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Xabier Lasa AnDOAIn
2013ko urrian, Tolosaldeko Man-
komunitateak etxeko hondakinak 
gaika biltzeko eta egoki kudea-
tzeko Garbigunea jarri zuen 
martxan. Andoain eta Urnieta 
arteko mugan dago, Aranaztegi 
hiribidean. Geroztik, herritarrek 
birziklatu daitezkeen materialak 
eraman ditzakete bertara.
zu hasieratik al zaude?
Bai, hasieratik. Aurretik Tolo-
sako Garbigunean aritu nintzen, 
ia bost urtez.
zenbat langile zarete bertan?
Tolosaldeko Mankomunitatean 
lau langile gara: idazkaria, tek-
nikari-gerentea, administratzai-
lea eta lauok. Esan behar da, 
horiez gain, Segihiruko enpre-
sarekin hitzarmena egina dau-
kala Mankomunitateak, eta 
horren arabera, enpresa horre-
tako langileak Garbiguneko 
lanak burutzen dituzte. Izan ere, 
Mankomunitateak bi Garbigune 
kudeatzen ditu: Tolosako San 
Blas eta Andoaingo hauxe.
Gustuko lanean aritzen al zara? 
Bai, baina era berean esan behar 
dut lana, lana dela, eta leku eta 
ogibide guztietan bezala, izaten 
dira egun hobeak eta txarra-
goak…

zeintzuk dira zure eginkizun nagu-
siak aranaztegiko Garbigunean?
Eginkizun garrantzizkoena, 
hona etortzen den jendeari ha-
rrera egitea, dakartzaten hon-
dakinak nora eta nola bota ja-
kinaraztea. Hortaz gain, bule-
goko lanak burutu behar ditut, 
instalazioko garbitasuna man-
tendu, eta mantenu lan txikiak 
egin. 

Aspertzeko betarik ez dugu 
edukitzen hemen.
andoaingo Garbigunea eskualdean 
erreferentziazko tokia bihurtu dela 
esango daiteke?
Gaur egun, Garbiguneak behar 
beharrezko instalakuntzak dira; 
horixe ondorioztatzen da, behin-
tzat, egunero hona hurbiltzen 
den jende kopurua ikusita. Es-
kerrik horri!

Andoaingo instalazioa Tolo-
sako Mankomunitatea osatzen 
duten 28 herrietako herritarren-
tzat zerbitzua eskaintzeko ireki 
zen. Eskualde edo mankomuni-
tate bakoitzak bere Garbigunea 
dauka. Adibidez, Hernaniko 
batek ezin ditu Andoaingo Gar-
bigunera hondakinak ekarri, 
berari dagokion tokira eraman 
behar ditu. Nolanahi ere, Ur-

nietako partikularrek ere era-
bili dezakete zerbitzu hauxe, 
gertutasun geografikoa zela eta 
Tolosaldeko Mankomunitateak 
eta Urnietako Udalak bere ga-
raian sinatu zuten hitzarmena-
ri esker.
zer jende mota etortzen da zuen-
gana? 
Bi multzotan bana daiteke: par-
tikularrak eta gremio profesio-
naletako jendea (igeltseroak, 
arotzak, iturkinak, etab.). Gar-
bigunea bereziki partikularren-
tzat dago zuzenduta, nahiz eta 
gremioetakoak onartu. Talde 
bakoitzak bere arauak dauzka. 
Esate baterako, partikular batek, 
astean gehienez 750 kg. hondakin 
ekar ditzake. Gremioetako lan-
gileek ordea, ezin dute kopuru 
hori ekarri; beraientzat propio 
irekitako gunera jo behar dute, 
eta bertan zer edo zer ordaindu. 
Momentuz, Garbiguneko zerbi-
tzua doakoa da.
Herritarrek Garbiguneari ematen 
dioten erabilerari buruz, zer esan 
dezakezu?
Jendea ari da ikasten, erabile-
raren erabileraz, nahiz eta zen-
baiti gehiago kosta. Onartu behar 
dut guk jendeari hondakinak 
bereizten laguntzen diogula. 
Zenbaitetan "poliziaren" egitea 
egokitzen zaigu, baina jeneralki, 
gehiengoak txukun egiten ditu 
gauzak. Nabarmentzen hasiz 
gero, esango nuke emakumeek 
gizonezkoek baino sentsibilita-
te handiagoa erakusten dutela 
hondakinak bereiztearen kontu 
honetan.
Goraka al doa uzten dien hondaki-
nen portzentaia?
Orain, ditxosozko pandemia 
honekin gauzak piska bat tra-
kestu egin dira, baina oro har, 
gorako joera mantentzen da.
urtean, zenbatek erabiltzen dute 
zerbitzua?
Egunero, batez beste, ehun per-
tsona sartzen dira Garbigunera. 
eta hondakin kopurua?
Ez nuke nahi zifrekin inor zo-
rabiatu nahi. Egurra da gehien 
pilatzen dena, 90-100 mila kilo 
hilero. Guk, altzariak, hau da, 
sofak, koltxoiak eta antzekoak 
deitzen ditugunak, asko ateratzen 
dira, nahiz kilotan ez hainbeste 
suposatu; astero, lau edo bost 
edukiontzi. Plastiko gogorra 
esaten dioguna ere maiz betetzen 
den edukiontzia da. Inausketak 
(hostoak, belarra, zuhaitza ada-
rrak…) urtean 250.000 kilo in-
guru. Tresna elektrikoak ondo-
ren, 200 milatik gora. Hondakin 

Joxe Agustin Carrera andoaindarra Aranaztegiko Garbigunean. aiurri

"Gaika bereizten 
ikasten ari da 
jendea"
JoXe aGustin Carrera AnDOAInGO GArbIGUnEkO ArDUrADUnA
Egurra, altzariak, plastiko gogorra, elektrotresnak... Andoaingo eta Urnietako 
profesionalentzat nahiz norbanakoentzat zerbitzua eskaintzen du Mankomunitateak
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Erredakzioa AnDOAIn
Leitzaran ibaia herrigunera 
hurbiltzen da Olazar eta Olagain 
aldetik. Bi kokapenen toponimiak 
argi adierazten du ibaiarekin 
duen lotura historikoa. Aurreko 
astean, Antonio Aiz Eusko Jaur-
laritzako URA agentziako zu-
zendari nagusia Andoainera 
hurbildu zen eta Olagainen 
egiten ari diren saneamendu 
lanen jarraipena egin ahal zuen 

Mari Jose Izagirre Andoaingo 
Udaleko Zerbitzu zinegotziarekin 
batera. Aizek adierazi zuenez, 
"Leitzarango arroaren eta haren 
ekosistemaren ibai-jarraitasuna 
hobetzea lehentasunezkoa da". 

Olagain auzoko saneamendua 
hobetzeko eta Leitzaran ibaira 
zuzenean egiten diren isurketak 
kentzeko lanak azken fasean 
sartu dira. Lan horrekin batera, 
Kaleberria eta Santakutzeko bi 

zubien artean ibai-pasealekua 
egiten ari dira. Bi lan nagusi 
horiek egiteko aurrekontua 
273.000 eurokoa da. Izagirreren 
hitzetan, "dagoeneko eginda da-
goen lurpeko azpiegiturari esker, 
orain arte Leitzaranera zuzenean 
egiten ziren isurketak jaso eta 
Adunako hondakin-uren araz-
tegiara) bideratu ditzakegu, 
uraren kalitatea nabarmen ho-
betuz". Ibai-pasealekuari dago-

kionez, "oso aurreratuta dago, 
aste honetan bertan aglomeratua 
eta goiko hormigoia egin dira; 
eserlekuak jartzea eta baranda 
osatzea falta da, eta hilabete 
barru amaituko dela espero 
dugu".

Presa eraitsiko dute
URA agentziaren zeregina ez da 
honetara mugatuko. Agerraldian 
iragarri zutenez, hurrengo ze-
regina Papelera Leizaran enpre-
san dagoen presa eraistea izan-
go da. Presa hori XX. mendearen 
bigarren erdian eraiki zen, pa-
pertegia ekoizpenerako urez 
hornitzeko. Ur hori Leitzaran 
ibaitik eta Ubaran errekatik  
lortzen zuten. Ur horretaz ba-
liatzeko lizentzia baliogabetuta 
dago, eta enpresaren jarduera 
ere 2007tik etenda dago.

eskilarak olagain aldera
Ibaiaren ertzean doan paseotxoak 
herritar askoren arreta berega-
natu du. Lanak hastean, batek 
baino gehiagok uste zuen erre-
ka ondoko ibilbidea zubi azpitik 
joango zela, Olagain auzoa Kale 
Nagusiarekin lotuz. Baina lanek 
aurrera egin ahala ikusi da ez 
dela horrela izango. Ibaiertzeko 
ibilbidea zubiarekin lotzeko 
malda pikoa dago, eta oztopo 
hori gainditzeko eskilarak ipini 
dituzte. Kazetarien galderei 
erantzunez, une oro Elkartu 
elkartearekin lanean aritu di-
rela adierazi zuen Izagirrek: 
“Udala elkartearekin harrema-
netan egon da, eta teknikoek 
beraien irizpideak jarraituz egin 
dute lan”. Desgaitasun fisikoa 
duten pertsonen eskubideak 
aldarrikatuz eta defendatuz, 
gizarte irisgarriago eta inklusi-
boago baten alde egiteko sortu 
zen Elkartu.Udan herritarren 
esku egongo da eremu berria.

Erreka ondoko paseo berriaren amaiera aldera eskilarak eraiki dituzte. aiurri

Izagirre zinegotzia eta Aiz URA agentziako zuzendaria, teknikoez lagunduta. aiurri

Saneamendu lanak 
amaituta, noiz irekiko zain
saneamendu lanak egin dituzte Olagain aldean, eta laster paper fabrikako presa 
eraisteari ekingo diote. Lan horiekin batera, ibaiaren ertzeko paseo berria laster 
herritarren eskura egongo dela iragarri dute Andoaingo Udalak eta UrA agentziak

Carrera Garbiguneko bulegoan. aiurri

guztiak kontuan edukita, 2020an 
2.800.000 kilotik gora hondakin 
jaso ziren. Bada zerbait!
bildutako guztitik, gero zenbat bir-
ziklatzen den jakin al liteke?
2020an, erabiltzaileek egindako 
hondakinen sailkapenean, %79,9 
zabortegitik desbideratzea lortu 
zen. Hondakin batzuk birzikla-
pen altua dute; egurra, txatarra, 
inausketa, beira, kartoia, elek-
tratresnak…, horiek %100a. 
Baina beste batzuekin ezin dugu 
gauza berbera esan. Plastikoen 
kasuan, adibidez, egin dira saia-
kerak, baina oraindik ez dago 
birziklapena modu eraginkorrean 
egingo duen benetako industria-
rik.
zerbitzu hobetze aldera, zer go-
mendatuko zenieke erabiltzaileei?
Pare bat eskaera, bai. Lehenbi-
zikoa, kalean jarritako edukion-
tzien bitartez jasotzen diren 
hondakinak solik, Garbigunera 
ekartzea. Eta bigarrena, honda-
kinak, ahal dela, sailkatuta 
ekartzea, lanak errazteko. He-
mengo ordutegia gogoratu nahi-
ko nuke, jende asko nahastu 
egiten baita. Goizean, 09:00etatik 
12:30era, eta arratsaldean, 
16:00etatik 19:00etara. Larunba-
tetan, 09:00etatik 13:30era. Az-
kenik, esan, aldizkari honek 
eskaintzen didan aukera pro-
bestuz, urte hauetan, norbaitek 
nik esan edo egindako zerbaite-
kin minduta sentitu bada, barka 
nazala.

"ESanGo nuKE 
EmaKumEzKoEK 
GizonEzKoEK Baino 
SEntSiBiLitatE 
handiaGoa dutELa"
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euskaLtzaLeen toPaGunea
Kezka handiz jaso dugu Euskal-
tzaleen Topagunean Frantziako 
Konstituzio Kontseiluak mur-
giltze ereduaren kontra eta hiz-
kuntza gutxituetako berezko 
zeinu diakritikoak erabiltzea 
debekatuz onartutako ebazpena.

Kezkatzekoa da Ipar Euskal 
Herriko mugimendu euskaltza-
leak ereindakoa deusezteko du-
ten borondatea nabarmena de-
lako. Hizkuntzaren eta hiztun 
komunitatearen garapenerako 
oinarrizkoa den euskarazko 
murgiltze eredua zalantzan jar-
tzea, hizkuntza komunitatea 
bera desagerrarazteko nahiaren 
adierazle da.

Hego eta Ipar Euskal Herrian 
botere judizialetik motibazio 
politiko argiekin egindako ebaz-
penak jaso izan ditugu azken 
asteetan. Oldarraldi berri honen 
aurrean, batera erantzuteko 

Euskalgintzaren Kontseiluak 
egindako deiarekin bat egiten 
du Euskaltzaleen Topaguneak.  
Horregatik, deia egin nahi die-
gu euskaltzale, gizarte eragile 
eta erakundeei: gizarte osoak 
euskararen normalizaziorako 
bidean eman dituen urratsen 
kontra hartzen ari diren era-
baki politiko eta judizialen 
aurrean, euskararen aldeko 
jarrera praktiko eta konpromi-
soari inoiz baino irmoago eutsi 
diezaiegun.

kontseiLua
Kontseiluak onartezintzat jotzen 
du Konstituzio Kontseiluaren 
erabakia. Frantziako Asanblean 
elebakartasunaren diskurtso 
zaharraren aurrean inoiz baino 
diputatu gehiago agertu direnean 
eman nahi izan dute kolpea. 
Gainera, Kontseilu Konstituzio-
nalaren erabakia izan arren, 

Kontseiluak berretsi nahi du 
Gobernuko zenbait ordezkarik 
erabaki hori atera zedin sutsu-
ki egin dutela lan.

Horri lotu behar zaio, gainera, 
legearen eztabaida saihesteko 
Macron presidenteak igande 
batez legea promulgatu eta egun-
kari ofizialean agerrarazi izana. 
Paul Bilbao Kontseiluko idaz-
kari nagusiaren hitzetan, "argi 
geratu da, Frantziako hizkuntza-
jakobinismoa mugi dezaketen 
ekimenak geratzeko edozer egi-
teko prest daudela, bai eta gehien-
go oso bati eztabaidarako auke-
ra ukatzeko ere".

Kontseiluak txalotu nahi du 
eragileek eta instituzioek era-
kutsitako batasuna. EAEko Jus-
tizia Auzitegi Nagusian esan 
bezala, inoiz baino garrantzi-
tsuagoa da eragileak eta insti-
tuzioak batera joatea eta bata-
sunetik eragitea.

Aurreko agintaldian Andoain 
APP-a martxan jarri genuen. 
Gobernantza eredu parte-har-
tzaile baterako tresna bat gehia-
go izateko helburuarekin. Herri-
tarren aldetik harrera ona izan 
zuen eta laister hasi ziren jaki-
narazpenak egiten. Alkatetzatik 
jarraipen zorrotza egiten zitzaien. 
Eskaera aztertu, eta egingarria 
bazen, zegokion departamentua-
rekin lantzen zen. Intzidentzia 
itxi arteko jarraipena egiten 
zitzaion eta herritarrei uneoro 
informazioa ematen zitzaien.

2019ko ekainean eman zen go-
bernu aldaketarekin dena alda-
tu da. Intzidentziak erantzuten 
ez zirela lehen egunetik eman 
den kexa bat izan da. Egun ba-
dirudi erantzuten direla, baina 
“dagokion departamentura bi-
deratu da” erantzun generiko 
bat ematen da kasu gehienetan. 
Herritarrek ez dakite noiz egin-

go den, edo ez bada egiten ez 
dute zergaitiaren berri izaten.

Honek eragina izan du sines-
garritasunean eta nola ez, era-
bilpenean. Maiatzean 13 intzi-
dentzia bidali dira soilik. Inoiz-
ko daturik txarrena. Urruti 
daude eguneko bataz beste 5-6 
intzidentzia igortzen ziren hila-
beteak. Udal Gobernu honen 
kudeaketa kaxkarraren ondorioz, 
APP-a karga batean bilakatu da, 
eta ondorioz gastu batean. Ez 
zen jaio horrela kudeatzeko, eta 
etorkizunean zer erabilpen eman 
nahi dioten erabaki behar dute, 
betiko hiltzen utzi aurretik.

Frantziako Kontseiluaren erabakia Andoain APP

HAINBAT EUskAL HErrIA EH BILDU AnDOAIn

bALOrAzIOAk pOstOntzIA

"maiatzEan 13 
intzidEntzia BidaLi 
dira, SoiLiK. LEhEn, 
BoSpaSEi jaSotzEn 
zirEn EGunEKo"
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Erredakzioa AnDOAIn
Lehendakaritzatik neurri arin-
garriak iritsi dira, gizartean 
txertaketa prozesua geroz eta 
gehiago zabaltzen ari den bitar-
tean. Asteazkenean sartu ziren 
indarrean LABIn adostutako 
neurriak, eta horien bitartez 
gizarte eta kirol bizitzari lotu-
tako hainbat neurri arindu egin-
go dira. Era berean, pandemia-
ren egoera oso kontutan hartu 
beharko litzateke. Gipuzkoan 
positibotasuna %11 igo baita, 
astebeteko epean. Igoeraren 
zantzuak Euskadi osoan antze-
maten dira. Urko Vallejo an-
doaindarra, datuetatik abiatuta, 
lan zehatza eta etengabea egiten 
ari da C-19 Analisia Facebook-
eko orrialdean. Azken egunetan 
Oarsoaldean eta Buruntzaldean 
egoera nabarmen okertu da. 
Aldiz, hobekuntza narbarmena 
izan da Debabarrenan. Gurera 
etorrita, aurreko asteburuan 
kasu positibo ugari izan zen, 
eta horrek intzidetzia-tasan era-
gina du. Astelehenean, datuak 
eskuetan, Andoaingo 14 egune-
ko intzidentzia-metatua 166,80koa 
zen. Eta, aldiz, 7 eguneko intzi-
dentzia-tasa metatua 226,85koa.

Atzerago eginez gero, bi datu 
horiek hobeak ziren aurreko 
astean. Beraz, birusa bertan 
dago eta prebentzio neurriak 
ondo betetzea funtsezkoa izango 
da.

Iñigo Urkullu Lehendakaria eta Gotzone Sagardui Osasun Sailburua, astearteko LABIren bileran. irekia

Gauerdira bitarte luzatu 
dute gizarte bizitza
Egoera hobetuz doala eta, aire zabaleko jarduera gutxi batzuk gauerdira arte 
luzatzeko erabakia hartu du LAbIk. beste neurri aringarri gehiago ezartzeko aukera 
izango da, baldin eta egoera epidemiologikoa hobetzen bada

eusko JaurLaritza 
2021.05.31
"Dekretu berriak bost aldaketa 
jasotzen ditu indarrean dagoen 
Dekretuan jasotako neurriei 
dagokienez:
• aire zabaleko kirol-jarduera 

pertsona-kopurua mugatu 
gabe egin ahal izango da.

• establezimenduak ixteko eta 
jarduerak eteteko ordutegia 
gaueko 24:00-ak arte luzatzen 
dira.

• Garraio publikoaren irteteera 
ordutegia gaueko 24:00-ak 
arte luzatu daiteke. 

• aisialdiko taldeak  
gehienez 10 lagunekoak 
izango dira, betiere 
egonkorrak direla bermatzen 
bada.

• aire libreko erakusketa eta 
gune turistikoetako bisitetan 

taldeak 10 lagun artekoak izan 
litezke.
irizpide horien jarraipena eta 

ebaluazioa etengabea izango da, 
eta hogei eguneko epean 
berrikusiko da, aldez aurretik 
edozein berregokitze egitea 
beharrezkoa ez bada".

neurriak arintzea 
atzeratzea
"LaBiren aholku Batzordeak 
zuhurtziatzat jo du, halaber, 
honako neurri hauen aplikazioa 
atzeratzea, harik eta osasun 
zerbitzuen okupazio neurria eta 
Ziuen ohe erabilpena bigarren 
agertokira jaitsi arte edo 
intzidentzia Tasa 150 kasuen 
azpitik kokatu arte.

Bilakaera horrek 
baldintzatutako neurriak hauek 
dira:

• Jarduerak eteteko eta 
establezimenduak ixteko 
ordutegiak gaueko 01:00etara 
luzatzea.

• Merkataritzan, azoketan, 
azoka txikietan, kanpoko 
kultura-ekitaldietan eta 
kultu-aretoetan edukiera 
handitzea.

• ekitaldietarako gehieneko 
edukiera handitzea:  
600 barnealdean eta  
800 kanpoan.

• Ostalaritzan mahai bakoitzeko 
sei pertsona egotea.

• Txokoak eta elkarte 
gastronomikoak irekitzea, 
ordutegia, edukiera eta 
distantzia mugekin.

• Barruko esparruetan  
kirol-jarduera ahalbidetzea, 
gehienez 10 pertsonako 
taldeetan.

• kirol-ekitaldietan publikoa 
baimentzea. Beti % 60ko 
edukierarekin, eta gehienez 
800 pertsonako edukierarekin 
barnealdean edo 1.200 
pertsonako edukierarekin 
kanpoan.

• Bisita gidatuen, naturako 
turismoaren, aisialdi-zentro 
turistikoen eta abarren 
kanpoko jarduerak antolatzeko 
pertsona-taldeak handitzeko 
aukera ematea.

• edukiera % 60ra handitzea 
igerilekuen, lorategien, 
hoteletako terrazen eta 
kanpinen kanpoaldean".

eusko Jaurlaritzaren ebazpen berriak jasotakoa

Gerorako utzi Dute 
tXokoak eta eLkarte 
Gastronomikoak 
irekitzea

andoain 
• maiatzak 26-ekainak 1:

16 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 180,14.

• maiatzak 19-25:
11 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 93,41.

• maiatzak 12-18:
3 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 120,10.

• maiatzak 5-11:
15 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 246,86.

• apirilak 28-maiatzak 4:
22 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 326,93.

• apirilak 21-27:
27 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 433,68.

• apirilak 14-20:
38 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 447,02.

• apirilak 07-13:
29 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 373,63.

• martxoak 31-apirilak 06:
30 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 340,27.

• martxoak 24-30:
21 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 233,52.

urniEta 
• maiatzak 26-ekainak 1:

2 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 128,85.

• maiatzak 19-25:
6 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 225,48.

• maiatzak 12-18:
8 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 241,58.

• maiatzak 5-11:
7 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 225,48.

• apirilak 28-maiatzak 4:
7 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 402,64.

• apirilak 21-27:
18 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 595,91.

• apirilak 14-20:
19 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 660,33.

• apirilak 07-13:
22 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 402,64.

• martxoak 31-apirilak 06:
3 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 96,63.

• martxoak 24-30:
3 kasu positibo.
intzidentzia tasa: 128,85.

astez asteko 
intzidentzia
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alba Cabrera jauregi UrnIEtA
Azaletik sakonera, sakonetik 
azalera salto egitea du gustuko 
Maddi Goikoetxeak. Antropolo-
go zein aktore izateaz gain, ar-
teterapeuta ere bada, sorkuntza 
artistikoaren bidez, emozioekin 
bat egiteko bizipenean bidelagun. 
Sentimenduekin egiten du lan, 
artea nahiz sormena abiapuntu, 
haurtzarotik horiek izan baititu 
mundua irakurtzeko tresna na-
gusi. Arrazoimenetik eta arra-
zoimenarentzat eraikitako gizar-
tean, intuizioa zein emozioak 
ditu iparrorratz, eta esparru 
horretan sentitzen da erosoen. 
Azken emaitzari baino, sorkun-
tza-prozesuari ematen dio ga-
rrantzia. Bada, ibilbide horretan 
ipini nahi ditu aurki hainbat 
kide. Izan ere, Urnietako AEK-k, 
ekainaren 9an “Sormen labora-
tegia: poesia eta marrazkia uz-
tartzen” tailerra antolatu du, 
Zilegi Eskola proiektua medio. 
Arteterapeuta izango dute gida-
ri, orri zuri batean kabitutako 
hitz-jokoekin eta marrazkiekin 
badelako barrura begira jartzerik.
bidaia introspektiboa egiten du 
norbanakoak arteterapiaren bidez. 
zer aurkitzen du ibilbide horretan?

Denetik aurki genezake. Finean, 
zure barrenak modu sakonean 
ezagutzeko modua da arteterapia, 
eta baita munduarekin era ez-
berdinean harremantzeko tres-
na ere, ikuspuntu sentiberago 
batetik, hain justu. Zeure burua 
eta ingurukoa: maiz, uste ohi 
da barrura begira ipintzeak 
ezinbestean dakarrela ingurutik 
isolatzea, hots, burbuila batean 
sartzea eta mundutik deskonek-
tatzea. Bada, nire ustez, kontra-
koa da xedea, izan ere, etenga-
beko elkarreraginean bizi gara, 
etengabeko elikatze batean. 
Askotan mintzo gara erresonan-
tziaz, alegia, inguruan dugunak 
gugan duen eraginaz. Hitz gu-
txitan,  arteterapia da saiatzea 
mundua nahiz geure burua ira-
kurtzen modu sakonagoan edo 
sentiberagoan. 

Izenak berak ematen dio ar-
teterapiari terapia kutsua, eta 
badirudi horren helburua dela 
artea psikoterapiaren zerbitzu-
ra uztea. Batzuetan, aurreiritziak 
sor ditzake horrek, zeren jendeak 
terapia ulertzeko definizio jaki-
na baitu buruan; are gehiago, 
terapiara joatea bera ere estig-
matizatuta dago. Ni ez naiz psi-
kologoa, arteterapian jardun 
naizenez gero, hamaika prozesu 
psikologiko eta emozional landu 
ditut, eta gustatuko litzaidake 
jendeak “terapia” hitza zentzu 
zabalean ulertzea, autoezagu-
tzarako bidetzat hartzea.
bidaia pertsonala al da?
Bidaia horrek daukan ezaugarri 
behienena da ez duela zertan oso 
arrazionala izan, edota arrazio-
naltasuna ez dela protagonista. 
Aitzitik, horrela funtzionatzen 
dugu gizartean, arrazionaltasu-
na oinarri bizi gara, eta hortik 
abiatuta harremantzen gara in-
guruarekin. Ildo beretik, gizarte 
ereduak ez digu uzten geure 

buruarekin behar bezala harre-
mantzen. Hala, arteak horixe 
ematen digu, zeren lengoaia abs-
traktua baita; esperimentatzen 
eta komunikatzen uzten digu. 

Hasiera batean, jende asko-
rentzat deserosoa da bidaia: 
batez ere, artearekin harreman 
zuzena ez duten pertsonentzat 
eta nortasun zurruna duten ki-
deentzat. Zaila egiten zaie gai 
jakinen gainean eraikitako ideiak 
alboratzea eta beste hainbat 
ezagutzea. Barregarri gelditzea-
ri dio beldur jende askok, epaia-
ri. Artea bera ere epaitu egin 
ohi da, izan ere, diziplina hori 
irizpide trinko batekin gizarte-
ratu da, zer dagoen ondo eta zer 
gaizki zehazten digun irizpide 
batekin, hain zuzen ere. Artete-
rapiak erabat hausten du horre-
kin: helburua ez da espektatibak 
betetzea, esplorazioa baizik. 
sarri, zaila zaio jendeari artea emo-
zioekin lotzea. alabaina, zuretzat 
harreman estua dute, ezta?
Jakina. Emoziorik gabe ezinez-
koa litzaiguke artea sortzea, 
izan ere, oso emozionala da ar-
tea. Ez da kontua alderdi inte-
lektuala eta emozionala bereiz-
tea, osotasun baten parte dire-
lako biak ala biak. Nolanahi ere,  
ikuspegi arrazionala, intelek-
tuala, esparru emozionalari 
gainjartzen zaio, hots, maiz, pisu 
handiagoa hartzen du, eta hori 
ez dut batere gustuko.
emozioen kudeaketarako tresnatzat 
duzu artea. baina oso hitz potoloa 
da hori, artea egiteko hamaika bide 
baitaude. nora jotzen duzu zuk?
Antzerkitik nator, eta horixe 
izan da artean nire zaletasun 
handiena. Bestalde, idaztea ere 
betidanik izan dut gustuko; be-
raz, idazketa ere badut nahiko 
presente. Halaber, antzerki fisi-
koa dela-eta, gorputz adierazpe-
nari, mugimenduari, izugarriz-Maddi Goikoetxea Juanena. 

“Berezkoa du 
artea gizakiak”
maDDi GoikoetXea Juanena ArtEtErApEUtA EtA AntrOpOLOGOA
Marrazkigintza eta poesia ardatz, emozioa mahaigaineratzea du xede Urnietako 
AEk-k antolatutako zilegi Eskolak

• Osasun Sailak zabaldutako datuak eguerdiro, eskualdera ekarrita.
• Osasun Alarma egoerari eta pandemiari lotutako albisteak.
• Atal bereziak: BIDEO-PILULAK | DATUAK EGUNEZ EGUN

w w w . a i u r r i . e u s

Koronabirusari lotutako orainkaria 
Aiurri.eus gunean.
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ko garrantzia ematen diot. Dena 
den, beste adar asko ditut nire 
intereseko. Horietan banituen 
zenbait konplexu lehen, abes-
tearekin zein dantzarekin, bes-
teak beste. Hori horrela, antzer-
ki fisikoaren bidez lortu nuen 
beste modu batean erreparatzea 
ustezko oztopo horiei, eta, on-
dorioz, egun, diziplina artistiko 
guztietan murgiltzea gustatuko 
litzaidake.
esperimentazioa lehenesten da 
arteterapian. zer ematen dio horrek 
norbanakoari?
Askatasuna. Lehen aipatu be-
zala, esperimentazioak ez du 
lekurik gure gizartean; epairik 
gabeko jolasa da, jakin-minaren 
bideari eusteko aukera. Hori da 
niretzat mundua ezagutzeko 
modu naturalena, horixe egiten 
dute umeek, adibidez. Bide zu-
rrunak erakutsi dizkigute, eta 
epaitu egiten da bertatik atera-
tzen den gauza oro. Dena dela, 
horiek ez dira bide bakarrak. 
sormenari dagokionez, jende askok 
egiten du topo ustezko talentu eza-
ren harresiarekin.
Ez dakigu esperimentatzen, ma-
kina bat oztopo ditugu. Marraz-
ten ari bagara, adibidez, askotan 

proposatzen diet zirriborro bat 
egiteko: ez zaio inori axola nola 
egiten duzun marrazki hori, ez 
dago hori irudikatzeko modu 
jakin bat. Garrantzitsuena ez 
da zein marrazki egiten duzun, 
baizik eta marrazki hori egiteak 
nola sentiarazten zaituen zu. 
zein leku du arteak gurean?
Egun, Euskal Herriko Antzer-
kizale Elkartearekin nago lanean,  
antzerki-eskolen gaineko iker-
keta batean. Honako hau izan 
da ondorio nagusia: arteak (iker-
kuntza horretan, zehatz mehatz, 
antzerkiak) ez dauka prestigio 
sozialik. Horregatik, ez dago 
ezagutza handirik, eta askotan 
lotzen da haurren kontuekin 
edo aisialdiarekin. Gizakiak 
berezkoa du artea, eta, histori-
koki, tresna baliagarria izan da 
norbanakoarentzat, sentitutako 
gauza sakonenak azaleratzeko 
zein adierazteko. 
eta horrexegatik da garrantzitsua 
horrelako esparru ezezagunak he-
rritarrengana hurreratzea.  ekaina-
ren 9an izango zara urnietan, aekren 
eskutik. Laborategi kutsua duen 
tailerra izanen dela diozu.
Esperimentazioa izango dugu 
lehentasun, besteak beste. Ez dut 

tailerrari buruzko inolako es-
pektatibarik, alegia, ez daukat 
finkatuta noraino iritsi behar 
garen. Jolasetik, esplorazio horrek 
ematen digun askatasunetik, ea 
zerekin egiten dugun topo.
oro har, zer landuko dute parte-
hartzaileek laborategian?

Batik bat, marrazkia eta poesia 
izango dira oinarri. Baina beste 
hainbat gauza ere egin ditzake-
gu. Hasiera batean, arteterapia 
interdiziplinarra egitea otu zi-
tzaidan, baina jendeari ezeza-
guna denak beldur handia ema-
ten dio, eta horrexegatik zehaz-

tu ditut apur bat tailerraren 
nondik norakoak. 

Espazio seguru batean egongo 
gara, ez da inor behartuko ezer 
egitera. Ariketak proposatuko 
ditut, baina bakoitzak erabaki-
ko du noraino jo nahi duen, nik 
ez dut inor agerian utzi nahi. 
Uneren batean, baten batek ez 
badu zerbait egin nahi errespe-
tatuko da, jakina. Jendea zaur-
garri sentitzen da ariketetan, 
eta guk horixe bilatzen dugu, 
zaurgarritasun horretatik abia-
tutako lotura sakona.  Espazio 
segurua da, parte-hartzailea aske 
sentituko da nahi duena egiteko, 
nahi duenarekin eta nahi due-
neraino. Tailerrean gertatzen 
dena, noski, tailerrean gelditu-
ko da.
zergatik uste duzu dela garrantzi-
tsua arteterapia?

Nork bere burua ezagutzea 
ezinbestekotzat dudalako. Gi-
zarteko joerak kontuan hartuta, 
jende gutxik egiten du bat bere 
barrenekin, eta, beraz, baliaga-
rria da modu sentiberago batean 
harremantzeko. Izan ere, emo-
zioek ez dute espaziorik gurean 
eta, hain zuzen ere, arteterapiak 
horiei egiten die aitortza.

Poesia eta marrazkia uztartuko dira AEKren Zilegi Eskolan. 
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Xabier Lasa AnDOAIn
Sega gazte elkarteak antolatu 
zuen ekitaldia, Udalaren lagun-
tzarekin. Bertsozale ugari ger-
turatu zen elizara bertsolariak 
zuzenean entzuteko irrikaz; 
jakinmina, bereziki, Illarregi 
leitzarrarekin eta Akizu urre-
txuarrarekin jarrita zeukaten, 
Andoainen sekula abestu gabeak 
baitziren. Ion Beloki gai-jartzai-
learen agindutara, hainbat egoe-
ra jorratu behar izan zuen lau-
koteak, gogoeta zein umore 
puntu politak plazaratuz: pan-
demia garaian egindako ekintza 
gogaikarrien errepasoa, base-
rritarraren eta kaletarraren 
arteko liskarra, aitona eta amo-
na eztabaidan bilobak zaindu 
ala ez erabaki ezinik, bikotea 
topatzeko Tinder aplikazioarekin 

gora beherak, zer modutara 
ezkondu adostu ezinean dabilen 
bikotea, euskararen aurkako 
erasoak Frantziako estatuan... 

Grazia handiko bertso ale uga-
ri kantatu zituzten, eta horien 
artetik, beharbada Illarregi bes-
te hiruri erantzuten aritu zene-

ko saioak eragin zituen barrerik 
handienak entzuleen artean. 
Hara Belokik ipini zuen gaia: 
“Joanes, zuk Tinder aplikazioa 

jaitsi duzu, bikote bila baitza-
biltza. Atzeko hiru horiek zure 
bikote gaiak dira; beren burua-
ren propaganda egin beharko 
dute. Zuk entzun zer dioten, eta 
erantzuna eman".
maialen akizu:
Tinderrarekin aspaldi hontan
a ze nolako jarduna.
Ene, leitzar bat, uy! Interesante,
eta bihotzak pun-puna.
Nahiz e banator fina
gertuan bertso grina,
ta aitu zazu, kuttuna:
hemen daukazu ezkonberri bat
gainera terreno duna (bis).
Joanes illarregi:
Aplikazio hori jeitsita
hasi nun nire jarduna.
Azken egunetan bertan sartuta
pasatu ohi dot eguna.
Berak eman bihotza,
nik pereza ta lotsa.
Ez dot nahi neska laguna.
Enuke nahi bat ligatu aurretik
ezkontzan pentsatzen duna (bis).
maddalen arzallus:
Ene ze harri jarri ixkiñan,
ze txirrin jarri atarian. 
Terreno batek zenbat problema
obrak hasteko garaian.
Nik badaukat kotxea,
bi pisuko etxea,
juxtu-juxtuan nago playan.
Leitza zuloan baino hobeto
ez ote zaude Hendaian? (bis).
Joanes illarregi:
Orain Maddalen aterea zait
bigarrena nere listan.
Baina gehiegi ez zait gustatu
zein deia etorri zaitan.
Ni gustura naiz playan,
bai, baina ez Hendaian
segituta zure bistan.
Lehen muxua eman orduko
irtengo naiz telebistan (bis).
unai mendizabal:
Lasai, nerekin ez dezu izango
kamara tzar baten mira.
Unai-ekis-seis anonimoa
ta gizona naiz, begira.
Bik aurpegin bizarra,
Gozua zein lakarra,
lija parea, hori da.
Seguru nago, lehen igurtzitik
txispak aterako dira (bis).
Joanes illarregi:
Gure bizarrak elkartu eta
egon gaitezke galako.
Aukera ona izan zaitezke
gau bero on baterako.
Dauke Audi gorrie,
bertsotan etorrie.
Bizar polit da halako.
Zuri baietza emanen dizut
azken aukera zalako (bis).

Bertso pasarte hau eta gehia-
go Aiurri.eus gunean ikusgai.

Beloki, Illarregi, Akizu, Arzallus eta Mendizabal Goiburu auzoko San Esteban ermitan. aiurri

Goiburu 
bertsotan
Joanes Illarregi, Maialen Akizu, Maddalen Arzallus eta Unai Mendizabalek bertsoen 
maitaleek gozatzeko moduko saioa osatu zuten san Esteban ermitan, igande 
eguerdian. bideo-sorta zabala ikusgai dago Aiurri.eus webgunean

w w w . a i u r r i . e u s

Goiburuko 
bertso saioa 
Aiurri.eus 
gunean ikusgai.
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Erredakzioa UrnIEtA
Eresti Oiarbide gai jartzailearen 
esanetara jarri zuen seikotea, 
bertsotan. Epaimahaikide gisa, 
berriz, Leire Beloki, Zigor Leun-
da eta Amaia Otxotorena aritu 
ziren. Poliki aritu ziren sei gaz-
teak, eta orohar, egoki eutsi 
zieten bertsolaritzaren ofizioak 
dauzkan berezko zailtasunei: 
hala nola, buru-azkartasuna, 
arrazoi zorrotzak botatzeko tre-
bezia, errimetarako egokitasuna... 

Bertsolaritzaren transmisioak 
osasuntsu segitzen duela islatu 
zen Urnietan, eta atal horretan, 
azpimarratzeko datua ere bada 
Aitor Mendiluzeren semea, Jon, 
kantuan aritu zela. Aitak plaza-
rako daukan patxada eta berez-
kotasunetik asko erakutsi zuen 
semeak. Lau lan puntuagarri 

egin behar izan zituzten: zortzi-
ko txikian bertsoa osatzea, lau 
oinak emanda; zortziko handiko 
lanak, ofizioka, bina bertso; zor-
tziko handiko lanak, ofizioka, 
bina bertso; eta, bakarka, aurre-
na puntuari erantzunez, eta on-
doren gaia emanda bertsoa osa-
tzea.

Lau oinak emanda, bertsoa 
osatzeko ariketan, hona Mendi-
luzek kantatu zuena. 

Oinak: musika, jarrita, kritika, 
hasita.
Gazte gehienen eran 
maite dek musika,
ta edukitzen det logelan
nik sarri jarrita.
Altuegi dagola 
aitaren kritika,
ta horregatik nago
nazkatzen hasita.

Zortziko handiko ariketan, 
hona, segidan, bi bertsoaldi. 
Joar Garate, ekain tolaretxipi
Gaia: “zuen gurasoek arropa 
denda daukate, eta jubilatzera 
doaz. Zuei proposatu dizute den-
darekin jarraitzeko. Joar ados 
zaude. Ekainek ez du nahi”.
Joar Garate:
Hirurogei ta bost urte eta 
jubilatzear ba, jada.
Ta gure denda maite horrekin
zer egin behar da, hara.
Eta gure Ekain, izanez bere
oinordekotzakok gara,
denda horrekin segitzea, ba,
gauza oso polita da.
ekain tolaretxipi:
Gai honek ni re orain utzi nau,
bada, nahikoa erreta.
Eguneroko nire agenda
eduki ohi det beteta,

gainera ez det inportantea
dana ikasteko beta.
Alkandora ta kamixeta re
bereizten ez dakit eta.
Joar Garate:
Zu lasai egon horregatikan,
azkar moldatuko zera.
Baina jadanik baietz esanda
segi dezagun aurrera.
Ze gurasoek eman digute
ja lanerako aukera.
Adin honekin lan egitea
beti ondo etortzen da.
ekain tolaretxipi:
Zure teilatun utziko det nik
une honetan baloia.
Pasareletan ea noizbaiten
jo beharko dezun goia
Ta espero det ez ematea
oraintxe zuri bajoia.
Erretiratu ingo naiz eta
to zuretzako marroia.
naia arrizabalaga, Jon mendiluze
Gaia: "Zuek herriko gazte taldean 
hartzen duzue parte. Udalak dio 
aurten ere ez direla festak os-
patuko, eta beraz ez duela eki-
taldirik antolatuko. Zuk, Naia, 
uste duzu gazteek antolatu behar 
zenuketela herritarentzat. Jonek 
uste du hobe dela ezer ez egitea”.
naia arrizabalaga:
Duela hiru urtetik martxan
dago gazte asanblada
gazteak hemen gustora dabiltz
beti hona eta hara.
Festarik ez da ordea, nazkau
samar gaude denok jada.
Zer egiteko badago eta
hortarako behar gara.

Jon mendiluze:
Udalak in du aurtengo hontan
festa egiteaz paso.
Zu jarri nahian zabiltza hemen
zenbait zirko eta pailazo.
Ideia ona irudituko
zaizu nerea, akaso:
onurak dauzka oso gutxi ta
badauzka mila arazo (bis)
naia arrizabalaga:
Bai badakit Jon, berez ez degu
antolatzeko erraza
Ta udala ez degu izan
horretarako kapaza.
Bi pailazoek baietz bat eman
gazte guztiei arnasa.
Ta ezin degu beti besteen
zain denbora luze pasa (bis)
Jon mendiluze:
Nere ideiekin zimurtu dira
asanbladan hainbat mutur.
Baina lasaitu, enabil gaizto.
Lasaitu, enabil makur.
Utzi ditzagun heldu guztiak
behingoagatik zurt ta lur.
Ta izan gaitezen herri honetan
txukuntasunaren ikur (bis)

Aizpurua, Garate, Tolaretxipi, Arrizabalaga, Isusi eta Mendiluze bertsolariak, Oiarbide eta Jauregi gai-jartzaileekin, Sarobe arte eszenikoen gunean. aiurri

Ekain tolaretxipik, Jon Mendiluzek, nerea Isusik, Joar Garatek, Amets Aizpuruak eta 
naia Arrizabalagak jokatu zuten Gipuzkoako Eskolarteko bertsolari txapelketako 
finala, sarobe antzokian

Ekain Tolaretxipi. aiurri

Jon Mendiluze. aiurriEskolarteko 
bertso finala
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finaLEan, 
BErtSoLari GaztEEK 
EGoKi EutSi ziotEn 
ofizioaK dauzKan 
BErEzKo zaiLtaSunEi



mikel arberas AnDOAIn
Iñigo Orozko Andoaingo Leiza-
ran ikastetxeko irakasle izatetik, 
bigarren mailako futbolari pro-
fesionala bilakatzera iritsi da, 
27 urterekin. Amorebieta futbol 
taldeko jokalaria da eta, aurten, 
igoera preziatua eskuratu du. 
Gauzak horrela, egunerokota-
suna goitik behera aldatu zaio. 
Egun hauetan, sinistu ezinik 
dabil zer lortu duen, eta ez da 
gutxiagorako; izan ere, futbol 
talde handien aurka jokatzeko 
aukera edukiko du eta alderdi 
ekonomikoan bultzada handia 
jasoko du. Hala ere, taldean 
egingo diren aldaketen berririk 
ez du eta ziurgabetasuna handia 
da, oraindik. 
olatuaren aparrean zaudete, zein 
da zure sentsatzioa? 
Apur bat zaila da azaltzea orain-
txe bertan daukadan sentsazioa. 
Nola esango nizuke... Lortu du-
guna izugarria da eta, nire ustez, 
ez zuen inork espero. Bagenekien 
hirugarren postua lortuz gero, 
talde onen aurka jokatu behar-
ko genuela lehen eta bigarren 
fasean. Gainera, Badajozen aur-
ka jokatzea egokitu zitzaigun. 
Oso zaila zen hori guztia irabaz-
tea. Egia da ere ilusio handia 
genuela, taldean sinesten genuen. 
Geure jokoa eginez gero, auke-
rak sor zitezkeela pentsatzen 
genuen. 

Orain nola sentitzen naizen? 
Egia esan, ez dakit. Galduta. 
Ezjakintasun handia dago igoe-
raren gainean; ez dakigu gauzak 
nola egingo diren, zein bilakae-
ra edukiko duen edota zer jazo-
ko den klubarekin. Izugarri 
gozatzen ari gara, baina, era 
berean, ez dakigu zer jazoko 
den. Oso arraroa da. Egoera 
geure kontrolpetik ihes egingo 
balu bezala gaude.
badajoz taldearen aurka garaipena 
eskuratu zenuten. aurrekontu han-
dienetakoa zuten, zeuena, berriz, 
txikienetakoa... 
Extremadurako udalerririk han-
diena da Badajoz, 150.000 biz-
tanle ditu, gutxi gorabehera. 
Bestalde, Zornotza herri txiki 
bat da, 20.000 herritarretara 
iristen ez dena. Ezberdintasunak 
ikusteko, alderatzea besterik ez 
dago. Badajoz bezalako hiri han-
diek laguntza ekonomiko izuga-
rria izan ohi dute.
zure gola ezinbestekoa izan zen 
igoerarako lehian...
Aipatu duzun bezala, olatuaren 
aparrean gaude. Betidanik joka-
tu izan dut futbolean, baina Oho-

rezko mailan edota 3. mailan; 
baina bapatean Amorebieta bi-
garren B mailara igo zen eta 
erronka horri eutsi nion. Erron-
ka hartatik bigarren mailara 
jauzi egin dugu, eta zer nolako 
jauzia. Ez nuen inoiz imajinatu-
ko hau guztia. Agian, 28 urtere-
kin profesionala izateko eta 
futboletik bizitzeko aukera edu-
kiko dut. Pribilegiatua naiz, 
zoratzekoa da hau guztia. Ez 
dakit zer esan. 
"el Chiringuito" telebista-programan 
ere agertu zara.
Amatxo maitea. Lotsa izugarria 
pasa nuen kamerak Leizaran 
institutora gerturatu zirenean. 
Gainera, nire lankide batzuek 
Amorebietaren lorpenaz ez ze-
kiten deus, beraz, bapatean jen-
de asko hasi zen igoeraren berri 
edukitzen. Eta, "El Chiringui-
to"ren programarena pasada bat 
izan zen, jakinda, Espainian 
gehien ikusten den kirol pro-
grama dela. Zabalkunde izugarria 
eduki du. 
talde handi askoren aurka joka-
tzeko aukera edukiko duzue dato-
rren urtean; besteak beste, eibar, 
realeko bigarren taldea edota rayo 
Vallecano...
Ipuruan eta Anoetan jokatuko 
dugu talde handien aurka. Va-
llecasen ere jokatuko dugu Rayo 
handiaren aurka, hori bai dela 
partida. Oso norgehiagoka po-
litak edukiko ditugu. Gainera, 
Espainiako zoko guztiak ezagu-
tuko ditugu, leku batetik beste-
ra mugituko baikara. 
Futbolaria izateaz gain, Leizaran 
insitutuko irakaslea ere bazara. 
orain arte, nola uztartu dituzu bi 
lanak?
Amorebietak uzten digun auke-
retako bat da, eta horregatik 
oso eskertuta gaude. Zera esan 
nahi dut: ordutegiak moldatze-
ko aukera eman digute, izan 
ere, taldekide askok beste lan 
batzuk dituzte, esaterako, ira-
kasleak, informatikariak edota 
familiako dendetako langileak 
dira. Taldeak bi arloen arteko 
oreka mantentzeko aukera uztea, 
benetan eskertzekoa da. 2.B mai-
lan soldatak ez dira izugarriak, 
eta lan batekin uztartzean, behin-
tzat, hilabete bukaerarako diru-
sarrera interesgarria lortzen 
dugu. 
babesa jaso duzu ikasleengandik 
eta irakasleengandik?
Futbolzaleak diren ikasleak 
jakinaren gainean zeuden eta 
asko animatzen ninduten; as-
telehenetan, sarritan galdetzen Iñigo Orozko futbol jokalaria. aiurri

"pribilegiatua 
naiz, zoratzekoa 
da hau guztia. Ez 
dakit zer esan"
iñiGo orozko AMOrEbIEtA FUtbOL tALDEkO JOkALArIA
Andoaingo Leizaran institutuan irakasle eta futbolaria Amorebietan. Donostiarrari 
bizitza goitik behera aldatu zaio; 2. mailara jauzi egin eta gero
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koronabirusa Gurean     11

zidaten partidei buruz. Lanki-
deei dagokionez, irakasle askok 
ez zekiten taldearen egoeraz, 
baina, El Chiringuiton eta he-
dabideetan agertu ostean, guz-
tiak jakinaren gainean jarri 
ziren. Oro har, oso ondo por-
tatu dira irakasleak, zuzenda-
ritza eta eskola. Egoera askotan 
erraztasunak eman dizkidate. 
Esaterako, kanpora joan behar 
nuenean edota entrenamenduak 
nituenean.

bigarren mailarako jauzia eginda, 
bi lanen artean aukeraketa egin 
beharko duzu, ezta?
Amorebietan jarraituz gero, 
aukeratu egin beharko dut, bai 
ala bai. Maila horretan ezin da 
bi gauzetan ibili. Zirt edo zart 
egin behar da, bata edo bestea 
aukeratu. Mementoa iristean, 
dudarik gabe, futbola aukera-
tuko dut. Parentesi txiki bat, 
behintzat, onuragarria izango 
da niretzat.

bigarren mailan jokatuz gero, eko-
nomikoki lasaiago egongo zara 
seguruenik, ezta?
Jakina. Soldata oso altuaz hitz 
egiten ari gara. Sekulakoa. Fut-
bolaren burbuia da. Kirol honek 
ez du ulertzen arlo ekonomikoaz, 
gizartetik at dago. Datu bat 
ematearren, bigarren mailako 
gutxieneko soldata 77.000 euro-
koa da urteko. Orain arte edu-
ki dudanarekin alderatuta, diru 
kantitate oso handia da. Gu-

txienekoaz ari gara, pentsa 
zenbateraino handitu daitekeen. 
zein aldaketa egingo diren taldean 
adierazi al dute?
Lehendakariarentzat eta kirol 
zuzendariarentzat ere izugarriz-
ko jauzia da igoera. Pertsona 
hauek gustuko dutelako daude 
postu horietan, musutruk egiten 
dute lan. Orain, bapatean, mila 
gauza kudeatzen eta egiten ika-
si beharko dute. Lan karga eta 
presio izugarria dute. Gainera, 

ezjakintasuna handia da gauza 
askoren gainean eta, oraindik, 
ez dira geurekin kontaktuan 
jarri. Baina pentsatzen dut lais-
ter esango digutela zerbait, izan 
ere aurre-denboraldirako ez da 
asko falta. Klubarentzat bizitza 
berri bat hasiko dela esan ge-
nezake. 

Egoera kudeatzeko lanean 
ariko direla pentsatzen dut eta 
jokalariok deiaren zain geratu-
ko gara, ea zer esaten diguten.

Orozko taldekideekin igoera ospatzen. aMOreBieTa Orozko taldekideekin eta lagunekin Badajozen lorturiko igoera ospatzen. aMOreBieTa
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anDOainGO

Gipuzkoako txapeldunak
 TxIRRIndULARITZA  kadeteak Gipuzkoako txapeldunak bilakatu dira 
erlojuaren aurkako modalitatean. egindako denboraldi onaren emaitzak jaso 
ditu andoaingo Txirrindulari eskolak. Hala ere, lanean jarraitu beharko dute 
datozen lasterketetan lehenengo postuetan sailkatzen jarraitzeko. 

euskaLDuna

Izen-ematea futbol eskolan
 FUTBOLA  euskaldunak futbol eskolan izena emateko deialdia zabaldu du 
ekainak 20ra bitarte. 2010-2013 urte arteko neska-mutilei zuzenduta dago. 
koronabirusak sortutako egoera medio, izen-ematea euskaldunako 
webgunearen bitartez egin beharko da. edozein zalantza edukiz gero, idatz 
ezazue mezua euskalduna1923@gmail.com helbidera.

Javi Menta 
maila onean
 ATLETISMOA  andoaindarrak 
Valladoliden egin zuen lasterketa, 10 
kilometroko Villa de simancas 
lasterketan. Zumeatarrako 
korrikalariak 33:47ko markarekin 
lehen seniorraren garaikurra eskuratu 
zuen. ez hori bakarrik, lehen bost 
lasterkarien artean sailkatu zen. esan 
beharra dago, azken hilabeteetan 
sasoi ezin hobean dagoela eta maila 
handia erakusten ari dela. 

ZuMeaTarra

Hainbat izen propio utzi dizki-
gu bukatu berri den itzuliak, 
batzuk onean, eta besteak txa-
rrean. Irakurle, zure baimena-
rekin, behetik gora hasiko naiz.
0 Giroko rCS talde antolatzailea eta 

mauro Vegni ugazaba. Txapuza 
handi samarra egin baitzuten 
Giroko etapa erabakigarrie-
nean, Cortina d’Ampezzo he-
rrian bukatu zena. Abenduan 
irrikan egoten gara Giro zaleak, 
ibilbidea jakin zain, eta igoko 
dituzten mendatetzarrak go-
goan, puztu egiten gara, baina 
urrutiko intxaurrak hamalau, 
hurbildu eta lau… etapa gogo-
rrena erabat kamustu zutelako. 
Muturreko eguraldi baldintzen 
araua garbia da UCIren arau-
tegian, baina horien interpre-
tazioa askea. Tappone edo 
Dolomitetako etapa gogorrenean 
eguraldia kriminala zen, bai: 
euria, hotza, eta tenperatura 
0 eta 2 gradu artekoa Marmo-
lada eta Pordoi gainetan. Bi 
mendate horiek kentzeko nahi-
koa baldintza txar? Ez. Antze-
ko edo egoera okerragoetan 
errepideratu izan direlako 
ziklistak. Antolatzaileek plan-
to baten arriskua sumatu zuten, 
iaz Stelvio igo osteko etapan 
gertatu bezala, eta Vegni gar-
bi mintzatu zen: “Cortinara 
iritsi behar dugu, bai edo bai”, 
horretarako Passo Giau gaiz-
toko jaitsiera egin behar ba-
zuten ere. Cortinak euro asko 
jarri baitzituen helmuga iza-
teko, eta tropelak bide erdian 
planto egin izan balu, akabo, 
ez ziren Cortinara iritsiko. 
Hori, noski, ez zuen aitortu 
Vegnik. Kale RCS-k, ez zuela-
ko ibilbide alternatiborik pro-
posatu, prestatu, eta Pordoi 
eta Marmoladara hurbildu 
ziren milaka zale tonto aurpe-
giarekin geratu zirelako. RCSk 
berea defenditu zuen, akaso, 
sosak, baina prestigioa galtzen 
ari da zaleen artean. Hurrengo 
egunetan jakin zen txirrindu-
lariek ere etapa osorik ez ko-
rritzeko presioak egin zituzte-
la… Zurrumurru hauen ingu-
ruko baieztapenik ez dagoenez, 
juzkurik ez. Argituko da, kon-
tua, berandu baino lehen. 

10: Bernal eta inEoS: Bigarren itzu-
li handia 25 urterekin kolon-
biarrarentzat. Majo sufritu 
zuen iaz, bizkarreko minak 
jota, eta distira handirik gabe, 
baina eroso irabazi du Giroa. 
Bere mailan INEOS taldea, 
ikusgarri beste behin. The 
Empire beti inperio!!!

9 Caruso: Morroi jardunerako 
prest, Mikel Landarentzat, eta 
nagusiak adina edo lan hobea 
egin du, 33 urterekin. Bikain 
siziliarra! Eta galdera: morroi 
izatera bueltatuko al da, orain?

8 txirrindulari euskaldunak: Batez 
ere Jonathan Castroviejo eta 
Pello Bilbao. Odol garbiko zal-
di bikainak, sakrifiziorako prest 
beti. Castrok aldapa pikoak 
nola igotzen dituen ikustea, 
edota Carusok Pellori bere lana 
eskertzeko egin zion keinuak 
erakusten du langileen bene-
tako balioa. Mikel Nieve eta 
Gorka Izagirre ere txukun, 
beste biak baino distira apa-
lagoarekin.

7: Qhubeca assos taldea: Garaipen 
premia larrian aspaldi, seku-
lako Giroa egin dute hiru eta-
pa garaipen lortuta Schmidt, 
Nizzolo eta Campenaerts-ekin. 
Ag2r-Citroen ere txukun, Ven-
drameren etapa eta Bouchard-
entzat mendiko maillota.

6: Ewan: Esprinter onena. Bi eta-
pa irabazi eta etxera, hiru 
handiak korritu nahi dituela-
ko. Nahiko ondo Sagan, etapa 
bat eta maglia ciclamino-a, eta 
Merlier debutaria.

5: Yates: Bai, baina ez. Irregula-
rra, bigarren podiuma itzuli 
handi batean. Falta zaio zerbait. 
Eguraldi txarrarekin itzali 
egiten da. Jarrera ausarta era-
kusten du sarri.

4: Vlasov: Badaramatza itzuli ba-
tzuk, faboritoen zerrendan beti, 
baina podium-eko borrokatik 
urrun. Laugarren postua onar-
tzeko modukoa al da? Agian 
bai, oraindik 25 urte bakarrik 
dituelako. Espektatibak hobeak 
ziren.

3: Evenepoel: Iraun zuen lehen bi 
astetan, baina pott egin du. 
Arazo handia dauka teknikoki, 
jaitsieretan. Beldurrak tenka-
tzen du, eta ikasten ez badu 
gorriak pasako ditu aurreran-
tzean. 

2: talde indartsuenaren diktadura: 
Etapa asko ustel samarrak izan 
dira, INEOS taldeak ihesaldiak 
minutu asko hartzeko erabakia 
hartu duelako. Hiruzpalau 
etapetan 10 minututik gorako 
atzerapenarekin helmugaratu 
da tropela, eta batean 23 mi-
nutu… Gehitxo. 

1: Gaviria eta Viviani: Pattal, oso, 
eta elitean jarraitzeko kome-
riekin, emaitzen faltan. Oso 
berde Giroan. 

Giroko notak

ANDONI URBISTONDO UrnIEtA

pOstOntzIA

Aurtengo podiuma. Lasterketaren jarraipena Aiurri.eus bidez egin ahal izan da. aiurri

BiLBao Eta 
CaStroViEjo 
naBarmEndu dira, 
Baina Baita niEVE 
Eta izaGirrE ErE
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Maddy duran UKEko jokalaria. uke

Erredakzioa UrnIEtA
Igoera fasean irabazi egin zuen 
Urnieta Quel Abogados taldeak 
(28-20), baina ez zuen igoera 
eskuratu, Eibarrek Ereitza ga-
raitu zuela medio. Oro har, 
norgehiagoka zaila izan zen eta 
aurkariek memento askotan 
mendean hartu zituzten urnie-
tarrak. Partidak aurrera egin 
ahala, UKEkoak zumaiarrei 
neurria hartzen hasi ziren, gu-
txinaka markagailuko aldea 
murriztuz. Lehen zatiaren amaie-
rarako bi goleko aldeagatik 
irabazten jarri ziren. 

Bigarren zatian urnietarrek 
defentsa sendoagoa eta eraso 
eraginkorragoa erakusten hasi 
ziren, markagailuko arrakala 
handitzea lortuz. Esanak esan, 
partida zaila izan zen, baina 
Quel Abogados taldekoek aurre 
egiten jakin zuten. Azkenean, 
ez zuten igoerarik eskuratu, 
Eibarren garaipena zela medio. 
Hala eta guztiz ere, urnietarrak 
Gipuzkoako azpitxapeldunak 
bilakatu dira.

Urnieta Quel 
Abogados 
Gipuzkoako 
azpitxapeldunak
 ESKUBALOIA  norgehiagoka 
bizia eta ona jokatu zuten 
arren, garaipenaren 
atarian geratu ziren

uTs

Ansak jokatuko du finala Igeriketa jardunaldia Allurralden
 ERREMOnTEA  astelehen gauean jokatu ziren sagardoaren txapelketako 
finalaurreak. ikusmin handia sortu zuen eitb 1eko erremontari saioak, izan 
ere, ansa eta Goikoetxea herrikideek elkarren aurka jokatu zuten. erakustaldia 
eman zuten bi urnietarrek, baina ansa-Labaka bikotea defentsa sendoagoa 
eta eraso eraginkorragoaz lehiatu zen (30-22). Gauzak horrela, ansak eta 
Labakak urriza-Zaldua bikotearen aurka jokatuko dute. 

 IGERIKETA  asteburuan GiF trofeoen jardunaldia ospatu zen allurralde 
kiroldegian. Fortuna ke, Hernani ke eta Buruntzaldea ikT taldeek parte hartu 
zuten; guztira, 8 gizonezko eta 18 emakumezko lehiatu ziren. Gainera, izaro 
audikana andoaindarrak 200 metroetan marka pertsonala gainditu zuen, lau 
estiloetan (2:47,61). ez hori bakarrik, Mikel esnal, eneko elizasu eta izaro 
audikana sailkatuak izan dira euskal Herriko udako txapelketetarako.

Loitegi-Goikoetxea bikoteak 
irabazi du txapelketa

Andoaindarrak Gipuzkoako 
Herriarteko pala txapeldunak

 ERREMOnTEA  Irazu-Murgiondo bikoteak ezin izan zuen 
garaipena eskuratu Loitegi-Goikoetxea bikotearen aurka

 PALA  Andoainek Oreretaren aurka irabazi zuen 
Herriarteko txapelketa, paleta larruz eta pala motzean

Erredakzioa AnDOAIn
Ligaxkan gertatu bezala Loite-
gi eta Goikoetxea gehiago izan 
ziren eta aurkariak mendean 
hartu zituzten (40-31). Hasiera 
orekatua izan zuen finalak. Lau 
erremontistak maila paretsuan 
hasi ziren eta 18na egon arte 
ez zegoen batere argi nork ira-
baziko zuen txapela. 

Hala ere, partidu erditik au-
rrera Loitegik aurrera pausoa 
eman zuen, eta lehenengo aban-
taila garrantzitsuak lortu zituz-

ten gorriek. Bost tantogatik egin 
zuten ihes markagailuan eta 
hortik aurrera kontrolpean era-
man zuten partidua. Bikoteen 
arteko aldeak gora egin zuen 
eta finala bederatzi tantogatik 
irabaztea lortu zuten. Murgion-
dok zortzi tanto egin zituen 
sakearekin, baina peloteoan 
Goikoetxea hobeto aritu zen. 
Aurrean Loitegi izan zen fina-
leko erremontistarik nabarme-
nena, nahiz eta Irazuk ere par-
tidu ona jokatu zuen. 

Erredakzioa AnDOAIn
Paleta larruz irabazi egin zuten 
Iradik eta Poncek (35-23); pala 
motzean, berriz, galdu egin zu-
ten Altunak eta Rekaldek (33-40). 
Tanto-kopuruak eman zien ga-
raipena andoaindarrei. Andoain-
darrek maila handia erakutsi 
zuten paleta larruz. Iradi fin 
aritu zen, ohikoa duen maila 
erakutsiz eta Poncek atzean lan 
handia egin zuen partida osoan. 
Hasiera batean, faboritoak Ore-
retakoak ziren, baina presioak 
urduritasunean ezkorki eragin 

zien. Lehen tantotik andoainda-
rrek aurkariak mendean hartu 
eta markagailuan gorantz egin 
zuten. Mateo Ponce aholkula-
riaren esanetan, "pala motzeko 
partidan argi zegoen sufrituko 
genuela. Izan ere, maila handi-
ko pilotariak dituzte. Baina 
aurre egiten jakin dugu, maila 
erakutsi dugu". Partida erdiral-
dera arte norgehiagoka orekatua 
izan zen; baina, ondoren, aur-
kariek markagailuan gorantz 
egiten hasi ziren eta zazpi tan-
toko aldeagatik irabaztea lortu. 

Oriamendi Eskola txapelketako erremontistak. uTs Andoaindarrak Gaztañaga sagardotegian garaipena ospatzen. GaZTeLeku

Ez zutEn iGoEra 
ESKuratu, Baina 
GipuzKoaKo 
azpitXapELdunaK 
BiLaKatu dira

Buruntzaldea Igeriketa taldekoak Allurralde kiroldegiko igerilekuan. ikT
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OSTEGUNA 3
andoain hitzaldia
Eguzkik antolatuta, zaldibar auzia 
hizpide Ahoztar zelaieta idazlearekin.
19:00, Bastero.

andoain dirulaguntzak
kultur elkarteek urteko jarduera 
aurrera ateratzeko laguntza eskatzeko 
aukera izango dute. Argibideak 
bastero kulturgunean.
Azken eguna: Ekainak 4.

andoain Erakusketa
Espazio kuttunak, lau artisten eskutik: 
Iker Valle, Oaia peruarena, patxi 
Laskarai, Gonzalo Etxebarria.
Azken eguna: Ekainak 5.

andoain Erakusketa
Xabier Aranbururen artelanak ikusgai 
eta salgai. Urak zizelkatutako egurra.
Txitibar taberna.

andoain Euskara
AEk-k mintzataldeak osatu nahi ditu 
udan. parte hartzea doakoa da. 
Informazio gehiago Andoaingo AEk 
euskaltegian: 943 59 17 04.
Azken eguna: Ekainak 11.

urniEta aurre-matrikulazioa
2021-2022. ikasturtean euskara 
ikasteko aurrematrikulazio-epea 
zabalik dagoela adierazi dute AEk 
euskaltegitik. urnieta@aek.eus / 662 
338 747.
Azken eguna: Ekainak 25.

OSTIRALA 4
andoain antzerkia
"konpromisoa": Joseba Apaolaza, 
ramon Agirre eta zuhaitz Gurrutxaga. 
komedia txalo konpainiaren eskutik.
19:00, Bastero.

urniEta matrikulazioa
Lourdes Iriondo musika eskolan 
matrikulazioa egiteko azken eguna. 
Informazioa: Lekaio.

LARUNBATA 5
andoain matrikulazioa
Galardi Udal haurtzaindegian 
matrikulazioa egiteko azken eguna. 
Informazioa: 943 300 655.

IGANDEA 6
urniEta antzerkia
bi bikotek etxea utzi behar dute: 
pacok eta Emiliak 2011n, eta  Mari 
Carmenek eta Emiliok 1961ean. bi 
etxe-aldaketa, berrogeita hamar 
urteko aldearekin. perigallo teatro 
konpainiaren eskutik.
19:00, Sarobe.

ASTEAzkENA 9
urniEta tailerra
Arteterapiara hurbilketa, zilegi 
Eskolaren bidez.
17:30-20:30, Urnietako AEK.

andoain tailerra
Ibilgailu elektrikoei eta mugikortasun 
jasangarrirako aukeren inguruan 
informatzeko on-line tailerra. Aurretik 
izena ematea beharrezkoa da, saioak 
aurrera egiteko ezinbestekoa baita 
aldez aurretik saiorako sarbidea 
ematea. Informazioa: argitu@
gipuzkoa.eus.
18:00. Argitu.eus.

OSTEGUNA 10
andoain tertulia
Emakume musulmanak: Erronkak eta 
lorpenak gure gizartean. tertulia 
feminista, berdintasun sailaren 
eskutik.
18:30, Bastero.

LARUNBATA 12
urniEta musika
Amak musika taldearen kontzertua, 
disko berria aurkezten: Alaitz telletxea 
(Alaitz eta Maider), Maixa Lizarribar 
(Maixa eta Ixiar), Amaia Oreja (M-n 
Ezten) eta kristina solano (M-n 
Ezten).
19:00, Sarobe.

ASTEARTEA 15
andoain tertulia
Genero-identitatea euskal dantzan. 
Oier Araolaza adituaren eskutik. Urki 
dantza taldeak antolatuta.
19:00, Bastero.

Celia nadal eta Javier Manzanera aktoreak. periGaLLO

aStEartE EGuErdian Baino LEhEn iGorri hitzorduaK. tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hitzorduak

urniEta antzerkia

bi bikotek etxea utzi behar dute: pacok eta Emiliak 2011n, eta Mari Carmenek 
eta Emiliok 1961ean. bi etxe-aldaketa, 50 urteko aldearekin. perigallo teatro 
konpainiaren eskutik.
Ekainak 6, igandea. 19:00, Sarobe.

zInEMA
andoain

BasTerO

Cruella
estreinaldia:

Lar., 5. 19:00.

ig., 6. 19:00.

astel., 7. 19:00. 
ikuslearen eguna.

axteris, edabe 
magikoaren...

euskaraz:

ig., 6. 12:00. 

El año de la furia

Lar., 12. 19:00.

ig., 13. 19:00.

astel., 14. 19:00.

sinOpsia

aquellos que desean mi muerte
zuzendaria: alexandre astier, Louis Clichy. Herrialdea: Frantzia 
(2018). Gidoia: alexandre astier, rené Goscinny eta albert 
uderzoren komikian oinarrituta... Generoa: Marrazki bizidunak, 
abenturak. iraupena: 86 minutu. Hizkuntza: euskara. 

komikia zinemara eramanda
Helburu bikoitza lor dezakeela 
uste dute kritikariek. Batetik, 
betiko jarraitzaileen gogoko izatea. 

eta, bestetik, gazteagoengan 
komikian murgiltzeko aitzakia. 
Basteron euskaraz eskainiko dute.

sinOpsia

Cruella
zuzendaria: Craig Gillespie. aktoreak: emma stone, emma 
Thompson, Joel Fry, paul Walter Hauser, John McCrea. Herrialdea: 
aeB (2021). iraupena: 134 min. Generoa: Thriller, komedia. 

Cruella de Vil
Londoneko 70eko hamarkadan 
girotuta dago filma, punk rock 
musikak eztanda egin 
zuenean. iruzurra egiten duen 
gazte bati buruzko filma da. 
estella izenekoa, gorabehera 
batzuk tarteko bere alderik 

ilunena atera eta modu 
horretan Cruella iskanbilatsuan 
bilakatuko da. kritikariek 
emma Thompson eta emma 
stone aktoreen arteko fikziozko 
lehia hori nabarmendu dute. 
Oro har, kritika onak jaso ditu.
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zOrIOn AGUrrAk

eskoLak
Hizkuntza eskolako 
irakasleak frantsese-
ko klaseak ematen 
d i tu:  eOi  d ip loma 
lortzeko, mintza-prak-
tikarako, enpreseta-
rako klaseak. 693 692 
823 / 665 719 827

saLGai
Lokal komertziala 
salgai andoaingo Juan 
Bautista erro kalean. 
51 m2, solairu bikoitza 
egiteko aukera. 61.000 

euro. 687 851 740 
edurne.

erosi
andoain inguruan lur 
sail eder baten bila 
nabil. Cesar sistiaga.  
620 720 694

merkatu tXikia: 
diseinua@aiurri.eus 
619 163 537 
arantzibia 4-5, 
behea. anDoain

MErkAtU tXIkIA

• Astero zozketa:  
KM0 produktuez  
betetako otarra.

• Aurreko  
2 asteetako 
irabazleak:  
Iraola, Arratibel, 
Aranburu.

urte askoan!
zorion itzazu 
lagunak eta 
senitartekoak 

• www.aiurri.eus 
zorion agurrak 
atalean. 

• Whatsapp bidez: 
619 16 35 37

• diseinua@aiurri.
eus

• arantzibia 4-5, 
behea Andoain

• 943 300 732

Bidaiateka lehiaketan lehen 
saria Maider Iriberrirentzat

"Urnieta dantzan", larunbatean

Instagram bidez gauzatu da lehiaketa eta buruntzaldeko 
16 urtetik gorako herritarrek hartu dute parte

Egape dantza taldeak hainbat saio iragarri ditu, larunbat 
honetarako. Euriarekin pilotalekuan egingo dute

Erredakzioa UrnIEtA
Urnietako Gazte Informazio 
Puntuak Bidaiateka lehiaketa 
jarri zuen martxan apirilean, 
herriko gazteen mugikortasuna 
sustatzeko. Lehiaketa horren 
bidez, azken urteotan bizitako 
esperientzia interesgarrien berri 
emateko aukera dute gazteek, 
bai eta sariak eskuratzeko beta 
ere. Instagram bidez gauzatu da 
lehiaketa eta Buruntzaldeko 16 
urtetik gorako herritarrek har-
tu dute parte. Parte-hartzaileen 
artean, apirilaren 23ra bitarte 
“atsegin dut” gehien lorturiko 
hiru kideek lortu zuten azken 
fasera igarotzea: Ane Otaegik, 
Maider Iriberrik eta Imanol 
Fernandezek, hain zuzen.

Bost minutu inguruko irau-
pena zuen bideo bat prestatu 
zuten ondoren hirurek, eta Gaz-
te Informazio Puntuko Instagram 
kontuan lorturiko bistaratze eta 

“atsegin dut” kopurua zein epai-
mahaiaren puntuazioa kontuan 
hartuta Maider Iriberri izan da 
lehiaketako irabazlea. 

Erredakzioa UrnIEtA
Ezohikoa izango bada ere, urte-
roko erronkari erantzun nahi 
izan diote. Hala, ekainaren 5ean, 
larunbatean, Urnietako zenbait 
txoko beteko dituzte musikaz 
eta dantzaz. Plazido Muxikan 
izango da lehen hitzordua (11:00), 
Lehen Hezkuntzako kideen es-

kutik. Gainerako saio guztiak 
12:00tatik aurrera izango dira: 
batetik, San Joan plazan, dantza 
taldeko helduak zein beteranoak 
(13:00). Bestetik, Etxeberri plazan 
izango dira DBHko ikasleak, 
12:00tan hasita. Azkenik, Zal-
dundegi plazan ariko dira DBH 
3, 4 eta batxilergoko kideak. 

Mikel Artola Gazteria zinegotzia, Maider Iriberri eta Olatz Urretavizcaya Gazte 
Informazio Puntuko teknikaria. uDaLa "Urnieta dantzan" saioko argazkia, artxiboko irudian. uDaLa

zIzUrkIL
Joxe mari 
ollakarizketa
ekainaren 2an 
urteak bete 
zenituen. 
Zorionak eta urte 
askotarako! 
Otordu ear 
batekin ospatuko 
dugu! Muxuak.

Honakoa izan da sailkapena:
1. Maider iriberri (300 euro).
2. imanol Fernandez (200 

euro).
3. ane Otaegi (100 euro).

Hiru saridun 
lehiaketan

urtEotan BizitaKo 
ESpEriEntzia 
intErESGarria 
KontatzEKo GaztE 
LEhiaKEta da

Ipuin 
kontaketa

Musika saioak 
Saroben

Helduentzako ipuin kontaketa saioa 
antolatu du andoaingo udal 
Liburutegiak. 19:00tan hasiko da, 
eta ikusleek ixabe agirresaroberen 
"ezina, ekinez egina" ipuin 
kontaketaz gozatu ahal izango dute. 
ekainaren 8an izango da, 
asteartearekin, Basteron. Herri 
ipuin, istorio urbanoak, emakumeen 
presentzia… Hainbat istorio 
laburrez osatutako saioa da.

Lourdes iriondo musika eskolako 
ikasleek ikasturte amaierako 
kontzertuak eskainiko dituzte, 
datorren astean. 
ekainaren 7, 8, 9 eta 10ean izango 
dira emanaldiak, guztiak 
arratsaldeko 18:30ean hasita. 
sarrera beharrezkoa da, emanaldia 
ikusi ahal izateko. Dagoeneko 
eskuragarri daude, sarobeko 
bulegoetan.

tELEFOnO zEnbAkIAk

URNIETA

Bertan: 943 008 000.
udaltzaingoa: 092 / 943 008 000.
ertzaintza: 943 538 840.
Osasun zentroa: 943 006 680.

ANDOAIN 

ataria: 943 300 830.
udaltzaingoa: 943 300 819.
Gizarte Zerbitzuak: 943 304 343.
Osasun zentroa: 943 006 670.
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Aiurri.eus, unean uneko albistegia

Eguraldia Kirol-hitzorduen jarraipena Egunean Behin

Koronabirusaren gakoak Bertsozaletasuna Kirol-albisteak

Bideo-sorta zabala Argazki-bildumak Agenda atala

2021-06-04  694 zenbakia
PEFC ziurtagiria
Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


