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Euskaraldia, gozoa bezain goxoa
azaroaren 20an hasiko da ariketa soziala. azken egunetan andoaingo eta urnietako dozenaka lagun euskaraldiarekin bat egiten ari dira



Garbiñe Ubeda anDOain
Arian-arian finkatzen dira eki-
menak, edizioz edizio eta erre-
pikatzearen poderioz, pausoak 
progresiboki indartuz eta neu-
rriko ekarpenak eginez, aldiko. 
Lehen urratsak ematen ari den 
umetxoa da Euskaraldia, artean 
bigarren urtea ere bete ez due-
na. Munduratu berria izanik, 
asko du ikasteko. Asko du pro-

batzeko, ontzeko eta zuzentzeko, 
baina era berean, baita ezin 
eskuzabalago emateko ere, bal-
din eta bere eginkizunari tinko 
eusten badio; baldin eta, hiz-
kuntza-ohiturak modu kolekti-
boan aldatu nahi horretan, tokian 
tokiko testuinguruan txertatzen 
asmatuko badu, Euskal Herriko 
bazter eta arlo guztietara heda-
tzeko sortu zenez.

Helburuak eta oinarriek bere 
horretan darraite bigarren edizio 
honetan: hiztunen arteko harre-
mana erdigunera ekarririk, be-
larriprest eta ahobizi rolen prak-
tikak errotu nahi dira, eta horrez 
gain, lankidetza areagotu. Ha-
sieran ezarritako ezaugarrien 
doitzeak, izatekotan, herritarrek 
hautatu behar dituzten bi rol 
horiei egin zaizkie. Edo hobeki 

esan, rolen gaineko pertzepzioa-
ri. Uste zabalduenaren arabera, 
euskaraz ongi egiteko gauza 
denari automatikoki jarri izan 
baitzaio ahobizi txapa. Alabaina, 
ekimenak jasotzen duen bezala, 
kontua ez da “norberak zenbat 
dakien, egunerokoan zer egingo 
duen baizik”. Bestela esanda, 
gakoa jarrera da, portaera da, 
Euskaraldiak beteko dituen ha-
mabost egunetan hartuko den 
konpromisoa, ez gaitasuna.

Denak belarriprest
Parte-hartzaile guztiak dira be-
larriprest ezinbestean. Hasteko 
eta behin, ulertzea ezinbesteko 
baldintza delako Euskaraldiak 
jokatu nahi lukeen partidan, eta 
gutxieneko langa ere badelako, 
edozein hizkuntza komunitate-
tan. Belarriprest horietarik ba-
tzuei, berriz, konpromiso mar-
katuagoa hartuko dutelako, 
ariketari hedadura nabariagoa 
emango diotelako, ohiko hiz-
kuntza jokaerak astindu, eroso-
tasuna urratu, nagiak atera eta 
bideak zabalduko dituztelako, 
ahobizi izena hartuko dute.

Ahobiziari ausart jokatzeko 
adorea estimatzen zaio, euska-
raren erabileraren optimizazioa 
bururaino eramateko erronka 
bereganatzen baitu, ariketak 
irauten duen tarte mugatuan: 
ulertzen dutenei uneoro egingo 
die euskaraz, eta modu berean 
zuzenduko dizkie lehen hitzak 
ezezagunei. Horrez gain, solas-
kideak euskaraz egiten ez dionean 
eutsi egin beharko dio, eta hitz 
egiteko gaitasun mugatua dute-
nekin pazientziaz jokatu, hizke-
ra moldatu eta komunikazioa 
erraztu, erdarara lerratzeko 
joeraren aurrean amore eman 
gabe. Euskararen erabilera au-
rrera daraman motorra da aho-
bizia.

euskararen konpasean, 
elkarrekin dantzan
Ahobizien eta belarripresten ar-
teko interakzioa dantza baten 
antzean defini liteke. Ahobizia-
ren jokaera urratzailea da, pau-
soa eta mugimendua markatzen 
ditu. Belarriprestarena, berriz, 
jarraitzailea da, besteak daraman 
bideari segitzen dio. Elkarren 
beharra dute (bestela ez baitago 
dantzarik), eta elkar elikatzen 
dute.

Onurak argiak dira. Ahobiziek, 
beste ahobiziz eta belarriprestez 
inguraturik daudela, erraz eus-
ten diote beren misioari. Egoe-
rak ez die aparteko ahaleginik 
eskatzen. Badakite inguruan 
dauden guztiek ulertzen dutela. 
Badakite, haien jokaera eta gri-
na ongi ikusita daudela, balioe-
tsi egiten direla, zilegitasun osoa 
dutela. Belarriprestak, ahobizie-
kin harremanetan, kutsatu egi-
ten dira, motibazioak maila bat 
gora egingo die, euskaraz egite-
ko premia naturalki ernatzen 
zaie. Definizioak bilatzen hasita, 
hizkuntza simetriarako joera 
esaten zaio horri, eta mekanis-
mo sozio-afektibo unibertsala 
da: erosoago sentitzen omen 
gara hiztunok, hizkuntza berean 
hitz egiten dugunean.

Belarriprestari, hortaz, hiz-
kuntz simetriara jotzeko grina 
sortzen dio jardunak. Batzuek 
besteek baino gehiago egingo 
dute euskaraz, mintzatzeko gai-
tasunaren arabera betiere, bai-
na gehienek handitu egingo dute 
euskararen erabilera. Belarri-

Parte-hartzaile guztiak dira belarriprest ezinbestean. Hasteko eta behin, ulertzea ezinbesteko baldintza delako Euskaraldiak 
jokatu nahi lukeen partidan, eta gutxieneko langa ere badelako, edozein hizkuntza komunitatetan. aiurri

Euskara erdigunera 
ekartzeko ariketa
euskaraldiaren bigarren edizioak ahobizi eta belarriprest rolen doitzea ekarri du, baita 
Arigune deritzon kontzeptu berria ere. Hala, bi lagunen arteko harremana ez ezik, 
taldeko jarduna ere ariketa sozialaren erdigunean jarri nahi izan da

LEhEn Urratsak 
EmatEn  
ari dEn  
UmEtxoa da 
EUskaraLdia
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Aldi bereko komunikazio modu guztiak direla aintzat hartzen direnak: Whatsapp, 
Skype, antzeko aplikazioak eta sare sozialak.  aiurri

prest askok, batik bat gaitasun 
handikoek, elkarrizketak eus-
karaz abiatzeko ekimena har-
tuko dute, eta ahobizi bailiran 
jokatuko dute, inork eskatu gabe. 
Halaxe jartzen da abian euska-
raren erabileraren zikloa. Joka-
molde horrek denboran irautea 
da gakoa. Horri eusteak finkatzen 
du hizkuntza-ohitura berria.

buruz burukoak bai,  
taldeak ere bai
2018ko Euskaraldiak norbana-
koen arteko aurrez aurreko 
ahozko elkarrizketetan eragite-
ko gonbita luzatu zuen. Aurten-
go edizioa bestelako elkarrizke-
tetara eta harremanetara zabal-
duko da, eta euskaraz aritzeko 
aukera ematen duten gune, 
egoera eta espazioak identifika-
tzera eramango ditu hiztunak, 
toki horietan ere, ohiturak al-
datzeko hazia erein dezaten. 
Ezin baita albora utzi egunero 
ordu luzeak ematen direla es-
pazio handiagoetan, esate bate-
rako lantokietan, edota bestela-
ko multzotan. Ariketa espazio 
kolektibora eramateko asmoa 
Arigunea deituriko kontzeptuaz 
lagunduta dator.

Ariguneak, hortaz, euskaraz 
lasai aritzeko gune, espazio eta 
taldeak izango dira, eta aurrez 
identifikatzea, kide guztien ados-
tasuna lortzea eta elkarrekin 
euskaraz jarduteko modua bi-
latzea eskatzen da, lehenik eta 
behin. Aurten bereziki, entitateen 
babespean sortutakoei jarriko 
zaie fokua. Kasu horietan, enti-
tateak berak funtzio garrantzi-
tsua izango du: euskaraz aritze-
ko aukera ematen duten gune 
horiek babestea, zilegitasuna 
ematea, akuilatzea, ikusgarri 
egitea. Era guztietako entitateei 
erreparatuko zaie. Alegia, ad-
ministrazio publiko, merkata-
ritza zentro, gizarte mugimendu 
antolatu, saltoki, kirol talde, 
enpresa nahiz elkarte orori.  

Pandemiaren ondorioz aur-
tengo edizioa bitxia izanagatik 
ere, datozen urteei begira, eus-
karazko Ariguneak sortzen, 
identifikatzen eta zabaltzen joa-
tea da erronka.

kultura soziolinguistiko berria 
Honenbestez, kultura soziolin-
guistiko berria dakar Euska-
raldiak. Praktika jakin batzuk 
ez ezik, pentsamolde lerro bat 

ere badu, zenbait mezu motzen 
bidez laburbil litekeena. Has-
teko eta behin, hizkuntza-ohi-
turak aldatzea oso zaila dela 
dioen ustea desaktibatu behar 
da. Horren ordez, hizkuntza-
ohiturak aldatzeko baldintza 
sozialak hartu behar dira aho-
tan. Bestalde, euskaraz egin 
nahi duenak ele biko elkarriz-
ketei eusteko prest egon behar-
ko du. Halaber, ulermen uni-
bertsalaren beharra ezarri 
beharko litzateke lehentasuntzat 
eta ezezagunei lehen hitzak 
euskaraz egiteak ohikoa izan 
beharko luke. Gainera, euskal-
dunek euskaldun hartzaileei 
euskaraz egitea praktika arrunt 
bihurtu beharko litzateke. Az-
kenik, helduek dute haur eta 
gazteen eredu izatearen ardura, 
baita hizkuntzari dagokionez 
ere. Norberak egiten ez duena 
ezin besteei eskatu.

Aipagarri, azkenik, aldibereko 
komunikazio modu guztiak di-
rela aintzat hartzen direnak, eta 
horren baitan dago eremu digi-
taleko jarduna ere, bereziki 
Whatsapp, Skype, antzeko apli-
kazioek eta sare sozialek ahal-
bidetzen dutena.
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mikel arberas anDOain
Arigunea aurtengo euskaraldiko 
berrikuntza nagusia da.
Euskaraldiak hizkuntza ohiturak 
aldatzeko helburua duenez, Ari-
guneak kaleko espazioetatik 
jarleku konkretuetara eramate-
ko modu bat da. Komertzioetan, 
enpresetan eta erakundeetan 
Ariguneak sortu eta hizkuntza 
ohiturak aldatzea lortuz gero, 
dudarik gabe aurrerapauso ga-
rrantzitsua izango da. 
aurtengo egoera ikusirik, hausnar-
keta sakonagoa egiteko balioko 
digu euskaraldiak?
Horrelako ekimenak jendearen-
gana iristeko moduak dira, bai-
na eraginkortasuna norberaren 
eskuetan dagoen zerbait da. 
Dudarik gabe, eragina eduki, 
edukiko du. Gauza bat da kale-
ko elkarrizketak eta jendearen 
hizkuntza ohiturak kalean al-
datzea; eta beste gauza bat, es-
pazio edo gune batzuetan, en-
presen kasuan, iristea kosta 
egiten den arloan eragitea. Ber-
tako langileek ohiturak aldatze-
ko ardura hartzen badute era-
ginkorra izan daiteke.
Garrantzitsua iruditzen zaizu he-
rritarrek horrelako ekimenetan 
parte hartzea?
Dudarik gabe. Azken finean, 
gutxi batzuek ekimen zabal bat 
martxan jarriz gero, baina he-

rritarren sostegurik ez balute 
ezingo zen aurrera eraman, ze-
ren eta herritarrek hartu behar 
dute protagonismoa. Ezinbestean 
jendearen parte hartzea derri-
gorrezkoa da.
ez-ohiko egoera honek nola eragin 
dezake euskaraldian?
Eragina erabatekoa da. Pasa 
den astean eduki genuen batzor-
deko bilera eta, egia esan, ziur-
gabetasunean gaude, ez baita-
kigu zer egin ahal izango dugun. 
Duela bi urteko Euskaraldian 
ekimen ugari egin genituen eta 
jende asko gerturatu zen; esa-

terako, hamaikakoaren aurkez-
penean edota Goikoplazan egin 
zen festan, baina orain ezin da 
horrelakorik egin. Ez dakigu 
zer egin, mementoko egoerara 
egokituko gara. Oraingoz, Zasa-
ko lokala martxan jarri dugu 
eta txapak banatzeko guneak 
zehaztu ditugu. 
askoren ustez Belarriprest bigarren 
mailako rol bat da, zer diozu?
Ez dugu beldurrik eduki behar 
belarriprest izateko, zintzoak 
izaten saiatu behar dugu geure 
buruarekin; alegia, gauza bat 
da euskaraz komunikatzeko 

gaitasuna izatea, baina kontua 
da zure eguneroko praktikan 
erdarara jotzen baduzu, ez du-
zula beldurrik eduki behar be-
larriprest rola hartzeko. Norbe-
rak jakin behar du euskarare-
kiko konpromezua zenbaterai-
nokoa den. AEK-ko kide izanda, 
belarriprestak guretzat guztiz 
arruntak dira eta ez ditugu bes-
te maila batean kokatzen. Eus-
kaldunok askotan ez dugu eus-
kara erabiltzen, parekoak erda-
rara jotzen duelako. Ohitura 
horiek aldatu nahi dira. Ez dut 
gogoratzen zifra zehatza, baina 
Andoainen ahobiziak askoz ere 
gehiago ziren; hala ere, seguru 
nago zorrotzagoak izanez gero 
ahobizi asko belarriprest izango 
zirela. 
oro har, nola ikusten duzu andoai-
nen euskaraldia?
Ez ditugu oraindik datu zehatzak. 
Izan ere, ikastetxeetako datuak 
ez ditugu jaso, beraz, ezin da 
gauza askorik esan. Horrez gain, 
pentsatzen dut, bizi dugun egoe-
ragatik datuak apalagoak izan-
go direla. Egia da ere, memen-
to honetatik aurrera hasiko 
direla izen-emateak, hau da, 
Euskaraldia gerturatu ahala, 
giroa berotzen hasiko da. Au-
rrekoan ere antzerako zerbait 
pasa zen. 

Esanak esan, egoera honetan 
ez da batere erraza jendearen-
gana iristea. Ezin dira mahaiak 
jarri kaleetan, ezin ditugu bo-
lalumak eta paperak herritarren 
esku utzi etab. Gauzak horrela, 
herritarrek konpromezua har-
tu behar dute Internet bitartez 
izena emateko; adibidez, adine-
ko jendearentzat ez da lan erra-
za. Ariguneen kasuan, berriz, 
datuak onak dira, Andoainen 
80tik gora eman dute izena. 
Nire ustez pausu garrantzitsua 
da hori. 

Joxemi Aranburu Andoaingo AEK-ko kidea da. aiurri

"Eraginkortasuna izatea 
norberaren esku dago"
joxemi aranburu anDOaingO aek euskaltegia
"Belarriprest modura parte hartuko dutenak guretzat guztiz arruntak dira eta ez 
ditugu beste maila batean kokatzen"

Erredakzioa anDOain
Txapak jasotzeko ordutegia ho-
nakoa da:
urrats inprimategia:
• Astelehenetik ostegunera: 

09:30-13:30 eta 16:00-19:30.
• Ostirala: 09:30-13:30.
• Larunbata: 09:30-13:00.
zasa:
• Azaroak 18, 19, eta 20: 17:30-

20:00.
• Azaroak 21: 10:30-13:30.
aiurriko ataria:
• Azaroak 18: 17:00-19:00

Oraindik izena eman ez dute-
nei oharra: Kale Nagusiko Zasan 
izena eman eta txapa jaso dai-
teke oraindik.

Belarriprest 
eta ahobizi 
txapak jaso 
behar dira
Datozen egunetan 
urratsen, zasan eta 
aiurriko egoitzan  
eskuratu daitezke
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mikel arberas anDOain
Pasa den euskaraldian parte hartu 
zenuen? zein rol aukeratu zenuen?
Aurreko Euskaraldian ahobizi 
gisa parte hartu nuen eta aurten 
ere halaxe izango naiz. Inguru 
euskalduna izanik, rol egokiena 
dela iruditzen baitzait. 
zergatik da garrantzitsua?
Horrelako egunetan eta asteetan 
fokua jartzea garrantzitsua da, 
izan ere, herritar askok Euska-
raldian parte hartuko ez dutela 
adierazten dute, urte osoan zehar 
euskaraz aritzen direlako. Arra-
zoia dute, baina egiten den es-
fortzua egun edo aste bereizi 
batzuetan euskaraz egiteko 
txalogarria eta aberasgarria da, 
izan euskaldun berri, zaharra 
edo ez dakiena. Egun horietan, 
fokua euskararen gainean dago. 
zer ematen du euskaraldiak?
Euskaraldiak ematen duen gau-
zetako bat da, euskaraz hitz 
egiteko arrazoia ez dutenei bul-
tzada bat ematen zaiela, data 
konkretu horietan behintzat, 
euskaraz aritzeko. Esaterako, 
lagunekin, senideekin, lanean 
edo merkatalguneetan. 
aurtengo egoera ikusirik, parte 
hartze handia lortuko al da?
Nire ustez herritarrek berdin-
berdin parte hartuko dute. Egia 
da ere, egoera ez dela batere 
egokia eta ez zaiola behar bezain 
besteko zabalkundea eman, bai-
na jendearen parte hartzea ez 
dut zalantzan jarriko.
Ariguneak izango ditugu aurten.
Berrikuntza guztiak dira ongi 
etorriak. Euskara sustatzeko eta 

bultzatzeko saiakera gehiago 
egitea benetan miresgarria eta 
lagungarria da. Gainera, euska-
raren erabilera lan esparrura 
zabaltzea aurrerapauso bikaina 
izan daitekeela pentsatzen dut.
euskaraldiak egoera soziolinguis-
tikoan eragiten duela uste duzu?
Ikerketa batzuetan irakurri nuen 
Euskaraldiak eragin oso baiko-
rra eduki zuela hizkuntza ohi-
turetan. Datuak, ikerketak eta 
zenbakiak alde batera utzita, 
nire esperientzitik baieztatu 
dezaket, Euskaraldiak inguruan 
eragina eduki zuela eta euska-
raren erabilera areagotu zuela.

Aitor Ibarguren. aiurri

"Aurtengoan berdin-berdin 
parte hartuko dute herritarrek"
aitor ibarGuren AHOBIZI • anDOain
"lan esparrura zabaltzea aurrerapauso bikaina izan daiteke"

"aUrrEko Edizioak 
inGUrUan EraGina 
izan zUEn,  
Eta ErabiLEra 
arEaGotU EGin zEn"

mikel arberas anDOain
zergatik da garrantzitsua euska-
raldia?
Aurreko Euskaldiaren harira 
egin ziren ikerketetatik ondo-
rioztatu zen kuantitatiboki gehia-
go hitz egin zela euskaraz, eta 
aurrerapauso bat izan zela hiz-
kuntzaren normalizaziorantz 
eta hizkuntza ohiturak aldatze-
ko ahaleginean. Gauzak horre-
la, garrantzitsua iruditzen zait.

Norberaren esperientziatik 
ere oso aberasgarria izan zen 
aurreko Euskaraldia, beraz, be-
rriro ere parte hartzea erabaki 
dut. Hizkuntza ohiturei buelta 
bat emateko ariketa interesgarria 
da, esaterako, saltoki handieta-
ra, zerbitzuetara edota merka-
talguneetara joatean lehen hitza 
euskaraz esatea; pausu garran-
tzitsua da. 
zer helarazten du euskaraldiak? 
Komunitate baten zati zaren 
sentsazioa sortzen da. Gogoan 
dut Iruñara joan nintzela Eus-
karaldia egiten ari zirenean, 
eta kaletik ikusten nituen txa-
pa jantzita zuten herritarrak, 
oso pozgarria zen. Komunitate 
sentsazio berezia helarazten 
zuen. Hizkuntza ohiturak za-
lantzan jarri behar dira, eta 
aldatzen hasteko pausuak ema-
teko aukera interesgarria izan 
daiteke.

aurtengo egoera ikusirik, jendeak 
berdin berdin parte hartuko duela 
uste al duzu?
Ez dakigu egoera honetan zer 
jazoko den eta zein arau berri 
ezarriko dizkiguten. Orduan, 
zein egoeratan egongo garen 
pentsatzea zaila denez, ez da 
erraza aurreikustea parte hartzea 
handia izango den. Hala ere, 
nahi dut itxaropena eduki. Esa-
terako, gaur egun, prentsaurre-
ko eta bideokonferentzi asko 
jasotzen ditugu, batez ere, osa-
sungintza arlotik; eta esan ge-
nezake, apur bat ohitu garela 
mezu garrantzitsuak gazteleraz 
jasotzen. Gustatuko litzaidake 

horrelako kasuetatik hasita, 
euskarak garrantzia hartzea eta 
lehen hitzak geure hizkuntzan 
egitea. Horrez gain, iruditzen 
zait gune birtualetan Euskaral-
diak bere aletxoa jar dezakeela. 
Askotan espazio hori ahaztuta 
geratzen dela sumatzen dut. 
aurtengo berrikuntza nagusia Ari-
guneak izango dira.
Ahobizi eta Belarriprest izatetik 
erakundeetara eta elkarteetara 
igaro da euskaraz hitz egiteko 
ardura. Egia esan, oso interes-
garria da, erakunde oso bat 
euskaraz hitz egiteko konpre-
mezua hartu izana. Zera esan 
nahi dut, ez dela norbanakoa 
soilik, komunitatean egingo dut 
ariketa izango dela. 
euskaraldiak egoera soziolinguis-
tikoan eragiten duela uste duzu?
Urte hauetan egin diren ikerke-
tek argi adierazi dute, Euskaral-
diak norbanakoen egoera sozio-
linguistikoan eragina eduki 
duela. Ez dakit epe luzera hiz-
kuntza ohitura horien aldaketek 
iraun duten, interesgarria litza-
teke jakitea. Euskaraldia egin 
den egunetan eragina handia 
izan da; nire ingurua euskaldun 
izaerakoa denez ez nuen aldake-
ta handia nabaritu, baina, nire 
gunetik atera nintzenean me-
mento horretan bai sumatu nue-
la aldaketa.  

Garazi Jauregi. aiurri

"Euskaraldiak ohitura 
aldaketa ekar dezake"
Garazi jaureGi AHOBIZI • anDOain
"Hizkuntza ohiturak zalantzan jarri behar dira eta aldatzen hasteko pausuak emateko 
aukera interesgarria izan daiteke"
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Ana Pozas. aiurri

"Hizkuntza batek jendea behar 
du bizitzeko"
ana Pozas BELARRIPREST • urnieta
"bizpahiru urte barru ahobizi izango naiz"

alba Cabrera Jauregi urnieta
Pasa den euskaraldian parte hartu 
zenuen? zein rol aukeratu zenuen?
Pasa den Euskaraldian ere par-
te hartu nuen, belarriprest gisa. 
Orain gehiago hitz egiteko gai 
naiz, baina uste dut ez dudala 
ondo menderatzen. Beraz, Bela-
rriprest roletik arituko naiz.

Horrelako ekimenekin gehia-
go saiatzen naiz  euskaraz hitz 
egiten, telebista ikusten… Apur 
bat lotsa galtzen da eta animatzen 
zara euskara erabiltzera. 
aurtengo egoera ikusirik, jendeak 
berdin-berdin parte hartukoal du?
Espero dut baietz. Gauza pila 
gertatu dira aurten,  baina Eus-
karaldia zerbait ezberdina eta 
polita da.
aurtengo berrikuntza nagusia Ari-
guneak dira, zer diozu?
Jende gehiago batzen da eta 
praktika handiagoa da. Hizkun-
tza batek jendea behar du bizi-
tzeko.

euskaraldiak, gerora begira, hiz-
kuntza ohituretan eragina izan 
dezakeela uste al duzu?
Uste dut baietz, niri laguntzen 
dit euskaraz hitz egitera saiatzen. 
Belarriprest bigarren mailako rol 
gisa hartu izan da, gehienek Aho-
bizi rolean hartzen dute parte. zer 
diozu?
Aurrekoan  lagun batek esan 
zidan ea aurten Ahobizi izan 
behar nintzen, baina nahiago 
dut Belarriprest izan. Horrela, 
jendeak badaki oraindik ez du-
dala euskaraz ondo hitz egiten. 
Ahobizi rola euskaraz ondo ari-
tzen den jendearekin lotzen dut, 
baina nik oraindik ez dut guztiz 
menderatzen. Euskaraz ikasten 
ari naizela abisatzen diot jen-
deari, baina adierazteko gai 
banaiz euskaraz hitz egiten dut. 
Batzuetan gaztelaniara jotzen 
dut hobeto azaltzeko. 

Hala ere, bizpahiru urte barru 
Ahobizi izango naiz.

alba Cabrera Jauregi urnieta
zergatik da garrantzitsua horrela-
ko ekimenak egitea? 
Txikitatik nire inguruan eus-
kara izan da nagusi, eta etxekoek 
txiki-txikitatik euskararen al-
deko ekimen askotara eraman 
naute. Baina sarritan lehen 
hitza erdaraz egiten dut, eta ez 
da ohitura egokia. Hori dela eta, 
uste dut nahiz eta euskaldunak 
izan guztiok dugula erantzuki-
zuna hizkuntza honi indarra 
emateko.
zer ematen du euskaraldiak? 
Ez du askorik ematen egun ho-
rietan lanketa egin eta ondoren 
hori ez badugu mantentzen, 
baina Euskaraldia ohiturak al-
datzeko ekintza egokia dela uste 
dut. Horren ondoren ohitura 
aldaketa horiekin lan egiten 
jarraitzea bakoitzaren erabakia 
da eta hori da aldatu behar dena. 
jendeak aurten berdin-berdin par-
te hartuko duela uste duzu? 
Ez dakit jendeak parte hartuko 
duen ala ez. Nire ikuspuntutik, 
orain bi urte ekimen honek 
oihartzun handiagoa izan zuen; 
batetik, berria zelako, eta bes-
tetik, ez zegoelako egun dagoen 
pandemiaren eraginik. Nire 
kasuan, eskolatik izan dut honen 
berri, informazio askorik esku-
ratu gabe. Gainera,  hedabidee-
tan pandemiaren berriek eus-

karaldiaren oihartzuna mugatzen 
dutela iruditu zait. Beraz, ez 
dakit, espero dut, jendeak nik 
baino informazio gehiago esku-
ratu eta parte hartu izana.
aurtengo berrikuntza nagusia Ari-
guneak dira, zer diozu?
Nire kasuan, ikasgela Arigunea 
izango da. Hala ere, ez dute guz-
tiek parte hartuko ekimenean. 
Horrenbestez, uste dut kasu hori 
ez dagoela ongi planteatuta. Hau 
da, Ariguneek euskararen lan-
keta egiteko gunea izan behar 
dutela uste dut, eta horretarako, 
modu kolektiboan egin behar 
da lana, izan ahobizi edo izan 
belarriprest. Uste dut ideia oso 

ona dela, baina ez dakit kasu 
guztietan ongi erabilia izango 
den. Nire gelako kasua adibide-
tzat hartuta, behintzat, ez dut 
uste Arigunearen funtzioa bete-
ko duenik, era kolektiboan lan-
tzen ez bada.
euskaraldiak hizkuntza ohituretan 
eragina dutela uste duzu? 
Bai. Horrelako ekimenek ohitu-
ra aldaketen kontzientziazioa 
ekar dezakete, baina nork bere 
lanketa egin behar du ekimenek 
eragina izan dezaten. Zaila da 
ohiturak aldatzea, nigandik ha-
sita; izan ere, neu naiz erdaraz 
hitz egiten didatenei, euskaraz 
jakinda, erdaraz ez erantzutea-
ren lanketa egin behar duen 
lehena. Honakoa beste aukera 
bat izan daiteke ohiturak alda-
tzen hasteko. 
normalean Belarriprest bigarren 
mailako rol gisa hartzen da, gehie-
netan. zer diozu? 
Ez dakit zehazki zergatik hartzen 
den bigarren mailakotzat. Bien 
rolak dira oso garrantzitsuak. 
Belarriprest batek eragin handia 
izan dezake ahobizi baten lan-
ketan, lehen hitza beti euskaraz 
egitera bultzatuko baitu hori. 
Bestetik, belarriprestari adie-
razteko gaitasunean bultzada 
emateko aukera du ahobiziak, 
eta kostata bada ere, euskara 
erabiltzera animatu.

Eider Manterola. aiurri

"Euskaraldiak ohitura 
aldaketa ekar dezake"
eiDer manterola AHOBIZI • urnieta
"Hedabideetan pandemiaren berriek euskaraldiaren oihartzuna mugatzen dutela 
iruditu zait"
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alba Cabrera Jauregi urnieta
Pasa den euskaraldian parte hartu 
zenuen? zein rol aukeratu zenuen?
Erdaldun berria naiz, euskara-
rekin jaio nintzen eta soldadus-
ka egitera eraman nindutenean 
nireganatu behar izan nuen 
gaztelania. Urnietan eguneroko 
bizitza euskaraz egiten saiatzen 
naiz, beti erraza ez bada ere. 
Aurrekoan Ahobizi gisa hartu 
nuen parte, baita aurten ere.
zergatik da garrantzitsua horrelako 
ekimenak egitea?
Badirudi, euskararen aldeko 
ahaleginean, urte askotako elkar 
ulertu eta konpondu ezin ugari 
gainditze bidean jartzen gaitue-
la Euskaraldiak herri ekimene-
ko elkarteei, erakunde publiko 
zein pribatuei, baita norbanakoei 
ere. Baina euskal gizartea aspal-
ditik ari da aldarrikatzen eus-

kararen aldeko ahalegin batera-
tua; euskarak mota eta kolore 
guztietako ekarpenak behar ditu.  
Batetik, Euskaraldiaren gisako 
ekimenak euskaldunon errefe-
rente izan daitezke, eta bestetik, 
elkarlanera bultzatzen gaituzte,  
euskararen aldeko ahaleginean.
zer ematen du euskaraldiak?
Euskara da euskaldunon nazio-
izaeraren ezaugarri nagusiene-
tako bat, eta aldarrikapen horren 
aldeko bidean, Euskaraldiak 
lanerako tresna izan behar du. 
Ez da helburua, ez eta marke-
tinga egiteko aitzakia ere.
aurtengo egoera ikusirik, jendeak 
berdin-berdin parte hartuko duela 
uste duzu?
Nahiko egoera nahasia da bizi 
duguna. Eguneroko bizitzan 
gauza asko mugitu zaizkigu ge-
neuzkan lekutik, eta horietako 

bat izan daiteke euskararena. 
Pandemiak ez du parte-hartzea 
sustatzen lagunduko. Hala ere, 
begirada beste toki batean pa-
ratuko nuke: egitasmoaren par-
te-hartzeari dagokionean, pan-
demiak adinako zerikusia izan-
go du urtean zehar euskararen 
komunitatea egituratzen eta 
ahalduntzen egiten den lanak.
aurtengo berrikuntza nagusia Ari-
guneak dira, zer diozu?
Euskaldunen komunitatea osa-
tzen dugunon arteko ohitura eta 
inertziak aldatzen joateko lan 
tresna egokia da, lehenago aipa-
tu dudan ahalduntze bidean.
euskaraldiak eta tankerako jardue-
rek hizkuntza ohituretan eragina 
dutela uste duzu?
Ezin pentsa genezake gisa hone-
tako jardunekin soilik lortu dai-
tekeenik euskaldunok egunero-

ko bizitzan oso barneratuak 
dauzkagun ohiturak, inertziak 
eta konplexuak aldatzea. Baina 
lan estrategia zabalago baten 
barnean lagungarria izan behar 
du.
Belarriprest bigarren mailako rol 
gisa hartu izan da, gehienek Aho-
bizi rolean hartzen dute parte.
Nire ustez, Ahobizi askoren au-
toadierazpena zein errealitatea 
baino gehiago, desio baten adie-
razle da. Hori berez ez da txarra; 
horrek esaten digu lanerako 
indarra daukagula. Baina azter-
keta kuantitatibotan gelditu 
ordez, sakonean arakatu behar 
dugu egunerokotasunean zer 
gertatzen den jakiteko: sarritan, 
estatistikek ematen dituzten 
Ahobizi kopuru horiek ez dira 
islatzen, urrunik ere, euskararen 
eguneroko erabileran.

Koldo Tapia. aiurri

"Euskarak molde  
eta kolore guztietako 
ekarpenak behar ditu"
kolDo taPia AHOBIZI • urnieta
"komunitate txikia gara, azkar batean eta etenik gabe eraldatzen ari den mundu 
batean. euskaraldiaren gisako ekimenak euskaldunon erreferente izan daitezke"

Erredakzioa urnieta
Ondorengo egun eta orduetan, 
Lekaioko atarian:
• Azaroak 17, 18, 19: 16:00-19:30.

banderatxoa
Nahi izanez gero, etxeetako bal-
koietan jartzeko banderatxoak 
eskuratu ahal izateko.

Euskaraldiaren 
txapak 
jasotzeko 
aukera

arratsaldez lekaion 
jarritako mahaira  
hurbildu behar da 
txaparen bila
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mikel arberas anDOain
Pasa den euskaraldian parte hartu 
zenuen? zein rol aukeratu zenuen?
Pasa den Euskaraldian Li den-
dan egon nintzen eta belarriprest 
gisa parte hartu nuen. Aurten-
goan ere, rol berbera aukeratu 
dut.
zergatik da garrantzitsua euska-
raldia?
Hizkuntza batetiko maitasuna 
adierazteko edozein ekimen on-
gietorria da. Modu batera edo 
bestera hizkuntzari bultzada bat 
emateko balioko du.
zer ematen du euskaraldiak?
Esan beharra daukat, ez nagoe-
la zuzenean Euskaraldian sar-
tuta, baina urte osoan zehar nire 
Euskaraldia egiten saiatzen naiz. 
Euskaraldia urte osoan zehar 
egin behar da eta, nire aukeren 
baitan, herritarren batek eus-
karaz hitz eginez gero ulertzen 
eta barneratzen saiatzen naiz. 
aurtengo egoera ikusirik, jendeak 
berdin berdin parte hartuko duela 
uste duzu?
Pandemiak beste ekimen batzuk 
zapuztu dituen bezala, aurtengo 
Euskaraldia ez da izango duela 
bi urtetan bezala. Neurriak har-
tuta, gauza asko alde batera utzi 
beharko dira.

euskaraldiak egoera soziolinguis-
tikoan eragiten duela uste duzu?
Lehen esan bezala, euskara sus-
tatzeko balio duten ekimenak 
oso interesgarriak eta garran-
tzitsuak dira.
normalean belarriprest bigarren 
mailako rol gisa hartzen da, guztiek 
Ahobizitzat parte hartzen dute.
Ez dut arazorik ikusten. Herri-
tar askok euskaraz hitz egiten 
didate eta nik erdaraz erantzu-
ten diet. Honen ostean, erdara-
ra igarotzen dira edo euskaraz 
hitz egiten jarraitzen dute. Hori 
guztia naturaltasunez eta nor-
maltasunez.

Mehrdad Ebadi. aiurri

"Hizkuntza batekiko maitasuna 
adierazteko baliagarria da"
meHrDaD ebaDi BELARRIPREST • anDOain
"aurtengoan ere rol berbera aukeratu dut"

alba Cabrera Jauregi urnieta
berritasun batekin dator aurtengo 
euskaraldia: Ariguneak.
Interesgarria da, Euskaraldiko 
partaideontzat euskaraz lasai 
aritzeko guneak izango direlako 
eta horien identifikazioan la-
gunduko duelako.
2018an egin zen lehena, eta aur-
tengoa bigarrena da. nola oroitzen 
duzu lehen euskaraldia?
Interesgarria izan zen. Ahobi-
zientzat ez zen eroso-erosoa ere 
izan, betiko oztopo eta tentsioek 
hor zirautelako, baina tira. Be-
larriprest rolari dagokionean, 
interesgarria eta oso lagungarria 
iruditu zitzaidan. 
aurtengoak lehenak bezainbesteko 
indarra izango duela uste duzu?
Ez nago ziur. Bizi dugun krisi 
politiko-sanitarioak ez die bate-
re mesederik egiten hizkuntza 
gutxituei, kontrakoa baizik. Hala 
ere, oztopoen gainetik aurtengo 
Euskaraldiaren edizioak ere 
arrakasta edukitzea espero dut.
Ahobizi zein Belarriprest rolean 
aritzeko aukera dute herritarrek. 
euskararen sustapenari dagokio-
nean,  lehena bezain garrantzitsua  
izango da bigarren rola, ezta? 
Bai, halaxe da. Belarripresten 
rolak berebiziko garrantzia du, 

bai belarriprestek beraiek eus-
kara gehiago erabiltzeko, bai 
ahobiziek euskaraz egitea ahal-
bidetzeko edo errazteko.
zer ematen die herritarrei euska-
raldiak?
Alde batetik, euskararen erabi-
lera errealari buruz hausnar-
tzeko aukera ematen du. Horrez 
gain, euskara ikusgarriago egi-
tea ahalbidetzen du, baita gehia-
go erabiltzeko aukera eman ere.
euskaraldiak hizkuntza ohituretan 
eragina duela uste duzu?
Irauten duen egunetan, bai. 
Hortik kanpo, ez dakit eragin 
handirik ote duen, egia esan. 

Pertsona batzuk urte osoan dau-
de Euskaraldian; beste batzuk, 
ordea, ez zoritxarrez. Euskaral-
diak irauten duen bitartean, 
ahalegin kontziente bat egitea 
eskatzen du egitasmo honek, eta 
hori ona da berez, nahiz eta urte 
osoan ez iraun.
zergatik da garrantzitsua horrela-
koak egitea?
Erabileran zentratuko diren 
egitasmoak ezinbestekoak dira 
euskararentzat. Hor dago gurea 
bezalako hizkuntzen biziraupe-
nerako gakoa.
bizimodua goitik behera aldatu 
duen CoViD-19 birusak euskarari 
ere eragin dio?
Bai, noski, zalantzarik gabe. 
Negatiboki eragin dio. Adminis-
trazioan, hezkuntzan, haurren 
eta euskara-ikasleen ezagutzan, 
jendeak kontsumitzen dituen 
edukietan, jarraitzen dituen 
komunikabideetan eta abarretan 
nabaritu da euskararen presen-
tziaren jaitsiera hori, euskararen 
pisuaren galera. 

Koronabirusaren aitzakian 
ezarri nahi den errealitate be-
rrian, sistema sozioekonomiko 
globalizatuan, euskara bezalako 
hizkuntza gutxituek geroz eta 
toki txikiagoa dute, edo, zuze-
nean, batere tokirik ez dute. 
Luze eta zabal aztertzeko mo-
duko gaia da honako hau. Egoe-
ra kontu handiz aztertzeko mo-
dukoa da, beraz.    
eta euskaraldiari?
Eragin, eragingo dio; ikusiko 
dugu nola. 

Ihintza Tellabide. aEK

“Pertsona batzuk urte osoan 
murgilduta daude Euskaraldian"
iHintza tellabiDe • urnietakO aek euskaltegia
"euskara ikusgarriago egitea ahalbidetzen du" 
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“Batzen gaituen esentziak  
izan dezala presentzia”
Danobatgroup kooperatiba taldeko enpresen lehiaketa 
berria, euskararen nazioarteko egunaren harira

Erredakzioa anDOain
Danobatgroup industria taldea 
makina-erreminten fabrikazioan, 
balio erantsi handiko osagaien 
fabrikaziorako garapenetan, 
giltza eskura erako ekoizpen 
sistemetan eta zerbitzu tekno-
logikoki aurreratuetan espezia-
lizatuta dago eta Danobatgroup 
kooperatibaz gain Danobat, 
Goiti, Soraluce, Goimek, Latz 
eta Ideko kooperatibek osatzen 
dute taldea.

Taldeko enpresak kokatuta 
dauden ingurune soziolinguisti-
koari begiratuz eta kooperatiben 
izateko era eta konpromisoari 
jarraituz, lemak dioen moduan, 
euskara da batzen gaituen esen-
tzia hori eta euskarak arlo guz-
tietan presentzia izateari ematen 
ari zaio garrantzia azken urtee-
tan. Presentzia eguneroko lanean, 
teknologia berrietan, elkarren 
arteko harremanetan, ikerketa 
eta garapenean...

Baina egunerokotasunetik 
haratago, gizarteari ere euska-
rarekiko duen konpromisoaren 
berri eman nahi zaio Danobat-
groupetik eta presentzia izatera 
bideratu batzen gaituen hori.

Danobatgroupek harreman- 
sare zabala du, eta bezeroekin 
sarri ingelesez baliatu behar 
izaten bada ere bertako langile, 
hornitzaile, bezero, ikastetxe, 
administrazio eta abarrekin 
euskara erabiltzeko konpromi-
so sendoa du. Horren adieraz-
garri, taldeko kooperatiba guz-
tietan euskararen erabilera 
bultzatzeko dituen planak, eta, 

lortutako eta lortzeko bidean 
dauden Bikain Euskararen Ka-
litate Ziurtagiriak.

Aurten, aurreko urteetako 
bideari jarraipena emanez Da-
nobatgroupek lantegiak dituen 
herrietako herritar guztiengana 
iritsi nahiko luke taldeko eus-
kararekiko konpromisoa ezagu-
tzera emanez euskararen egu-
neko hurrengo lehiaketaren 
bidez.

Gainera, aurten Euskaraldia 
ekimenarekin bat egin dute era-
kunde moduan taldeko koope-
ratiba guztiek eta erakunde 
moduan izena emateaz gain 
Ariguneak sortu eta ahobizi eta 
belarriprest rolen izen ematean 
ere lagunduko da kooperatibetan 
bertan.

Lehiaketan parte hartzeko 
ondorengo helbidean sartu behar 
da: info.danobatgroup.com/eus-
kara/lehiaketa-2020.html.

Aurtengo ariketak euskararen 
inguruan hausnarketa bidera-
tuko du. Dena den, industria 
arloan euskararen erabileran 
laguntzen duen hitz teknikoz 
osatutako hiztegian eskura da-
goela gogorarazi nahi dugu: www.
danobatgroup.com/eu/euska-
ra eta hiztegian sartzeko hitz 
berriren bat proposatzeko au-
kera ematen duela.

Azaroaren 30era arteko 
epea izango da lehiaketan parte 
hartzeko, abenduaren 3an irten-
go da irabazleen izena eta parte-
hartzaile guztien artean Errigo-
rako hainbat saski zozkatuko 
dira.

andoaingo udal zerbitzua 
efemeride borobilera iritsiko da, 
Euskaraldiaren hasierarekin 
batera. Haur eta gaztetxo askoren 
kabi izan den eta izango den Gazte 
Lokala zabaldu zutela 20 urte bete 
dira. Ez da urte erraza izaten ari, 
baina ez da alde batera utzi behar 
ere Gazte Lokaleko langileek 
egitasmoari dizdira emateko egin 
duten ahalegina. Euskaraldian 
Arigunea izango da, eta asteburu 
honetan ospakizuna bikoitza 
izango da: Euskaraldia eta 
urteurrena. Zorionak eta etorkizun 
oparoa izan ezazuela!

Gazte 
Lokalaren 
hogeigarren 
urteurrena

Ospakizunak asteburu honetan, Andoaingo Gazte Lokalaren eskutik:
• Azaroak 21, larunbata: Ping-pong txapelketa.
• Azaroak 22, igandea: Kustomizazio tailerra.

*OHARRA: Dagoeneko harpideduna bazara ez duzu ezer egin behar. 
Tarte hau HARpiDeDun ez DiRenei zuzenduta dago

Harpidetza egiteko,  
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
Bat egin gurekin, Bat egin tokiko prentsarekin

Aiurriko 
hArpidetzA 
kAnpAinA
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merkatu txikia
eskolak
Frantseseko klaseak 
ematen ditut: EOi dip-
loma, mintza-prakti-
ka... 693 692 823 - 
665 719 827
9 urteko haurrak, uke-
lelea ikasteko eskolak 
hartuko lituzke, ando-
ainen. 650 341 108

salGai
aluminiozko arozte-
giko lokala eta maki-
neria salgai edo alo-
kagai.  651 70 73 43.

etxebizitza argi tsua 
salgai irurako plazan, 
3 logela, 2 komun eta 

sukalde-egongela. 
igogailuarekin. Zatoz 
ikustera. 666 62 30 79

Volkswagen Passat 
1 .6  Diese l  110cv 
2 0 1 4 k o a  s a l g a i , 
172.000 km. Prezio 
ona. 659 848 574

alokaGai
2 logelako pisua alokai-
ruan andoainen, Goibu-
ru auzoan. 600 euro. 
600 374 510.

merkatu txikia:
diseinua@aiurri.eus  
Whatsapp:  619163537

URNIETA

azaroak 25, ostirala
azken hilabeteetan bezala, 
ezinbestekoa izango da aurretik 
hitzordua hartzea.
16:30-20:30 Lekaio.

OSTEGUNA 19 
andoain Erakusketa
miren barrena, leire lacunza 
miranda eta ibon landa amutxategi.
Bastero. Erakusketa gela.

OSTIRALA 20 
EskUaLdEa Euskaraldia
euskara erdigunean jartzeko bigarren 
ariketa kolektiboa. Ahobizi eta 
belarriprest aritzeko egunak dira.  
Ahobizi edo belarriprest txapak 
eskuratzeko azken egunak dira. 
informazio zehatza astekariko  
6. eta 11. orrialdeetan.
Abenduaren 4ra bitarte.

andoain dantza
"the big game" dantza ikuskizuna. 
Obraren oinarrian, koreografia 
espaziala dago, gorputz asko bizi dira 
batera, eta mugitzen den sistema 
kolektibo bat eratzen dute.
19:00 Bastero.

LARUNBATA 21
andoain zinema
bastero kulturgunean, haurrentzat eta 
helduentzat emanaldi bana. 
16:30 StarDog & TurboCat.  
19:00 El palacio ideal.

UrniEta kontzertua
izaki gardenak musika taldearen 
emanaldia, Poxta zahar gazte 
elkartearen eskutik. 
19:00 Sarobe.

IGANDEA 22
UrniEta kontzertua
garikoitz mendizabal txistulariaren eta 
german Ormazabal piano jotzailearen 
kontzertua. 
19:00 Sarobe.

andoain zinema
bastero kulturgunean. 
16:30 StarDog & TurboCat.  
19:00 El palacio ideal.

ASTELEHENA 23
andoain zinema
bastero kulturgunean. 
19:00 El palacio ideal.

ASTEARTEA 24
andoain dokumentala
"gu guztion historia". 
19:00 Bastero Kulturgunea.

ASTEAzkENA 25
andoain omenaldia
indarkeria matxistaren aurkako 
egunean, omenaldi ekitaldia. 
19:00 Bastero Kulturgunea.

OSTEGUNA 26 
andoain sari banaketa
rikardo arregi kazetaritza sarien sari 
banaketa ekitaldia.
19:00 Bastero Kulturgunea.

aGEndan aGErtzEko: tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hitzorduak

ODOl-emaileak

zOriOn-agurrak

ANDOAIN 
Larunbata 21, igandea 22
Pajares: Zumea kalea, 20.
943 592 629. andoain.

URNIETA
Larunbata 21, igandea 22
Tena: Kale Nagusia, 16.
943 543 718. astigarraga.

guarDiakO farmaziak

andoni Urbistondo urnieta
Super H haur minbizia eta Bai-
la Con EM esklerosi anizkoitza 
gaitzen ikerketa sustatzen duten 
elkarteei zuzendutako ekimena 
izan zen larunbatekoa. Aritz 
Egea mendi korrikalari urre-
txuarrak ekimen solidario be-
rezia burutu zuen, Ezkio eta 
Urretxu arteko parajeetan. Izaz-
pi tontorreraino joan etorrian 
aritu zen egun osoz, ‘Eguzkiak 
iraun bitartean’ ekimenaren 
barnean. Alegia, eguzkia irten 
zenetik gorde zen arte aritu zen 
lasterka. Ezkion hasi eta buka-
tu, itzuli bakoitzak 12 kilometro 
luze eta 750 metroko desnibel 
positiboarekin. 7 itzuli oso eman 
zituen, gauak egunari tartea jan 
zion arte. Ekimena larunbatean 
egin zen, baina ekimen solidarioa 
askoz lehenago hasi zen. Hain-
bat kirolari eta kirol elkartek 
musu truk emandako materiala 
eskuratzeko zozketa antolatu 
zuten, eta jendeak erruz parte 
hartu du. Materiala eman dute-
nen artean kirolari ezagun asko 

egon dira: hala nola, Kilian Jor-
net, Alex Aranburu, Markel 
Irizar, Gari Bravo, Pou anaiak, 
Alex Txikon eta hainbat. Diru 
hori haur minbizia eta esklero-
si anizkoitza ikertzeko bidera-
tuko da oso-osorik. Egeak kideen 
laguntza eskertu du, batez ere 
Jornetena: “Ikaragarria izan da 
bere laguntza: materiala emanez, 
bere sareetan ekimena zabal-
duz...”.

super H elkartearen eskertza
Igandekoa gogoratzekoa izango 
dela dio Almu Salas urnietarrak, 
“baldintzak hoberenak izan gabe 
ere, ero-altruista talde txiki batek 
egin ezin duenik ez baitago”. 
Diruari baino beste balore batzuei 
ematen die garrantzia: “Diru 
asko bildu zen, baina eskuzabal-
tasunean, talde lanean eta elkar-
tasunean askoz gehiago bildu 
zen. Eskerrik asko Aritz, eta zure 
ondoan egon zen talde ikaraga-
rriari, geurea bezalako elkarte 
txikiei ikusgarritasuna ematea-
gatik”.

andoni Urbistondo urnieta
Urnietako merkatariek ekimen 
polita abiatu dute, tabernak ire-
ki ezin dituzten ostalariei lagun-
tzeko. Herriko 42 komertziok 
hainbat produktu emango dituz-
te musu truk, eta herritar orok 

horiek eskuratzeko aukera izan-
go du, pauso bakarrean: zozketak 
erosita. Zozketak salgai daude 
dagoeneko irekita dauden herri-
ko dendetan, euro baten truke. 
Gabonetako loteriarekin batera 
zozkatuko dira produktu guztiak.

"Eguzkiak iraun bitartean"

‘Ni ere ostalaria naiz’

Joan zen asteburuan 20.000 euro pasatxo bildu zituen 
aritz egeak, super H eta baila Con em elkarteen alde

Hainbat produktu emango dituzte musu truk,  
eta 37 sari banatuko dira gabonetako loteriarekin

anDOain
ekiñe
azaroaren 17an  
11 urte! Zein azkar 
pasatzen den 
denbora amazona!  
Muxu handi bat.

eskela

andoainen, 2020ko azaroaren 16an

"adiskidetasunean eskuzabal,  
lagunarte handia osatu zenuen  

gure artean. 
beti izango zaitugu gogoan, txena"

Ontza elkarteko lagunok

andoainen hil zen 74 urte zituela, 2020ko azaroaren 13an

Jose Antonio Arocena 
Goenaga 'Txena'
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aiurrik ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

bi uDalerrien babesa:

ekOizlea: aliatuak:

Diruz lagunDutakO argitalPena: 

ziurtagiria:

www.aiurri.eus

zuzendaria: Jon ander ubeda.

erredaktoreak: xabier lasa, mikel 
arberas, andoni urbistondo.

maketatzailea: maddi trutxuelo.

kudeaketa, harpidetzak: 
garbiñe ugartemendia.  
idazkaritza@aiurri.eus

Publizitatea: fer irazu. 
publizitatea@aiurri.eus

banatzaileak: Jm sagaseta (andoain),  
axun Jauregi eta rocio arias (urnieta).

Diseinua: goiena komunikazio taldea

zorion agurrak,  merkatu txikia: 
diseinua@aiurri.eus |  www.aiurri.eus 
Whatsapp: 619 163 537

lege Gordailua: ss-1078/04.

issn: 1698-4870.

tirada: 9.700 ale.

inprimategia: zeroa multimedia. 

Hizkuntza 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza

aiurri eskuragarri: 
etxez etxeko harpidetza-sistema. 
andoainen urte osoko 
harpidetza-saria 39 eurokoa da. 
urnietan, 31 euro.
ale batzuk eskuragarri kiosko eta 
merkatalguneetan.

egoitza orokorra: 
arantzibia plaza, 4/5-behea.  
20140, andoain  
tel.: 943 300 732
faxa: 943 300 731 
andoain@aiurri.eus
www.aiurri.eus

oHarra: 
Harpidedunei oharra: 
aste honetako aiurri 
andoaingo eta urnietako 
etxebizitza guztietara 
iritsiko da. 
euskaraldiarekin 
elkarlanean, euskararen 
aldeko egitasmoa 
gizartzeratzeko erabakia 
izan da. badu bigarren 
helburua, harpidedun 
berriak erakartzea.
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