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Alba Cabrera Jauregi urnieta
ikasturtea hastearekin batera ekin 
dio urnietako bertso eskolak klaseak 
emateari hirugarren urtez. zein 
nolako harrera izan du?
Hala da, 2018. urte hasieran ekin 
genion bertso eskolari, eta, ha-
rrezkero, oso harrera ona izan 

du urtero, behar bati erantzuten 
dion seinale. Aurten ere taldea 
osatu dugu; astean behin elkar-
tuko gara. Urnietaren gisako 
herri batean taldea sortzeak 
aditzera ematen du harrera ona 
duen ekimena dela bertso esko-
la.

eskualdeko bertsozaletasuna sus-
tatzeko asmoz egin zenuten urnie-
tan bertso eskola irekitzearen al-
deko apustua. Hutsunerik sentitzen 
al zenuten?
Herri bertsozalea da Urnieta. 
Badago afizioa, beharbada, ber-
tsolari baino gehiago, bertsozale 

izatekoa. Hainbat urnietar ibili 
dira Hernaniko bertso eskolan, 
eta plazaz plaza ere banuen zen-
baitekin harremana. Beraz, nire 
ustez, egokia zen Urnietan bertan 
eskola sortzea. Ez dakit hutsune 
bati erantzuteko zen ala ez, bai-
na ondo zetorkion herriari, eta 
horri erantzunez sortu zen.
aipatu duzun bezala, beraz, bertso 
eskolak agerian utzi du urnietan 
ere badela bertsozalerik, ezta?
Agerikoa da, bai; bertso eskola 
sortu aurretik antzematen zen 
hori. Ondoren ere, ez nuke esan-
go herriko zaleak bertso esko-
lara gerturatzen direnak soilik 
direnik. Antolatzen diren zenbait 
ekimenetan, interesa azaltzen 
da herritarren partetik.
eskolan bertsozaletu direneni ho-
rretan trebatzen jarraitzeko auke-
ra bermatzen die helduen bertso 
eskolak, ezta? era berean, beste 
askok lehenengoz bertan egingo 
dute harremana bertsoarekin...
Nork bere modura egiten du 
topo bertsozaletasunarekin; etxe-
tik datorkie hainbati; beste ba-
tzuek, aldiz, eskolan izaten dute 
lehenengoz harremana bertso-
laritzarekin; eta, bada, bertso 
munduan gehiago trebatzeko 
asmoz, bertso eskolan sartzen 
denik ere. Nire ustez, gaur gaur-
koz, gure klasean, nor bere ere-
mutik, kezkatik dator. Bertsoa 
oso toki eta modu ezberdinean 
jasotako jendea biltzen gara.
adinari dagokionez ere, askotariko 
jendea bildu ohi zarete klaseetan. 
aberasgarria, ezta?
Bai, bakoitza bere bizi momen-
tuan egon arren, bateragarriak 
dira guztiak. Aldi berean, beste
hainbat faktore ere gehituko 
nizkioke adinari: generoa zein 
bertsoa bizitzeko era, tartean.
zenbaitetan, erraza egiten ez zaigun 
arren, horrek ematen dio xarma 
herriko bertso eskolari.

Hirugarren ikasturtea betetzera 
goaz; bertso eskolak zerbait 
ematen digunaren adierazle: 
izan deskonektatzeko aukera 
gisa, lagunen artean biltzeko, 
edo doinu eta errimak estutzeko.
Labur aipatuta, zer ikasiko du ber-
tso eskolara gerturatzen denak?
Nire buruari dinamizatzaile 
deitzea dut gustoko. Gure mar-
txa zein den ikusita, ikasteko 
baino gehiago, praktikatzeko 
aukera ematen digu bertso es-
kolak. Astean behin ordu eta 
erdiz elkartu eta hizketaldiak 
izaten ditugu, baina bertso neu-
rrian sartuta.
interesa duen orok, non eman de-
zake izena?
Aukera zuzenena niri deitzea 
da: 669 068 388 zenbakira. Bes-
tela, bertso eskolara gerturatzea 
ere beste aukera bat da; esku 
zabalik hartuko dugu. Astean 
behin elkartzen gara, arratsal-
deko 18:30etik 20:00tara. Maila 
ez ematearen beldur da jende 
asko; bertsoak aukera ematen 
du kolektiboki ariketak egiteko, 
baina, era berean, lanketa per-
tsonaletik ere asko dauka: zuk 
zure maila daukazu eta maila 
horretatik osatuko duzu zure 
bertsoa, nahiz eta aldamenekoa 
askoz hobea ala okerragoa izan. 
Elkarrekin egin behar den ari-
keta bat da baina zuk zure ekar-
pena egin behar diozu. Askota-
riko ariketak egin daitezke 
bertso eskolan, eta maila ezber-
dinak aldi berean jarduteko 
aukera asko ematen dituen 
praktika da bertsolaritza.

Martxoan Eli Pagola kantuan aritu zen Sahararen aldeko saioan, Andoaingo Basteron. Argazkia Alaia Martinekin batera. aiurri

"Nork bere modura  
egiten du topo 
bertsozaletasunarekin"
errimez nahiz doinuez gozatzeko parada ematen du urnietako helduen bertso 
eskolak. Hirugarren urtez jarraian, bertsoarekin hartu-emana izateko aukera izango 
dute urnietarrek, eli Pagola bertsolariaren gidaritzapean

"berTsoA oso modu 
eTA Toki 
ezberdiNeAN 
JAsoTAko JeNdeA 
bilTzeN gArA" 

eskualdeko 
nortasun 

hitzak

Jaso aiurriko albisteak telegramen!

•	 Jaitsi	Telegram	aplikazioa.
•	 Sartu,	aiurri urnieta edo	aiurri 

andoain	kanalean.
•	 Batu	zaitez	eta	jaso	eguneko	
albiste	nagusiak.
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Jon Ander ubeda urnieta
Planaren xehetasunak azaltzeko 
David Rosco merkataritza alo-
rreko zinegotziari hitza eman 
aurretik, Jorge Segurado alkateak 
helburua zein izan beharko lu-
keen agertu zuen: “Oso argi 
dugu merkatariekin dugun el-
karlanak izan behar duela etor-
kizuna hobetzeko bidea. Beraie-
kin batera lan egin behar dugu”.

Roscoren ustez, "merkataritza, 
ostalaritza eta zerbitzuen sek-
tore erakargarria izateak, he-
rritarrei bizi kalitatea eta herri 

dinamismoa eskaintzen die.  Era 
berean, gertuko zerbitzu eta 
merkataritza eskaintza zabala 
izateak herritarrek Urnietan 
kontsumitzea errazten du; eta 
horrek herriari izaera biziagoa 
eta erakargarriagoa ematen dio". 

On line bidezko merkataritza-
ren garapenak eta bizi dugun 
pandemiak paradigma berria 
sortu du, erosle eta saltzaileen 
arteko harremanei dagokionez.  
Udalak sektorea berregokitzeko 
eta lehiakortasuna hobetzeko 
prozesu bat behar duela uste du 
eta, horretarako, Urnietako Mer-
kataritza Biziberritzeko Plan 
Berezia jarri du abian. 

Askotariko ekintzez osaturik 
egongo da plana, hurrengo hi-
labeteetarako programatuta 
daudenak. 

Segurado alkatea, Gonzalez (PSE-EE), De Miguel (EH Bildu), Ledesma (On Bizi), Goikoetxea (Ikertalde) eta Rosco (EAJ-PNV). aiurri

oN liNe sAlmeNTAk 
eTA pANdemiAk 
pArAdigmA berriA 
sorTu du erosle eTA 
sAlTzAileeN ArTeAN

merkataritza 
sustatzeko 
plana aurkeztu 
dute urnietan
urnietako udalak Merkataritza indarberritzeko Plan berezia garatuko duela iragarri 
zuen astelehen goizean deitu zuen agerraldan. Plana ikertalde enpresak garatuko du 
eta hori garatzko herriko merkatariei parte hartze "aktibo eta zuzena" eskatu diete

"azpimarratu nahi dut hau 
merkataritza sektorea 
indartzeko bide-orria izango 
dela. Bertan diseinatuko dira 
sektorearen dinamizazioan 
eragina duten eragile guztiei 
dagozkien ekintzak: udalari 
dagozkion ekintzak, sektoreari 
dagozkionak, elkarteari 
dagozkionak...

Plana diseinatzeko hainbat  
fase definitu ditugu. 
Lehenengoa eskaintzaren 
analisia egitea izango da. Zer 
eskaintzen da urnietan? 
Sektorearen bilakaera aztertuko 
da. Eta horrez gain sektorean 

galdeketa egingo da. Bertan 
ikusiko dugu zein den urnieta merkataritza eta ostalaritzaren 
profila. Besteak beste, adina, forma juridikoa... Hainbat aldagai 
aztertuko dira. Taldeko bilerak deituko ditugu, parte-hartze zabala 
sustatu nahi baita. Honekin batera hiri espazioaren azterketa 
egingo dugu. Nola konfiguratuta dago urnieta? Zein irakurketa 
egiten dugu? Hirigintzari dagozkion hainbat faktore aztertuko dira. 

Bestetik, eskaria aztertuko da. urnietako kontsumitzaileen 
eskaria zein den aztertuko da. inkesta batzuk egingo ditugu 
jakiteko zer erosten den herrian, zer kanpoan... Kalean egingo dira 
galdeketak. ikuslego bat karakterizatzea dugu helburu, eroslearen 
ezaugarriak zeintzuk diren jakite aldera.

Guztia aztertuta diagnostikoa egingo dugu, urnietako 
merkataritza eta ostalaritza sektorearen ahuleziak eta indarguneak 
aipatuz. Plan honekin hainbat ardatz zehaztuko ditugu, eta horiek 
kudeatzeko mekanismoak diseinatuko dira".

"askoren artean, kontsumitzaileen 
eskaria zein den aztertuko dugu"
gorka goikoetxea ikertalde

aiurri

"Merkatarientzat PErCOa 
delakoa garrantzitsua da, 
ezaguna baita urnietako 
merkataritza kili-kolo dabilela. 
Horri esker non hobetu eta nola 
ikusiko da. udalarekin plana 
garatzea adostu genuen, beraz, 
merkatarion eskuetan dagoen 
guztia egingo dugu. Garrantzi 
handikoa da udaletxearekin 
elkarlanean aritzea, guztion 
konpromisoa delako.  
Herritarrak kale eta telefono 
bidezko inkestetan parte 

hartzera gonbidatu nahi ditugu, 
oso garrantzitsua baita 
merkatarientzat eta 
herriarentzat. analisi zehatzena 
edukitzea eta haiek barneratzea 
behar dugu".

aiurri

"Planarekin non 
eta nola hobetu 
ikusiko da"
aintzane Ledesma  
on bizi elkartea
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GARBIÑE UBEDA Marrazkilaria

Andoaingo bizilagunak garenez, 
ez gara gure herrian jazotako 
azken gertakarietatik kanpo 
geratzen. Horregatik, lehenik 
eta behin, babes mezu bat bi-
dali nahi diegu etxean lapu-
rreta bat jasan duten familiei. 
Badakigulako gaizki pasatuko 
zutela. 

Denok elkar ezagutzen dugun 
herri txiki bat garelako, eta ziur 
gorabehera horietako batzuk 
hurbiletik tokatu zaizkigula, 
beharbada hurbilegi.

Bestalde, andoaindar guztiei 
neurri egokiak har ditzatela 
aholkatzea, lapurrek delitu-
ekintzak egin ez ditzaten. Ateei 
erreparatzea eta silikonazko 
markak edo hondarrak bilatzea. 
Atariak irekita ez uztea edo 
ezezagunei sartzen ez uztea. 
Auzokoen artean lan egin behar 
dugu posta jasotzeko, etxetik 

kanpo bagaude, adibidez. La-
burbilduz, haien ekintzak zail-
tzea da helburua.

Eta, era berean, gure Udalari 
eskatu nahi diogu Andoaingo 
biztanleen segurtasuna berma-
tzeko eskura dituen baliabide 
guztiak erabil ditzala, eta ahal 
duen guztia egin dezala herri-
tarren lasaitasuna lortzeko.

Auzo seguruak nahi ditugula-
ko, eta lasai bizi nahi duten 
bizilagunei begira, Andoain 
osatzen duten estamentu eta 
pertsona guztien laguntza eta 
elkarlana eskatzen dugu.

Andoaingo Udaltzaingoak ohar-
tarazi duenez, azken egunotan 
hainbat lapurreta izan dira etxe-
bizitzetan.

Asteazken arratsaldean, irai-
laren 8an, Udaltzaingoak Galar-
di kaleko bigarren solairura 
eskalatzen sartu ziren bi per-
tsona atxilotu zituen.

Gaur goizean –irailak 9, oste-
guna–, Udaltzaingoak beste hiru 
pertsona atxilotu ditu, goizaldean 
Aita Larramendi kaleko bi etxe-
bizitzatan gutxienez hiru per-
tsonak lapurreta egin dutela 
jakin ostean. Atxilotzeko unean, 
lapurtutako materiala zerama-
ten.

Horregatik guztiagatik, herri-
tarrei kontu handiz ibiltzeko 
eskatzen zaie, lapurreta gehiago 
ez egiteko.

Sorabilla-Errotagain auzo elkar-
tea Andoaingo Udaleko gober-
nuarekin elkartu da gaur (irailak 
10 ostirala) eta garbi adierazi 
dizkio ondoko gai hauek:
1. Sorabilla dela andoaindarrek 

duten arnas-gune eta aisialdi 
gune garrantzitsuetako bat 
eta babes berezia behar duela 
beste auzoek bezala.

2. Andoaingo errepide nagusien 
lotuneak berritzeko gaiari 
buruz argi utzi nahi diegu 
udaleko agintari eta alderdi 
guztiei, auzotarron borrokari 
esker baztertu zela “Andoain-

go saihesbidea” deitzen den 
proiektua, eta proiektu hori 
ezin dela inolaz ere ezertara-
ko kontutan eduki.

3. Bestalde, lehenengo puntua 
kontutan edukiz, adierazi nahi 
dugu, ezin dela “Erretore-etxe” 
ondoan errotondarik egitea 
onartu, auzorako irisgarrita-
suna erabat baldintzatzen 
delako sarrera-sarreran ika-
ragarrizko oztopo hau ezarriz.
Udal agintariei azaldu diegu 

prest gaudela proposatutako 
irtenbideak edo sor daitezkeen 
berriak elkarrekin aztertzeko.

Azken egunetako 
lapurreten harira

Lapurreta 
etxebizitzen 
barruan

Udal gobernuarekin 
bilera

OLAGAINGO BI BIZILAGUN andoain ANDOAINGO UDALA andoain sORABILLA-ERROtAGAIN AUZO ELkARtEA andoain

Postontzia oHarra Postontzia

"proposAmeN 
berriAk elkArrekiN 
AzTerTzeko presT 
gAudelA AdierAzi 
diegu AgiNTAriei"

"Argi uTzi NAhi dugu 
andoaingo 
saihesbidea eziN 
delA iNolAz ere 
koNTuTAN eduki"

udAlAri eskATzeN 
diogu segurTAsuNA 
bermATzeko eskurA 
diTueN bAliAbide 
guzTiAk erAbilTzeA
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erredakzioa andoain
Egun hauetan Andoaingo etxe-
bizitza guztietara iristen ari da 
Jabekuntza Eskolaren progra-
mazioa biltzen duen eskuorria. 
Doakoak dira ikastaro guztiak, 
eta beharrezkoa den kasuetan 
haurren zaintza-zerbitzua eskai-
niko dute. Maider Lainez An-
doaingo alkateak, Petri Romero 
Berdintasun zinegotziak, eta 
Mari Jose Izagirre eta Teresa 
Santana zinegotziek eta Sandra 
Barrenetxea berdintasun tekni-
kariak hartu zuten parte aur-
kezpenean. Gogorazi zutenez, 
Jabekuntza Eskolaren helburua 
da "emakumeei laguntzea beren 
buruaz jabetzen, autoestimua 
eta beren gaitasunak lantzen, 
eta emakumeei dagokien espazioa 
ezagutzen eta berreskuratzen".

Lainez alkateak gaineratu 
zuenez, “prozesu kolektiboak, 
elkarrizketarako, hausnarketa-
rako eta hazkunderako espazioak 
bultzatu nahi ditugu, berdinta-
sunezko gizartea lortzeko, hori 
guztia eskubideen ikuspegian 

oinarrituta. Horregatik guztia-
gatik, Andoaingo emakume 
guztiak gonbidatzen ditut ikas-
taro hauetan parte hartzera, 
eskaintza zabala eta askotarikoa 
baita”.

Lau ikastaro berri
Urtez urte egin izan diren zenbait 
ikastaro mantendu egingo dira 
(autodefentsa feminista, batu-
kada feminista, tertulia femi-
nistak, eta, jatorri anitzetako 
emakumeen elkargune multi-
kulturala).

Beste batzuk, lehenengo aldiz 
jorratuko dira, lau, hain zuzen: 
lantegi erotikoa (gorputzaren 
eta desioaren arteko harremana 
ezartzeko tailerra), elektrizitate 
lantegia (autonomia eta auto-

gestioa lantzeko), kosmetika 
naturaleko lantegia (gure kos-
metikoak modu erraz eta eko-
nomikoan egiteko jatorri natu-
raleko osagaien erabileran eta 
propietateetan sakontzeko), eta, 
gorputzaren kontzientzia mugi-
mendu askean. Jabekuntza.
andoain.eus webgunean aurki 
daitezke xehetasun guztiak.

Izena emateko edo informazioa 
eskatzeko lau bide daude:
• Webgunea: jabekuntza.andoain.

eus.
• Telefonoa: Andoaingo Udaleko 

Berdintasun Saila: 943300830, 
ext. 380-397.

• E-posta: berdintasuna@andoain.
eus.

• Aurrez aurrekoa: Andoaingo 
Udaleko Ataria zerbitzua.

Udal ordezkariak eta Berdintasun saileko teknikaria, aurkezpen ekitaldian. aiurri

Jabekuntza eskolaren 
edizio berria, martxan
andoaingo udaleko berdintasun sailak udazkeneko egitaraua aurkeztu du. 
berrikuntzen artean laru ikastaro berri: lantegi erotikoa, elektrizitate lantegia, 
kosmetika naturaleko lantegia eta gorputzaren mugimendu askeari buruzkoa

Udal ordezkariak eta eragile ezberdinak elkartu ziren aurkezpen ekitaldian. aiurri

Alzheimerra ardatz hartuta, 
ekitaldi bikoitza Andoainen
Gizarte zerbitzuetatik bideratu da ekimena, bertxin eta 
santa krutz adinekoen elkarteen lankidetzarekin

erredakzioa andoain
“Alzheimerrarekin elkarbizi” 
izenburuko hitzaldia eskainiko 
du Koldo Aulestia AFAGI elkar-
teko lehendakariak, datorren 
irailaren 21ean. Eta handik bi 
egunetara "Vivir dos veces filma" 
eskainiko dute. Bi ekitaldi horien 
eskutik, irailaren 21ean ospatzen 
den Alzheimerraren Munduko 
Eguna gogoan hartuko dute.

Aurkezpen ekitaldian izan ziren 
Maider Lainez alkatea, Andoni 
Alvarez EH Bilduko zinegotzia, 
Alex Huitzi EAJ-PNVko zinego-
tzia eta Gabi Rivero Ahal dugu-
Podemoseko ordezkaria. Haiekin 
batera izan ziren Juan Medina, 
Eloi Artolazabal eta Jose Luis 
Crego Santa Krutz jubilatuen 
elkarteko kideak eta Nemesio 
Zatarain eta Maria Teresa Iru-
retagoiena Bertxin jubilatuen 
elkarteko kideak.

Andoaingo alkate Maider Lai-
nezek azpimarratu duenez, “ga-
rrantzitsua da Alzheimerren 
gaixotasuna modu integral eta 
globalean kontuan hartzea, ale-
gia, alderdi sozial, sanitario eta 
ekonomiko guztietan. Hori dela 
eta, Andoaingo Udalak konpro-
misoa hartzen du Alzheimerra 
duten gaixoak, haien familiak 
eta zaintzaile nagusiak zaindu, 
babestu eta laguntza emateko".

Hitzaldia bastero kulturgunean, 
irailaren 21ean
“Zaintzen bazara, Alzheimerrak 
atzera pauso bat egiten du” 
lelopean antolatu dira bi jardu-
naldiak. Koldo Aulestia AFAGI 
Gipuzkoako Alzheimerdunen 
eta bestelako Dementziadunen 
Senitartekoen eta Lagunen El-
karteo lehendakaria da 2003az 
geroztik, eta baita ere CEAFA-
ko Alzheimerra duten Senideen 
Elkarteen Espainiako Konfede-
razioko lehendakaria. 

Datorren irailaren 21ean hiz-
lari lanetan ariko da Basteroko 
ekitaldi aretoan, arratsaldeko 
18:00tan hasita.

zinema bastero kulturgunean, 
irailaren 23an
Maria Ripoll zinema zuzendariak 
egin du komedia eta drama tar-
tekatzen dituen "Vivir dos veces" 
filma, eta bere sinopsiak hara 
zer kontatzen digun: “Emiliok 
(Oscar Martinez), Julia alabak 
(Inma Cuesta) eta Blanca (Ma-
falda Carbonell) bilobak bidaia 
zentzugabea eta aldi berean 
adierazgarria egingo dute. Emi-
liori oroimenak behin betiko 
huts egin baino lehen, familiak 
gaztaroko maitasuna bilatzen 
lagunduko dio. Bidean, amarru-
rik gabeko bizitza berri batera-
ko aukera aurkituko dute”.

Zinema emanaldia datorren 
irailaren 23an izango da. Hori 
ere Basteroko ekitaldi aretoan 
izango, 18:00tan hasita.

Bi kasuetan doakoa da sarre-
ra, aforoa bete arte. Gonbidape-
na eskuratu behar da.

emAkumeA eTA 
kirolA hizpide 
hArTuTA, TerTuliA 
femiNisTA ANTolATu 
duTe

bi emANAldiAk 
doAkoAk dirA, 
bAiNA AurreTik 
goNbidApeNA 
eskurATu behAr dA

bATukAdA TAilerrA 
urriAreN 4AN 
AbiATuko dA eTA 
elekTriziTATe 
TAilerrA 5eAN
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Aiurri.eus, unean uneko albistegia

Azken ordukoak Argazki-bildumak Egunean egunekoa

Kirol albisteak Lehen sektorea Agerraldiak

Bideoak Agenda Koronabirusa
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Xabier lasa andoain
Emakumeek gerretan bizi behar 
izan dituzten zorigaiztoko bizi-
penak biltzen ditu erakusketak, 
batik bat. Makina bat argazki, 
ilustrazio, jantzi, armamentu, 
testu eta kronika topatuko du 
erakustokira hurbiltzen den 
ikusleak. Izan ere, horiek denak 
bildu behar izan zituen Andoain-
go Guda ikuskizuneko antola-
kuntzak, 1837ko irailaren 14an 
karlistek eta liberalek Andoainen 
egin zuten borrokaldia kalean 
irudikatu eta antzezterako or-
duan.

Txitxu Ruiz Andoaingo Uda-
leko kultura zinegotziak irekie-
ra ekitaldian hitza hartu zuen, 
eta eskerrak eman zizkion La-
rramendi Bazkunari, “urteak 
joan eta urteak etorri, Andoain-
go historia gaurkotzeagatik”. 
Gaineratu zuenez, begirada 
berezi batekin egin da erakus-
keta, “emakume ahots isila pla-
zaratu nahian, emakumeek 
historiako pasarte horretan bete 
zuten papera balioan jarri nahian. 
Erakusketa izan dadila emaku-
me haien omenaldia”.

Ane Jalon Larramendi Baz-
kuneko lehendakaria mintzatu 
zen ondoren. Basteroko irekiera 
ekitaldira hurbildu zirenei, ho-
nako ariketa txikia egitea pro-
posatu zien: “Gogora dezagun 
gure memorian, urtetan gorde-

ta egon diren txikitako gerraren 
gaineko ipuin, ilustrazio edo 
pelikulak. Ziur gaude, zuen me-
moriaren zati horretan, pertso-
na gehien-gehienak gizonezkoak 
direla. Halaxe erakutsi izan 
baitzaigu urtetan: gerra, gizonen 
arteko kontua dela. Era berean, 
emakumeak desagertu izan zaiz-
kigu gure begi aurrean. Bada, 
iruditeria hori dantzatu nahi 
izan dugu; beharrezkoa jo genuen, 
behingoz, argia ematea lubakia-
ren aldi ilunean zeudenei, ema-
kumeei. Gerra guztietan egon 
baitira emakumeak, izan ba-
rruan, edo atzean…”.

Gerrak aipatu orduko maiz 
erabiltzen den albo kalteen kon-
tzeptuaren gainean gogoeta 
eginez jarraitu zuen Jalon Baz-
kuneko lehendakariak: “Entzun 
dugu gerraren albo kalteak 
jasan behar izaten ditugula 
emakumeok. Baina albo kalte-
tuak ez, zuzeneko kaltetuak 
izan gara emakumeok. Eta men-
detan zehar jasan behar izan 
ditugu bortxaketak, tratu txarrak 
eta hilketak. Zoritxarrez, itza-
laren alborik ahaztuenean utzi 
dira ankerkeriari handienak”.

Jostunak, jotasu lanean
Joskintza tailerrak leku bat 
hartzen du erakusketan, eta 
azken urtetan Andoaingo Gu-
duaren antzezpenean ezinbeste-
koak izan diren zenbait jostun 
bertan aritu ziren lanean, era-
kusketaren irekiera ekitaldian. 
Begoña Beobide, Maribel Gar-
mendia, Ines Medina, Elena 
lertxundi eta Juanita ikutza dira 
jostun horiek. Hurrengo egune-
tan bertan lanean jarduteko eta 
nahi duten ikusleekin hizketan 
aritzeko tartea hartzeko gogoa 
ere adierazi zuten.

kale antzerkiko pasarteak
“Andoaingo Gudua” kale an-
tzerkiko zenbait pasarte antzez-
tu zituzten Aitor Amutxastegi, 
Rosa Elosegi, Juankar Erasun, 
Mikel Agirregomezkorta eta 
Julio Nogales antzezleek. Hain 
zuzen, kale antzezpenetik bi 
pasarte txiki eraman zituzten 
Basteroko erakusgelara, bata 
Zumea Plazan eta bestea Goiko-
plazan gertatzen direnak. Ata-
naxi emakume zelataria pertso-
najea da protagonista nagusia, 
eta hura Rosa Elisegik interpre-
tatu zuen Basteron.

Aurkezpen ekitaldi osoa bideoz 
ikus daiteke Aiurri.eus webu-
nean. Baita argazki-bilduma ere.

Begoña Beobide, Maribel Garmendia, Ines Medina, Elena lertxundi eta Juanita Ikutza jostunak hurbildu ziren irailarren 10eko aurkezpen ekitaldira. aiurri

merezi duen 
erakusketa
1837ko andoaingo Gudua emakumearen ikuspegitik islatzen duen erakusketa ostiral 
arratsaldean ireki zuten, basteron. datorren irailaren 25era bitarte zabalik egongo da 
erakusketa

Aitor Amutxastegi, Juankar Erasun eta Rosa Elosegi antzezleak, erakusketaren aurkezpen ekitaldian. aiurri



mikel Arberas andoain
Uda eta oporraldiak amaitzea-
rekin batera ikasturte berria 
agurtu beharra dago. Berriro 
ere lanari eta ikasketei ekiteko 
prest daude milaka eta milaka 
herritar. Oporraldiak deskan-
tsurako eta deskonektatzeko 
erabili ohi dira; baina nork hitz 
egiten du udan ere lanean dihar-
duten langileez? Esaterako, ba-
serritarrak, abeltzainak eta 
nekazariak ikusezinak bilakatzen 
dira sarritan. 

Abuztuaren 25ean Esne Martxa 
delakoa egin zen eskualdean, 
elikagaien prezioa eta balorea 
aldarrikatzeko, eta euren egoe-
ra zaila salatzeko. Herritar uga-
ri ez dira jakitun kontsumitzen 
diren produktuak urte osoko 
lanaren fruitu direla; izenburuan 
ageri den bezala, goizean hasi 
eta gauean amaitzen dena, as-
teko zazpi egunetan eta urte 
osoan landu behar da. Azpi-
sektorearen arabera, lanaldiak 
ezberdinak izan daitezke, baina 
lanaldiak gogorrak eta luzeak 
dira, ezin uka daiteke. 

Baserrian lan egiten duenak 
goizean goiz esnatu behar du, 
egiten duen antolamenduaren 
arabera 05:30 eta 06:30 bitarte; 
eta gauean amaituko du lanegu-
na, agian gaueko 22:00tan. Noski 
,ez da gauza bera esne behien 
zaintza ala ardiena; behar bada, 
batak besteak baina apur bat lan 
handiagoa eskatzen du. Dena 
den, 10 orduko lan jardunaldia 
egitera ailegatu daitezke, gehien-
goa lan fisikoa dela kontuan 

edukita. Gainera, behiak eta 
ardiak animaliak dira eta base-
rritarren bizibide, gauzak horre-
la, urte osoko lana eskatzen du, 
ezinbestekoa baita horiek ondo 
zaintzea: janaria eman, erditzee-
tan lagundu, identifikazio lanak 
egin edota gaixotasunak ekidin 
behar dituzte. Laburbilduz, ondo 
zaindutako animaliek produktu 
ona bermatzen dute, baina horrek 
lan izugarria eskatzen du, asko-
tan diruz ondo ordaindua ez 
dagoena.

Alderdi ekonomikoari dagokio-
nez, baserritarrek buruhauste 
ugari edukitzen dituzte. Testuin-
guruan jartzeko, abereak bi mo-
dutara elikatu daitezke: batetik, 
etxeko burujabetza bilatuta, hau 
da, lur sailetako belazeak balia-
tzen dituzte; bestetik, produkzioa 
bilatu nahi dutenak daude eta, 
horretarako, pentsuaz elikatzen 
dituzte abereak. Baserritarren 
esanetan, elikatzeko moduen 
arteko aldea handia da; pentsuak 
produkziorako bultzada askoz 
ere handiagoa ematen du, baina, 
era berean, garestiagoa da. 

Datuetan murgilduta, bataz 
beste tonelada bat pentsuk 325 
euro balio du, iaz baino askoz 
gehiago. Hau da, pentsuaren 
prezioa %11tik gora igo da ur-
tebetean. Hilabetearen arabera, 
portzentaia handitu egin daite-
ke. Gainera, azpimarratu beha-
rra dago, 600-700 kilogramoko 
esne behi batek 23-26 kg materia-
lehor jan dezakeela –pentsua eta 
belarra nahastuta egin daiteke–. 
Hortaz, demagun behiek egune-
ro 10 kg pentsu jaten dutela  
–belarrarekin nahastuta–; bada 
hilabetean 9.100 eurotik gora 
gastatu beharko lukete baserri-
tarrek. Kontuan edukita pen-
tsuaren prezioa, arestian azaldu 
bezala, aldakorra dela. Guzti 
horri, ohiko gastu guztiak gehi-

tu behar zaizkio; hala nola argia, 
ura, zaintzarako tresnak edo 
erregaia. ENBA sindikatuko 
lehendakaria den Iñaki Goena-
gak argi esan zuen, “badira 
dirua galtzen duten baserritarrak, 
kostuak handiagoak direlako 
jasotzen dituzten irabaziak bai-
no”. Agian, neurri txikiagoan, 
baina antzerakoa jazotzen da 
ardiekin ere. 

Konplexua da baserritarren 
lana, lehen aipatutako guztiaz 
gain, denbora libre gutxi dute-
lako. Egunero egin behar dute 
lana eta ekoitzitako produktua-
ren arabera, eguneko jardunal-
dia oso luzea izan daiteke. Zera 
esan nahi da, baserritarrak 
ekoitzitako lehenagaia produk-
tu propioa egiteko erabil deza-
kete, esaterako, gazta; hauek 
memento batzuetan 16 orduko 
jardunaldiak egitera irits dai-
tezke. Beste aukera bat, lehengaia 
saldu eta produktua enpresa 
batek egitea izan liteke. Hemen 
ere dikotomia batean sartzen 
da baserritarra, hau da, etekin 
handiagoa lortu dezakete lan 
ordu gehiago eginez, ala diru 
gutxiago jaso produktua beste 
batzuek ekoiztearren.

Baserritarrek, abeltzainek eta 
nekazariek lan handia egiten 
dute bertako produktua ekoitzi 
eta herriratzeko; era berean, 
jasotzen duten etekin ekonomi-
koa murritza da, jakinda batzue-
tan dirua galtzen dutela. Gaine-
ra, empresa handiek prezioen 
konpententzia baliatzen dute 
horiei gutxiengoa ordaintzeko. 
Horregatik, supermerkatuetako 
esnearen gutxieneko salneurria 
10 zentimo handitzea eskatu 
dute, galera ekonomikoak ez 
pairatzeko. Aipatutako guztia-
gatik, azken hilabeteetan hain-
bat elkarretaratze, protesta eta 
agerraldi egin dituzte.

Abuztuaren 25eko manifestazioa. aiurri

baserritarrak: 
24, 7, 365
azken asteetan baserritarrek zer esana eman dute, burutu dituzten protestak medio; 
produktuen salneurri eskasa eta, ondorioz, jasotzen dituzten etekin murritzek lehen 
sektoreko abeltzainak eztandarazi ditu

bAserriTArrek 
buruhAusTe ugAri 
edukiTzeN diTuzTe 
Alderdi 
ekoNomikoArekiN
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erredakzioa andoain
Belarrira iristen zen ardien zin-
tzarrien hotsa. Ikusi aurretik, 
artaldearen etorrera entzuten 
zen. Begirada soinura eraman 
eta hantxe agertzen ziren, begien 
aurrean, dozenaka buru. Artal-
dea gidatuz, Erroitz kalean ba-
rrena, Inma Iriondo eta Mikel 
Beldarrain zetozen. Gauzak ondo 
zehazte aldera, bi artaldek ba-
tera igaro zuten Andoain. Ur-
nietarrena eta Andoaingo Jose 
Amado eta euren familiarena. 

Aralar aldetik zetozen, Xoxo-
karako bidean. Irailaren 1ean 
abiatu ziren eta Baraibar eta 
Lekunberri zeharkatu ondoren, 
Leitzan geldialdia egin zuten. 
Ondoren, Plazaola-Leitzaran 
naturbidean sartuta, Xoxokara-
ko bidea hartu zuten. Erroitz 
kalean hasi eta Xoxokarako bi-
dea udaltzainek lagunduta egin 
zuten. Irudi ikusgarriak aiurri.
eus gunean ikusgai daude.

Duela ia hogei urte ez ohiko 
bidea egin zuen Mikel Beldarrai-
nek. Tailerreko lanak utzi eta 
artzain egin zen. Prozesu bat 
izan zen, eta dagoeneko Inma 
Iriondorekin batera abian jarri-
tako ekimena fama handiko 
gaztandegia bilakatu da. Azken 
urteotan, gainera, tailerrak eta 
erakustaldiak antolatzen dituzte 
baserrian. Esperientzia polita 
da, bertako eta kanpoko bisitarien 
arreta bereganatzen duena.

Adarrazpi 2005ean sortutako 
ardi latxa artegia da, Urnietako 
Goiburu auzoan kokatutakoa. 
Hauxe euren ekimenaren aur-
kezpenean irakur daitekeena: 
"Maneju estentsibo bat egiten 
dugunez, artaldea neguan Ur-
nietan bazkatzen da eta udan 
Aralarren. Esneki guztiak gure 
etxeko esnearekin eginda daude 
eta, gaztandegian bertan eta 
goizero Donostiako San Martin 
azokan aurki ditzakezu".

Aurrean Beldarrain-Iriondo familia, argazkilari bat ondoan zutela. Atzean, Joxe Amado eta familia. Bi artaldeak Aralar aldetik zetozen, Xoxokarako bidean. Argazkiak eta bideoa ikusgai daude Aiurri.eus gunean. aiurri

ikusgarri 
bilakatu da 
iraganean 
ohikoa zena
inma iriondo eta Mikel beldarrain adarrazpi gaztandegiko nagusiak dira, eta egun 
hauetan mendialdetik urnietara eraman dute artaldea. andoaindik barrena igarotzean 
sortzen zen irudia ikusgarria zen. ez da hain ohikoa eta horregatik da hain ikusgarria
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Andoni urbistondo urnieta
Pasa den larunbatean egin zuen 
publiko bere agurra Mikel Alon-
sok (Urnieta, 24 urte). Etapa 
bat itxi du bere bizitzan, hama-
bost urtekoa, bizikletari eman-
dakoa. San Juan plazan batzar-
tu da Aiurrirekin, eta agerikoa 
da ez dagoela ohituta kamara 
aurreko elkarrizketetara. Mal-
ko batzuk ere isuri ditu, eran-
tzunen batean, bidelagun izan 
dituen guztiak gogoan. Baikor 
da, ikasketak ditu begiz jota, 
eta kirol berriak probatzen ha-
sia da dagoeneko. 
ziklo bat bukatutzat ematea era-
baki duzula iragarri zenuen pasa 
den astean sare sozialetan. zerga-
tik hartu duzu txirrindularitza uz-
teko erabakia?
Beno, betidanik asko gustatu 
izan zait txirrindularitza, baina 
profesionaletara pasa nintzene-
tik kontrakarrean ibili naiz 
urtero, lesioren bat beti, gustu-
ra ezin aritu. Ilusioa galtzen ere 
joan naiz pixka bat, profesional 
bizimoduak eskatzen duen egu-
nerokoarekin: gogor entrenatu, 
zaindu, eta bizikletan bakarrik 
pentsatu behar hori. Aurten 
ezker hankan arazo fisikoak 
izan ditut, ziatika antzeko bat. 
Hankak lo hartzen zidan mendian 
gora hasten nintzenean, eta muga 
hori izan da erabakia hartzera 
eraman nauen azken arrazoia. 
Hilabete pasa daramat ja bizi-
kletan ibili gabe, eta gertukoek 
bazekiten ez nuela tropelean 
jarraituko. 
nola esan zenien etxekoei, neska-
lagunari, koadrilako lagunei?
Erabakia zaila izan da. 15-16 
urte eman ditut bizikleta gai-
nean, eta ilusio handia neukan 
profesionaletan bidea egiteko, 
lorpenak izateko. Ez da posible 
izan, eta pena handia hartu dut, 
nire bizitzako erabakirik zai-
lena izan da. Jarraitu, edo ez 
jarraitu, damutuko nintzela 
banekien, baina uztea erabaki 
dut. Pertsonalki erabaki ona 
da, pertsona bezala askeago 
sentituko naizelako aurreran-
tzean, gehiago haziko naiz. 
Etxean babes handia eman di-
date. Bai gurasoek, anaiak, 
neska-lagunak eta koadrilako 
lagunek. Bereziki eskertu nahi 
nieke gurasoei eta anaiari eman 
didaten babesa, bai onean, bai 
txarrean. Haiek gabe ez nuke 
lortuko iritsi naizen lekura iri-
tsiko. Beti animatu naute, eta 
azken erabaki hau hartu duda-
nean ere bai.

bizimodu profesionalaren exigen-
tzia aipatu duzu. zehaztu zenezake 
gehixeago?
Txirrindulari profesionalaren 
bizitza estiloa gustukoa izan 
behar duzu, irauteko. Ez da ba-
karrik egunero ordu batzuk 
entrenatu behar izatea, zaindu 
egin behar duzu, atsedena har-
tu… Bizikletarekin eta bizikle-
tarentzako bizi behar duzu, eta 
horrek energia asko kontsumi-
tzea dakar. Izan liteke zenbaitzuk 
dohain edo gaitasun horrekin 
jaiotzea, baina ez da nire kasua 
izan, motibazio handia behar 
duzu. Ez naiz bakarra. Hor dago 
Tom Dumoulinen kasua, milioi 
euroko soldata izan, eta bizikle-
tarekin nekatu, kito esan behar 
uneren batean. Txirrindularitza, 
agian, ez da uste dena bezain 
polita edo erraza. Diziplinatua 
izan naiz, baina ni bezalako 
gazte guztiak bezala disfrutatu 
nahi izan dut. Disfrutatu diot, 
ba lagunekin terrazaren batean 
egotea arratsetan, edota neska-
rekin planen bat egin, edo gu-
rasoekin egon. Otorduetan dena 
neurtu behar hori, bihar sei 
orduko entrenamendua dauka-
zulako. Zure bizitza programatua 
dago, eta askotan entrenatzeko 
gogorik izan gabe, jarraitu egin 
behar duzu. Eguneroko exijentzia 
horrek ito du nire kemena. Gure 
bizitza desberdina da, eta kan-
potik, akaso, ez da sumatzen, 
baina barruan gaudenok bada-
kigu zer dagoen.
zein balantze egiten duzu? Lau urte 
egin dituzu profesional mailan, 
denak euskaltel-euskadi taldean.
Niretzat oso ona. Fundazioan 
korritzea izan da betidanik nire 
ametsa, bederatzi urte nituene-
tik, eta lau urte korritu ditut 
talde horretan. Esan dezaket 
profesionaletan korritu dudala, 
eta horrek betetzen nau. Garai-
penik ez dut lortu, podiumen 
bat edo beste bai, alboan ziklis-
ta onak izanda. Momentu onak 
pasa ditut, afizionatu nintzela 
ere Fundazioarekin aritu nintzen 
beraiekin, zazpi urte denera.  
Nire bigarren familia izan da, 
eta oso une hunkigarriak, poli-
tak pasa ditut beraiekin. Emai-
tzetatik harago, oso etapa polita 
izan da niretzat.
zer esan zizun Jorge azanza kirol 
zuzendariak, utzi egingo zenuela 
esan zenionean?
Pena hartu zuen. Espero zuen 
berria zela esango nuke. Bere 
babesa eman zidan, bere etxera 
gonbidatu ninduen bazkaltzera, Mikel Alonso, astelehen goizean Aiurriri eskainitako elkarrizketan. aiurri

“profesional 
baten bizimodu 
zorrotzak 
eraman nau 
agurrera”
mikeL aLonso euskaltel-euskadi taldeko tXirrindularia
lau urte egin ditu profesionaletan, euskaltel-euskadi taldean, baina lesioak eta profesional 
bizitza zorrotzak ilusioa lapurtu diote; ikasten hasi da, eta beste kirolak probatzen
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eta oso hunkigarria izan zen. 
Besarkada bat eman nahi zida-
la esan zidan, eta une polita izan 
zen oso. Jorge niretzat aita baten 
parekoa izan da [malkoak isuri 
zaizkio].
zein oroitzapen on gogoratzen di-
tuzu, ixtear den etapa honetatik?
Ba denetan onena nire lehen 
kontratu profesionala sinatu 
nuenekoa, nire urtebetetzea 
baitzen. Gero Gotzon Martinek 
garaipena lortu zuenekoa. Nire 
lagunik onena da, taldean. Emai-
tzetatik harago, lasterketetako 
dinamikan egiten dituzun ha-
rremanak baloratzen dituzu, 
sortzen diren sentimenduak 
lagun batek irabazten duenean. 
Eta zuk hori lortzeko lana bere 
alde egin baduzu, ba sekulako 
sentsazioa da. Zuk irabaztea 
demasa da, baina taldekide ba-
tek irabaztea ere bai. Gotzon 
Martinekin muturrekoka ibili 
naiz bizikleta gainean jarri 
nintzenetik, 12 urte nituenetik. 
Jorge Azanzaren eskutik egin 
dugu bidea biok, eta aurreran-
tzean ere Gotzon bera eta Eus-
kadi Fundazioak korritzen duen 
lasterketetara joango naiz, tal-
dekideak izan direnak anima-
tzera. Txinparta hori bero man-
tentzen da bihotzean, erretira-
tuta ere.
txirrindulari profesionalaren erru-
tina faltan botatzeko beldurrik bai?
Bai noski. Botatzen ari naiz, 
dagoeneko. Hutsa bezala sentitzen 
ari naiz egun hauetan, ze egu-
nero daukazu erronka jakinen 
bat, helbururen bereziren bat. 
Orain ja ez naiz irteten entre-
natzera. Urte pilo bat daramatzat 
egunero gauza bera egiten, iner-
tzia bat hartzen duzu nahi gabe, 
eta orain, errutina hori gabe, 
faltan botatzen duzu. Ohituko 
naiz, dena den. 
zer egingo duzu aurrerantzean?

Beno, ingeniaritza mekanikoko 
ikasketak hasi nituen, eta utzi, 
bizikletan zentratzeko. Bigarren 
kurtsoko hiruzpalau ikasgai 
atera nahiko nituzke aurten, eta 
gero hurrengo bi kurtsoak. Lan-
gabezi saria ere izango dut, 
gauzak ondo, eta horrekin iraun, 
ikasketak bukatu arte. 
eta kirol munduan zer?
Ez dakit. Gauza berriak proba-
tu beharko ditut, orain arte egin 
ezin nituenak. Korrika hasi naiz, 
baina sekulako hanketako mina 
jarri zait. Palan ere hasi naiz, 
lagunekin, baina begira nola 
daukaten esku-azpia, babaz be-
teta. Mendira irteerak ere egiten 
hasi beharko dut lagunekin, eta 
orduan asko gozatuko dudala 
uste dut, aisi aukera gustukoa, 
errendimendua kaltetu dezake-
dala pentsatu gabe. Gozamena 
bakarrik.

uze txirrindulari elkarteko lagunek 
esan didate ongi etorria izango 
zarela, errelebo batzuk eman nahi 
izatekotan…
"Pike" nahiko eduki ditut azken 
urteetan. Orain ondo osatu behar 
naiz, hankan daukadan gaixo-
tasunagatik, eta gero gerokoak. 
Bizikleta profesionalki utzi 
egingo badut ere, berriro ibil-
tzeko grina sartuko zaidala 
esango nuke. 15 urtean hain 
lotura estua izan, eta bat-batean 
hori atzean uztea erabat, ez da 
logikoa. Orain buruko atseden 
pixka bat behar dut bizikletari 
dagokionez. 
zerbait gehiago esan nahi duzu?
Etxekoei eskerrak eman dizkiet, 
baina modu batean edo bestean 
laguntza eman didaten guzti-
guztiei ere nire esker ona, nire 
ametsa lortzen lagundu didate-
lako. 

Mikel Alonso urnietarra, taldeko argazki ofizialean. EuSKaLTELEuSKadi

Mikel Alonso txirrindularia, Portugal aldean. EuSKaLTEL

2018ko uztaila GP internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim 
agostinho lasterketako bigarren etapan hirugarren postuan 
helmugaratu zen. Portugal aldeko lasterketa horretan urnietarra 
eta Euskalteleko korrikalariak protagonista bilakatu ziren.

Mikel Alonso txirrindularia, Mallorcan. EuSKaLTEL

2019ko otsaila "Oraindik urrun baino aldi berean munduko 
onenen gertu gure Mikel alonso atzoko esprinean", argitaratu 
zuen orduko hartan Euskaltel Euskadik sare sozialetan. denboraldi 
hasierako lasterketa zen, Mallorca aldean.

Euskaltel Euskadikoak Burgosen, tartean Alonso bera. EuSKaLTEL

2021eko abuztua Mikel alonso eta Mikel iturria urnietarrak 
Euskaltel Euskadi taldeko zazpikoan izan ziren, bost eguneko itzuli 
gogorrean. aski ezaguna da lasterketa nazioarteko tropelean, 
Espainiako Vueltaren atariko modukoa.

Lau urteko ibilbidea euskaltelen
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Barrenetxeak irabazi du 
kutxabank sari Nagusia
 ERREMONTEA  norgehiagoka parekatua izan zen. tanto 
ikusgarriez gozatzeko aukera eduki zuten ikusleek

erredakzioa urnieta
Lehen tantoetan Urriza nabarmen 
gailendu zen bost tantoko aldea 
ateratzeraino; baina partiduak 
aurrera egin ahala, orekatzen 
hasi zen. 20. tantotik aurrera, 
Barrenetxearen gidaritzapean 
joan zen markagailua, eta bi 
pilotarien arteko aldea handitzen 
hasi zen.

barrenetxearen adierazpenak
"Buruz buruko txapela irabaztean 
gogoan hartu ditut honaino iris-
ten lagundu didaten guztiak. 
Azken bi asteetan 800-1.000 sake 
eta bote laster egin ditut. Izuga-

rri entrenatu dut garaipena 
eskuratu ahal izateko".

urrizaren adierazpenak
"Partidua sentsazio onarekin 
hasi dut. Lehen tantoetan pilo-
ta ondo mugiarazten nuen, bai-
na ontzat eman duten falta ba-
tengatik konzentrazioa galtzen 
hasi naiz. Segurtasuna galaraz-
ten dizun tantoa kontuan hartu 
beharrekoa da, nigan eragin 
handia izan du. Memento har-
tatik aurrera, hobeto jokatzen 
hasi da Barrenetxea, sakearekin 
min handia egin du eta nire 
gainetik igaro da".

Urriza eta Barrenetxea, azken urteotako txapeldunak dira biak. aiurri

Urbistondok gonbidatu berezia izan zuen, alboan, final handian. Ansa herrikidea. aiurri

Julen Gabirondo. uZTarria

Julen Gabirondo. uZTarria

erredakzioa urnieta
Andoni Iruretagoiena Izeta VI.a, 
Joseba Otaegi, Iñaki Errazkin, 
Aritz Irazabal, Julen Gabirondo 
eta Kepa Peñagarikano sailkatu 
ziren Euskal Herriko Pentatloi-
ko finalerako, Azpeitian larun-
batean jokatu zen finalerdian. 
Aiztondo eta Buruntzaldeko bi 
eskualdetako kirolariei dago-
kionez, Joseba Otaegi zizurkil-
darra bigarren sailkatu zen, 
berriro ere egundoko erakustal-
dia eginez. Julen Gabirondo 
urnietarrak ere finalerako txar-
tela lortu zuen, nahiz eta inda-
rrez nahiko juxtu ibili izanaren 
itxura eman. Seikoteak finala 
irailaren 25ean jokatuko du, 
22:00etan hasita.

Pentatloiko 
finalean da, 
aurreikuspenak 
betez
 HERRI KIROLAK  Julen 
Gabirondo irailaren 25ean 
jokatuko den finalerako 
sailkatu da

Liderrak lehen 
jardunaldian
 fUTBOLA  Gizonezkoen 
Erregional Ohorezko Mailak ekin 
dio denboraldi berriari, eta 
andoaingo taldea lehen jardunaldia 
amaitu eta gero lidergotzan ageri 
da. Oiartzun taldearen aurka 0-2 
gailendu zen. Hasiera ona eman 
dio, beraz, ligari. Larunbat honetan 
Hernani taldea hartuko dute 
ubitarten, arratsaldeko 18:00tan 
hasiko den partidan.

EuSKaLduNa

EuSKaLduNa

Larramendi txapelketa
 fUTBOLA  aurreko asteburuan emakumeen arteko Larramendi 
txapelketa jokatu zen, ubitarte zelaian. Mariño, Hernani eta Euskalduna, 
hiruren arteko lehia izan zen eta Mariño izan zen edizio honetako 
irabazlea. denboraldia hastear dira larunbat honetan, ubitarten bertan 
arratsaldeko 15:30ean hasiko den partidan.

aiurri

Aurredenboraldiko txapelketa
 ESKUBALOIA  Leizaran eskubaloi taldeak adiskidantzazko txapelketa 
antolatu zuen aurreko asteburuan, denboraldia prestatzen hasteko 
baliagarri bilakatu zena. 150 laguneko aforoa onartuta zegoen allurralden, 
eta arraten ere jokatu ziren hainbat partida. Normaltasuna iristen ari da 
kirol hitzorduetara ere.

"izugArri 
eNTreNATu duT 
gArAipeNA 
eskurATzeko"
barrenetXea

"bArreNeTXeAk 
sAkeArekiN miN 
hANdiA egiN du eTA 
gAiNeTik igAro dA"
urriza
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Udal kiroldegiko zerbitzuak, 
normaltasunaren bidean

Mendi Film jaialdia Urnietan, 
datorren irailaren 23an

 KIROLA  astelehenetik ostiralera gaueko 22:00ak arte 
kirol esparrua erabiltzeko aukera izango da

 MENDIA  bost ikus-entzunezko ikusteko aukera izango 
da saroben, arratsaldeko 19:00tan hasita

erredakzioa urnieta
Ordutegi aldaketarekin emango 
den beste berritasun nagusia 
hitzorduen ordutegia izango da, 
izan ere, nagusiki erdietatik er-
dietara erreserbatu beharko dira. 
Hau da, 08:30etik 09:30era, esate 
baterako. Aldez aurreko hitzor-
duak ezinbestekoa izaten jarrai-
tuko du, eta horretarako Udala-
ren APP-a eta webgunea erabil 
daitezke. Telefono zenbaki ho-
netara ere deitu ahal izango da: 
943 00 83 28. Ordu aldaketak ez 
du eraginik izango garbiketa eta 
desinfekzio lanetan, orain arteko 

intentsitate berarekin egingo 
baitira, eraikin osoan higiene 
baldintza egokiak bermatzeko. 
Hortaz gain, babes-neurri guztiek 
indarrean jarraituko dute eta 
zorrotz bete beharko dira: higie-
ne postuak mantenduko dira, 
musukoa jantzita eduki beharko 
da momentuoro, eskuak eta era-
bilitako makinak garbitu behar-
ko dira eta nork bere toaila 
etxetik eraman beharko du.

igerilekua
Irailaren 26ra bitarte zabalik 
izango dira Udal instalazioak.

erredakzioa andoain
"Charge 2", "Aterpean ateri", 
"The Wurl", "Myrtle Simpson: 
a Life on Ice" eta "Free as can 
be" ikus-entzunezkoak ikusteko 
aukera izango da Urnietan, da-
torren astean. Mendifilm jaial-
diak antolatuta, Udalaren babe-
sarekin eta Zanpatuzen lanki-
detzarekin burutuko da. Guztiak 
ere iazko sail ofizialean ikusgai 
izan ziren. 

"Free as can be" filmak, gai-
nera, eskaladari buruzko film 
onenaren saria eskuratu zuen 
2020ko edizioan.

"Free as can be" 
Jordan Cannon eskalatzaile gaz-
tea eskaladaren historiarekin 
maiteminduta dago eta egun 
batean Mark Hudon ezagutuko 
du. Mito bat da, Yosemiteko 
horma handietako eskalada li-
brearen aitzindaria. Elkarrekin, 
ezohiko taldea osatzen dute hel-
buru komun baten bila: "Free-
rider" bide ikonikoa El Capitán-
en osatzea. Cannonek librean 
eta egunean eskalatu nahi du. 
Hudonek, berriz, "El Capitán" 
eskalatzen adin gehien duen 
pertsona izan nahi du.

Normaltasunaren bidean doaz gizarte bizitzako jarduera ugari. aiurri "free as can be" iazko lan irabazlea Urnietan ikusteko aukera izango da. aiurriAmaitzear da izen ematea. uTS

erredakzioa urnieta
Irailaren 27an hasiko da ikas-
turtea eta irailaren 17a baino 
lehen eman behar dute izena.

izena emateko aukerak
Sarobe:

943 00 80 42.
Udal Kiroldegia:

943 00 83 28.

Ikastaroetan 
izena emateko 
epea amaitzear 
da
 KIROLA  Yoga, pilates, 
gazte funky, zumba, 
spinninga, tonifikazioa eta  
fitness aholkularitza

Futbola 
martxan
 fUTBOLA  Normaltasunaren 
denboraldia izatea desiratzen ari dira 
denak. Horrela izan dadila! Jubenil 
mailako urnieta a taldea ageri da 
argazkian, aurreko larunbatean 
eginikoa. Zutik, ezker eskuin: Xabi 
Tolosa, ibai Mugica, Lander Perez, 
axi azpillaga, Jon Otaegi, aratz 
urdangarin (prestatzaile fisikoa), Javi 
Pastor (Ordezkaria), Pablo de Torres 
(Entrenatzailea), david Cuenca (2. 
entrenatzailea), Egoitz antolin, 
Gaizka izagirre, ander Goikoetxea 
eta Markel Morandeira. Behean: 
Joseba Giganto, Xabi Godoy, Josu 
almorza, ioritz Jimenez, Javier 
Lucas, unai de Godos, Beñat 
Gonzalo, Paul ruiz, alain Neves, 
iñigo Pascual eta aimar Labaca.

uKE
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OstEGUNA 16
ANdoAiN erakusketa
andoaingo Gudua eta emakumeak 
ardatz hartutako erakusketa antolatu 
du larramendi bazkunak.
Azken eguna: Irailak 25.

urNieTA udal zerbitzuak
errefusaren edukiontzia asteazkenetan 
eta igandetan bakarrik erabiliko da.
Irailean hasita.

urNieTA ikastaroak
lekaioko ikastaroetako eskaintza 
aurkeztu dute: joskintza, marrazketa 
eta pintura, eskulanak, egur taila. 
informazioa: urnieta.eus.
Azken eguna: Irailak 28.

ANdoAiN lehiaketa
XXV. Martin ugalde ipuin lehiaketa. 
10-17 urte bitartekoentzat. 
informazioa: bastero.eus.
Lanak aurkezteko epea: Urriak 8.

AstEARtEA 21
ANdoAiN hitzaldia
"alzheimerrarekin elkarbizi" koldo 
aulestiaren eskutik.  informazio 
gehiago 7. orrialdean.
18:00, Bastero.

OstEGUNA 23
ANdoAiN filma
"Vivir dos veces" filma. informazio 
gehiago 7. orrialdean.
18:00, Bastero.

LARUNBAtA 25
ANdoAiN dantza
"Gazte" ikuskizuna, Hika eta oinkari 
konpainien eskutik.
19:00, Goikoplaza.

Iñaki Vergara argazkilaria, bere hainbat lanekin. aiurri

AsTeArTe eguerdiAN bAiNo leheN igorri hiTzorduAk. tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hitzorduak

ANdoAiN emakumeak eta kirola, argazki-erakusketa

"Kirola emakume kemenez" izenburupean, emakumeak eta kirola uztartu 
dituzte erakusketa berean. argazkiak iñaki Vergara Perezenak dira.
Irailaren17tik 25era, Allurralde kiroldegiko harmailetan.
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SiNOPSia

space jam: Nuevas leyendas
zuzendaria: Malcolm d. Lee. aktoreak: LeBron James, Sonequa 
Martin-Green, don Cheadle… Herrialdea: aEB (2021). generoa: 
animazioa. iraupena: 120 minutu.

gazte garaiko bidaiaren segida
Saskibaloiko izar handi baten 
semea izan arren,  
dom Jamesi benetan gustatzen 
zaiona bideo-jokoak diseinatzea 
da, eta horretan abila da, 
gaztea izan arren.  
Bere aitarekin izandako 
desadostasunen ondorioz,  
biek, al-G rhythmen mundu 

birtualean harrapatuta  
amaitzen dute. LeBron James 
NBako izar nagusiak Bugs 
Bunnyrekin eta Looney 
Tunesekin bat egingo du. 
Kritika orokorraren arabera, 
LeBron James nahiko ondo 
atera da fikziozko film batean 
protagonista nagusi gisa. 

ANdoAiN

BaSTErO

descarrilados

Lar., 18. 19:30,  
22:00.

ig., 19. 19:30.

astel., 20. 19:30, 
22:00.

space Jam: 

Lar., 18. 17:00.

maixabel

Ost., 24. 20:30.

Lar., 25. 19:30, 22:00.

ig., 26. 19:30.

astel. 27. 19:30, 
22:00.



Joseba Arregi 2019an, "Rikardo Arregi irakurtzen" ekimenean. aiurri Kale Nagusia, iazko "Outlet kalean" edizioan. aiurri

Joseba Arregiren aldeko meza 
igande honetan Andoainen

"Outlet kalean", ostiral honetan 
Andoaingo merkatalguneetan

andoaindarraren aldeko hileta-elizkizuna bilbon izango da, 
ostiralean. senideek bigarren meza antolatu dute andoainen

"bezeroaren astea" ospatzen ari dira, salkinen eskutik. 
egun hauetan herrian erosteak saria dakar

erredakzioa andoain
Joan zen asteartean zendu zen 
Joseba Arregi Aranburu an-
doaindarra. Azken urteotan 
Bilbon bizi zen. Hori dela eta 
haren aldeko hileta-elizkizuna 
ostiral honetan izango da Biz-
kaiko hiriburuan.

Josebaren anai-arrebek, bes-
talde, haren aldeko meza anto-
latu dute. Igande honetan izan-
go da Andoaingo parrokian, 
goizeko 10:30ean hasita. Nahi 
duen andoaindarrak, beraz, 
Joseba herrian bertan agurtze-
ko aukera izango du.

erredakzioa andoain
Salkin elkarteak aditzera eman 
duenez, merkatari askok bat 
egingo dute "Outlet kalean" egi-
tasmoarekin. Hauexek izango 
dira: Amabi, Gloss, Durazno, 
Alice, Mantegi mertzeria, Or-
mendi kirolak, Pottoko, Maindi 

optika, Xare oinetakoak, Iturbe 
oinetakoak, Gorostidi burdin-
degia, Gamer, Izeia, Pepi lentze-
ria, Tejidos Cisneros eta Gon-
zalez Sastre. 

Eguraldiak lagunduz gero, 
salerosketa sustatzeko egun po-
lita izango da.

zorion aGurrak

urnieta
zorionak Jokin
Hilaren 19an 
bederatzi urte 
betetzen dituzu!!! 
Ondo pasa eguna 
etxeko eta lagun 
guztiekin.

andoain
zorionak bikote!!!
Beste urte bat pasa da! irailaren 8an aitonak 
81 urte eta Maddik 15ean 11 beteko ditu. 
Zuen eguna izugarri ondo pasa dezazuela eta 
jarraitu batak bestea zaintzen. Muxu potoloak 
eta besarkada haundi bat! Etxekoak  

urte 
askotarako!

zorion itzazu lagunak eta etxekoak. 
oso erraza da, eta dohainik! 

• www.aiurri.eus zorion agurrak atalean 
• Whatsapp bidez: 619 16 35 37
• diseinua@aiurri.eus
• arantzibia 4-5, behea andoain
• telefonoa: 943 300 732
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