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Prebentzioan sakontzeko deialdia
Hauteskundeetan hartutako prebentzio neurriak egunerokoan txertatuko dira, estatu mailako beste erkidegoetan egin duten antzera.  3
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Aiurri astekaria 
irailean argitaratzen 
hasiko gara berriro.



Historialaren Bulegoaren ataria, Cuban. WIKIMEDIA Lainez eta Sanz deialdiaren aurkezpen egunean.

Udalaren eta Euskal Fondoaren 
arteko hitzarmena

Eskolako materiala erosteko 
dirulaguntza lerro berezia

Kuban, Saharan eta Guatemalan garapen programak 
bideratzeko laguntza eman du Urnietako Udalak

Herrian erroldatuta dauden familiei begira, laguntza 
deialdia luzatu du Andoaingo Udalak

Erredakzioa URNIETA
Garapen bidean dauden herrial-
deetan egitasmo ezberdinak 
sustatzen lagunduko du Urnie-
tako Udalak, Euskal Fondoa 
erakundearen bitartez. Udalak 
hitzarmenaren berri emateko 
oharra zabaldu du: "Proiektuek 
erreferentzia-esparru gisa giza 
garapen jasangarria dute, betie-
re zuzenean egitura politiko, 
sozial eta ekonomikoak eralda-
tzekoak badira; epe luzera po-
breziaren aurka borrokatzeko 
prozesuetan lagunduz eta sub-
jektu sozial aske, aktibo, parte-
hartzaile eta kontzienteak fin-
katuz, elkartasuna, koerantzu-
kizuna, ekitatea eta justizia 
lortu nahian". Halaber, "giza 
eskubideetan arreta berezia jar-
tzen da, bereziki sexuen arteko 
berdintasunean eta emakumea-
ren ahalduntzean".

Udalak urte honetan hiru egi-
tasmo garatzen lagunduko du.

Kuba
Habanako erdigune historikoan 
Historialarien Bulegoak adine-
ko pertsonen arretarako duen 
programa sendotzea. 
Laguntza: 4.438 euro.

Sahara
"Garraio-azpiegitura laguntzea: 
Smarako gasolindegia handitzea, 
suntsikorrak eta ordezkoak". 
Laguntza: 4.438 euro.

Guatemala
"Artikulazio instituzionala eta 
sare sozialak, indarkeriarik gabe 
bizitzeko". 
Laguntza: 4.438 euro.

Erredakzioa ANDOAIN
Egoera ekonomiko zailean bizi 
diren familiak badira Andoainen, 
eta Koronabirusak eragindako 
krisiak kopuru hori areagotzea 
besterik ez du egin. Haur txikien 
familien kasuan, ikasturte berria 
iristearekin batera, eskolako 
materiala erosteko gastu eran-
tsiari aurre egin beharko diote. 
Zailtasunak dituztenen egoera 
arintze aldera, Udalak dirula-
guntza lerro berezia ireki du.  

Joan zen asteburuan zabaldu-
tako oharraren arabera, Udalak 
10.000 euroko aurrekontua duen 
programa bat martxan jarri due-
la iragarri du: "Programa honek 

tokiko merkataritzan kontsumoa 
sustatzea du helburu, baita diru 
sarrera gutxiago dituzten familiei 
ere laguntza ematea". Laguntza 
2020-2021 ikasturtean Andoaingo 
ikastetxeetan ikasten ari diren 
ikasleei zuzenduta dago.

Diru-laguntzaren eskatzaileak 
haurraren aita, ama edo lagun-
tza eskatu duen adingabearen 
tutorea izan behar du. Eskatzai-
leek, gainera, Andoaingo helbi-
de berean erroldatuta egon behar 
dute eskaera egin baino 6 hila-
bete lehenago. Haurrak, ezin-
bestean, Andoaingo ikastetxee-
tako derrigorrezko irakaskuntzan 
matrikulatuta egon behar du.

GIZA ESKUBIDEETAN 
ARRETA BEREZIA 
JARRI DUTE, 
DIRULAGUNTZA 
EMATEKO GARAIAN

LAGUNTZAREN 
ESKATZAILEAK 
HAURRAREN GURASOA 
EDO TUTOREA IZAN 
BEHAR DU

ZAILTASUNAK 
DITUZTENEN EGOERA 
ARINTZE ALDERA, 
UDALAK LAGUNTZA 
LERROA IREKI DU

Baratze ekologikoak Urnietan. UDALA

Erredakzioa URNIETA
Etengabe garbitu eta desinfek-
tatu beharko da, eta baratzeetan 
behar den denbora bakarrik lan 
egin ahal izango da. Askoren 
artean, hauexek dira kontutan 
hartu beharreko zenbait arau: 
•	 Musukoa erabili.
•	 Biltegian pertsona bakarra 

sartuko da.
•	 Sartu aurretik eta sartu on-

doren, garbitu eskuak behar 
bezala, ura eta xaboia erabiliz.

•	 Bakarrik sartu konpostaje-
eremuan.

•	 Utzi erabilitako erreminta eta 
ateen heldulekuak urez eta 
lixibaz behar bezala garbitu-
ta.

Baratzetako 
etxola 
erabiltzeko 
baimena
Erabiltzeko aukera dago, 
baldin eta Jaurlaritzak 
ezarritako neurriak 
errespetatzen badira

Prebentzio 
neurri modura, 
taberna 
itxita
Bezero batek positibo eman 
ondoren, eta "bezero guztien 
segurtasuna bermatzeko", taberna 
ixtea erabaki du jabeak. 
Kanpoaldean ohar ezberdinak ipini 
ditu, egoeraren berri emanez. 
Nafarroa plazatik gertu dago. 

ARTETA
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Jon Ander Ubeda ANDOAIN
Azken astean zortzi positibo An-
doainen, eta Euskadin oro har joe-
ra bat aldatu egin da. Lehen Gipuz-
koan kasu gutxien agertzen ziren, 
orain kontrakoa da. Kezkatuta 
zaudete?
Uztailak 7 eta 14 bitartean 9 
positibo izan ditugu Andoainen. 
Ez nuke esango joera aldatu 
denik. Osasun alerta hasi zene-
tik 48 andoaindar kutsatu dira, 
horietatik gehienak dagoeneko 
sendatuta. Andoainen tamaina-
ko herriekin alderatuta nahiko 
kutsatze indize apala izan dugu. 
Baina birusak ez du udalerri 
edo adin bereizketarik egiten, 
eta ezin dezaket ukatu, azken 
datuek eta andoaindarrengan 
izan dezakeen bilakaerak asko 
kezkatzen gaituela. Tamalez, 
COVID-19a gure artean dago. 
Positibo guztien artean badago 
loturarik ala jatorri ezberdina dute? 
Zein da Osakidetzak eskaini dizuen 
informazioa?
Ez. Jatorri ezberdina dute, nahiz 
eta batzuen artean lotura egon, 
konkretuki 2 kasu dira Ordizia-
ko fokoan jatorria dutenak. Foru 
Aldundiak Andoainen duen in-
klusio eta formazio gela batean 
eman da beste fokoa, eta 6 ku-
tsatuetatik 2 dira andoaindarrak. 
CIPean ere herrikoa ez den 
ikasle batek positibo eman du, 
eta Lanbiderekin harremanetan 
gaude ekimen bateratua aurre-
ra emateko. Gainerakoek ez dute 
elkarrekin zer ikusirik. 

Osakidetza eta osasun sailetik 
kutsatutako bizilagunen jarrai-
pen edo “rastreo” zorrotza eta 
PCR probak egiten ari dira, 
pertsona horiekin kontaktuan 
egon direnei jarraipena eginez. 
Andoaingo Udala elkarlanean 
ari da eskura dituen informazio 
eta baliabideak elkarbanatuz.
Ludotekan jakin badakigu preben-
tzio neurri guztiak hartzen ari zi-
rela. Zabalpena izan dezakeen 
kezka alde batera utzi behar da?
Bai, ala da. Behin osasun alerta 
gainditu ondoren, ikasturteari 
amaiera emateko Ludoteka ire-
kitzea erabaki zenean, segurta-

sun eta osasun neurri guztiak 
bermatzea lehenetsi zen. Ludo-
teka gestionatzen duen enpre-
sari protokolo guztiak ezarri eta 
betearazi genizkion. Gauzak 
horrela, irekitzeko erabakia 
hartu genuen.

Beti izango dugu kezka, baina 
osasun adituen ustez, ez dirudi 
“brote” edo zabalpen komuni-
tario bat gertatuko denik. La-
saitasunerako deia egiten digu-
te, PCR probak egiten ari dira 
oraindik, baina momentuz Osa-
kidetzak ez du zabalpen edo 
"brote" berri baten aukera an-
tzeman. 

Zabaldu duzuen oharrean preben-
tzioa areagotzeko deia egin duzue, 
bereziki ostalaritzan. Kezka han-
diena sektore horretan dago une 
honetan?
Gure obsesio eta kezka nagusi 
bilakatu da, prebentzioa eta ar-
duraz jokatzea eta erakunde gisa 
herritarrei modu berean aritzea 
eskatzea. Orokorrean andoain-
darrek oso ondo erantzun dute 
bai alarma egoeran nola hau 
amaitu ondoren, baina orain 
ezin dugu erlaxatu. Ardura ko-
lektiboa eta indibiduala ezin-
bestekoak dira.

Kexak jasotzen ditugu herri-
tarren aldetik, hainbat merka-
taritza eta ostalaritza guneetan 
ez direla neurriak betetzen, 
jende pilaketak sortzen ari di-
rela. Gure plazatan konprobatu 
dugu hala dela, herritar guztiek 
ez dituztela neurriak kontutan 
hartzen. Horregatik, dei etenga-
bea egiten ari gara musukoa 
beharrezkoa dela gogoratuz, 
aldentze distantziak mantendu 
behar direla, bai komertzioetan 
eta baita tabernetan ere, higie-
nea eta desinfekzioa etengabea 
izan behar dela, horretarako 
gelak eskuragarri jarriz.
Gakoa urruntze soziala eta musu-
koa erabiltzea da. Jokabide dese-
gokien aurrean kontrola zorroztu-
ko duzue?
Kontrola indartu dugu, udal-
tzaingoaren presentzia etengabea 
da, baina ezin genezake udaltzain 
bat txoko bakoitzean eduki. Mu-
sukoa edo maskara derrigorrez-
koa izan dadila nahi dugu, eta 
Eusko Jaurlaritzatik baieztatu 
digutenez, datozen orduetan hala 
izango da. Ez dugu deskartatzen 
taberna edo ostalaritzako jende 
pilaketak mugatu ahal izateko 
neurri berriak hartzea, inguru-
ko herri eta erakundeekin ha-
rremanetan ari gara, aforoan 
edo ordutegian eragingo luke-
tenak. 
Uda gainean dagoela zein mezu 
zabalduko zeniekete herritarrei?
Ohikoak ditugun jarduerak eta 
ekintzak egin ahal izateko mu-
gak izango ditugu. Festak ospa-
tzeko hilabeteak dira eta kultur 
sailak aholkatu zuen aurten 
festarik ez ospatzea, ahal den 
neurrian jende pilaketak ekidin 
behar ditugu. Konprobatu da 
jende pilaketak dauden lekuetan 
kutsatzeko arriskua bikoiztu 
egin dela.

Hainbat erabaki hartu ditugu 
dagoeneko: Otieta eta Olazar 
parkerako sarrera aste buruetan 

itxi egin dugu hiribus zerbitzu 
bat ipiniz bertara joan nahi due-
narentzat. Udaletxeko sail ba-
koitzak bere kirol, kultur, ai-
sialdi eskaintza egokitu du, 
herritarrei berme guztiekin 
ahalik eta oferta zabalena eman 
ahal izateko. Zerbitzu sailak 
desinfekzio lanekin jarraitzen 
du eta garbiketa sakonak egiten 
ari gara.

Kalera ateratzea edo paseatzea 
segurua da, segurua da herriko 
tabernan garagardo bat hartzea, 
herriko dendetan erosketak egi-
tea, hiribusa erabiltzea, edo 
kiroldegiran saio bat egitea. 
Gakoa modu arduratsuan joka-
tzean dago: maskara erabiliz, 
distantziak mantenduz eta eskuak 
garbituz. Pilaketak edo jende 
metaketak egon daitezkeen gu-
neetatik at. 

Marijose Izagirre. AIURRI

"Andoaingo 
positiboek 
jatorri ezberdina 
dute"
MARIJOSE IZAGIRRE ANDOAINGO ALKATE-ORDEA
Bederatzi kasu positibo zenbatu dira Andoainen, azken astean. Herritarrengan egon 
daitekeen kezkaren aurrean errezeta bakarra dago: Prebentzioa

Eider Mendoza Foru 
Aldundiko bozeramaileak 
maskaren erabileraren 
garrantzian jarri du 
azpimarra: “Guztion 
artean, ondo egin diogu 
aurre pandemiaren 
lehenengo olatuari, baina 
ez da erlaxatzeko unea, 
ezin dugu lortu dugun 
guztia kolokan jarri eta 
ikasitakoak zerbaitetarako 
balio behar digu”.

Gipuzkoako erakunde 
nagusia komunikazio 
kanpaina bat prestatzen ari 
da, zeinean Gipuzkoako 
gizarteko aurpegi 
ezagunek maskaren 
erabileraren aldeko mezu 
honekin bat egingo duten.

Eider Mendoza. ALDUNDIA

"Pandemia  
ez da  
amaitu"



Xabier Lasa ANDOAIN
Pandemia dela eta Ondarretari 
agurra nahi ez zuten moduan 
egin behar arren, irakasle gisa 
gozatu egin dutela aitortzen 
dute hiruek, atzera begiratzen 
jartzen direnean.

Olazabal andoaindarra da, eta 
jaioterrian bertan 36 urtez ari-
tu da. Eulali eta Josune herna-
niarrak dira, baina Andoaingoak 
balira bezala, “hemengo herri-
tarrak, bizimodua, politika, 
kaleak eta inguruak... bertakoek 
bezainbat ezagutzen ditugula 
esango genuke”.

Eulalik iazko abenduan har-
tu zuen erretiroa, eta beraz, 
eduki zuen aukera Ondarreta-
ko komunitatea osatzen duten 
lankide, ikasle eta gurasoekin 
agurtzeko. Anek oraindik bu-
lego lanetan jarraitzen du, bai-
na hartuko du denbora erritual 
horretarako. Josune da tristeen 
sumatzen dena, “ez nuen eduki 
aldarterik ikasleei aurrez aurre 
banoala esateko, eta iruditzen 
zait itxi gabe daukadala aspal-
di irakaskuntzan abian jarrita-
ko zikloa. Hurrengo ikasturtean, 
nire iazko gela izan zeneko 
tutorearekin hitzegingo dut eta 
ahal denean azaldu nahi nuke. 

Negar batean amaituko dut 
ikasle ohien aurrean, baina 
ekintza horren berebiziko pre-
mia daukat”. 

Ondarreta ikastetxearen 50 
urteurreneko ospakizuna aurten 
normaltasunez ezin ospatu iza-
nak ere izugarri penatu ditu 
hirurak, Ondarretako ikaste-
txearen historiaren zati sentitzen 
direlako. Aurten argazki era-
kusketa mantenduko duten 
arren, hurrengo urterako atze-
ratu dituzte gainerako ekitaldiak 
(pailasoen emanaldia, bazkaria, 
aldizkaria, ibilaldia...).

Euskalduntzean aitzindariak
70eko hamarkadaren amaieran 
eta 80ko hasieran euskal ira-
kaskuntza publikoan murgildu 
zen irakasle belaunaldi berri 
bateko kide dira Olazabal, Etxe-
berria eta Vazquez.  

70 bat irakaslek osatzen zuten 
Ondarreta ikastetxean murgil-
du ziren sasoi hartan, erretiroa 
hartu duten hiru irakasleak.

“Belaunaldi hartakoak jubi-
latzen ari gara poliki-poliki, eta 
Ondarretan zehazki, guk hiru-
rok aldegin eta gero, irakasle 
bakarra geratuko da. Jada, 

gurekin hamar urteko edo gehia-
goko aldea daukan belaunaldia 
da nagusi Ondarretan”.   

Diktadura osteko testuinguru 
historikoa erdi-erdian harra-
patu zuen belaunaldia izan zen 
hirukotearena, irakaskuntzan 
eskema eta estilo zaharrak iraul-
tzeko gogoz zegoena, Etxeberriak 
azaldu duen bezala: “oso erro-
tuta zegoen ikastetxe “naziona-
len” kontzeptua, ikastetxe pu-
blikoena baino gehiago, titulu 
horrek dakarren konnotazio 
ezkor guztiarekin. Orduan ira-
kasle asko eta asko Espainiako 

probintzietakoak ziren, hona 
etorritakoak plaza lortuta. Ba-
tzuk errentxinduta zeuden etxe-
tik urrun lanean ari zirelako, 
eta gainera, ikusten zutelako 
berea ez zen hizkuntza sartzen 
hasi zela irakaskuntza publi-
koan. Magistaritzatik atera 
berriak ginenok horiekin talka 
egin genuen eta borroka latzak 
bizitu genituen, ez baikenuen 
partekartzen ez hizkuntza, ez 
kultura, ez mentalitatea...”. 
Vazquezek gehitu duenez, “Nire 
lehenbiziko ikastetxean, 21 urte 
nituela, gogoratzen naiz batek 
nola esan zidan haserre jarrita: 
“¡Ya vienen estos de Vascongadas 
a quitarnos las plazas a los cas-
tellanos!”. Don eta Doña-ren 
trataera edukitzera ohituak 
zeuden irakasle horiek, eta 
ukiezinak sentitzen ziren”.

Ondarreta ikastetxea moder-
nizatzen eta unean-unean gi-
zartearen premiari erantzuteko 
prestatzen joan da hamarkadaz 
hamarkada. “ikastetxea aurre-
rabidean jartzeko borroka uga-
ri egin behar izan ditugu, ba-
rrura zein administrazio publi-
koari begira; aldarrikapen as-
kotan administrazio horren 
aurretik ibili gara. Ondarreta 
ikastetxea euskararen norma-
lizazio prozesuan murgiltzea 
izan da aurrerabide horietako 
bat, Eulalik aitortu duenez, 
“ohartu ginen B ereduaren es-
kutik ikastetxe barruan getthoak 
sortzen ari zirela, eta 90eko 
hamarkadaren hasieran kentzea 
lortu genuen, eta ikastetxe osoa 
D ereduan jartzea. Ahalegin 
izugarria eskatu digu ikastetxea 
prozesu hori bideratzea, baina 
erronkari egoki erantzun izan 
diogula uste dugu”.

Denbora bertsuan, Amara 
Berri izeneko metodologia be-
rritzailea ikastetxean txertatzea 
ere etorri zen. Ikastetxeko kide 
guztien arteko elkarlana, ko-
munikazioa eta elkartasuna, 
eta, ikasleek jarduera praktikoen 
bidez ikastea oinarri ditu ospe 
handiko eskola estilo horrek.

Ondarreta ikastetxeak den-
boran zehar bizi izan duen 
eraldaketa, ordea, Andoaingo 
gizarteak, orohar, ez duela uler-
tu uste du hirukoteak. Vazque-
zen hitzetan, “Etengabe berritzen 
eta modernizatzen joan da klaus-
troaren komunitate osatzen 
dugun guztien aldetik herriko 
eta EAEko administraziotik edo 
komunikabideetatik beharko 
genukeen laguntza jaso gabe, 

Eulali Etxeberria, Ane Olazabal eta Josune Vazquez andereñoak, Ondarreta ikastetxeam. AIURRI

Hiru andereñoen 
erretiroa 
Ane Olazabal, Eulali Etxeberria eta Josune Vazquez Ondarreta ikastetxeko irakasleek 
amaitu berri den ikasturtean hartu dute erretiroa. Hiruen artean ia mende bat batzen 
da irakaskuntza publikoari eskainitakoak
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baina gero errealitate hori he-
rrian ez da pertzibitzen. Ez 
dakigu zehazki zergatik den, 
baina estereotipo eta aurreiri-
tziekin segitzen du jende askok. 
Baliteke guk ez jakin izana so-
zializatzen egindako ibilbidea 
eta lorpenak, baina faktore 
gehiago badaude esplika deza-
ketenak ezjakintasun hori”.

Saiakerak bata bestearen atze-
tik egin izan dituzte Ondarre-
tako hezkuntza proiektua he-
rrian azaltzeko, Anek argitu 
duenez. “Haurrak lehenbiziko 
aldiz matrikulatzera doazen 
guraso askori azaltzen diegu 
proiektua zertan datzan, eta 
harrituta geratzen dira eskain-
tzaren balioagatik. Baina gero, 
izena eman dutenen zerrenda 
eta beren jatorria ikustean, 
batzuk atzera egiten dute”. Zir-
kulu itxia sortzen duen kate 
batean murgilduta bizi da On-
darreta, ikusten denez.    

Erakundeen babes falta be-
rretsi du Etxeberriak: “Eskola 
publikoa indartu egin behar 
dela makina bat aldiz entzun 
dugu politiko klase guztien aho-
tatik, baina gero abandonoaren 
sentsazioa eduki dugu beti. Ez 
Euskal Herrian ez Andoainen, 
inork ez dio adarretatik heldu 
nahi izan”.

Emigranteen ikastetxea 
Ondarretak, egun, 33 irakasle 
eta 250 ikasle ditu, Haur eta 
Lehen Hezkuntzan. Ikasleetatik, 
%80ak munduko beste herrial-
detatik etorritako familiakoak 
dira. Datu horrek arreta deitu 
beharko lioke edonori. Azken 
urtetan idazkaritzan lanean 
aritu den Anek zenbait argibi-
de ematen ditu lagungarri gisa, 
ulertzeko Andoainen zergatik 
den Ondarreta, nagusiki, emi-
grazioaren umeak jasotzen di-

tuen ikastetxea. “Familia kan-
potar bat herrira etortzen de-
nean, Donostiako hezkuntza 
delegaritzak erabakitzen du 
nora joan behar duen ikastera. 
Baina ikastetxe kontzertatuetan 
jartzen dizkien kuotak erabat 
baldintzatzen dute familia horiek 
haurra nora bidali erabakitze-
ko orduan. Presioa sentitzen 
dute modu batera edo bestera, 
eta goiz ala berandu, gurera 
etortzen dira”. Irtenbidea nahi-
ko erraza ikusten du Olazabalek 
egoera errotik aldatzeko, “Ad-
ministrazioak ikastetxe guztiak 
derrigortu beharko lituzke haur 
emigranteak gutxienez bost 
urteko iraunkortasunez matri-
kula zitzaten”.   

Kultura aniztasuna inon bai-
no gertuago bizi dute Ondarre-
tan, eta berez errealitate hori 
aberasgarria izan arren, bere 
zailtasunak ditu eguneroko ku-
deaketan. Josune Vazquezek 
adibide erreal bat aipatu du, 
egoeraz jabetzeko: “Igual ikas-
turte erdian, gelara Nigeriako 
bi ikasle integratzen dira gaz-
telania tutik ez eta euskara 
gutxiagorekin; itzultzailea behar 
dute… Bestalde, nork bere hiz-
kuntza, kultura, mentalitatea 

eta abar dakar berarekin, etxean 
transmititu zaiena gehienbat, 
eta ez da lan samurra talde di-
namika jarraitu bat lortzea eta 
balio baikor jakin batzuk trans-
mititzea”. 

Matxismoarekin zerikusia 
duen mentalitatea da oso bere-
ziki landu beharreko arloetako 
bat, Josunek gaineratu duenez: 
“Jolas sinbolikoetara, ipuine-
tara, adibide praktikoetara… 
jo behar izaten dugu: esate ba-
tera, behin, emakumeek autoak 
gidatzen ez dituzten ustea jo-
rratzea egokitu zitzaidan: nire 
adibidea jartzen nien, baina ez 
zen gauza erraza izan, izan ere, 
irakaslea, figura asexualtzat, 
neutro gisa hartzen baitute”.

Munduko lurralde eta kultur 
askotako ikasleekin osatzen 
dira Ondarretan ikas-gelak, eta 
Etxeberriak adierazi duenez, 
“bokazioa daukan irakasle ba-
tentzat, irakaskuntzarekin go-
zatzeko moduko aukera pare-
gabea suertatzen da. Guk behi-
nik behin, disfrutatu egin dugu, 
bizitzako edozein jardunean 
beti egon ohi diren gora behera 
mikatzen gainetik”.

Euskal Eskola publikoaren 
barruan, Ondarretan ez ezik 

beste gainerakoetan ere irakas-
leek egoera horietan argi dau-
kate nola jokatu behar duten. 
Olazabalen eta Vazquezen hi-
tzetan, "gure kultura ezagutu 
eta errespetatzea eskatzen die-
gu, baina aldi berean, geuk ere 
konpromisua hartzen dugu 
haiena ezagutzeko eta errespe-
tatzeko. Kultur-aniztasunarekin, 
euskara eta euskal kultura, 
genero berdintasuna… balio 
baikor gisa transmititzen saia-
tzen gara”. 

Maila sozio ekonomikoa
Kultura desberdinarekiko mes-
fidantzak edo bazterkeriak bai-
no gehiago, maila sozio ekono-
mikoak markatzen duela ma-
trikulazioaren errealitate hori 
dio Josune Vazquezek, “Realak 
futbolari afrikar beltz-beltza 
milioika euroen truk fitxatuko 
balu, seguru eduki ikastetxe 
guztiak lehian ariko liratekee-
la haren seme-alabak eurenga-
na erakartzeko, eta gainera, 
saiatuko lirateke haiekin auto-
promozioa egiten!”. 

Datuek zer pentsatua ematen 
dute, alde horretatik: Ondarre-
tan, 250 ikasletatik %84 beka-
dunak dira, hots, administra-

ziotik gutxieneko diru sarrera 
jasotzen dute; jangelan, esate 
batera, ikasle gehien-gehienak 
bertan geratzen dira eguerdie-
tan.

Ikastetxearen barne dinamikan 
ez ezik eskolaz kanpoko ekin-
tzetan ere nabarmen da pobre-
ziaren errealitate hori. “Musi-
ka eskolara, balletera, ingele-
sera… gustura joango lirateke 
ikasle asko, baina ezinezkoa 
dute; batzuek, etxe giroan, lanak 
dituzte oinarrizko bizi-baldin-
tzak betetzeko ere (elikadura, 
esate batera). Egun, musika 
eskolan beka jaso dezakete, eta 
lorpen txiki bat da, borrokatu 
ostean irabazi dena”.  

Datorren ikasturtean, 
ezjakintasuna nagusi
Osasun krisialdia dela-eta, da-
torren ikasturteari begira On-
darretako lankide ohiek pano-
rama beltz samarra daukatela 
aitortu dute. “Borrokatu behar-
ko dute hainbat arlotan gutxie-
neko segurtasun baldintzak  
lortzeko, eta ziurtatzeko eskai-
ni beharreko zerbitzuak (jan-
gela, garbiketa…). Komeriak 
izango dituzte ezarri diren pro-
tokoloak betetzen, hasteko ez 
duelako ematen administrazioak 
behar diren baliabide guztiak 
jartzeko prest dagoenik. Esate 
batera, zer geratutako ote da 
eskolara gaixo azaltzen diren 
haurrekin? Haurrek gurasoak 
lanean dauzkate, inguruan ez 
daukate zaintzailerik, eta ikas-
tetxea ulerkor agertu izan da 
egoera ezohiko horrekin (ho-
rretarako txoko berezi baten 
eskaera aspalditxo planteatu 
administrazioari). Baina hori 
ezinezkoa izango da protokolo 
berriarekin”.

Zorionak hirukote! Gozatu 
bizimodu berriarekin!

Eulali Etxeberria, 36 ikasturte 
Ondarreta ikastetxean. AIURRI

Josune Vazquez, 25 ikasturte Ondarreta 
ikastetxean. AIURRI

Ane Olazabal, 36 ikasturte  
Ondarreta ikastetxean. AIURRI
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GARBIÑE UBEDA MARRAZKILARIA

KOMIKIA

Jon Ander Ubeda ANDOAIN
Hauteskundez hauteskunde joe-
rak zehaztuz doaz. Andoainen 
eta Urnietan hegemoniko bila-
katzen ari dira, hurrenez hurren, 
EH Bildu eta EAJ-PNV. Andoai-
nen botoetan eta portzentaian 
bataz bestekoaren gainetik igo 
da EH Bildu. Eta Urnietan, aldea 
hain handia ez bada ere, EAJ-
PNV nagusi dela argi geratu da. 
Bi alderdi abertzaleak geroz eta 
boto gehiago pilatzen ari dira. 
PSE-EE, aldiz, babesa galduz doa 
eta Elkarrekin Podemos koalizioak 
herrietan sendotzeko arazo han-
diak dituela erakutsi du. Pande-
mia garaiko hauteskundeak 
egitea ariketa zaila izan da al-
derdi politiko guztientzat.

Alderdi abertzaleak 
indartuz doaz
 EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK | UZTAILAK 12  Euskadi osoan alderdi 
abertzaleen aldeko joera indartu egin da azken hauteskundeetan, bereizki EH Bilduren 
kasuan. Andoainen EH Bildu nagusitu zen, eta Urnietan EAJ-PNV

Alderdia Urnieta Alderdia Andoain
EAJ-PNV 859 EH Bildu 2056
EH Bildu 750 EAJ-PNV 1541
PSE-EE 283 PSE-EE 913
Podemos 164 Podemos 438
PP+C's 84 PP+C's 211
EQUO 21 VOX 54
VOX 20 EQUO 41
PACMA 16 PACMA 21
Aulki Zuriak 8 Aulki Zuriak 17
PUM+J 4 R.CERO 5
R.CERO 4 P-LIB 2
LxE 1 LxE 1
P-LIB 1 PUM+J 1
UCDE 1 UCDE 0
Abstentzioa  Abstentzioa 

Emaitzak herriz herri

EH BILDU ANDOAIN

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK GIPUZKOA

POSTONTZIA

POSTONTZIA

Hauteskundeen balorazioa
Andoainen EH Bilduk irabazi 
zuen modu garbian. 2016ko 
hauteskundeekin alderatuz, 
%10,7ko igoera protzentuala 
eta 176 botoko igoerarekin. 
Parte hartzea jeitsiz, boto 
kopuruan igo garen alderdi 
bakarra izan gara. Eskerrak 
eman nahi dizkiegu botoa 
eman ziguten herritar guztiei, 
eta nola ez, kanpainan parte 
hartu duten herritar guztiei; 
ekitaldira hurbildu, kartelak 
jarri edo bideoetan parte 
hartuz garaipen hau lortu 
duten herritar horiei hain 
zuzen ere. Zuena da garaipena!

Parte hartze baxua ere aipatu 
nahiko genuke. Abstentzioa 
oso altua izan da. 
Testuinguruak ez zuen 
laguntzen, baina parte hartze 
politikoa eremu guztietara 
eraman nahi dugunok, 
errespetuz ikusten dugu 
igandean gertatutakoa 
Lanerako erronka gisa hartzen 
dugun datua da.

Hauteskunde hauek utzitako 
emaitza orokorrei begiratuta, 
modu argian ikusi da EH Bildu 
dela egungo eredua aldatzeko 
dagoen alternatiba nagusia. 
Alternatiba hori egunez egun 
lantzen jarraituko dugu bai 
erakundeetan zein kalean.

Andoainen aldiz, EH Bildu 
lehen indar bezala finkatu da. 
Hauteskunde ziklo osoa 
eginik, gainontzeko 
alderdiekiko aldea handitzen 
ari gara.  Lehen indar 
politikoak dituen ardurak 
gureganatzen ditugu; 
herritarren beharrak zeintzuk 
diren jakin eta hauei 
erantzuna emateko 
proposamenak egitea. Orain 
arte, gure iritziarekiko eta 
gure proposamenekiko egon 
den jarrera aldatzea espero 
dugu, eta Andoaingo lehen 
indar politikoari bere espazioa 
onartzea eskatzen dugu. 
Andoainentzat hobea izango 
delakoan gaude.

2020 urte honetan, Eusko 
Jaurlaritzak eta Nafarroako 
Gobernuak emandako 
orientabideei jarraipena 
eginez, Mugak Zabalduz 
karabana etxean geratuko da, 
geratuko gara.

Uztailaren 17an “Barazkiak 
eskubideekin” sustatuko dugu, 

eta landa eremuetan ohikoa 
den zerbait ikusiko dugu: 
Nafarroako landa eremuko 
langileen lan baldintza 
eskasak. Adibide garbia 
Peralta ingurua da, non lan 
egiten ari diren lan-explotazio 
eta ia esklabotza egoeran, non 
lan-hitzarmenak ez diren bete, 

eta errealitate hau Nafarroako 
landa eremuko langile guztioi 
dagokiena da.

Azkoienen eta Tuteran 
izango gara, eta nekazaritzako 
elikagaien enpresak bisitatuko 
ditugu. Lan-baldintzak 
hobetzea eskatuko dugu. Eta 
pertsona migratzaileen 
erregularizazioa ere eskatuko 
dugu.

Uztailaren 18an “Gipuzkoa 
SAPAssport” sustatuko dugu. 
Gizarteari erakutsiko diogu ze 
eskaintza handia dagoen 
SAPAk eta beste euskal 
empresa batzuek ekoiztutako 
arma-materialari dagokionez. 
Donostian izango gara, Sarriegi 
plazaren ondoan. Jakin 
badakigu Euskal Herrian 
armak ekoiztu eta esportatu 

egiten direla hamaika gatazka-
gunetara. Eta herri horietan 
gatazkek jarraitzen duten 
bitartean, errefuxiatuek ez dute 
izango bestelako alternatibarik. 
Gatazka horiek Europatik 
bidalitako armekin elikatzen 
direlako bai Sirian, bai 
Yemenen, bai Kurdistanen, bai 
Palestinan… pertsonak hiltzen 
eta suntsitzen.

Gerrak hemen hasten dira
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Xabier Lasa ANDOAIN
17 herritar igaro dira epaitegitik, 
Andoainen frankismoak eragin 
zituen ehunka biktima (erailak, 
exiliatuak, atxilotuak, tortura-
tuak…) ordezkatuz, eta guztien-
tzat egia eta justizia eskatuz. 
Kasuistika anitza osatzen dute 
Donostiako epaitegitik, 1936an 
desagerrarazitakoen senideekin 
hasi eta 60 eta 70eko hamarka-
detan Andoaingo kuartelean 
torturatuak bitarte.

Frankismoaren aurkako ke-
reilaren ekimena Estatu espai-
niarreko hainbat udalerrietatik 
sustatu da. Trantsizio politikoan 
frankismoak eragindako giza 
eskubideen urraketak ez ziren 
argitu nahi izan, gutxiago epai-
tu. Gabezia demokratiko horri 
aurre egitea du xede kereilak, 
are gehiago ikusita oraindik ere 
inpunitatea eskaintzen zaiola 
botere judizial eta politikotik.

Kronologia
Kereilaren ekimena luzea eta 
zailtasunez betea izango zela 
iragarri zuten bultzatzaileek, 
eta hala gertatzen ari da An-
doaingo kasuan ere.
•	2017/07/20. Andoaingo Udalak, 

aho batez, Frankismoren In-
punitatearen Aurkako eta Ar-
gentinako Kereilaren Aldeko 
Euskal Herriko Plataformak 
eta Oroituz, Andoainen elkar-
teak aurkeztutako mozioa 
onartu zuen.

•	2018ko urtarril-otsail-martxoa. 
Aurreko mozioan onartutakoa-
ri jarraiki, Oroituz elkarteak 
Frankismoak eragindako Bik-
timen Arretarako Bulegoa 
ireki zuen Basteron, 1936-1977ko 
epealdi historikoan giza esku-
bideen urraketaren bat jasan 
zuten pertsonen inguruko in-
formazioa jasotzeko, eta txos-
tena osatzeko.

•	2019/06/12. Andoaingo Udalak, 
herriko zenbait biktimekin eta 
Oroituz elkartearekin batera, 
Andoainen giza eskubideen 
urraketak jasotzen dituen txos-
tena aurkeztu zuen Tolosako 
epaitegian. Oroituz elkarteak 
Buenos Aireseko (Argentina) 
epaitegira txosten berbera bi-
dali zuen, salaketa jarriz.

•	2019/12/03. Tolosako epaitegi-
ko Lourdes Arias Vilumbrales 
epaileak ezetsi egin zuen ke-
reila.

•	2019/12/09. Udalak apelazio 
errekurtsoa aurkeztu zuen 
autoaren aurka.

•	2020/04/16. Gipuzkoako Auzi-
tegi Probintzialak ezetz esan 
zion errekurtso apelazioari, 
auto baten bidez.

•	2020/05/28. Andoaingo Udalak, 
aho batez, Epaitegi Konstitu-
zionalean babes errekurtsoa 
aurkeztea onartu zuen. Gaine-

ra, epaitegi horretan ezezkoa 
jasoz gero, Giza Eskubideen 
Europako Epaitegira jotzea ere 
erabaki zuen.
Kereilaren bultzatzaileek au-

rreikusten dutenez, Epaitegi 

Konstituzionalak ere atzera bo-
tako du kereila, 1977ko urriko 
amnistiaren legea oinarri har-
tuta. Hortaz, goiz ala berandu, 
Europako giza eskubideen epai-
tegietan amaituko du.

Teresa Anton Alberro, Aszen, Juana eta Mikel seme-alabekin eta Oroituz elkarteko kideekin, Donostiako epaitegi aurrean. AIURRI

Andoaingo 
Kereila
Andoaingo zenbait biktima Donostiako epaitegian izan dira azken egunetan, 
frankismoaren krimenen aurkako kereilarekin urrats berri bat emanez. Beharrezkoa da 
Udalak 2019ko ekainean jarritako kereila Epaitegi Konstituzionalean aurkez dezan

Teresa Anton Alberro lekunberriarra da Donostiako epaitegian izan 
zen biktimetako bat. Bere aita, Sekundino Anton, Plazaolako 
trenbideak Andoainen zeukan estazioko burua zen faxistek kolpe 
militarra bultzatu zutenean 1936ko uztailaren 18an. Teresak lau 
urte zituen orduan, eta beste bi ahizpa zeuzkan, bi urteko Elena 
eta urte beteko Mercedes. UGTko afiliatua zen aita, eta faxistek 
atxilotu egin zuten urrian, Andoaingo beste sei lagunekin batera: 
Bonifazio Aldaz, Mikaela Aldaz, Ramon Gantzarain, Maximo 
Lasarte, Jose Lasa eta Gregorio Prestamero. Horietatik hiru 
Donostian fusilatu egin zituzten, Anton tartean.
Harrezkero, haurdun zegoen alargun Juana Alberrok eta bere hiru 
alabek ezin izan zuten estazioko etxebizitzan bizitzen jarraitu, eta 
Hernaniko benefizentzia-etxean topatu behar izan zuten aterpe. 
1937ko urtarrilean, erditu zen Geltokiko  eta bi hilabeteren buruan, 
ama hil egin zen. Teresa alabak, beti esan izan du, erabat 
sinetsita, ama atsekabeak hil zuela, elikatzeari utzi eta gero.
88 urte ditu Teresak, eta makal dabil osasunez; nolanahi ere, ez 
zion hutsik egin Donostiako epaitegiko hitzorduari. Kereilarekin 
ahal duen arte jarraituko duela adierazi zuen atarian, 
“hamarkadetan ukatu zaigun egia eta justizia eskatzen dut 
aitarentzat ez ezik, baita ere gainerako milaka eta milaka 
erailentzat, asko eta asko bide bazterretan daudenak oraindik”.
1936an Tolosan fusilatu zuten Nemesio Fernandez Argiarro 
andoaindarraren bilobak ere Donostiako epaitegian izan ziren joan 
den astean. Hain zuzen, Xabier, Alazne, Agurtzane eta Jon Gurutz 
Fernandez anaiak, eta Begoña eta Edurne Ormazabal ahizpak. 
Erantzunik gabeko galdera ugari egiten segitzen dute oraindik, 
aitonaren inguruan: nork, noiz eta zergatik atxilotu eta erail zuten, 
zergatik ez den justiziarik ezarri geroztik... Euren aitona Andoaingo 
aguazila zen, eta EAJ eta ELA-STVko kide ekintzailea. 1936ko 
abuztuaren 29an atxilotu egin zuten. Hurrengo egunean, Antonio 
Arantzabal, Kruz Aldasoro eta Pio Arzallus andoaindarrak, Migel 
Amondarain oriatarra eta bostak Tolosako kanposantuan fusilatu 
zituzten.
Sekundino Antonen familiaren kasuan bezalatsu gertatu zen 
Nemesio Fernandezen familiarenean: Rafaela Agirre alargunak eta 
adin txikiko bere lau seme-alabek Andoain utzi behar izan zuten; 
Aietera joan ziren bizitzera, familiar baten etxera.

Alberro eta Fernandez familiak

Juana Alberro eta Sekundino 
Anton. OROITUZ Nemesio Fernandez. OROITUZ
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Mikel Arberas ANDOAIN
Urnietan bizi, Andoainen lan 
egin eta Buruntzalde osoan aski 
ezaguna. Marka guztiak hautsi 
dituen Andoaingo Piano Jaial-
diko buruetakoa da, eta urtero-
urtero eskualde osoko pianojo-
leei jendaurrean aritzeko auke-
ra ezin hobea eskaintzen die. 
Irailari begira, bere hausnarke-
tei erreparatzea interes handiko 
bihurtu da.
Zer da zuretzat musika irakasle 
izatea?
Lanbidea. Ikasketak oso gustura 
egin nituen, musikariok oso go-
goko dugu musika egitea, kon-
tzertuak eskaintzea eta musika-
ren bitartez entzulegoari zerbait 
helaraztea. Izan ere, musika 
hizkuntza bat da, hizkuntza uni-
bertsala. Bizitzan aurrera egite-
ko eskolak emateko aukera sor-
tu zitzaidan. Oso ondo ezagutzen 
dut Andoaingo Udal Musika Es-
kola, 36 urte egin ditudalako 
bertan lanean.

Lotura handia daukat nire 
ikasleekin, gauza asko ikasi ditut 

urte hauetan eta, horrekin bate-
ra, irakasteko modua ere eral-
datu egin da. Oso lan polita da, 
eta azkenerako ez da lan gisa 
hartzen. Nahiz eta irakasle izatea 
ez den batere lan erraza.
Zer behar da ikasten hasteko?
Gogoa ezinbestekoa da. Tresna-
ren bat jotzen hasten zaren egu-

netik musika sortzen ari zara, 
eta horrek erakartzen du mundu 
honetan hastea. Tresna bakoitzak 
bere zailtasuna dauka, baina 
musika egiten hasten zaren unea 
zerbait berezia da.

Guztiok gogoko dugu musika, 
eta mundu honetan sartu nahi 
duenak gustuko musika-tresna 

aurkitu behar du. Musika goza-
tzeko da, ondo pasa eta komuni-
katzeko. 
Zeintzuk dira zuzendari baten ardu-
ra nagusiak?
Lehenik eta behin, musika es-
kola antolatu behar dut. Egun, 
gauden egoeran egin beharreko 
antolakuntza handiagoa eta kon-
plexuagoa da; prebentzio eta 
segurtasun neurriak hartzea 
ezinbestekoa da guztion osasu-
na bermatzeko, beraz, datorren 
urtea konplexua izango da. Ba-
nakako klaseak eskaintzen ez 
dago arazorik; izan ere, ikasle 
bakoitzak musika-tresna izan 
ohi du etxean, eta online bitar-
tez modu batera edo bestera 
eskain daiteke. Taldeka egin 
beharreko musika saioetan, be-
rriz, egoera ez da batere erraza, 
tresna ezberdinak jotzen dituz-
ten ikasleak elkartzen baitira. 
Hau guztia antolatzea oso zaila 
izango da. 
Konfinamenduaz hitz egin dezagun. 
Zure alorretik nola joan da guztia?
Eskolak presentzialak izango ez 
zirela esan zigutenean etxean 
geratu ginen, baina horrek ez 
zuen esan nahi gure lana egingo 
ez genuenik. Hasiera batean, zer 
egin ez genekiela geratu ginen. 
Lehen pausoa ikasleekin harre-
manetan jartzea izan zen. Gra-
baketak egin eta bidaltzeko es-
katu nien ikasleei. Hurrengo 
pausoa, bideo-deia izan zen. Modu 
horretan ikasleak musika-tresna 
nola jotzen zuen ikusteko auke-
ra nuen, jarraipena egiteko modu 
errazagoa bilatu genuen. Hortik 
aurrera, ikasle guztiekin modu 
horretan komunikatzen hasi 
nintzen. Oso berezia izan da guz-
tia. Era berean, azpimarratzekoa 
da, konfinamenduaren ondorioz, 
ikasle askok gehiago ikasi dute-
la etxetik musika eskolan bertan 
baino. 
Iraila eta urrira begira, zer datorki-
zu burura?
Egoera oso berezia izango da 
niretzat. Alde batetik, zuzenda-
ritza kargua hartuko dut irai-
laren 1ean. Gainera, bizi dugun 
egoera honen aurrean guztia 
planifikatu beharra dago. Pre-
bentziotik itxoiteko esan digute 
jakiteko abuztu bukaeran eta 
iraila hasieran nola dagoen pan-
demiaren egoera. Egoeraren 
arabera hartuko diren neurriek 
baldintzatuko dute ikasturtearen 
planifikazioa. Egoera hau ez 
dugu inoiz bizi, eta, beraz, oso 
zaila da plangintza bat egitea. 
Iraila oso hilabete zaila izango 

da, lanaren eta kudeaketaren 
aldetik, batez ere. Ondo pentsa-
tu beharko dugu guztia, guztion 
osasuna jokoan egon daitekee-
lako, baina ordura arte itxaron 
egin beharko dugu egoera zein 
den jakiteko. 
Zein aholku emango zenieke haurrei 
eta gazteei musika munduan mur-
giltzeko?
Probatzeko esango nieke. Gogo-
ko duten musika motaren ara-
bera, tresna bat edo beste jotzen 
has daitezke. Probatzeagatik ez 
da ezer galtzen. Entzun eta iku-
si nola jotzen duten bere adine-
ko beste kideek. Ume guztiek 
ikasi beharko lukete musika, 
nik horrela pentsatzen dut. Mu-
sika ikasiz, sentsibilitatea ga-
ratzen duzu, kideekin harrema-
nak gara ditzakezu, eta koordi-
naziorako oso ona da. Laburbil-
duz, oso baliagarria da musika 
bizitzarako.

Kultur ikastaro ezberdinen artean, musika aukeretako bat da. Musika-tresnetan sakontzeko aukera eskaintzen da eskualdean. AIURRI

"Kultura ezin da geratu, 
oso garrantzitsua da"
Koronabirusak gizarte bizitza kolokan jarri badu ere, alor guztietan aurrera egin 
beharra dago. 2020-2021. ikasturteari begira dauden irakasle eta kulturgileen 
artean, Myriam Ulangak eskarmentu handia du. 

Margoa, egur-taila, 
joskintza, musika... 
Eskualdeko udalen eskutik 
urte hauetan guztietan 
eskaintza oparoa garatu da. 
Euskarak pisu nabarmena 
du, gainera, ikastaroak 
hizkuntza ezagueraren 
arabera antolatzen baitira. 
Kasu gehienetan euskaraz 
eskaintzen dira ikastaroak.  
Kulturaren eta ezagupenen 
aldeko joera garrantzia 
handikoa da, baita bizi 
dugun garai zail hauetan 
ere.

Bereziki irailean toki 
administraziotik luzatzen 
den eskaintzari adi egon 
beharko da. COVID-19ak 
eragindako krisiak 
den-dena baldintzatuko du, 
besteak beste, ikastaroen 
kokapena eta ikasle 
kopurua. Beraz, adi egotea 
komeni da. Garai zailak 
izan arren, ikastea beti izan 
ohi da aukera ona. Musika, 
dantza, joskintza, egur-
taila..., aukera zabala dago 
Andoainen, Astigarragan, 
Hernanin, Lasarte-Orian, 
Urnietan eta Usurbilen.

Tailerrak eta 
ikastaroak 
udazkenean

Piano Jaialdirik antolatuko al duzue? Zein da aurreikuspena?
Printzipioz zerbait antolatu nahi dugu. Ez dakigu nola egingo dugun, 
izan ere, jende asko elkartzen baita. 700 partaidez hitz egiten ari 
gara, beraz, garbi dago planteamendua beste modu batera egin 
beharko dela. Geure asmoa otsaileko azken asteburuan egitea da, 
inauteriak igaro ostean. Ezin da gauza handirik esan, egoera oso 
ziurgabea da, eta egoerara moldatu beharko dugu. Antolaketarako 
balorazio eta lan oso sakona egin beharko da. 

Kultura ezin da geratu, oso garrantzitsua da. Kulturari ez zaio 
laguntza nahikorik ematen, baina kontraesankorra da, zeren eta, 
mundu guztiak kontsumitzen ditu filmak, musika, antzerkiak, liburuak 
eta abar. Musikarik gabe ezin gara bizi, hizkuntza unibertsala da, 
guztiok ulertzen dugu hizkuntza ezezaguna bada ere. 

Piano Jaialdiaren buruetako bat
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Mikel Arberas ANDOAIN
Noiz hasi zineten begirale lanetan 
eta nolatan?
Dorleta Huitzi: Ni orain dela 13 urte 
inguru hasi nintzen begirale 
lanetan. Izartxon eta aisialdian 
aritzen ginen eta ume bezala 
Kanpezura joan ginenez aukera 
eman ziguten beste modu batera 
jarraitzeko. Orain ikusten ditu-
gun umeak jada helduak dira. 
Horrelaxe hasi ginen eta gaur 
egun arte jarraitu dugu.
Sergio Garcia: Dorleta bezalaxe, 
Izartxon hasi eta, gerora Kan-
pezura igaro nintzen. Duela 
zortzi urte inguru hasi nintzen. 
Izan ere, gustura egin nuen Kan-
pezuko haur izatetik begirale 
izateko jauzia. Aurrerago ere 
jarraitzea espero dut. Urtean 
zehar lanean aritzen gara guztia 
antolatzeko, eta gogoz egiten 
dugu. 
Eider Sanchez: Ni aurten hasi naiz. 
Betidanik ikusi ditugu begiraleak 
haurrekin eta gazteekin ondo 
pasatzen, beraz, monitore izatea-
ren ideia umetatik datorren zer-
bait da. Nahiz eta aurten ez-ohi-

ko egoera honetan begirale gisa 
hasi, espero dut datorren urtean 
jarraitzea eta egoera aldatzea. 
Eneko Mosquero: Eider bezalaxe, 
Kanpezuko begirale berria naiz. 
Umetatik eduki dugu monitore 
izateko gogoa, eta espero dugu 

datorren urterako normaltasunez 
lanean aritzea.
Zer jasotzen duzue gazteengandik? 
Eta gazteek begiraleengandik?
Sergio Garcia: Ekintzak askoz ere 
modu informalago batean egiten 
ditugu, harremana beste modu 

batean oinarritzen eta sortzen 
da. Giro horrek eskolan bertan 
egiten  diren gauzak beste modu 
errazago batean lantzen lagun-
tzen du. Horrez gain, umeak 
elkarren artean harremandu 
daitezke Andoainen dituzten 
erlazio itxietatik at. Guk beraiei 
beste giro mota bat, baloreak 
eta ondo pasatzeko aukera es-
kaintzen diegu. Haurren eta 
gazteen irrifarrak datozen egu-
netan gogotsu lan egiten lagun-
tzen digu. 
Dorleta Huitzi: Esandakoez gain, 
euskaraz bizitzeko aukera dau-
kate, ez bakarrik eskola giroan; 
naturaz gozatu dezakete, izan 
ere askotan Andoainen sartuta 
gaude eta haurrekin mendira 
joatea zaila izaten da; eta, batez 
ere, erakustea errutina edo egu-
nerokotasun hori aldatu daite-
keela. Askotan, lehen bilera 
egitean mugikorrak eraman 
daitezkeen edota telebista ikus-
teko aukera dagoen galdetzen 
dute. Kanpindendetan lo egiten 
dute eta ez dituzte mugikorrak 
eramaten. Egun batzuk igarota 
ohartzen dira hobeto pasatzen 
dutela ondokoarekin jolasean, 
mugikorrari itsatsita egon bai-
no. Hori oso garrantzitsua da 
eta hasi ginenetik, gizartean 
dagoen menpekotasuna ikusita, 
gailuak alde batera uzten saiatzen 
gara. Jakitun dira besteekiko 
harremana askoz ere garrantzi-
tsuagoa dela modu pertsonalean.
Zergatik Kanpezu? 
Eider Sanchez: Gauza asko ikasten 
genituen, eta etxera joatean gogo 
biziz erakusten genien gurasoei 
ikasitakoa. Oroitzapen asko di-
tut Kanpezukoak, urtetik urtera 

gogo handiagoz joaten ginen 
bertara. Beste mundu bat dela 
iruditzen zait, Dorletak esan 
bezala, teknologia alde batera 
utzita ohartzen zara lagunek 
duten garrantziaz. 
Eneko Mosquero: Niri asko gustatzen 
zait umeekin jolastea, ondo pa-
satzea eta memento gogoangarriak 
sorraraztea, eta uste dut horre-
gatik hasi naizela begirale lane-
tan Kanpezun.
Azken urteetan lan handia egin du-
zue egonaldiak aurrera eramateko. 
Aurten egoera bestelako da, nola 
eragin dizue?
Eider Sanchez: Gogo handia genuen 
Kanpezura begirale modura joa-
teko. Hortaz, egoera hau dela 
eta, zerbait egin behar genuela 
pentsatu genuen. Ekintza asko 
genituen buruan, baina egunak 
igaro ahala, antolaketa zaildu 
egiten zen. Beraz, Kanpezu bizi-
rik mantentzeko zerbait egitea 
otu zitzaigun.
Dorleta Huitzi: Argi genuen zenbait 
egin behar zela. Kanpezurekin 
batera, umeen parte hartzea sus-
tatu nahi genuen. Modu batera 
edo bestera, Kanpezu "bizirik" 
mantentzen saiatu gara. Kontuan 
eduki behar da Kanpezura L.H 
5 eta D.B.H 4 bitarteko gazteak 
joaten direla, beraz, ekintzak 
adin ezberdinetara moldatuta 
egon behar zuten: Deltako erron-
ka egin da, hamar egunetan 50 
kilometro egitean oinarritzen 
da; esaterako, sukaldaritza eta 
eskumuturrekoak egiteko taile-
rrak antolatu ditugu; pista paseoa 
ere egin da Trentxikitik Otieta-
ra joan eta Goiburura igotzen. 
Ingurua baliatuta, natur ekintzak 
sustatu nahi genituen.
Sergio Garcia: Ohartu ginen oso 
zaila zela Jaurlaritzak ezartzen 
zituen baldintza guztiak erres-
petatzea; baina umeen eta begi-
raleen arteko lotura mantendu 
nahi genuen. Ekintza mota ez-
berdinak proposatzen saiatu gara, 
etxeetan eta kaleetan egiteko 
aproposak. Oro har, balorazioa 
orokorra baikortzat jo dugu.
Datorren urteari begira zein da zuen 
asmoa?
Eider Sanchez: Espero dugu kan-
paldira joateko aukera edukitzea 
eta, ordurako, Covid19 delakoa-
ren pandemia amaitzea. Ea gau-
zak normaltasunez egiteko au-
kerarik dagoen, zeren eta, lehen 
aipatu bezala, antolakuntza 
handia eskatzen du eta gogo han-
dia edukitzen dugu Kanpezura 
joateko.

Sergio Garcia, Eider Sanchez, Dorleta Huitzi eta Eneko Mosquero Kanpezu bizirik udalekuetako begiraleak. AIURRI

Kanpezu Bizirik egitasmoko partaideak Goiburun, joan zen astean. AIURRI

'Kanpezu bizirik'
La Salle Berrozpe ikastetxeak urte luzez Arabako Kanpezun udalekuak antolatu ditu. 
Aurtengoan, Koronabirusa dela eta, Andoaindik atera gabe Kanpezuko izpitiruari eutsi 
nahi izan diote. Begiraleentzat esperimentua baikorra izan da
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Mikel Arberas ANDOAIN
Zer moduzko esperientzia izaten 
ari da aurtengoa?
Ez-ohikoa, berezia. Egoera asko 
zailtzen da kontaktua eduki ezin 
denean. Azken finean, jolasak 
egiterako orduan asko mugatzen 
du haurra eta begiralea. Joko 
kolektiboak eta kontaktua man-
tentzen direnak ezin dira ohi 
bezala egin. Ikasteko balio duen 
esperientzia da.
Oso zorrotz bete behar dira Aldun-
diak ezarritako baldintzak. Haurrak 
musukoekin moldatzen al dira?
Moldatzen dira. Hala ere, jola-
setan ez da batere erraza mas-
karak jarrita edukitzea, izan 
ere, jarduera guztiak fisikoak 
dira eta egiten duen beroarekin 
askotan azkarrago nekatzen dira. 
Musukoak kentzeko gogo handia 
edukitzen dute, baina soilik se-
gurtasun distantziak manten-
duta uzten diegu musukorik 
gabe egoten. Ez da erraza ezar-
tzen dituzten neurriak betetzea, 
baina segurtasuna mantendu 
behar da.

Zein da egin duzuen ekintzarik di-
bertigarriena?
Herri kirolak eta joko fisikoak 
asko gustatzen zaizkie haurrei, 
baina benetan gustukoena orain-
goz txerri eguna izan da. Esan 
beharra dago, umeei izugarri 

gustatzen zaiela ere ur jolasak. 
Beroa egiten duenean urarekin 
jolasean aritzen dira haurrak 
eta baita begiraleak ere.
Elkar ezagutzeko leku onak izan 
ohi dira udalekuak. Zein balorazio 
egiten duzu?
Udalekuak baliagarriak dira 
elkar ezagutzeko. Kontaktuaren 
bitartez haurrak hobeto ezagu-
tzen dira, eta alde horretatik, 
mugatuta gaude. Gainera, txan-
da bi astetakoa denez ez dago 
denbora nahikoa haur bakoitza 
ondo ezagutzeko. Zortez, nire 
taldean haur guztiak elkar eza-
gutzen dira eta, beraz, oso pozik 
nago. Laburbilduz, egoera honek 
muga asko jarri dizkigu, baina 
ikasteko esperientzi berritzat 
har dezakegu.
Haurrak jakitun dira bizi dugun 
egoeraz?
Udalekuen hasieran konfina-
menduaz hitz egin genuen. Hau-
rrak jakitun dira bizi duten 
egoeraz, baina puntu bat arte.  
Badakite bizi dugun egoera txan-
txetakoa ez dela.

Isma Mateo ETB2ko "El Conquistador del fin del mundo" telebista saioko partaidearen bisitaldia jaso zuten asteartean. SPORTMADNESS

'Andoain konkistatzera' 
udaleku irekiak
Sport Madness enpresak antolatu dituen udalekuetan begirale lanetan dabil Irati Uranga 
andoaindarra. Koronabirusa dela eta, udalekuak ez-ohiko modura antolatu dituzte; 
kontaktu fisiko eza, higiene arau zorrotzak eta musukoak, beste askoren artean

Irati Uranga begiralea. AIURRI

Manex Iraola, Deine Zabalo eta Endika Huizi begiraleak. AIURRI

'Leitzaran abentura'  
kirolari lotutako udaleku irekiak

Ekitaldi sorta zabala  
Urnietako Gaztelekuaren eskutik

Segurtasun neurriak hartuta kirola eta udalekuak 
uztartu daitezkeela erakutsi digute hiru andoaindarrek

Jarduera bakoitzeko beharrezko diren babes neurriak 
betetzea derrigorrezkoa izango da

Mikel Arberas ANDOAIN
Nolako esperientzia izaten ari da?
Nahiko ona, baikorra. Gazteak 
gogotsu daude egiten ditugun 
ekintzak nahiko bereziak dire-
lako. Esperientzia aldetik, esan 
beharra dago, nahiko berezia 
dela hau guztia, izan ere, me-
mento oro tenperatu hartu behar 
dugu eta oinarrizko higiene 
neurriak bete behar ditugu. Hala 
ere, taldea txikia garenez eta 
aire librean gaudenez, neurri 
hauek betetzea errazagoa da.
Segurtasun eta higiene neurriak 
zorrotz bete behar dira. Zer moduz 
moldatzen zarete?
Baldintzat zorrotzak dira bai, 
baina koronabirusagatik oina-
rrizko neurri batzuk bete behar 
dira; esaterako, tenperatura 
hartzen dugu eta beharrezkoa 
denean maskarak jartzen ditugu. 
Egungo egoerara egokitu beha-

rra dago haurren eta begiraleon 
segurtasuna bermatzeko. Gehi-
tu beharra dago, egiten ditugun 
kirolak bakarkakoak direla, 
beraz, gazteen artean ez dago 
elkarreragin askorik.
Zein ekintza egin dituzue?
Askotariko jarduerak egin di-
tugu; esaterako, bizikletan eta 
piraguan ibili gara, arku-tiroa 
egin dugu eta orientazio jardue-
rak egin ditugu, beste batzuen 
artean. Oraingoz egin ditugun 
jarduerekin pozik daude, eta 
horrela jarraitzea espero dugu.
Nola baloratzen duzue ez-ohiko 
udaleku hauek?
Haurrak oso jarrera ona eduki-
tzen ari dira, eta begiraleok 
gazte bakoitzaren alderdi bai-
korrena ezagutarazten saiatzen 
gara. Azken finean, kirola egiten 
ondo pasatzen badute guretzako 
oso seinale ona da, pozik gaude.

Erredakzioa URNIETA
Ekitaldi sorta antolatu dute:
Uztailak 16, osteguna
Leitzaranera bizikletan
Irteera: 10:00, Gaztelekua.
Itzulera: 18:00. 
Uztailak 17, ostirala 
Adarrara egun pasa
Irteera: 10:00, Gaztelekua.
Itzulera: 17:00. 

Uztailak 20, astelehena 
Ur jolasak
Hitzordua: 16:00, Gaztelekua.
Uztailak 21, asteartea 
Frontenis eta futbol txapelketa 
Hitzordua: 15:30, Gaztelekua.
Uztailak 22, asteazkena 
Surf-a Zurriolan
Irteera: 09:00, Tren geltokia.
Itzulera: 17:00.
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Andoni Urbistondo URNIETA
Izan ziren garaiak, non Galarre-
tan eserlekua lortzea ezinezkoa 
zen. Pilotalekuko harmailak bete 
egiten ziren, eta apustuetan mu-
gitzen zen dirutza ikaragarria 
omen zen. Pasa den mende bu-
kaeran izan zen hori. Gizaldi 
aldaketarekin Galarreta eta erre-
montea itzaltzen joan ziren urtea 
joan, urtea etorri: zale sorta 
apala harmailetan, oihartzun 
gutxi komunikabideetan… En-
dika Barrenetxea erremontistak 
pilota diziplina horren egoera 
iraultzea erabaki zuen arte.

Hernaniarra bi urte atzera hasi 
zen oinarriak jartzen: erremon-
te eskola berpizten. Honatx, azken 
hamarkadetako bilakaera, bere 
ahotan: “Badago halako zurru-
murru bat, hemen oso erremon-
tista onei bakarrik egiten zitzaie-
la lekua, eta neurria ematen ez 
zutenek, ez zutela beste aukera-
rik. Horri buelta eman diogu. 
Ate irekien jardunaldiak egin 
ditugu azken bi urteetan, eta 
horietan beti erremontista eza-
gunenak egoten dira, Urriza, 
Ansa II., ni neu, ikasle berriak 
engantxatzeko. Aurten ere egin 
behar genuen larunbateko bina-
kako finalean, baina pandemia-
gatik ez egitea hobetsi dugu 
azkenean, xesto eta pilotak de-
sinfektatu behar baitira erabili 
aldiro. Trukean, finala ikustera 
etortzen diren 30 urtetik behe-
rako ikusle guztiei halako diplo-
ma bat emango diegu, astelehen, 
asteazken eta ostiralero klaseak 
ematen ditugula jakinaraziz, 
Kike Elizalderekin, eta gurekin 
kontaktuan jartzeko bideekin”.

Klaseak eta materiala musu 
truk dira. Ikastaroen antolatzai-
leek eskatzen dituzten gauza 
bakarrak kaskoa eta federatu 
txartela egitea dira. “Lehen es-
kola Andoainen jarri nahiko 

genuke”, dio Barrenetxeak. “Mai-
la handiena duten gazteak Gala-
rretara etorriko lirateke, eta 
ikasten ari direnak Andoainen 
geratuko lirateke. Guzti hori 
Kike Elizalde erremontista ohiak 
erabakiko luke, bera izango bai-
ta hasi berrien irakasle”. Zerga-
tik, bada, Andoain? “Andoainek 
betidanik babestu izan du asko 
erremontea, ni afizionatua nin-
tzenetik, eta uste dut zor diegu-
la orain han beste eskola bat 
sortzea. Arrate frontoia, gainera, 
egokia da erremontearentzat, 
horma eta pinturagatik”. 16 gaz-
tek eman dute baiezkoa erremon-
te eskolan ikasten hasteko, orain-
goz. 

Harmailetan ere jende gehiago 
ikusten da azken aldian Gala-
rretan. Pasa den larunbateko 
finalerdian 220, 230 lagun pasa 
ziren txarteldegitik, gonbidape-
nekin eta 270 bat lagun batu ziren. 
Finalari begira, “betetzetik ger-
tu egotea espero dugu, pandemiak 
uzten digun aforoa”, dio Endikak, 
eta desio bat bota: “Espero dut 
eskaera guztiak onartzeko modua 
edukitzea, eta inor kanpoan ez 
utzi behar izatea”.

“Gutxirekin asko ematen duen 
kirol jarduera da”
Erremontea saltzeko eskatu dio-
gu Endika Barrenetxeari, eta 
begiek dir-dir egin diote: “Euskal 
pilotako diziplina guztien artean 
dinamikoena dela esango nuke. 
Ahalegin gutxirekin halako ta-
mainako pilotaleku bat domina-
tzea, nagusi sentitzeak asko 

betetzen duela esango nuke. 
Galarretan eskuz bi koadrotik 
ez zinateke pasako. Palan, lau 
koadrotik. Erremontean, 10. koa-
droan jarri eta dominatzen ha-
siko zinateke, 8-10 orduko treba-
kuntza osatu ostean. Menperatzen 
duzula jabetzen zarenean, lotu 
egiten zaitu erremonteak erabat”. 
Hori bai, erabakigarria omen 
lehen 8-10 ordu horiek irautea, 
ez etsitzea. “Gorputzak barnera-
tu egin behar ditu kolpeak, pi-
lotaren abiadura, beldurra, nola 
jokatu kolpe jakin bat edo beste 
eman behar duenean”. 

Larunbatean bukatuko da bi-
kotekako txapelketa, baina bu-
ruz-burukoa azkar iritsiko da, 
abuztuko lehen asteburuan. 
Finala, aldiz, iraileko azken la-
runbaterako aurreikusten da. 
15 erremontistek parte hartuko 
dute, koadroko denak. Txapel-
keta hori ere ETBn jarraitu ahal 
izango da. Funtsezkotzat jotzen 
du Barrenetxeak telebista, “ikus-
garritasuna, sinesgarritasuna 
ematen baitizu. Ezagutzen zai-
tuzte, eta telebistarik ez badago, 
ez”. Binakakoan berrikuntza 
batzuk sartu dituzte, Go Pro 
kamara delakoa, eta efektu po-
lita sortzen du, batez ere jokal-
diak errepikatzen dituztenean. 
Erabiltzen jarraituko dute au-
rrerantzean, baina kontuz ibili 
beharreko tramankulua dela 
ohartarazten du Barrenetxeak, 
batez ere garestia baita. Guk 
erabiltzen dugun kamerak eta 
transmisoreak diru asko balio 
dute”. 

Goikoetxea, Barrenetxea eta Ansa Galarretan, astelehenean. AIURRI

Erremontea 
berpizten

"LEHEN ERREMONTE 
ESKOLA ANDOAINEN 
JARRI NAHIKO 
GENUKE"
ENDIKA BARRENETXEA 

"ANDOAINEK 
BETIDANIK  
BABESTU IZAN DU 
ERREMONTEA"
ENDIKA BARRENETXEA

ERREMONTEA  Endika Barrenetxea erremontista gidari dela, erremonte eskolak gero eta 
gazte gehiago erakartzen du; Galarretako harmailak ere gero eta gehiago betetzen ari 
dira. Larunbat honetan jokatuko da 50. urteurreneko txapelketako finala

Julen Loitegi, ikasle hasi berria:
“Trinketean nenbilen, eta arantza neukan aspalditik, erremontea 
probatzeko, Imanol Ansarekin aritzeko. Hasi naiz, eta gustatzen 
zait. Trinketeak aukera ematen dit bi diziplinetan aritzeko, eta 
gustura ari naiz”. 

Ander Goikoetxea, erremontista profesionala:
“Debutatu nuela bost urte dagoeneko. Eskuz ibiltzen nintzen, 
baino minez, arazoak, eta erremontean hasi nintzen. Talde giroa 
ona da, eta hobekuntza modu naturalean etortzen da. Binakakoan 
Endika Barrenetxearekin asko ikasi dut, jartzen, partidak 
prestatzen. Kosta egiten da lehen pausoa ematea, baina etorri eta 
probatuta, lotu egiten zaitu. Kirola oso ikusgarria da”.

Imanol Ansa, erremontista profesionala:
“Gutxi eskatu eta asko ematen duen kirol diziplina da. Mikel 
Alonso Euskadi Fundazioko txirrindularia koadrila kide dut, eta 
hark sekulako ahalegina, prestakuntza egiten du lehiakor izateko. 
Esker gutxiko kirola da txirrindularitza. Erremontistak segituan 
hartzen dio neurria, pausoak eman aurrera, eta jokatzen ikasten 
duzunean sentsazioak ikaragarriak dira, pilota ze abiaduran irteten 
den xestotik. Sentsazioa ikaragarria da”.

Erremontea urnietarren begietan
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Mikel Arberas HERNANI
Urriza eta Zubirik 28-35 garai-
tu zituzten Ansa eta Larrañaga 
Galarretaren 50. Urteurreneko 
Txapelketaren finalerdian eta, 
beraz, datorren larunbatean 
Juanenea eta Endikaren aurka 
jokatuko dute finala.

Finalaurre ederra ikusi zen, 
lau pilotariak ongi aritu ziren, 
eta Urrizak bere maila bikaina 
erakutsi zuen hasieratik. Lehen 

tantoetatik urdinak agintzen 
hasi ziren, nahiz eta gorriak 
partida estutzen zuten memen-
to batzuetan. 2-8 aurreratu ziren 
Urriza eta Zubiri, baina Ansak 
eta Larrañagak markagailuari 
buelta eman zioten, 12-11 jar-
tzeraino.

Zubiri eta Ansa jokoan mur-
giltzen hasi ziren eta partidua-
ren maila nabarmen igo zen. 
Akats gutxi eta tanto onak iku-

si ziren. Larrañaga-Zubiri atzean 
bikain aritu ziren eta Urriza-
Ansa ere aurrean teknika ona 
erakutsi zuten. Urdinek berriz 
ere ihes egin zuten markagailuan 
(14-20)-(18-25), baina gorriek ez 
zuten etsi. Urnietarra atzean 
min egiten hasi zen eta Larraña-
garen sakeari esker tanto ba-
tera hurbildu ziren, 28-29.

Orduan iritsi zen partiduko 
gakoa; Larrañagaren sakea motz 

geratu zen eta akatsa garesti 
ordaindu zuen bikoteak. Zubirik 
sakea hartu zuen eta amaiera 
bitarte tanto guztiak bikote ur-
dindunak lortu zituzten.

Urrizak 23 tanto eta bi akats 
egin zituen, finalerdiko pilota-
ririk onena bihurtuz. Ansak ere 
tanto bakarrean huts egin zuen, 
baina 14 tantotan geratu zen. 
Atzean Zubirik sei tanto piloteoan 
eta hiru sakearekin egin zituen. 
Larrañagak zazpi tanto piloteoan 
eta hiru sakearekin egin zituen, 
baina azken tantoetan egindako 
akatsa garesti ordaindu zuen. 
Esanak esan, lau pilotariek par-
tida bikaina jokatu zuten. 

Final bizia eta ikusgarria
Txapelketa zirraragarria ikusten 
ari gara azken asteetan, izan 
ere, edonork irabaz dezake Ga-
larretako 50. Urteurrena txapel-
keta. 

Juanenea-Endika eta Urriza-
Zubiri bikoteen artekoa izango 
da norgehiagoka. Txapelketa 
bikaina egiten ari dira, eta azken 
neurketan ikusiko da txapela 
nortzuk jantziko duten.

Galarretara joateko aukera 
eskaintzen dizu Aiurrik. Emaila 
idatzi urnieta@aiurri.eus helbi-
dera edota 619 16 35 37 zenbaki-
ra. Sarrera eskatu dutenen artean 
zozketa egingo da.

50. URTEURRENEKO TXAPELKETA
Finalaurrea. 2020/07/11
Ansa II-Larrañaga 28
Urriza-Zubiri 35
Finala. 2020/07/18. 15:30.
Juanenea-Endika
Urriza-Zubiri

Finala zuzenean ikusi nahi?
Zuzenean ikusi ahal izateko jar 
zaitez Aiurrirekin harremanetan.
Emaila: urnieta@aiurri.eus.
Telefonoa: 619 16 35 37

Txapelketa finalera iritsi da. Irudian, Zubiri. UTS

Ansa urnietarra finalean 
sartzeko zorian izan zen
 ERREMONTEA  Ansak eta Larrañagak ezin izan zuten finalerako txartela lortu, baina 
maila ezin hobea erakutsi dute txapelketan. Larunbatean jokatuko da final handia 
Urriza-Zubiri eta Juanenea-Endika bikoteen artean.

Imanol Ansa final handitik 
kanpo, biharamun pixka bat 
izan duela onartu du, 
“galtzen dudanean bueltak 
eman zalea bainaiz… 
Urrizaz galdetuta, loreak ditu 
hitz: “eskarmentu gehien 
duen erremontista aparta 
da. Hastea kosta egiten 
zaiola diote adituek, baina 
larunbatean ikaragarri hasi 
zen, lehen 11 tantoak berak 
egin zituen”. Partida ostean 
Urrizarekin whatsappez aritu 
zen solasean, “eta esan 
zidan, azkenekotan zela. Nik 
erantzun nion, horrela 
jokatzen segitzen bazuen 
azkeneko kolpeak urrun 
zituela oraindik”. Berak eta 
Larrañagak Zubiri 
aurrelariaren aurka tanto 
gehiago egitea espero 
zuten, “baina oso ondo eutsi 
zion”. Finalerdi  ederra izan 
omen zen, “herriko jende 
dezente ikusi nuen gu 
animatzen, ikusten da beste 
giro bat harmailetan, eta 
horrek asko motibatzen 
gaitu pilotariok”.

Buruz 
burukoari 
begira

Imanol Ansa, Ansa II. UTS
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X.Lasa / J.A.Ubeda ANDOAIN
Sanferminen amaierarekin bat 
eginez, Karrika auzoa jaietan  
murgildu ohi da. Aurtengo jaiak, 
urte askoren ondoren, bertan 
behera geratu dira. Eta gainera-
ko auzoetan ere panorama bere-
tsua izango da. Ospakizun sin-
bolikoak egingo dira hainbat 
auzotan, betiko jaiekin antzeko-
tasun gutxi izango dutenak.

ETXEBERRIETA
Uztailaren 31n, San Inazio egu-
narekin bat eginez, 11:00tan meza 
egingo dute Santa Krutz elizan. 
12:00etan Gora Kaletxiki Bandak 
emanaldi berezia eskainiko du. 
Besteak beste, Berrondok eta 
Oiartzabalek sortutako pieza 
berrien estreinaldia egingo dute: 
"Gogoan zaituztegu", koronabi-
rusaren eraginez hildakoak go-
goan dituena; "Ama", ama guztiei 

eskania eta "Asun Garcia", An-
doaingo herritarrari eskainitako 
musika pieza. Segurtasun eta 
prebentzio neurri guztiak har-
tuko dituztela ziurtatu dute.

GOIBURU
San Esteban egunaren baitan 
auzotarren arteko ospakizunak 
egitekoak dira. Oilasko jokoa, 
tortila lehiaketa eta Gora Kale-
txiki Bandaren emanaldia jende 
kopuru murritzarentzat antola-
tuko dituzte. Antolatzaileek argi 
utzi nahi dute ez dela dantzaldi-
rik izango, ezta txosnarik jarri-
ko ere.

BURUNTZA
Abuztuaren 16an, San Roke egu-
narekin bat eginez, ospakizun 
sinbolikoa egingo dute. 10:30ean 
hasita, Olagain taldeko txistula-
riek kalejira egingo dute Burun-

tzako gune arkeologikotik hasi 
eta Goikoplazaraino. Ordu berean, 
San Martin parrokian, auzoko 
hildakoen alde meza egingo dute. 
Unai Ormaetxea eta Aritz Esku-
dero bertsotan arituko dira ber-
tan. 11:15ak aldera, mezaren ir-
teeran, Urkik agurra dantzatuko 
du.

SORABILLA
Aurten ez da ospakizunik egingo. 
Sorabillan jaiak bertan behera 
uztea erabaki dute.

2021ekoa gozatzeko modukoa 
uda izan dadila.

Gora Kaletxiki Bandak kontzertu bana eskainiko du Etxeberrietan eta Goiburun, uda honetan. AIURRI

Auzoko festarik 
gabeko uda
Andoainen udan jaiak izan ohi dira ia auzo gehienetan. Karrikakoak asteburuan 
ospatzekoak ziren, baina antolatzaileek jaia bertan behera utzi dute. Etxeberrietan eta 
Goiburun ekitaldi bakan batzuk antolatuko dituzte, prebentzio neurri guztiak hartuta

Egun hauetan jaiak antolatzen aritu beharko zenukete, 
burubelarri. Noiz erabaki zenuten atzera egitea?
Martxoan hasi ginen erabakia hartzen. Denbora falta genuen, eta 
ez dago jaiak antolatzeko girorik auzoan. Ekitaldi sinboliko 
modura, igandean itxaferoak edo azken traka botatzea pentsatu 
genuen baina auzoan urduri gaude, azken egunetan atera diren 
positiboak direla medio.
Zenbat lagunek osatzen duzue jai batzordea?
Bost lagun gaude orain. Gutxi gara eta urteak daramagu laguntza 
eskatzen, baina ez dira kide berriak gerturatzen. Betikoak gabiltza 
antolaketa guztia gure gain hartzen. Gauzak horrela, jaia 
antolatzea oso zaila da.
Zer nolako giroa somatzen duzue auzotarren artean?
Ez dute galdetu ere egin. Logikotzat hartu dute erabakia. 
Zuk pertsonalki nola bizi duzu egoera?
Pena handiarekin. Urtero, jaiak gerturatu ahala, urduritasun 
modukoa sartzen zait gorputzean. 
Udan jairik gabe, Udalak auzoz auzo ekitaldiak antolatu 
beharko lituzkeela iruditzen zaizue?
Bai, noski! Gure auzoa ez dute kontutan hartzen. Lehen, udan, 
Zinema Kalean hemen eskaintzen zuten. Orain hori ere ez.
Zer da jaietan gogokoen duzuna?
Jaiei amaiera emateko, "Pobre de mi" abestu eta gero, elkarri 
helduta ABBAren "Chiquitita" abesten dugun unea oso berezia da.

Karrikako jai batzordeko kideak, aurreko edizio batean. KARRIKA

"Udaberrian hartu genuen jairik  
ez antolatzeko erabakia"
ALBA MORENO KARRIKAKO JAI BATZORDEA

ETXEBERRIETAN, 
GOIBURUN ETA 
BURUNTZAN EKITALDI 
SINBOLIKOAK 
ANTOLATUKO DITUZTE
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ANDOAIN
Ane
Uztaila 
amaitzearekin 
batera, zazpi urte 
beteko dituzu. 
Egoera arraroa 
bada ere, primeran 
pasatuko dugu! 

ANDOAIN
Nahia 
Alexandropoulos
Uztailaren 24an 
kuadrillako greziar 
txikiak, urtea 
beteko du. Muxuak 
EHtik! Amatxon 
kuadrilla.

ANDOAIN
Manex Aizpurua 
Etxeberria
Zorionak zure lehen 
urtebetetzean! 
Muxu  
pottoloak etxekoen  
partetik.

ANDOAIN
Zorionak Kattalin!
Uztailaren 18an 
Kattalinek 4 urte 
beteko ditu. Ondo 
pasa zure eguna 
eta muxuak etxeko 
guztien partetik.

ZORION AGURRAK

OSTEGUNA 16
URNIETA Odol emaileak
Odol-emaileen hitzordua.
Lekaio, aurretiko hitzorduarekin.

LARUNBATA 18
ANDOAIN Dantza
"Errimak bi oinetan" dantza eta 
bertso ikuskizuna Haatik konpainiaren 
eskutik. Sarrera doakoa da, baina 
gonbidapena behar da.
19:30 Ondarreta.

IGANDEA 19
ANDOAIN Kale Giroan
"Crusoe" haur ikuskizuna, 6 urtetik 
gorakoentzat. Sarrera doakoa da, 
baina gonbidapena behar da. 
Basteron egongo dira eskuragarri.
19:30 Ondarreta. Euskaraz.

Jaialdia iragartzeko kartela. AIURRI

Donostiako Musika Hamabostaldiaren baitan, Xabier Lete gogoan izango dute. 
Musikari ezagunek hartuko dute parte: Antton Valverde, ahotsa eta pianoa; Joxan 
Goikoetxea, akordeoia; Klara Mendizabal, sopranoa; Francisco Herrero: biolina. 
Xabier Lete hil zela hamar urte bete direnean, emanaldi berezia antolatu dute. 
Sarrerak dagoeneko salgai daude quincenamusical.eus webgunean.
Abuztuak 26, asteazkena. 20:00, Sarobe. 10 euro.

UDAN ZEHAR EKITALDIAK AIURRI.ESU GUNEAN ZABALDUKO DIRA. Tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

HITZORDUAK

URNIETA  “Hor zaude nonbait”

OSTEGUNA 23
ESKUALDEA Odol emaileak
Bizikleta martxa Buruntzaldeko 
Sareko kideen ekimena da. 
Andoainen eta Urnietan harrera 
ekitaldiak antolatu dituzte.
09:00 Lekunberri-Hernani.

ANDOAIN Plenoa
Udalaren Osoko ohiko batzarraldia. 
19:00 Udaletxea.

OSTIRALA 24
ANDOAIN Musika
"Biba!" Xabi Bandini Kerobia taldeko 
kantariaren egitasmo berria. 
22:00 Ondarreta.

ASTIGARRAGA Bertso afaria
Afari-merienda: Maialen Lujanbio eta 
Agin Laburu. 
18:30 Astarbe. 25 euro.

Zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak Aiurri bidez.  
Erraza da, eta dohainik!: 
• Webgunea: www.aiurri.eus.  
• Emaila: diseinua@aiurri.eus. 
• Whatsappa: 619 163 537.
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Erredakzioa URNIETA
Sarek antolatuta, Bizikleta Itzu-
lia egingo da uztailaren 23tik 
25era. Lehen etapa lekunberrin 
abiatu eta Hernanin abiatuko 
da. Ibilbidean zehar harrera 
ekitaldia egingo zaie Andoainen 
eta Urnietan. Presoen eskubideen 
aldeko ekimena Goikoplazan 
aurkeztu zuten, joan zen aste-
lehenean. Bertan izan ziren 
Joxean Barandiaran Andoaingo 
alkate ohia edota Karmele Ur-
bistondo Urnietako zinegotzi 
ohia. Sareko kideen artean aur-
ki zitekeen Joxe Mari Agirretxe 
"Porrotx" pailazoa ere. Hiru 
etapetan banatuko da ekimena, 
hartu beharreko segurtasun 
neurriak direla eta. Buruntzal-
deko Sareko kideek ekimenaren 
xehetasunak eman zituzten An-
doaingo Goikoplazan egindako 
agerraldian. Joxan Barandiaran 
alkate ohiak hartu zuen hitza.

Herritarrei ekimenarekin bat 
egiteko deialdia luzatu zieten 
antolatzaileek, “Bizikleta hartu 
eta gurekin bidea egitera ani-
matu nahi zaituztegu”. Baran-
diaranek adierazi zuenez, “Pre-
so eta iheslarien etxerako bidea 

eta euskal jendartearen elkar-
bizitzarako eta bakerako bidea 
egiten jarraitu nahi dugu". Urte 
gogorra izaten ari da urrun du-
ten presoen senideentzat, “Co-
vid-19a dela eta, hiru hilabete 
igaro behar izan dituzte senideek 
bisitarik gabe. Haurrek ezin 
izan dute gurasoekin bisitarik 
izan, eta denbora horretan guz-
tian ezjakintasuna eta ziurga-
betasuna nagusitu dira. Eta 
baita beldurra ere, espetxeetan 
dagoen higiene gabezia eta ma-
sifikazioaren ondorioz”.

Kilometroak errepidean
Buruntzaldeako presoen seni-
tarte eta lagunek jakinarazi 
dutenez, asteburuero 24.087 ki-
lometro egiten dituzte. Zehazki, 
Hernanitik, 18.177 kilometro (13 
motxiladun haur, 3.540 kilome-
tro); Lasartetik, 2.680 kilometro; 
Usurbildik, 1.000 kilometro; eta 
Andoaindik 2.230 kilometro (mo-
txiladun haur bat). 

Bizikleta Itzulia
20/07/23 Lekunberri-Hernani.
20/07/24 Urduña-Durango.
20/07/25 Martutene-Donostia.

Martxaren aurkezpen ekitaldia egin zuten Andoainen, astelehen iluntzean. AIURRI

Bizikleta martxa
Sarek Bizikleta Itzulia antolatu du Euskal Herrian barrena, “preso eta iheslarien 
etxerako bidea eta euskal jendartearen elkarbizitzarako eta bakerako bidea egiten 
jarraitu nahi dugulako”. Uztailaren 23an Andoaindik eta Urnietatik igaroko da



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

www.pefc.es
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Erredakzioa ANDOAIN
2017tik Udalen arteko lankidetza-
hitzarmen bidez funtzionatzen 
duen egiturari sendotasun juri-
diko eta administratiboa eskai-
niko zaio, tokiko garapenaren 
eta sustapen ekonomiko eta 
enpleguaren eremuan lanean 
jarraitzeko. Eskualdeko Batzor-
de Sustatzaileak gidatutako 
batzarrean, Mari Jose Izagirre 
lehendakariak estatutu hauen 
onarpenerako helburuak eta 
prozeduraren bilakaeraren berri 
eman zuen. Estatutuetan jasota 

gelditzen da eskualde mailako 
toki-erakundeak Beterri-Burun-
tza Mankomunitatea izena izan-
go duela, eta legezko helbidea 
Hernanin kokatua izango duela. 
Funtzionamendu deszentraliza-
tua izango du, ordea, adminis-

trazio-leihatila bana egongo 
baita udalerri bakoitzean.
Agentziak bidalitako oharraren 
arabera, “herritarren ongizatea 
hobetzeko helburuak lehenesten 
dira: giza garapen jasangarria 
erraztuko duten jarduerak pro-
posatzea eta sustatzea, eta horien 
bidez, ingurumena errespetatu, 
sozialki arduratsua den jardue-
ra ekonomikoa sustatu eta he-
rritarrak partaide sentituko 
diren prozesuak eskaintzea. 
Maila zehatzagoan orain arteko 
enplegu sustapena, ekintzailetza 

eta enpresa zerbitzuak ere jaso-
ta gelditzen dira”.

Estatutu berrietan aipamen 
berezia egiten zaio une honetan 
COVID-19aren ondorioei aurre 
egiteko eskualdeko ehun sozie-
konomikoa berrindartu eta etor-
kizuneko erronkak elkarrekin 
lantzeko une estrategikoari.

Mankomunitatea osatzeko 
azken aurreko urratsa
Onartu berri diren estatutuen 
onarpena behin-behinekoa da 
oraindik. Gipuzkoako aldizkari 
ofizialean argitaratu eta aurkez-
tutako alegazioak ebatziko dira, 
halakorik balego. Ondoren, udal 
bakoitzak bere udal osoko bil-
kuretan behin betiko onarpena 
eman beharko die estatutoei.

Mankomunitatearen sorreran 
mugarri izango den onarpen 
honekin, "eskualde kohesiona-
tuagoa lortzeko egitura ezezik, 
helburu konpartituak lortzeko 
baliabide egokiak izatea aintza-
kotzat hartzen da. Orain arteko 
adostasuna eta elkarlanaren 
balioak indartzeko konpromisoa 
hartu da estrategia berriak lan-
du eta erabakiak hartzeko go-
bernantza eredu kolaboratiboan 
pausu sendoak emanez".

Hernanin, udalbatzetako alkate eta zinegotziak eta lehen lerroan eskualdeko batzorde sustatzaileko kideak, ezkerretik eskuinera, Xabier Urdangarin Astigarragako alkatea, Mikel Pagola Urnietako alkatea, Maider 
Lainez Andoaingo alkatea, Marijose Izagirre batzordeburua, Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea, Agustin Valdivia Lasarte-Oriako alkatea, eta Beñat Larrañaga Usurbilgo zinegotzia. BETERRIBURUNTZA

ESKUALDE 
KOHESIONATUAGOA 
LORTZEKO EGITURA 
OFIZIALA MARTXAN 
JARTZEAR DA

TOKI-ERAKUNDE 
BERRIARI  
BETERRI-BURUNTZA 
MANKOMUNITATEA 
IZENA JARRIKO DIOTE

Beterri-Buruntza 
Mankomunitatea 
sortzeko azken 
urratsa
Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbilgo udal-
korporazioetako ordezkariak Hernanin batzartu ziren astelehenean,  
Mankomunitateko estatutuei lehenbiziko onarpena emateko

Koronabirusa 
hedatzearekin batera 
webgunea zabaldu zuten, 
helburu argiarekin: 
"eskualdean krisiaren 
inpaktua minimizatzea eta 
horretarako eskura ditugun 
gaitasun guztiekin, 
gainontzeko 
administrazioekin batera, 
uneoro erabakitzen diren 
neurri eta diru laguntzak 
aztertu eta horiek 
eguneratu ahala, 
eskualdean aktibatzeko 
bideak erraztea".
 
Informazioa:
info@beterriburuntza.eus
699 692 175

Beterriburuntza.eus. BETERRI

Aholkularitza 
COVID-19 
garaian


