz erantzun zieten egoiliarrek eta 
profesionalek, igande iluntzean. AIURRI

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

www.pefc.es
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