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Andoni Urbistondo urnieta
HK10 hoteleko harreran bezeroak 
dabiltza hara eta hona. Kafetegian 
ere jendea hamaiketakoa egiten, 
eta langileak pozik, bi urte eta 
erdiko epe gogorra atzean utzi 
dutelakoan. Maite Alkain ge-
rentea ere bai, noski, bezeroak 
baitira bere arnas bidea.
Poza ematen du hotelera sartzeak. 
alaitasuna sumatzen da langileen-
gan, zure aurpegian. zein da mo-
mentuko egoera?
Normaltasunera iristen ari ga-
rela esango nuke. Bi hilabete 
eskas pasa dira pandemiako 
azken arau murriztaileak desa-
gertu zirela, baina badirudi orain 
dela 10 urte gertatu den zerbait 
izan dela. Gizakion buruak badu 
gaitasun berezia txarrak diren 
gauzak zokoratzeko, baztertzeko, 
eta horrek laguntzen zaitu au-
rrera egiten. Oso nekatuta geun-
den pandemiaren kontuarekin, 
eta maiatza eta ekaineko lehen 
egunetan halako goraldi bat 
nabaritu dugu. Donostia da gure 
termometroa, eta Donostia atze-
rritarrez josita dago. Atzerrita-
rrek gogoa dute, eta bertakoak 
ere bi urtez egin ezin izan di-
tuzten ekitaldi piloa antolatzen 
ari dira, izan bataio, jaunartze, 
ezkontza, edo bestelako ekital-
diren bat. 
Donostiatik hain gertu egotea era-
bakigarria da zuentzat.
Bai, guztiz, han hotelak betetzen 
badira, turistek norabait joan 
behar dutelako. Bestela ere, gu-
rean prezioak lehiakorragoak 
dira, Donostian baino askoz 
merkeagoak, eta horrek ere la-
guntzen du. Maiatzaren 28ko 
asteburua zubia zen Frantzian, 
eta Pasaiako Itsas Festibala ere 
antolatu zuten. Bertako bezero 
pila bat etorri zuren gurera, 
ostegunetik igandera hotela be-
tetzeraino. Gure hotela, eta Gi-
puzkoako hotel asko bete ziren.
Logela librerik ez zenutela esan 
behar izan zenieten hainbat beze-
rori, beraz. zer sentitu zenuen 
egoera horrekin?
Poza, lasaitasuna, hainbeste 
espero genuen eguna iritsi zela. 
Udari begira ere agerikoa da 
erreserbak egiten ari garela, 
pandemia aurreko martxara 
bueltatzen ari garela pixkanaka… 
Pandemiaren bukaerak halako 
lasaitasuna ekarri du jendarte 
guztira, eta gure negozioan mu-
gimendu handia. Azken orduko 
erreserba askorekin aritzen gara, 
gu eta hotel gehienak. Pandemiak 
utzi duen herentzia da hori. 

Plangintza egokia egiteko ez da 
ona, baina ez dago besterik. 
Malgutasunez jokatu behar izan 
dugu, erreserbak bertan behera 
uzteko epearen inguruan, baina 
hori ere bere ohiko egoerara 
bueltatuko da pixkanaka. 
nola eragin dizue zuei ziurgabeta-
sun horrek?
Azken orduko erreserbak bertan 
behera uztea baino, erreserba 
horien baldintzak aldatu behar 
izan ditugu sarri, eta ez behin 
bakarrik. Esan nahi dut, talde 
batek 40 gela gorde, hurrengo 
egunean 45, ondoren afariarekin, 
gero gabe… Horrek lan taldea 
asko aztoratzen du, lan sail as-
kori eragiten dielako. Bezeroak 
mantentze aldera erraztasunak 
eman behar izan ditugu derrigor, 
baina aurrerantzean malgutasun 
horrek murriztu egin beharko 
du. Pandemian azken 24 orduko 
mugan sartu arte erreserba ber-
tan behera uzteko aukera ema-
ten genuen, eta pandemia au-
rretik 48 ordu. Muga horretara 
bueltatu beharko dugu pixka-
naka. Aldaketak egiteko aukera 
murriztu, baina ezer berezirik 
ez. Pandemia aurreko garaiko 
arauak bueltatuko dira pixka-
naka.
Pandemia garaian ezinbestekoa 
izan zen arauen malgutasuna.
Erabatekoa. Azken unean edonor 
kutsa zitekeen COVID-arekin, 
edo gertuko kontaktua izan. 
Bezeroen aldetik, baina gure lan 
taldearen aldetik ere bai. Gosa-
ri, otorduekin eta beste ere egu-
nero moldatu behar izan dugu. 
Pandemia bukatu dela dirudien 
honetan, nola gogoratzen duzu 
garai ilun hori?
Ba ezer onik ez, iraun egin du-
gula baizik. Zailtasun pilo bat 
eduki dugu, baina hemen gaude. 
Nire eskertza sendoena helara-
zi nahi nioke lan talde osoari, 
ontzi hau hondoratu ez zedin 
egin duten lan bikainagatik. 
Egoera oso larria zela ulertu 
genuen denok, eta harro gaude 
eutsi diogulako. Lan taldea da 
gure altxorrik preziatuena.
ez zen samurra izango pandemia 
garaian hotel bateko gerentea iza-
tea, ezta?
Ez… Besteak beste nire lana 
bezero gehiago nola erakarri 
aztertzea delako, eta ez dut jar-
dun hori egin ahal izan. Pande-
miak ekarriko zigun azken kol-
peari nola aurre egin ematen 
nituen orduak: arauak nola bete, 
musukoa, garbiketa, aldi bate-
rako enplegu-erregulazioko es-

Maite Alkain zutik, Zuriñe harrerako lankidearekin batera, HK10 hoteleko harreran. aiurri

“Berriro dena 
beteta dugula 
esatea 
ikaragarria da”
Maite aLkain Hk10 Hoteleko gerentea
Pandemia atzean utzita, alaitasun olatuan murgildu da hotela. Maiatzaren 28ko 
asteburuan lepo bete zen hotela, eta, laster, parrilla jarriko dute martxan
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pedienteak… Nekagarria izan 
da, etsigarria. Baina bukatu da, 
itxuraz, eta orain ja gure jardu-
na hobetzeko aztertzen pasatzen 
dut lan jardunaldi gehiena.
eta nola hobetu dezakezue?
Puntuazio ona daukagu Booking 
atarian, 8.5 nota. Gosariei pun-
tuazio ona ematen diete bezeroek, 
baina ni hori nola hobetu bila-
tzen saiatzen naiz, demagun, 
Nafarroako olioa eskainiz tos-
tadetan. Gelatan detaile txiki 
bat eduki bezeroekin… Udari 
begira parrilla jarriko dugu 
martxan, ofizialki  Sanjuaneta-
ko asteburuan, baina asteburu 
honetan proba batzuk egingo 
ditugu ziurrenik, karta osatzeko 
eta beste. Ea eguraldiak lagun-
tzen gaituen…
zer sumatzen duzu azken astetan 
etorri den bezeroarengan? este-
reotipoa mantendu da, aldatu da?
Oraindik goiz da hori esateko, 
baina sektoreko beste kideekin 
hitz egin dut eta ez genuen es-
pero atzerriko bisitarien halako 
gorakada. Ezustean harrapatu 
gaitu. Euskal Herriko eta Es-
painiako turismoaren hazkuntza 
espero genuen, baina Frantzia, 
Belgika, Herbehereetako jendea 
etorri da, eta AEBetakoak ere 

bai, espero ez genuenean. Ukrai-
nako gerra hor dago, haientzat 
Ukraina eta gu eskualde berean 
gaude, eta ez genuen haien bi-
sitarik espero. Donosti Cup txa-
pelketan ere AEBetako talderen 
bat bada, galdetu nien ea etorri 
behar zuten eta baiezkoa eman 
zidaten. Txapelketa horretan 
ere parte hartzen duten kirol 
taldeen marka hobetu dute, atze-
rritarrak pilo bat.
bere garaian kirol taldeak erakar-
tzeko egin zenuten apustuak era-
ginkorra izaten segitzen du.
Funtsezkoa. Izan futbola, esku-
baloia edo saskibaloi taldeak, 
eta batez ere txirrindulari tal-
deak. Lan egiten dugun agentziak 
esaten digu txirrindularitza 
taldeak guregana etorri nahi 
dutela, eta gu, noski, gustura.
eta zergatik ote, nahi hori?
Nire ustez erosoa delako, apar-
katzeko toki asko dugulako, eta 
nahieran ibiltzen direlako hemen. 

Pentsa Donostia erdigunera bi-
daltzen dutela talderen bat, au-
tobusa garbitzeko eta beste. 
Itzulian hainbat talde izan ge-
nituen, mutilak eta neskak, 
Donostiako klasikorako ere 
baditugu. Vueltarako, abuztu 
bukaerarako momentuz ez dugu 
eskaerarik jaso.
zer izango litzateke uda on bat 
zuretzat?
%100 betetzea utopia da, baina 
%80 edo 90 beteko bagenu, ba-
lantzea bikaina izango litzateke. 
52 gela dauzkagu, badira batzuk…
bizitza, salneurriak, dena goraka 
doa… Logelen prezioa ere bai?
Beharko, baina orain etorriko 
dena hirugarren igoera litzate-
ke, eta ezin da igoera oro beze-
roaren bizkar gain jarri.
nola salduko zenuke Hk 10 hotela 
Donostian ostatu hartzea baina 
hobea dela?
Ezberdintasun garrantzitsuena 
logelaren salneurria da. Donos-
tian 200 eurotik gora ordaindu 
behar da gaueko, gutxi asko, eta 
300 euro ere bai zenbait ostatu-
tan. Gurean nabarmen gutxiago 
balio du. Nire ustez gurean apar-
katzeko erraztasuna estimatzen 
du asko bezeroak, baita Donos-
tiara garraio publikoa erabiliz 

joan daitekeela, eroso. Azaltzen 
diegu non geratzen diren auto-
busak eta trenak, ze maiztasun 
duten, eta asko erabiltzen dute. 
Batez ere trena, azkarragoa de-
lako. Autoan ez joateko gomen-
datzen diegu, aparkatzeko ko-
meriak izan ditzaketelako, eta 
lortzekotan lurpeko aparkalekuak 
garestiak direlako. Otorduak 
egiteko orduan ere Donostiak 
zerbitzu onak ditu, baina jende 
asko dago, eta ez da erraza otor-
duak egiteko tokiren bat bilatzea. 
Akaso txanda eman zain egon 
behar duzu, eta bezero batzuk 
nahiago dute gurean lasai-lasai 
afaldu, ondo ematen dugulako 
eta ez dutelako tokiren bat bi-
latzen egon behar. Gure aldeko 
beste ezaugarri bat Euskal He-
rriko beste herrialdeetara egu-
neko bisitak egiteko toki apro-
posean gaudela da, autobiatik 
kilometro erdira. Eta lan taldea-
ren adeitasuna, noski (barrez).

zenbat zarete?
20-22 lagun.
Han eta hemen entzuten diren zail-
tasun berak al dituzue langileak 
lortzeko?
Lan talde egonkorra dugu. Ara-
zo horiek ez dira berriak, urte 
dezente daramatzagu. Kontua 
da belaunaldi berriak sartu di-
rela merkatuan, eta horiek ez 
dutela, akaso, aurreko belaunal-
diek lan arau edo ordutegiekin 
zuten, genuen malgutasuna. 
Moldatu egin beharko dugu. 
Ulertze aldera, Frantzian eguer-
diko 13.30tik aurrera bazkaltze-
ko zailtasunak izango dituzu 
aurrerantzean, eta  hoteletan 
gauerditik aurrera kopa bat har-
tzea ere gero eta zailagoa izango 
da. Langilerik ez delako egongo.
zuen bezeroak zer egiten du osta-
tua eta gosaria bakarrik hartu, edo 
afaria ere bai?
Gero eta gehiagok afariarekin 
hartzen dute, aurreko erantzu-
nean azaldu dudanagatik. Beze-
roek esaten didate, ‘Getariara 
goaz egun pasa, bazkaltzeko edo 
afaltzeko tokiren bat?’ Eta nik 
baietz, baina zenbat ordaindu 
beharko dutena ohartaraziz. Tar-
teka herriko beste jatetxeetara 
ere bidaltzen ditugu bezeroak, 
Zaldundegira edo Oianumera, 
eta gustura bueltatzen dira. 
Hotelak jendea erakartzen du he-
rrira, uste duzu ezagunak zaretela 
herrian, baloratzen dela halako 
ostatu bat egotea herri txiki batean?
Guk balioa ematen diogu Urnie-
tari, baina herriko beste enpre-
sa eta komertzio guztiek ematen 
dioten neurri berean. Enpresa 
langileak, hornitzaileak etortzen 
direnean badakite hemen zer 
eskaintzen dugun. Erraustegira 
datorren lan talde bat daukagu, 
eta inguruko industria gunee-
tara etortzen den jendea ere bai. 
Eragile ekonomikoa gara, baina 
herriaren sustapena ekar deza-
keten ekitaldiekin inplikatuta 
gaude.
bukatzeko, zer esaten dizuete be-
zeroek, hotela uzten duenean?
Kataluniako eskubaloi talde bat 
eduki genuen ez aspaldi, Zarau-
tzen jokatu zuena, Gironako 
Bordils taldea. Oso gustura egon 
zirela esan ziguten, eta nota 
bikaina eman ziguten. Norbaitek 
esan zigun, ‘nigatik balitz 10 bat 
emango nizueke’. Pozik sentia-
razten zaituzte horrelako esanek. 
Aintzat hartu bezero berriek 
booking atariko notari asko 
erreparatzen diotela, eta guk 
8.5ekoa dugu. Ez da txarra. 

"BEzEroEK 
PUntUAzio  
onA EmAtEn digUtE 
BooKing AtAriAn, 
8.5EKo notA"

"ProBA BAtzUK  
Egin ditUgU EtA 
sAnjUAnEtArAKo 
PArrillA jArriKo 
dUgU mArtxAn"

Parrilla jarriko dute martxan egun hauetan. Argazkian, Alkain, Ixiar eta Niko parrillan ariko diren lankideekin batera. aiurri
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xabier lasa andoain
Hogeita hamar urteko ibilbidean 
Belen Salgado -emaztea- eta Juan 
Joxe Iguaran laguntzailea alboan 
izan ditu Arrutik.
bezeroak ariko zaizkizu galdezka 
ixtera zoazela-eta, ezta?
Bai, halaxe da. “Orain zer egin 
behar dugu zu gabe?”, galdetzen 
didate batzuek, eta ulertzekoa 
da, “ohituretako animaliak” 
baikara guztiok ere, eta gogoko 
baitugu antzeko gauzak egitea 
beti, segurtasuna ematen dizu-
tenak; egunerokotik zerbait 
aldatuz gero, hor galtzen gara! 
Nik zer erantzungo diet, bada? 
Hauxe, batzuei: “zuen diruak 
berdin balio du hemen eta han, 
eta bezero ona denari edozein 
tokietan egingo zaio ongietorria”. 
Hori bai, gertuko dendetan kon-
tsumitzea aholkatzen diet, nahiz 
eta harategien panorama urri-
tzen ibili. Halaber, nongo txe-
korrekin lan egin dudan aipatzen 
diet: Etxabe (Leizotz auzoa, 
Andoain), Bekoborda (Goiburu 
auzoa, Urnieta) edo Aia, Astea-
su edo Zizurkilgo zenbait base-
rri.   

Gauzak diren bezala, bezeroen 
artean lagun asko egin dut, kon-
fiantza hartu dugu elkarrekin 
denboraren poderioz, eta ez da 
erraza ahazten urtetan eduki 
dugun gizalegezko tratu hori. 
Horrek ematen dit penarik han-
diena, harategia itxita. Esaten 
diet, bai, noizbehinka geratuko 
garela Andoainen zerbait har-
tzeko, baina ez didate sinesten! 
Nik, berriz, egiatan ari naizela 
erantzuten diet.  
urnietarra zara jaiotzez, baina ondo 
andoaindartua honezkero.
Bai, esaten dizudan bezala, An-
doainen egin dut bizitzaren er-
dia, eta etxean nagoenean Ur-
nietako kalera apenas jaisten 
naiz. Han nire belaunaldiko 
jendeak ezagutzen nau, baina 
hortik beherakoek, apenas. 
kukutei izenak non du jatorria? zeu 
urnietako baserri horretako semea 
al zara?
Ez, bada! Jendeak hala uste 
badezake ere. Kontua da orain 
35 bat urte, Lasarten lanean 
arin nintzenean, zenbait lagunek 
bazkideen ondasun-erkidegoa 
sortu genuela, eta Kukutei jarri 
geniola izena hari. Gerora, han-
dik Andoainera etorri nintze-
nean, izena ere nerekin ekarri 
nuen. Jose Luis Kalegain ur-
nietarrak zeukan harategia 
bertan, eta hari traspasoan 
hartu nion. Ni, berez, Lekun 

baserrikoa naiz, Ergoien auzokoa. 
Urumeako autobidea egin zute-
nean, Plazaolako trenbide zaha-
rreko akueduktua eta bi karobi 
zoragarriez gain, Lekune geure 
baserria ere aurretik eraman 
zuten. Orduan, izen bereko etxe 
berria lur-sail berean, behera-
xeago altxatu genuen, eta bertan 
bizi naiz.  
Jakin al liteke zeintzuk diren per-
tsiana betirako jaisteko arrazoiak?
Bai, denak harritu egiten zaizkit 
esanez 61 urterekin oraindik ez 
daukadala adina erretiroa har-
tzeko. Bere garaian pentsio plan 
batean sartu nintzen, eta horrek 
asko erraztu dit erabakia. Egia 
esan, arrazoi ugari pilatu zaizkit 
azken aldian. Batetik, lokalaren 
errenta igo eta igo ari zait; nahiz 
eta nahiko zaharra izan, ez dau-
ka antigualeko errenta. Eta 
bestetik, salmenta jaisten ari 
da. Bi arrazoi horiei erantsi 
behar zaie ez nagoela batere 
eroso azken aldian sortu den 
giro nahasiarekin, etorkizun 
iluna ikusten dut. Salneurri 
guztiak igotzen ari dira, gasoli-
na, argia… Ukrainako gerraren 
aitzakia ez bada beste edozer 
gauza erabiltzen dute, eta inpre-
sioa daukat espekulazioaren 
erreinua bihurtu dela mundua, 
dirua erraz irabazteko testuin-
guru ezin aproposagoa ikusi 
duten espekulatzaileak nagusi! 
Zeuk ere negozioko salneurriak 
igotzera behartzen zaitu egoera 
honek, eta gaizki geratzen zara 
bezeroekin.
inor ez al zaizu tentatu ez nego-
zioari jarraipena emateko?
Lokalaren errenta altuak, bertan 
egin beharreko erreformek edo 
makinaria berritzeak nahiko 
ezinezkoa egiten dutela nego-
zioarekin jarraitzea, iruditzen 
zait. Bestela ere, harakinaren 
gremioa galtzen ari da; geroz 
eta gazte gutxiagok ikasten du 
ofizioa, haragiaren zatiketa nola 
egiten den eta abar. Zoaz hara-
kin baten bila, eta ederki kos-
tatuko zaizu topatzea! Beste 
zenbait ofizioen (iturgina, igel-
tseroa…) antzera ari da gertatzen.

Bestelakoan ere, gaurko be-
launaldiek ez dute oso bidera-
garria ikusten autonomo gisa 

"hArAKinArEn 
grEmioA gAltzEn 
Ari dA; gEroz EtA 
gAztE gUtxiAgoK 
iKAstEn dU ofizioA"Joseba Arruti, Kale nagusiko Kukutein. aiurri

"Urteekin, 
bezeroen artean 
lagun asko  
egin dut"
Joseba arruti andoaingo kale nagusiko kukutei Harategiko arduraduna
negozioa ixtera doa ekainaren bukaeran. kukuteik ia 30 urte egin ditu kale nagusian, 
eta ezinbesteko saltoki bilakatu da hainbat andoaindarrentzat
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"ingUrUKo 
dEndAriEngAn  
Ezin EgonA EtA 
EtsiPEnA nAgUsi 
dElA sEntitzEn dUt"

"sAlnEUrri gUztiAK 
igotzEn Ari dirA… 
EsPEKUlAzioArEn 
ErrEinUA BihUrtU 
dA mUndUA"

Hogeita hamar urte egin ditu Kale Nagusiko Kukutei harategian. aiurri

jon Ander Ubeda andoain
EH Bildu koalizioak aurkezpen 
ekitaldiak deitu zituen hainbat 
udalerritan, urtebete barru mar-
txan jarriko den ziklo politiko 
berria aintzat harturik. Andoai-
nen EH Bilduk hitzordu hori 
ostiralera aurreratu zuen, eta 
Goikoplazara hurbildu zirenek 
bigarrenez hauteskundeetara 
aurkezteko prest dagoela entzun 
ahal izan zioten Andoni Alvarez 
Leteri: "2019an nuen ilusio eta 
indar berberarekin nago, eta 
EH Bilduko oinarriak horrela 
erabakitzen badu, alkategai iza-
teko nire burua aurkezteko prest 
nago berriro ere". Babes zaba-
laren jakitun izanik ere, lanean 
hasi beharra dagoela azpima-
rratu zuen: "Urtebete geratzen 
da hurrengo udal hauteskun-
deetarako. Denbora asko dela 
dirudi, baina ez da horrenbeste. 
Ez da horrenbeste, udal gobernu 
honi alternatiba eraiki nahi 
diogulako". Izan ere, Alvarezen-
tzat etsigarria izan da zerrenda 
bozkatuena oposizioan utzita 
sozialistek eta jeltzaleek elka-
rrekin aurrera eraman duten 
agintaldia: "Udal gobernu honen 
jarduna dezepzio handiarekin 
bizitu duela esan du. Honetara-
ko oztopatu ziguten guri alka-
tetza eta gobernua hartzea? 
Benetan, egin duten aliantza 

hau ona izan dela Andoainentzat? 
Datuek kontrakoa esaten dute”. 

PSE-EEk eta EAJ-PNVk for-
mula errepikatzeko aukeraren 
aurrean, soluzio bikoitza aur-
kitu beharra nabarmendu zuen 
Alvarezek: Lanean jarraitzea, 
eta lan hori guztia taldean egitea.  
“Ez da erraza izango, are gehia-
go, zaila izango da. Baina ez da 
ezinezkoa. Guztion artean egin 
beharreko bidea izango da. Eta 
ziur egon saiatzeak merezi due-
la”. Ekitaldira hurbildu ziren 
dozenaka herrikideen txaloak 
jaso zituen Alvarezek.

Gobernuaren jardunari kritika 
Ainara Rodriguez zinegotzi ohiak 
ireki zuen ekitaldia. 2011n egoe-
ra ekonomiko latza aurkitu zu-
tela gogoan hartu zuen, eta 2019an 
altxortegian lau milioi euro utzi 
zituztela gogora ekarri: "2016-2019 
artean, ur hoditeria berritzeko 
hiru milioi euro inbertitu ziren. 
Zenbat tramo aldatu dira agin-
taldi honetan? Zero. Udal Libu-
rutegi berria, Emakumeen Etxea, 
Parte hartze aktiborako zeuden 
guneak... dena dago geldirik”. 

Ekitaldian Ainhoa Astuy dan-
tzariak ere parte hartu zuen.

Andoni Alvarez Lete Goikoplazan, aurreko ostiralean. aiurri

Andoni Alvarez lete, udal 
hauteskundeetarako prest
eH bildu izan da 2023ko udal hauteskundeei begira hautagaitza aurkeztu duen 
andoaingo lehen alderdia. aurreko ostiralean egin zuten agerraldi jendetsuan, 
koalizioak eta hautagaiak erronkari eusteko prest daudela adierazi zuten

Agerraldia hasteko zain gaude 
EHBildu zaleak eta kazetariak. 
19:00ak jotzear dira, eta 
Fernando Narciso 
Kontzejupetik igarotzen ari da. 
Andoni bertan dela erreparatu 
eta harekin geratu da hizketan. 
PSE-EEko hautetsia izan zen 
agintaldi ezberdinetan, eta 

egun Ibarrako udaletxeko 
zinegotzia da. Ez da agurtze 
hutsa izan, denboratxoa eman 
dute hizketan. Solasaldi 
horretan erakutsi duen patsada 
berdinarekin hurbildu zaie 
pilotan ari diren haurrei. 
Distantziatik ez diot entzuten, 
baina nago izenez ezagutzen 

dituela guztiak. Taulagainean 
igo da, eta gogotsu nabari zaio. 
Koalizioarena eta herritarrena, 
duen babes zabalaren jakitun 
da. Nor da Andoni Alvarez 
Lete? Herria ondo ezagutzen 
duen eta herritar askok eta 
askok ondo ezagutzen duten 
hautagaia. Prest dago.

Herritar askok eta askok ondo ezagutzen duten hautagaia

jon ander ubeda kazetaria

alkategaien aurkezPenak, banan bana

lan egitea edozein motatako 
merkataritzan. Gastuak nonahi-
tik ateratzen zaizkizulako, bu-
ruhausteak etxera eramaten 
dituzulako, jendaurreko ordu-
tegiaz kanpo ere aurreko lanak 
edo larunbatetan ere sakrifika-
tzea eskatzen dizulako…
salmenta urritzen ari dela diozu.
Halaxe da. Beti-betiko bezeroa-
rekin funtzionatu izan dut asko, 
eta horietako batzuk badoaz 
poliki-poliki, edo zahartzen ari 
direnez jaitsi egin dute kontsu-
moa, normala denez. Gazteak 
ere etortzen zaizkit, baina ho-
riekin gehiago nabaritzen da 
gizarteko kontsumo-ohiturak 
nola ari diren aldatzen: nola 
jotzen den saltoki handienetara 
gero eta gehiago, haragiaren 
kontsumoa gainbehera doala, 
sukaldean gero eta gutxiago 
egiten dela, eta, azkenik, aurrez 
prestatutako jakiak gora doaze-
la. 

Esango nuke haurrak direla 
harakinen aliaturik finenak. 
Ederki asko bereizten dituzte 
kalitate oneko eta txarreko kro-
ketak edo sanjakoboak! Gurasoek 
ez die erraz sartuko ziria, bexa-
mela kimikoarekin ala natura-
larekin egindako sanjobo batekin!

Harakinaren negozioarekin 
jarraitzea pentsatuko banu, argi 
daukat zortzi metroko mostra-

dorean, bi haragitarako presta-
tuko nituzkeela, eta beste sei 
txarkuteriarentzat eta aurrez 
prestatutako jakientzat.
nola ikusten duzu merkatari txikien 
egoera, etorkizuna?
Inguruko dendariengan ezin 
egona eta etsipena nagusi dela 
sentitzen dut, lehen aipatu dudan 
giro nahasi horren ondorioz. 
Dena daukagu kontra: saltoki 
handiak irekitzea eta horiekin 
konpetentzia handitzea, salmen-
ta jaitsiera, generoen prezioen 
igoera, atzetik familiarrik ez 
ikustea negozioari eusteko lain... 
Arrazoi horiek gutxi ez-eta, di-
txosozko Ticket Bai hori ere 
heldu zaigu, eta jendea aztora-
tuta dabil.    
Hemendik aurrera zertan igaro behar 
duzu denbora?
Oraindik ez daukat argi zer egin. 
Hori bai, erlojuaren menpe ibi-
li gabe aspertu nahi nuke, ez 
baitakit zer den gauza horixe. 
Ea eguna orain baino luzeagoa 
egiten zaidan, horixe jakiteko 
jakinmina daukat. Terrazaren 
batean eseri eta egonean egote-
ko edo pasioan ibiltzeko aukera 
edukitzea, ederra behar du izan 
hori! Bestalde, etxeko azpikaldean 
baratza eta animaliak (astoak, 
ahuntzak…) badauzkat, eta ho-
riei ere eskaini beharko diet 
denbora.



Kaixo ahobizi edo belarriprest 
zaren euskaltzale hori! 
Udazkenean iritsiko da 
euskararen aldeko ariketa 
kolektibo handia, eta 
motorrak berotzen hasteko 
aurkezpen hitzordua deitu 
dugu. Datorren ekainaren 
28an izango da Bastero 
Kulturgunean. Orain arte 
egindako lanen azalpenak 
emango dira eta irailera 
begirako erronkei buruz hitz 
egingo dugu. Zure parte 
hartzea garrantzitsua litzateke 
Euskaraldia Batzordearentzat. 
Bertan elkartuko garelakoan, 
jaso ezazu lehen lanak 
abiarazi dituen Larramendi 
Bazkuneko kideen agurrik 
beroena. Aurkezpen ekitaldia 
datorren ekainaren 28an 
izango da Basteron, iluntzeko 
19:00ta hasita.

Andoaingo 
Euskaraldiaren 
aurkezpen 
ekitaldia, 
ekainaren 28an

koMunitatea

LarraMendI baZKuna  andoain

Legealdiaren azken 
txanparako, “ilusio, gogo eta 
proiekturik” ez zaie faltako, 
zinegotzi taldeak aurreratu 
duenez. Urte hain latz 
hauetan “etxekalte” jardun 
izana leporatu diote 
oposizioari, “eskuak luzatu 
beharrean, trabak jarri” 
dituztelako. 

Andoaingo EAJ-PNVren 
udal-taldeak legealdiaren hiru 
urtetako balantzea egin du, 
taldeak Andoainen eta 
andoaindarren alde egindako 
etengabeko lanari balioa 
emanez eta legealdiaren azken 
txanparako lana eta 
ahaleginak areagotzeko 
konpromisoa berretsiz. Hala, 
Mari Jose Izagirre, Alex 
Huitzi, Txitxu Ruiz eta Imanol 
Goenaga zinegotziek egindako 
agerraldian, jeltzaleek 
“Andoainek aurrera egiten 
jarrai dezan” egin duten lana 
azaldu dute. Hain zuzen ere, 
Izagirre alkateordeak 
aldarrikatu duenez, 
“iparrorratz argia” izan dute: 
“Behar gehien dutenen alboan 
egotea da gure lehentasuna 
eta baliabide tekniko, 
ekonomiko eta pertsonal 
guztiak erabili ditugu egoera 
zailenei aurre egiteko”. 
“Tokiko jarduera 
ekonomikoaren aldeko 
apustua, azpiegitura eta obra 
berriak, hirigintza 
eraldaketak, ingurumenaren 
eta naturaren babesa eta 

Andoaingo kaleak berriz ere 
bizirik ikustea”, horiek EAJ-k 
ezarritako lehentasunak 
datozen hilabeteei begira.

Pandemiak eragindako krisi 
sozial eta ekonomikoari 
erreferentzia eginez hasi dute, 
hain zuzen, balorazioa 
zinegotziek. Hala, 
“aurrekaririk gabeko egoera 
horren aurrean Udalak izan 
duen erantzuteko ahalmena” 
azpimarratu dute, “denbora 
azkarrean egokitzeko 
gaitasuna erakutsiz eta 
etengabe erabakiak hartuz” 
eta, berretsi duenez, “beti 
andoaindarren ongizatea 
lehenetsiz”. Hala ere, 

izurritearen latzena 
gaindituta, Ukrainaren 
inbasioak eta mundu mailako 
testuinguruaren 
ezegonkortasunak eragindako 
larrialdi humanitarioaren 
zein eragin ekonomiko 
zuzenen aurrean, datozen 
hilabeteetako ikuspegia 
ziurgabetasunez betetzen 
duela adierazi dute. Horren 
aurrean, “kudeaketan eta 
herritarren alde lanean”, 
atsedenik ez dutela hartuko 
agindu dute. “Zailtasunez 
jositako urteak izan arren, 
lanerako eta itxaropenerako 
gaitasuna” ez omen du galdu 
jeltzaleen udal-taldeak eta 

legealdiaren amaierako 
urterako indar, gogo eta 
proiekturik ez zaiela falta 
iragarri dute. “Guztiok batera 
atera behar dugu aurrera, 
inor atzean utzi gabe”, 
borobildu du Mari Jose 
Izagirrek.

oposizioaren lankidetzarako 
gogo falta
Urte hain nekez hauen 
aurrean, egoera latzak 
sortutako eragozpenak 
kontuan hartuta, oposizioaren 
jarrera ere kritikatu nahi izan 
du EAJ-PNVk. “Etxekalte, 
krisiaren garai gogorrenetan 
eskua luzatu beharrean, 
trabak jarri dituzte” salatu 
duenez, eta jokaera horrek 
“iparra galdua” dutela salatu 
dute. Are gehiago, “saldu nahi 
digutena salduta ere, 
udalerriaren berraktibazio 
sozio-ekonomikoa errealitate 
bat da, eta datozen 
hilabeteetan are nabariagoa 
izango da, ahalegin guztiak 
egiten jarraituko dugulako 
egoera gainditu eta hazkunde 
joerari ekiteko”. Hala, 
“akordioaren eta lan 
partekatuaren bidetik” 
jarraituko dute jeltzaleek 
Andoaingo Udalean, 
“demagogiaren eta 
populismoaren aurrean, 
errealismoa eta lana” 
eskainiz, eta “iluntasun eta 
itsukeriaren aurrean, 
argitasuna”.

Andoaindarren eta bereziki behar gehien duten 
herritarren aldeko lana sendotu du EAJ-k Udalean

Postontzia

eaj-PnV andoain
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jon Ander Ubeda urnieta
Gure Eskuk hona aurkeztu zuen 
Piriniotako bidea ekimena: “Uz-
tailaren 2an, katalan eta euskal 
herritarrok 300 gailurretik gora 
argiztatuko ditugu Pirinio osoan 
zehar. Farol bereziak eta linter-
nak baliatuz, argi-lerro bat osa-
tuko dugu Higer lurmuturretik 
Creusera, Atlantikotik Medite-
rraneora, gure herrien autode-

terminazio eskubidea aldarri-
katzeko. Euskal herritarrok 115 
gailur argiztatuko ditugu, Jaiz-
kibeletik Benasqueraino”.

Beterri-Aiztondoko biztanldeek 
Munagirre mendia argiztatu 
behar dute. Oiartzunen dago, 
Artikutzara bidean. Andoain, 
Urnieta, Hernani eta Astigarra-
ga udalerrietako biztanleei hara 
joateko deia luzatu diete.

izen-ematea
Gureesku.eus webgunearen bi-
dez egin daiteke, baina Urnie-
tako taldeak postua ipiniko du 
hurrengo egunetan:
• Ekainak 17, ostirala. 19:00, Gu-

ria ondoko plazatxoa.
• Ekainak 18, larunbata. 12:00, 

Etxeberri plaza.
• Ekainak 23, osteguna. 19:00, 

Guria ondoko plazatxoa.

“Via Pirinenca-Piriniotako Bidea”ren aurkezpen ekitaldia. gureesku

Piriniotako Bidea,  
gure Eskuk antolatuta
gure esku mugimenduak, kataluniako elkarte ezberdinekin batera, erabakitzeko 
eskubidearen aldeko ekimena egitera doaz. uztailaren 2an Higer lurmuturretik 
Creusera doazen 300 mendi gailurrak argiztatu nahi dituzte
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Lurrazpiko 
pasabidea 
zabalik
aurrerantzean, urnietarrek ez 
dituzte trenbideak zeharkatu behar 
andenetera edo bidegorrira 
joateko, azpiko pasabidea dute 
horretarako. aDiFek bigarren lanari 
eman dio hasiera, andenen altuera 
nibelatzeko asmoz. gauez egingo 
dituzten lanak izango direla 
ohartarazi du udalak.

aiurri

Antzezlana iragartzeko zabaldu duten argazkia. sarobe

"Zenbatgarrena?" antzezlana, 
herriko artisten eskutik

emakumeen jabekuntza 
eskolaren amaiera-ekitaldia

urnietako udal antzerki tailerraren ikasturte amaierako 
saioa igandean izango da, iluntzeko 19:00tan hasita

Herriko bertso-eskolako emakumeen eskutik 
bertso-saioa izango da lekaion, ostegun arratsaldean

Erredakzioa urnieta
Ikasturte amaiera aldean egin 
ohi duen emanaldia prestatu du 
Urnietako Udal Antzerki Taile-
rrak, eta, aurten, ekainaren 19an 
izango da: "Zenbatgarrenera?". 
Arratsaldeko 19:00etan hasiko 
da ikuskizuna, Saroben. Doako 
gonbidapenak izango dira, eta 
eskuragarri egongo dira Saro-
beko leihatilan eta Bibe plata-
forman.

Aurten, Antzerki Tailerraren 
erakusketak bi zati izango ditu. 
Lehenengo zatian, tailerraren 
egunerokotasuna jendeari hur-
bilduko diogu, tailerreko saio 
baten garapena zuzenean senti 
dezan. Bigarren zatiak, igogailu 
batean gertatzen diren elkarriz-
keta gehienak denboraren gai-
nean biratzen direla dioen mitoa, 
gezurtatzen eta desmuntatzen, 
lagunduko du. Izan ere, igogai-
lu baten barruan gertatzen diren 
sei eszena horietan, elkarrizke-

tak eta bidaiak askotarikoak 
izango dira: bidaia iniziatikoak, 
abenturazkoak, erromantikoak, 
mistikoak, etab. Beraz, Mondra-
gon Orkestraren abesti haren 
hitzak parafraseatuz: "Gurekin 
igogailu batean bidaiatu, gozatu 
nahi baduzu, eta disfrutatu..."

Lantaldea
Aktoreak: Arantxa Zabala Atxu-
karro, Conchi Gonzalez Casca-
jar,Esther Modia Castineiras,-
Laura Claudino Estevez,Miguel 
Rodenas Serrano,Pilar Branda-
riz Barral,Xabier Odriozola 
Jauregi. Zuzendaria: Mikel Agi-
rregomezkorta.

Erredakzioa urnieta
Amaierako saio honetan,  uda-
berriko jabekuntza eskolaren 
balorazioa egingo dute. Aldi 
berean, parte hartu duten ema-
kumeek beren artean elkar eza-
gutzeko aukera izango dute.

Datozen edizioei begira propo-
samenak partekatzeko eta jaso-
tzeko aukera aprobetxatzeko 
deialdia egin du Udalak. Bertso-
saioa iragarrita dago ostegun 
honetarako, arratsaldeko 17:30ean 
Lekaion hasiko den saioan.

gonBidAPEnAK 
EsKUrAgArri dAUdE 
sAroBEKo 
lEihAtilAn EtA  
BiBE PlAtAformAn
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Ramon Beraza zuzendaria. aiurri

Myriam Ulanga piano-jotzailea. aiurri

Egaña, Moreno, Garcia eta Sagaseta "Sustraiak han eta hemen" dantzatzen. aiurri

Antonio Calleja baritonoa. aiurriLoli Parrizas abeslaria eta Asun Garcia andoaindarra, eskertza adierazten. aiurri

easo abesbatzaren emanaldia

easo abesbatza beteranoak kontzertua eskaini zuen 
bastero kulturgunean, berazaren zuzendaritzapean

xabier lasa andoain
Kultur ekitaldi beteriko astebu-
rua izan zen Andoainen, aurre-
koan. Easo Abesbatza Beteranoak 
kontzertua eskaini zuen, Ramon 
Berazaren zuzendaritzapean. 
Emanaldian zehar protagonismo 
berezia hartu zuten abesbatzako 
kide diren hainbat andoainda-
rrek. Jesus Mari Irigoien lehen 

tenorea, Iñaki Calleja bigarren 
tenorea eta Antonio Calleja ba-
ritonoa. Bestalde, gonbidatu 
berezi modura, Myriam Ulangak 
pianoa jo zuen.

Antonio Calleja, gainera, bi 
"Elurra" eta "Ume eder bat" 
abestietan bakarlari gisa aritu 
zen.  Emanaldiaren hainbat bi-
deo ikusgai daude, webgunean.

xabier lasa andoain
Ozenki abesbatza, Euskaros tal-
dea, Gora Kaletxiki Banda, Urki 
dantza taldeko eta Hogar Extre-
meñoko dantzariak igo ziren 
oholtzara. Eta baita Puy Arruti 
eta Asun Garcia GENE elkarte-
ko kideak ere. Azken hauek, 
hunkituta, eskertza adierazteko. 
Kultura elkartasuna adierazte-
ko tresna indartsua da, oraindik 
orain.

Euskaros taldea ezagun egin 
zen 70eko hamarkadan, dantzal-
di giroan euskaraz abesten na-
barmendu zena. Taulagainera 
igo ziren garai hartan ezagun 
egin ziren bi abesti eskaintzera.

Ondoren, Jose Mari Oiartza-
balek sortutako hainbat pieza 
eskaini zituzten. Bera aritu zen 
zuzendari lanetan, gainera. "Asun 
Garcia", "Beti hor zaude", "Ama" 
eta "Sustraiak han eta hemen" 
abestiak eskaini zituzten. Amaia 
Santana, Loli Parrizas eta Irati 
Jauregi abeslariak eta Ozenki 
abesbatza eta Gora Kaletxiki 
Banda izan zituen Oiartzabalek 
bere esanetara. Mikaela Etxe-
berriak eskaini zuen "Xalbado-
rren heriotzean" eta "Lau teila-
tu" kantuekin amaitu zen gala.

Gora Kaletxiki Bandak eta Hogar Extremeño elkarteak antolatu zuten jaialdia. Berrondo aritu zen aurkezle lanetan. aiurri

Kontzertu solidarioa
eritasun genetikoak, progresiboak eta degeneratiboak jasaten dituzten gipuzkoarren 
topagunea da gene elkartea. Haiekiko elkartasunez emanaldi solidarioa antolatu 
zuten andoainen. bideo-sorta ikusgai dago aiurri.eus webgunean



Egape dantza taldeko beteranoak. aiurri

gazteak eta helduak taulagainean egape dantza taldearen 
baitan talde ugari ari dira dantzan. Larunbat gaueko emanaldian 
aurreko hilabeteetan edu Muruamendiarazekin landutakoa 
erakusteko aukera izan zuten.

ikusmina piztu zueen ikusle ugari hurbildu zen plazido Muxika 
plazara. san juan bezperan gertatu ohi den bezala, jendetza batu 
zen plazan. Hasi eta ordubetera etenaldia egin zuten, euriagatik. 
berriro ekin zioten, aurrikusitako emanaldi guztia osatuz.

Dantza eta musika uztartuta

xabier lasa andoain
Energia eta giro oneko gaua 
izango zela iragarri zuen Agus 
Barandiaran Korrontzi taldeko 
liderrak aurretik, eta bete-betean 
asmatu zuen. Egia esan, ez zeu-
kan zaila asmatzen, ezin besterik 
espero, musikari bikainei eta 
beren doinu dantzagarriei, Ega-
peko dantzari trebeak eta ikusle 
gisa Urnietako dantza zale mor-

doa batzen bazaizkie ikuskizu-
nera. Urnietako publikoa ikus-
kizun bizia eta alaia ikusteko 
irrikatan azaldu zen, eta gogo 
bizi gizatu zuen dantza eta mu-
sika, tradizioa eta joera berri-
tzaileak ezin hobekiago uztartzen 
dituen emanaldiarekin. Edu 
Murumendiarazek gidatzen dituen 
dantzari eta gazteek dantza eta 
doinu desberdinez osatutako 

koreografia bikain asko eraman 
zuten oholtzara. Sinbiosi ezin 
perfektuagoa lortu zuten dantza-
riek, Korrontziko Agus Baran-
diaran (trikitixa eta ahotsa), Kike 
Mora (kontrabaxua eta baxua), 
Alberto Rodriguez (gitarra eta 
mandolina) eta Ander Hurtado-
rekin (bateria). Alde horretatik, 
mereziak izan ziren emanaldi 
osoan jaso zituzten txalo zartak.

Agus Barandiaran lehen planoan, eta atzean dantzariak. aiurri

Egape dantza taldearen 
enegarren erakustaldia
agus barandiaranek gidatzen duen korrontzi musika taldeak eta egape dantza 
taldeak maila handiko emankizuna eskaini zuten elkarrekin. euskal tradizioa eta 
berritasuna uztartu zuten emanaldi osoan zehar

Ikusle ugari elkartu zen Plazido Muxika plazan. aiurri
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xabier lasa andoain
Belen Moreno elkarteko presi-
denteak gidatu zuen igandean  
literatura, argazkigintza eta 
marrazketako lehiaketaren sari 
banaketa ekitaldia. Ekitaldi ho-
rrekin amaiera eman zioten 
ekainaren 4an abiatu zen XLIII. 
Kultur Asteari.

Pintura lehiaketa
1. saria (6-9 urte): Endika Rey. 

“La Concha”.
2. saria (6-9 urte): Unai Caballero. 

“La casa en la montaña”.
1. saria (10-12 urte): Hegoa Pala-

cios. “Nubes de ensueño”.
2. saria (10-12 urte): Peru Jorge. 

“El rey de la selva”.

Literatur lehiaketa 
1. saria (gazteak): Maria Castro. 

“Mi burbuja”.
2. saria (gazteak): Iker Jimenez. 

“Richard y la maldicion de 
tanpa”.

1. saria (helduak): Nerea Eche-
veste. “Aplicados”.

2. saria (helduak): Irache Frias. 
“Ojala”.

argazki lehiaketa
1. saria: Nerea Echeveste Rello-

so. “Vida equilibrada”.
2. saria: Antonio Girol Mediavi-

lla. “Sobreviviendo”.

Sari banaketa ekitaldia
Hogar extremeñok literatura, argazki eta marrazketa 
lehiaketetako sariak banatu zituen igandean

Sari banaketa ekitaldiaren amaierako argazkia, joan zen igandean. aiurri



Alba Cabrera jauregi urnieta
Ez du bizi-lasterketa makala 
izan Trihas Gebre atleta urnie-
tarrak. Oztopoz betetako bidee-
tan, zenbaitetan, eta, bihurgunez 
jositako korrikaldietan, beste 
hainbatetan, ziztu bizian egin 
du aurrera, helmugatik helmu-
gara. Bere kirol-ibilbideaz, sor-
terri duen Etiopiaz, amatasunaz 
eta etorkizuneko erronkez, da-
tozen lerrootan, arnas luzez eta 
patxadaz, lasterka ibili gabe. 
oso gaztea zinen korrikalari iza-
teari ekin zenionean. zerk bultzatu 
zintuen?
Orain dela asko hasi nintzen 
korrika egiten. Pasa den apiri-
lean, 32 urte bete nituen, eta 
hamabi urte besterik ez nituela 
ekin nion atletismoari; pentsa, 
duela bi hamarkada jada, zeinen 
azkar igarotzen den denbora!  
Etiopian hasi nintzen, beraz, 
klub batekin, eta bertan bizi 
nintzen, kirolarien egoitza ba-
tean. Txikitatik izan nuen oso 
argi atleta izan nahi nuela, oso 
gustuko izan baitut betidanik 
korri egitea. Dena dela, entre-
namendu serioak egiteari, alegia, 
profesionalagoei, gutxi gora-
behera, hamabost bat urterekin 
hasten zaio Etiopian. 

Nire lagun batek animatu nin-
duen, berak jada korri egiten 
zuelako. Nire amak ez zuen nahi 
ni hasterik; bai, ostera, nire 
aitak. Hamabost urterekin, esan 
bezala, lehiaketetan parte hartzen 
hasi nintzen, eta bi urteren on-
doren, hamazazpi urterekin, 
Afrikako txapelduna izan nintzen 
Burkina Fason izandako oztopo-
lasterketan.

Gerora, 5000m eta 10000m-ko 
lasterketetan trebatzeari ekin 
nion, baina ez nuen luze iraun 
bertan, izan ere, gazte-gazte eto-
rri nintzen Euskal Herrira. 
Hain justu ere, 2010. urtean zapal-
du zenuen euskal Herria lehenengo 
bider, etiopia utopia fundazioaren 
bidez, behobia-Donostia lasterke-
tan parte hartzeko. 
Hori da, Angel Olaran nire he-
rrikoa da, Wukro-koa. Jende 
gaztea ekarri nahi zuen hona 
berak, korri egiteko. Hala, bi-
rritan etorri ostean, hemen bizi 
nahi nuela erabaki nuen, eta, 
nire etxe sentitzen dut gaur egun. 
2010. urtean, nirea izan zen Beho-
bia-Donostia maratoi erdiko 
bigarren postua. Eta, hurrengo 
urtean, 2011n, 21 urterekin, ga-
raile izan nintzen (1998. urtean 
Rocio Riosenek egindako errekor 
zaharra baino ia 50 segundo 

azkarrago egin zuen: 01:08’47”), 
gaur egun, hamaika urteren 
ondoren, oraindik inork gain-
ditu ez duen errekorra egiteaz 
batera. 
Harrezkero, makina bat lorpen izan 
dituzu, baita hamaika marka hau-
tsi ere.  
Espainiako Txapelduna izan 
naiz sei aldiz jarraian krosean, 
baita Espainiako errekorduna 
ere maratoi erdian. Rio de Ja-
neiroko Joko Olinpikoetan izan 
nintzen Espainiarekin 2016an, 
eta Europako lasterketa askotan 
zein Munduko Atletismo Txa-
pelketan parte hartu dut. 
aitortza berezia dauka atletismoak 
etiopian, ezta?
Jakina. Lantzat dute atletismoa 
askok, hots, korrikalariaren 
profesionalizazioa bilatzen da. 
Gehienek aukeratzen duten ki-
rola da atletismoa, hemen, fut-
bola bezala. Horrela, akademiak 
eta klubak oso sartuta daude 
horretan. Hemen ere badaude, 
esaterako, ia bi urtez egon nin-
tzen Joaquin Blume egoitzan. 
Etiopian, teknika oso inportan-
tea da eta gogor entrenatzen da; 
bertako egoera, bizitza, gainera, 
ez da batere erraza. Halaber, 
Etiopia altuera handian dago, 
3000m-tan bizitzen eta egiten da 
korri. Atletismoa egiten hasi 
nintzen lehen bi hilabeteetan, 
ez zitzaidan arnasa ondo iristen; 
egokitu egin behar duzu, lehenik. 
Hemen, aldiz, itsas mailatik 
gertu gaude. 
non dago arrakasta lortzeko auke-
ra handiagoa, etiopian edo euskal 
Herrian?
Afrikan, Etiopian. Jende askok 
jarraitzen duen kirola da, eta 
nazioartean maila handia du. 
Hemen, nirekin entrenatzen 
duen jendeak lanarekin uztartzen 
du korrika-saioa. Han, ez. Eta 
neu ere hemen espresuki entre-
natzen aritu naiz, soilik. 
espainiako estatuko  iraupen-las-
terkari onena zarela esan izan dute 
hedabideek. nola jasotzen duzu 
hori?
Oso pozik nago, baina lasterke-
tetara itzuli nahi dut, gehiago-
rako gogoa dudalako. Izan ere, 
beti izan ditut arazoak eta ozto-
poak; ama hil egin zen, oso gai-
xo egon ondoren, eta anai-arre-
ben gaineko zaintzaz arduratu 
behar izan dut, etxeko nagusie-
na naizelako, baita hemen bizi-
tzen nagoela ere. Hala, nire 
entrenamenduak eta lehiak utzi 
ditut familia laguntzeko. 2019. 
urtean, gainera, hara joan nin-

Trihas Gebre Urnietan bizi da azken urteotan. Lehen mailako kirol lehiari ekin nahi dio berriro. gebre

“lasterketetara 
itzuli nahi dut, 
gehiagorako 
gogoa dudalako”
triHas Gebre goi Mailako atleta
denboraldi batez geldirik egon ostean, berriro korrika hasteko gogoa dauka trihas 
gebre distantzia luzeko atletak. duela hamabi urte hasi zen euskal Herrian lehiatzen
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tzen bisitan eta aitak oso istripu 
larria izan zuen; denbora luzez 
hura laguntzen izan nintzen 
ospitalean. Ondorioz, kirol ibil-
bideari dagokionez, guztia galdu 
nuen. Nire ustez, horrelako oz-
topoak izan ez banitu, are urru-
nago ailegatuko nintzateke
Horrez gain, 2020an konfinamendua 
lausotzearekin batera, jaioterrira 
itzuli zinen. baina, zenbait hilabe-
tetan, inork ez zuen zure berri izan, 
gerra piztu baitzen herrialdean. 
nola bizi izan zenuen garai hura?
Martxa berriro ere jada hartuta 
neukan 2020an familia bisita-
tzera itzuli nintzenean Etiopia-
ra. Gerra piztu zen eta urtebete 
pasatxo egon nintzen geldi, en-
trenatu gabe. Ezin zuen inork 
nirekin jarri harremanetan, 
basoan ezkutatuta geundelako. 
Etiopiako enbaxadak asko la-
gundu ninduen. Eta, orain, ez 
daukat nire familiaren berri, ez 
daukat beraiekin harremanetan 
egoterik, ez dakit ezer. Gainera, 
haurdun gelditu nintzen, eta 
horrek eragina izan du nire 
ibilbide profesionalean. 
bateragarriak al dira amatasuna 
eta goi mailako kirola?
Duela lau hilabete erditu nintzen. 
Eragina izan du, nire kasuan, 
amatasunak kirol-jardueran, 
horregatik ere ez naizelako be-
rriro hasi lasterka. Gogorra da 
ama eta kirolari profesionala 
izatea, haurra zaindu behar du-
gulako nire senarrak eta biok… 
Baina burugogorra naiz, eta 
indartsua.  Orain bi aste, oinez-
ko ibilaldiak egiteari ekin nion, 
eta, aurki, korri egiten hasiko 
naiz. Biberoia ematen diot eta 
entrenatu bitartean nire biko-
tekideak zaintzen du haurra. 
oztopoak oztopo, imajinatzen al 
zuen hamabi urterekin hasi zen 
trihas Gebrek hain urrutira iritsiko 
zenik?

Goia jotzeko entrenatzen dute 
korrikalari guztiek Etiopian, 
onenak izateko. Nire kasuan, 
orain berriro ahaleginduko naiz.
eta non dago gailurrera iristeko 
sekretua?
Buruan. Gorputzaz gain, burua 
ere landu beharra dago.
bidean,  ezin ahaztu izen bat: ri-
cardo Jimenez. 
Esker hitzak ditut berarentzat, 
beti izan baitut gertu; ez da soi-
lik entrenatzailea; familia ere 
bada. Ezin aipatu gabe utzi ere 
Iñigo Eseverri, tartean, nire 
bizitzako arlo pertsonalean asko 
lagundu didalako. Madrilen izan 
ditudan prestatzaileek ere asko 
eman didate.
nola antolatzen duzu astea, entre-
namenduari dagokionez? 
Orain geldirik nago, baina, be-
rriki, martxan jarriko naiz. 
Ricardorekin hiru egunez en-
trenatzen dut, eta, gainerakoetan, 
bakarrik. Normalean, birritan 
entrenatzen dut egunero. Goi-
zean, ordubetez egiten dut korri, 
gimnasiora joan baino lehen; 
arratsaldean ere korrika-saioa 
egiten dut. Igandea atseden egu-
na da niretzat; baina, zenbaite-
tan, Aieteko parkera joaten naiz 
Ricardorekin eta taldearekin. 
Madrilen aritzea ese oso gustu-
ko dut, Casa de Campo toki 
ezagunean. 
zein da olinpoa distantzia luzeko 
korrikalari batentzat? zein laster-
keta zapaldu nahiko zenuke etor-
kizuenan?
Valentziako maratoian parte 
hartu nahi dut, maratoi erdian 
errekorra dudalako. Baina, era 
berean, Espainiako Maratoieko 
marka hautsi nahi dut, oraindik 
ez dudalako lortu. Bestalde, 2024, 
urtean Frantzian izango diren 
Joku Olinpikoetan egotea dut 
xede. Horretarako prestatuko 
naiz.

Trihas Gebre, ezkerretik hasita, bigarrena. gebre

Gebre, bere haurrarekin, Urnietan. aiurri
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Paula Ostiz irabazlearen ondoan ageri dira Izaro Etxarri eta Leyre Almena. anDoaingo

Erredakzioa andoain
Andoaingo.eus webgunean las-
terketaren lekukotza utzi dute 
Andoaingo Txirrindulari Esko-
lako kidek. Bero handia egite 
zuen Valladolid aldeko lurretan 
eta bero-kolpearen ondorioz an-

bulantziak hara eta hona ibili 
ziren. Hori dela eta, junior mai-
lako lasterketak etenaldi bat 
baigo gehiago izan zituen. Ka-
dete mailan Etxarri podiumera 
igo zen. Paula Ostiz nagusitu 
zen, ihesaldian.

sailkapena, junior maila
  1. Lucia Ruiz (Rio Miera)
  2. Laia Bosch (Costa Brava)
  3. Lucia Garcia (Costa Brava)
27. Izaro Zuriarrain (Andoain)
sailkapena, kadete maila
  1. Paula Ostiz (Lacturale)
  2. Izaro Etxarri (Andoain)
  3. Leyre Almena (Hyundai Car)
  7. Irati Aranguren (Andoain)
36. Intza Navarro (Andoain)

Kadete mailako mutilak hiru 
eguneko Txuma memorialan 
parte hartzen aritu ziren.

Kadete eta junior mailako 
neskak, Valladolid aldean
 TxIRRINdULARITZA  zuriarrainek, etxarrik, arangurenek 
eta navarrok bero handiarekin lehiatu behar izan zuten



Andoni Urbistondo urnieta
Kiroldegia eraikitzeko lanen 
atarian Udalak herri elkarteei 
galdetu zien zein behar, ekipa-
mendu izan beharko lukeen 
kiroldegi berriak. Zanpatuz 
mendi taldeari egin zitzaion 
kontsulta, eta mendi taldeak 
boulder edo eskalada gune bat 
atontzeko eskaera egin zuen.

Zergatia sinplea da. Eskalada 
gero eta herritar gehiago era-
kartzen duen kirol diziplina da, 
izan mendian, edo barruko ins-
talakuntzatan. Udako lehen egun 
hauetan Santa Barbarako haitzak 
jendez mukuru daude, baina 
Urnieta inguruko eskalada edo 
boulder ekipamenduak ere bai. 
Izan Donostiako Pio Baroja ki-
roldegian, edo Martuteneko 
Boulder Factory instalakuntze-
tan. Babespean dauden instala-
kuntzak ezinbestekoak dira 
Euskal Herrian, eguraldia eu-
ritsua denean ezinezkoa delako 
eskalada aire librean egotea. 
Urnietako kiroldegiko boulderrak 
beste aukera bat emango die 
eskalada zaleei urnietarrei, eta 
inguruko herrietako zaleei.

Urnietako kiroldegiko boulde-
rra Azpeitiko Natural Progres-
sion dendako Jose Luis Urkizu 
'Beltxa' aditu azpeitiarrak osatu 
du, Zanpatuz taldeko Mikel Mar-
tiarena eta Mikel Legarreta 
kideekin elkarlanean. Lauki 
erdi baten itxura dauka, eta alde 
bakoitzak 12.5 metroko luzera. 
Altuera, aldiz, hiru metrokoa 
da gehienez, eta horrek ekipa-
mendu edo sokarik gabe aritzea 
ahalbidetuko die eskalada zaleei, 
hormaren behealde guztia kol-
txoiekin hornitua egongo baita, 
erorketak samurtzeko. 

Boulder edo instalakuntza 
barruko eskalada bizitzen ari 
den gorakadaz analisi hau egiten 
du Martiarenak: “Fisikoki eta 

mentalki oso kirol aberatsa da: 
hankak, besoak, gerria… gor-
putzeko atal asko lantzen dituzu, 
eta burua ere bai, erronkak 
betetzea, edo bideren bat katea-
tzeko buruz indartsua izan behar 
baita. Eguraldiaren baldintza 
ere hor dago. Udan hainbeste 
ez, baina uda ostean, eguraldia 
okertzen denean, eta egunak 
moztu, boulderra erabiltzea au-
kera ezin hobea da eskalada 
teknikan hobetzen jarraitzeko”. 

Martiarenak eskaladan beste 
kirol diziplina askotan gertatzen 
ez dena gertatzen dela nabar-
mentzen du, diziplina inklusiboa 
dela: “Alegia, elkarrekin jardun 
daitezkeela haurrak, gazteak 
edo hain gazteak ez direnak, eta 
mutilak eta neskak”. Boulderra-
ren erabileraren baitan, edo 
erabiltzaileen eskaeren baitan, 
Zanpatuz mendi elkarteak ikas-
taroak eskaintzeko aukera az-
tertuko du, etorkizunean. Etor-
kizunean argituko da, era berean, 
eskaladak kiroldegian beste 
guneren bat izango duen edo ez, 
bigarren hori ohiko rokodromoen 
itxurakoa, eta sarrera nagusia-
ren ondoko horman eraikiko 
litzatekeena.   

erabilera eta ordutegia
Boulderra erabiltzeko kirolde-
giko sarrera ordaindu beharko 
da, beste bezero guztiak bezala, 
baina Udalak bazkide txartela 
egiteko hainbat aukera ematen 
du, eta horri esker, boulderraz 
gain, hainbat erabilpen egiteko 
aukera sortzen da, diru gutxia-
go ordainduz. Salneurrien ze-
rrenda webgunean kontsulta 
daiteke.

Kiroldegia asteko egun guz-
tietan egongo da irekia, goizeko 
08:30tik 22.00ra aste egunez, eta 
goizeko 00:90tik 21:00ra larunbat, 
igande eta jaiegunetan.  

Eskalada gero eta herritar gehiago erakartzen duen kirol diziplina da, izan mendian, edo barruko instalakuntzatan. aiurri

Kiroldegiko boulderra Azpeitiko Natural Progression dendako Jose Luis Urkizu 'Beltxa' aditu azpeitiarrak osatu du. aiurri

Boulder ekipamendua 
Urnietako kiroldegian
 ESKALAdA  zabalik da kiroldegi berria, eta guneak eskaintzen dituen ohiko 
berrikuntzez gain bada orain arte urnietak eskaintzen ez zuen aukera polita: 
boulderra. 12,5 metroko bi horma ditu, eta 3 metroko altuera, zailtasun anitzekin
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mikel Arberas andoain
Finalak aurrera egin ahala So-
rabillako pilotalekua eta ingurua 
jendez betetzen hasi zen. Igande 
arratsaldean afari-apustua, 3-4. 
postuak eta bi final jokatu ziren. 
Txapelketa osoan zehar adiski-
detasun giroa nabarmendu da.

Afariaren apustuan Iñaki eta 
Estebe Lopez de Munainek Mi-
kel Agirre eta Joxe Mari Saga-

seta gainditu zituzten (25-16).  
Hirugarren eta laugarren postuak 
erabakitzeko partidan Setien-
Usandizaga bikotea nagusitu 
zen, Otermin-Eskuderorekin 
lehia estuan ibili eta gero (24-25). 
Partida ikusgarria eta emozioz 
beterikoa izan zen. 

Emakumezkoen finalean ere 
emaitza estu-estua izan zen. 
Amaia-Edurne bikotea nagusitu 

zen tanto bakarragatik, Elixane 
eta Alaine ahizpei irabaziz (24-
25).

Gizonezkoen finalean, Loidi 
anaiak jaun eta jabe agertu ziren 
Ponce-Alkortaren aurka (25-18). 
Final horretan nabarmentzekoa 
izan zen bikote gorridunen la-
gun-taldeak jarri zuen giro apar-
ta. Amaiera arte lagunak ani-
matzen aritu ziren.

Ponce antolatzailea, Jauregi II, Alkorta, Ponce, Loidi II, Setien eta belauniko Jauregi II, Loidi I, Usandizaga, Amaia eta Edurne.

iturzaeta memoriala, 
lagunartean hasi eta buka
 PALA  komunitate izaera sendotu eta herri giroa areagotu egiten da horrelakoetan. 
Maiatzean hasita, iturzaeta memorialak herrikide asko elkartu ditu sorabillan. 
lagunarteko giroan hasi eta amaitu da txapelketa 

Mutilen finalean loiditarrak nagusitu ziren. aiurri

Nesken finala estu-estua izan zen. aiurri

Gorritxoak izan zen finaleko protagonistak. Giro ederra sortu zuten. aiurri
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mikel Arberas andoain
Ikasturte amaieran herri mai-
lako pilota lehiak bata bestearen 
atzetik kateatzen dira. Sorabillan 
Iturzaeta memoriala amaitu eta 
berehala hasiera eman diote 
Kontzejupeko esku pilota txa-

pelketari. Lehen partidatan 
ikusmina sortu da. Oso giro 
berezia sortzen da udaletxeko 
arkupeko frontoi txikian. Dato-
zen egunetan jokatuko da txa-
pelketa osoa, San Juan jaien 
baitan jokatzen baitira finalak.

eskuz binaka Goiburun
Ekainaren 27an hasi eta uztai-
laren 8an amaituko da Andoain-
go Gaztetxeak antolatzen duen 
txapelketa. Partidak astean zehar 
jokatuko dira arratsaldeko 
17:00tan hasi eta 20:30ak arte. 
Parte hartu nahi duenak izena 
emateko aukera dauka ekaina-
ren 24ra bitarte, honako tokietan:  
Lanbroa, Irunberri, 97, Txuribeltz 
eta Gaztetxea. Bikote bakoitzak 
20 euro ordainduko du. Opari 
modura, txapelketako kamiseta 
bat jasoko du.

Kontzejupekoa eta Goiburukoa, 
hurrengo hitzorduak andoainen
 PILOTA  kontzejupeko partidak hasi dira eta finala san 
Juan jaietan jokatuko da. Jarraian dator goiburukoa

Lehen kanporaketak hasi berri dira Kontzejupean. aiurri
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Pump Truck gunea, Miranda pasealekuan. aiurri

Udal ordezkariak eta Udal teknikariak, aurkezpen ekitaldian. aiurri

Martxan da kirolgune berria, 
aire librean
 PUMP TRUCK  Monopatinarekin edo bizikleta gainean 
aritzeko gunea zabalik dago karrika auzunean

Erredakzioa andoain
Skate gune eta Pump truck gune 
bana du Andoaingo udalerriak,  
aire librean kirol jarduera ez 
hain klasikoak egiteko aukera 
eskainiz. Pump Truck gunea 
zabaldu zutenetik erabiltzaileak 
ez dira falta izan. Aurkezpen 
ekitaldian, Kiroletako zinegotzi 
Petri Romerok adierazi zuenez 

“eguraspean egindako kirola 
bultzatzen jarraitzen dugu, egu-
raspeko guneak eta natura betean 
daudenak erabiliz, modu horre-
tara andoaindarrei eskainiz 
aisiarako beste aukera batzuk”.

Kirolgune berria Karrikan 
dago. Miranda pasealekuan, 
Algodonerako Emakumeen pla-
zaren ondoan.

Goikoetxea eta Ansa urnietarrak, aurrez aurre. aiurri Altuna eta Rekalde. gazteLeku

Sagardo Txapelketaren finala, 
astelehenean Galarretan
 ERREMONTEA  ansa ii-Juanenea eta urriza-zubiri 
bikoteek jokatuko dute finala

mikel Arberas andoain
Urriza txapeldun handia eta 
Ansa Urnietako aurrelaria berriz 
ere Sagardoaren Txapelketaren 
finalean elkarren aurka arituko 
dira. Ekainaren 20an izango da, 
astelehenarekin, 18:00tan hasita, 
Galarretan. Gauez ETB1ean 
ikusi ahal izango da.

setien-oialume zar
Lehenengo finalaurrekoan Setien 
sagardotegiko Ansak eta Juane-
neak 25-30 irabazi zuten Oialu-
me Zarreko Goikoetxea V eta 
Barrenetxearen aurka. Beste 
behin, Oialume Zar finalerako 
atarian geratu da. Ansa eta Jua-
nenea hasieratik nagusi izan 
ziren, nahiz eta partidu lehiatua 
izan. 2-4 aurreratu eta abantai-
la mantentzen saiatu ziren, 
7-10era arte. Orduan, urdinek 
bost tanto jarraian egin zituzten 
eta zortzi tantoko abantaila lor-
tu zuten, 7-15. Abantaila man-

tentzea lortu zuten arren, gorriek 
distantzia murriztea lortu zuten. 
Hiru tantora hurbildu ziren 20-
23, baina ez ziren haratago joan. 
Ansak eta Juaneneak abantaila 
handitu zuten sei tantora, 23-29 
eta partidua itxi zuten 25-30.

Tanto oso gogorrak jokatu ziren 
eta partida ikusgarria izan zen. 
Ansa izan zen zenbaki onenak 
lortu zituena, 18 tanto eta hiru 
akatsekin. Nagusi izan zen au-
rrelarien lehian eta oso ongi 
aritu zen. Goikoetxea urnietarrak 
zazpi tanto eta hiru akats egin 
zituen. Atzelarien lehian Barre-
netxeak partida esanguratsua 
egin zuen 14 tanto eta bi akatse-
kin, baina Juaneneak ongi heldu 
zuen eta ez zuen ia akatsik egin. 
Zazpi tanto eta akats bakarra.

Larre Gain-Petritegi
Bigarren finalaurrekoan Urrizak 
eta Zubirik 30-22 irabazi zuten 
Segurola eta Azpirozen aurka. 

Erredakzioa andoain
Beste behin ere Gipuzkoako 
onenen artean daude andoain-
darrak. Pala motzean Rekalde 
eta Altunaren nagusitasuna 
nabarmena izan zen eta alde 
handiagatik irabazi zuten (40-25). 
Hurrengo partida, finala, Ore-
retaren aurka jokatuko dute. 
Zortzigarren txapelaren bila 
abiatuko dira.

Larruzko paletan, Ponce eta 
Iradi andoaindarrek tanto ba-
karragatik galdu zuten Telmo-
Brosa bikote donostiarraren 
aurka (35-34). Ezinbestekoa izan-
go da hurrengo partida irabaz-
tea, finalera sailkatu nahi ba-
dute.

andoain eta 
errenteria, 
Herriarteko 
finala 
 PALA  larunbat honetan 
olaberrian jokatuko da 
andoain eta errenteriaren 
arteko finala, 12:00tan



oSTeGuna 16
UrniEtA Antzerkia
emakumeen jabekuntza eskolaren 
amaierako saioa. urnietako bertso 
eskolako hainbat emakumeek 
bertso saioa eskainiko dute.
17:30, Lekaio. Dohainik.

AndoAin Erakusketa
“euskadiko urak” argazki-
erakusketa ikusgai dago. urak, 
ibaiak egoera onean izateak duen 
garrantziaz kontzientziatu eta 
sentsibilizatu nahi du.
Azken eguna. Goikoplaza.

AndoAin Erakusketa
“ez normalak, ez otzanak" 
erakusketa. ordutegia ohikoa 
izango da. bisitaldi gidatuak 
ekainaren 18an, 20an, 22an eta 
29an. izena emateko telefono-
zenbakia: 676 567 724.
18:30, Bastero.

AndoAin Kanpaina
salkinek eta udalak abian jarritako 
erosketa-bonoak baliatzeko aukera 
dago, ekainean zehar.
Azken eguna: Ekainak 30.

AndoAin Erakusketa
Miguel balliache artistaren "bibrak" 
izeneko erakusketa, azken lau 
urteetan egindako lanak baliatuta. 
Margolanak, eskultura eta 
zeramika.
Uztailaren 2ra arte. Bastero.

oSTIraLa 17
UrniEtA haur ekitaldia
“piztu! emakumeon energia", haur 
antzerki emanaldia. euriarekin, 
egape ikastolako jolastoki estalian.
18:30, Etxeberri plaza.

AndoAin Kontzertua
neomak emakume taldearen 
emanaldia.
19:00, Bastero.

IGandea 19
UrniEtA Antzerkia
“zenbatgarrena!" antzezlana udal 
antzerki tailerraren eskutik.
19:00, Sarobe. Dohainik.

Spining-a, aukera zabalaren artean. aiurri

AstEArtE EgUErdiA BAino lEhEn igorri hitzordUAK. tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hitzorduak

AndoAin ikasturte berrian izena emateko aukera, Allurralden

Hainbat berrikuntzekin dator kirol jardueren eskaintza; besteak beste, 
haurdun dauden emakumeei begirako fitnessa eta 65 urtetik gorakoentzako 
dantza-saioak. ohi bezala, eskaintza zabala allurralde kiroldegian.
Ikasle berrien kasuan, izen-ematea ekainak 20-uztailak 3 bitarte zabalik.

aSTeLeHena 20
AndoAin Entseguak
andoaindarra elkartearen 
danborrada prestatzeko entseguak 
ekainaren 20an eta 22an.
19:00, La Salle Berrozpe.

aSTearTea 21
AndoAin Entsegu orokorra
san juan bezperako danborrada 
antolatu du agustin Leitza 
elkarteak. ekainaren 25ean aterako 
dira kalera.
19:00, Agustin Leitza elkartea.

AndoAin Axeri dantza
azken entsegua, san juan jaietan 
irten aurretik.
19:00, Ondarreta ikastetxea.

oSTeGuna 23
AndoAin san juan sua
udalerri mailan, goikoplazan eta 
san juan plazan. Hainbat auzotan 
deialdi gehiago izango da.
Iluntzean hasita.

AndoAin Kontzertua
zetak eta Dj oihan vega, san juan 
jaien hasieran.
Nafarroa plaza.

oSaSun aLorreKoaK 
andoain: 943 006 670. 
urnieta: 943 006 680.

teleFono-zenbakiak

MintzaLaGuna
andoaingo emakume 
pentsioduna hizkuntza 
laguntza edo mintza-
lagun bila dabil: gaz-
telaniaz eta ingelesez 
/ danesez aritzeko. 
pertsona irekia, eta 
jendea ezagutzeko 
gogoarekin: reflexolo-
gist45@yahoo.co.uk

enPLeGua
pertsona euskaldun 
bat behar dugu Lan-
broa tabernan lan 
egiteko. interesatuak 
kontaktuan jarri lan-
broataberna1@
gmail.com-en edo 
659 039 922 telefo-
nora deituta.

Merkatu tXikia

sinopsia

nublar uhartea suntsitu eta lau 
urtera, dinosauroak mundu 
osoko gizakiekin bizi dira orain. 
oreka hauskor horrek etorkizuna 
birmoldatu eta gizakiek 

harraparien gailurrean jarraituko 
duten zehaztuko du. Dinosaurioei 
buruzko ekoizpen berriena, 
zinema denboraldiari amaiera 
emateko.

AndoAin

bastero

jurassic World: 
dominion
Larunbata, 18.  
19:30, 22:00. 
ig., 19. 19:30. 
astelehena, 20. 
19:30, 22:00.

zineMa

jUrAssiC World: dominion
zuzendaria: Colin trevorrow. aktoreak: Chris pratt, bryce Dallas 
Howard, Laura Dern, sam neill, jeff goldblum, isabella sermon... 
Herrialdea: aeb. Generoa: abenturak. iraupena: 146 minutu. 
urtea: 2022. 

intrigaz beteriko filma

azelainen 
emanaldia
Larunbat honetan, ekainak 18, 
azelain ballet taldeko ikasleek 
ikasturte bukaerako emanaldia  
eskainiko dute. 17.00etan hasiko 
da bastero kulturguneko 
auditorioan. bi urtez emanaldirik 
eskaini gabe izan ondoren, 
apirilaren 2an Donostiako   
kontxan egiten den emanaldi 
ezagunean parte hartu zuten. 
sanjuanetan ere ariko dira.

azeLain
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andoain
zorionak Malen!
Malenek ekainaren 
18an 10 urte 
beteko ditu.  
ondo pasa!  
asko maite zaitugu! 
etxekoak.

andoain
iosu Guirado 
alkorta
Dagoeneko 7 urte 
bete ditu gure 
txapeldunak. 
etxekoen partez 
muxu erraldoia eta 
ederki pasa! 
Muxu pottolo bat.

zorion agurrak



aita Larramendi ikastolako eta La 
salle berrozpe ikastetxeko 
ikasturte amaierako jaiak egun 
berean izan ziren, eta horrek 
eragina izan zuen eguerdiko 
emanaldietan behar baino ikusle 
gutxiago elkartzeko garaian. 
oskar uribesalgo antolatzaileak 
aurreko aiurrin iragarri bezala, 
hiru emanaldi bikain izan ziren. 
ramada inn zumea plazan aritu 
zen, natural project juanita alkain 
plazatxoan eta john Dealer and 
the Coconuts goikoplazan. Natural Project andoaindarrak Juanita Alkain plazatxoan aritu ziren. aiurri John dealer and the Coconuts Goikoplazan aritu zen. aiurri

eguerditik gauerdira bitarte rock doinuen baitan dantzan

jon Ander Ubeda andoain
Rock Jaialdiak bestela entzungo 
ez genituzkeen musika proposa-
menak ezagutzeko aukera bikai-
na eskaintzen dio musikazaleari. 
Eta horrexegatik Nafarroa pla-
zara arratsaldetik goizalderarte 
hurbiltzea esperientzia aberas-
garria da. Nazioarteko proposa-
men interesgarriez gozatzeko 
aukera izan zen, baina bazen 
talde bat gehiengoaren ahotan 
zegoena eta hori Enrique Villa-
rreal nafarrak zuzentzen duen 

El Drogas taldea da. Haren ezi-
zena da, eta 'Barricada 40' biraren 
baitan iritsi zen Andoainera. 
Plaza abestuz eta dantzan jarri 
zuen. Jaialdia bere gorenera 
iristearekin baterahasi zen ga-
ragardoa amaitzen. Txosnatan 
lehenik, ondoko tabernetan on-
doren, eta azkenerako bi kale 
atzera zabaldu zen garagardo 
frexkoa lortzeko rockzaleen saia-
kera. Jaialdiak izan zuen arra-
kastaren neurgailuetakoa da 
edari preziatua amaitu izana.

El drogas taldeak jendetza erakarri zuen Andoaingo Rock Jaialdira. aiurri

garagardoa amaitu 
zeneko rock jaialdia
rock musika eta garagardoa elkar lotuta doazen osagaiak dira, eta aurtengoan 
garagardoa rock jaialdia amaitu aurretik agortu zen. Jaialdiak izan zuen arrakastaren 
neurgailuetakoa da

2022-06-17 738 zenbakia
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