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Andoain,
San Juan jaietarako prest



Xabier Lasa andoain
nola hartu duzue pregoilari gisa 
zuek izendatzea?
Ilusioa egin digu, ederki poztu 
gaitu! Eta dena esatera, ezuste-
ko handia ere eragin digu izen-
dapenak, izan ere, hautagaien 
zerrendan errespetu eta mires-
mena eragiten duten pertsonak 
eta elkarteak ageri baitira, An-
doaingo herriari herrigintzaren 
eta kulturgintzaren arlotan 
egundoko ekarpena egiten dio-
tenak direla, alegia. Guztiek 
soberan eginak dauzkate mere-
zimenduak herritarren aitortza 
publikoa jasotzeko.   

Guk esan dezakeguna da oso 
eskertuta sentitzen garela izen-
dapen prozesuan parte hartu 
duten hautagaien proposatzai-
leekin edo Jai Batzordeko elkar-

teekin, gurekin gogoratu dire-
lako. Eta batez ere, guztiei es-
kerrak eman behar dizkiegu 
pregoiaren ekintzak lagun de-
zakeelako gurea bezalako elkar-
te bat zein txalaparta bera ikus-
garriagoa izan daitezen.  
Pregoia nondik norakoa izango den, 
zerbait aurreratzerik bai?
Gure mezua ahalik eta motzena, 
eta aldi berean, bixi-bixia izan 
dadin saiatuko garela, gehiago 
ezin dugu aurreratu. Esan beha-
rrik ez dago ohore bat dela zure 
herriko jaien hasiera ofizialean 
protagonista bilakatzea hala 
nahi izan dutelako Jai Batzor-
deko kideek, eta alde horretatik, 
gertakizunak eskatzen duen 
mailari eusten saiatuko gara. 
Une iritsi bitartean, herrikideei 
gonbitea luzatzen diegu Goiko-
plazara bertara daitezen, pregoiaz 
gain festa giroko kalejirak, Soka 
Dantza, Salbe Gorena eta abar 
ospatuko baitira. 
“Herriko festetan sustatzaile era 
partehartzaile izateagatik” eta 
“txalaparta kalera ateratzeagatik”  
izan zarete izendatuak, besteak 
beste…
Txikia da gure taldea, baina 
bere xumetasunean, orain 20 
urte jaio zenetik, ahalik eta txu-
kunen saiatu izan gara txala-
partaren soinua eta kultura 
zabaltzen, herrikoitzen. Herriko 
jai eta ospakizun desberdinetan 
gure ekarpena egiten ahalegin-
du izan gara beti, batetik, he-
rriko elkarteek antolatu ohi 
dituzten ekimenetan parte-har-
tuz, eta bestetik, geuk antolatuz 
kale agerraldiak Sanjuanetan, 
Santakrutzetan edo gainerako 
jaietan. Kaleko presentzia ho-
rietan, elkarteko kideek txala-
parta erakustalditxoak egiteaz 
gain, mezu argia zabaltzen die-
gu herritarrei, gazte zein helduei: 
“hurbildu gugana, hartu maki-

miren loPez de munain maizorri txalaparta eskola
eskolaren eskutik dator aurtengo pregoia eta jaien hasierako txupinazoa. kideak 
azaldu dizkigu pregoiaren, elkartearen eta txalapartaren gaineko hainbat kontu

Maizorriko zenbait kide 2015eko Santa Krutz jaietan. Zutik, Miren Lopez de Munain, Extebe Lopez de Munain, Juan Lopitz, Unai Arberas, Oscar Mateos, Juan Godoy eta  
Joxe Caballero. Makurtuta: Itziar Jauregi, Larraitz Otamendi, Jon Urtasun, Itziar Lopez Etxezarreta, Jon Etxeberria eta Josu Olazabal. aiurri

Maizorriko 
txalapartarien 
eskutik pregoia
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lak eta probatu, erreparorik 
gabe!”.  

Gainerakoan, urtean zehar, 
txalaparta ikastaroak edo taile-
rrak antolatu ohi ditugu, hasi 
berriei nahiz oinarri bat jada 
badaukaten horiei begira. Alde 
horretatik, berriro luzatuko 
nioke mezua txalapartak interes 
pittin bat pizten dion horri: “za-
toz eta probatu!”. Argi dagoena 
da makilak eragin arte nekez 
harrapatuko diozula puntua 
txalapartari. Izan ere, bizitzako 
hainbat arloetan bezalatsu, txa-
lapartarekin ere gauza bat bai-
ta besteek egiten dutena ikustea, 
eta bestea zeu aritzea. 
nola ospatuko dituzue sanjuanak, 
aurten?
Pregoiaz gain, Kantu Kalejirako 
taldearekin batera modu zuze-
nean hartuko dugu parte jaietan, 
eta hortik aurrera, edozein an-
doaindarren antzera gozatuko 
ditugu. 

Hori bai, aipatuko nuke, gu-
retzat, hunkigarria suertatu ohi 
dela San Juan suaren inguruko 
ospakizun guztia, eta batez ere 
ikusita txalapartak nola hartzen 
duen protagonismo berezia. Izan 
ere, aspaldiko urtetan, da Zuaz-
nabar familiaren eskutik txala-
partaren hotsa udaletxeko bal-
koitik Goikoplazan zabaltzen 
da. Mari Karmen Zuaznabar eta 
bere seme Pello Uranga txala-
partariak dira horren eragileak; 
familiatik datorkie tradizioa, 
beren aurrekoa izan baitzen 
Pello Zuaznabar, Lasarten jaio 
eta Andoainen bizi izan zen txa-
lapartari famatua. Esan daiteke 
Pello eta Migel anaiek eutsi 
ziotela txalapartaren tradizioa-
ri, eta bikote horri esker bizi-
iraun duela geroztik. Alde ho-
rretatik, txalapartari eta txala-
parta zale guztiontzat ezinbes-
teko erreferentea da familia hori.

elkartearen 20. urteurrena ospa-
tzekotan zabiltzate.
Bai, iraila-urrira begira gabiltza 
buru-belarri antolaketa lanetan. 
Maizorri elkartearen 20 urteko 
historia ia ehun pertsonek osa-
tu dute nola edo hala, eta errea-
litate hori jaso nahi du Basteron 
prestatuko den erakusketak. 
Baina aldi berean, edo-eta batez 
ere, txalaparta zer nolako soinu-
tresna den eta bere historia, 
jatorria, bilakaera… azaltzen 
duen erakusketa egiteko asmoa 
dago. Horrekin batera, urriaren 
1ean, egun osoko ospakizuna 
lotzen gabiltza. Aurrerago zehaz-
tuko dugu guztia.  
zein egoeratan ikusten duzue txa-
laparta, andoainen nahiz euskal 
Herrian?
Ez dago erraza erantzuten! An-
doainen funtzionatzen du elkar-
te sustatzaile batek, eta berdin 
inguruko zenbait herrietan… 

Baina orohar, gabeziak sumatzen 
dira transmisioaren eta zabal-
kundearen arloetan. Oraindik 
orain, esate batera, gazte lokalean 
tailerra antolatu genuen gaztee-
kin, eta oso esperientzia polita 
suertatu zen guretzat. Kontura-
tzen gara gazteentzat interesa 
pizten duen soinu-tresna dela 
txalaparta, baina gero, ideia hori 
gizarteratzeko garaian, ezinta-
suna sumatzen da…

Bigarren mailako instrumen-
tutzat hartzen segitzen da nor-
malki, beste instrumentuen la-
guntzaile gisa, edo edozein mo-
tatako ospakizunetan osagarri 
gisa. Kostatzen ari da bakarka-
ko soinu-tresnatzat jotzea, nor-
tasun propioa duena, indartsua… 
Gizartean, oraindik ere nolabai-
teko statusa, indarra, ospea edo 
dena delakoa falta zaiola ematen 
du. Azken hamarkadetako errea-
litateari erreparatzen badiogu, 

ordea, ez luke hala izan behar. 
Ikusi besterik ez dago, egundoko 
eboluzioa bizitu izan du, eta era 
guztietako txalaparta mota ikus 
daitezke plazan, egun: egurrez-
koak, burnizkoak, kristalezkoak, 
harrizkoak… Azken urtetan, 
Oreka TX eta beste zenbait taldek 
argi erakutsi dute noraino iritsi 
litekeen txalaparta irudimenez 
eta trebeziaz esploratuz gero, 
edo zenbateraino den irekia eta 
moldagarria edozein proposamen 
moderno gauzatzeko.  

maizorri hitzaren esanahia:
Arto-landarearen hostoa da mai-
zorria. Txalaparta soinu-tresna, 
tradizioz, lau makilek, bi saskiek 
(ahoz behera jarrita) eta zurez-
ko oholek osatu izan dute, fun-
tsean. Bada, saskien gainean eta 
oholen azpian, bi maizorri jarri 
izan dira. Hala transmititu izan 
zuten erakutsi izan zuten.

Maizorriko zenbait kide 2016ko San Juan jaietan. Jon Etxeberria eta Juan Godoy txalaparta jotzen, eta Ekaitz Ollo Tolo 
txalaparta garraiatzeko antolatu zuten bizikleta ibiltariarekin. aiurri

Xabier Lasa andoain
Honako herriko elkarte edo tal-
de hauek hartu dute parte aur-
tengo San Juan jaien antolakun-
tzan:
• Olagain Txistulari Elkartea.
• Gora Kaletxiki Banda.
• Andoaingo Trikitilari Taldea.
• Alberto Agirre Abesbatza.
• Gazteleku Pilota Eskola.
• Urki Dantza Taldea.
• Axeri Dantza Elkartea.
• MaizorriTxalaparta Eskola.
• Agustin Leitza Elkartea 

(danborrada).
• Agustin Leitza Xake Taldea.
• Andoaindarra Elkartea 

(danborrada).
• Ongietorri Elkartea.
• Punttuka Bertso Eskola.
• Kantu Kalejira.
• Azelain Ballet Elkartea.
• Klaap Dantza Eskola.
• Bakartxo & Joseba Dantza 

Eskola.
• Lebiton Buruhandi eta 

Erraldoien Konpartsa.
• Ontza Elkartea.
• Andoaingo Artisauen Taldea.
• Auzoetako Jai Batzordeak.
• Andoaingo Txirrindulari 

Eskola.
• Zumeatarra Atletismo 

Elkartea.
• Aita Larramendi ikastola eta 

Ondarreta eta La Salle-Berroz-
pe ikastetxeak (danborrada).

• Udal Musika Eskolako Banda.
• Udal Musika Eskolako 

Abesbatzak (gazte eta 
helduak).

• Udal Musika Eskolako 
Eskusoinu Taldea.

Herriko elkarte 
eta taldeen 
ekarpena 
herriko jaietan
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Ekainak 22
ASteAzkenA, 22

18:30 Triana kultur elkartearen 
argazki-erakusketa ikusgai jarriko 
dute. Tourseko San Martin elizako 
arkupeetan. 

Ekainak 23
OStegunA, 23

17:30 Ping pong txapelketa agustin 
Leitza Plazan.

18:00 Sanjuanetako kartel 
lehiaketako sari banaketa ekitaldia 
Goikoplazan.

18:45 Kalejira ezberdinen amaiera 
Goikoplazan: Gora Kaletxiki 
Txaranga, Trikitilariak, udal Musika 
Eskolako eskusoinu taldea.

19:00 Maizorri Txalaparta 
elkartearen pregoia udaletxeko 
balkoitik eta jaien hasierako 
txupinazoa. Segidan Gora Kaletxiki 
txarangak Luis Fracaren “andoain” 
musika pieza joko du.

19:30 alberto agirre abesbatza eta 
udal musika eskolako abesbatza 
gazte eta helduen kontzertua elizan.

20:00 Salbe Gorena San Martin 
elizan alberto agirre eta udal 
musika eskolak kantatua. 

20:00 Sanjuanetako paleta goma 
txapelketa. Partidak arrate 
pilotalekuan.

20:15 alkatearen eta udalbatzaren 
Soka-dantza Goikoplazan.

21:30 Olagain txistulari elkartearen 
kalejira San Juan zortzikoa joz. 
ibilbidea: Etxeberrieta, Zumea, Kale 
Nagusia, Goikoplaza.

22:30 Suziri, txalaparta eta 
kanpai-errepikarekin San Juan sua.
Ondoren, herritarren suaren 
inguruko dantza eta emanaldia. 
Partaideak: alberto agirre eta udal 
Musika Eskolako abesbatzak, udal 
Musika Eskolako banda, Olagain 
txistulari elkartea eta urki dantza 
taldea.

22:45 agustin Leitza elkartearen 
danborrada. agustin Leitza 
elkartetik Goikoplazara hurbilduko 
dira. Jarraian honako ibilbidea 
egindo dute: Kaletxiki, arrate plaza, 
Pio Baroja, Goikoplaza, Joxe Mari 
iturzaeta eta agustin Leitza kaletik 
igaroko dira.

23:30 Egan musika taldea 
Goikoplazan.

00:00 Zetak taldearen kontzertua 
Nafarroa Plazan.

01:30-03:30 Zetak amaituta, Oihan 
Vega disko-jartzaileak segida 
emango dio gauari. 

Ekainak 24
OStirALA

09:15 Diana dultzaineroekin.

10:30-14:00 artisautza feria 
Goikoplazan. Eguraldi txarrarekin 
Ondarreta ikastetxean.

11:00 – 13:00 Harriz Herri harri 
tailerra eta buztin tailerra 
Goikoplazan. 

11:00 alberto agirre abesbatza 
meza nagusian abestuko du, San 
Martin parrokian.

12:00 axeri-Dantzarien emanaldia 
Goikoplazan.

13:15 Kontzejupeko finalak.

13:15 udal Musika Eskola 
Bandaren kontzertua Goikoplazan.

17:00 - 20:00 artisautza feria 
Goikoplazan. Eguraldi txarrarekin 
Ondarreta ikastetxean.

17:30 Herri Kirolak Goikoplazan.  
aizkoran: Laiene Pikabea-Nerea 
Sorondo (Euskadiko txapelduna). 
Duatloia: andoni iruretagoiena (izeta 
Vi) aratz Mugerzaren aurka. 
Harrijasotzen: Mikel Lopategi (urra) 
(Euskadiko Txapelduna) eta udane 
Ostolaza. 
aizkoran: Mikel Larrañaga 
(Gipuzkoako Txapelduna) eta aratz 
Mugerza - iñaki azurmendi eta 
andoni iruretagoiena (izeta Vi). 
Lastoa altxatzen: Jon Loiola. 
Eguraldi txarrarekin allurralde 
kiroldegian.

18:00-21:00 Distopia 
Elketrotxarangarekin kalejira.

18:30 Panoli kabareta, de Ganso & 
Cia konpainiaren ikuskisuna. San 

Martin erretore etxe aurreko 
belartzan. Eguraldi txarrarekin 
Makaldegiko estalpean.

19:30 Bertso saioa Goikoplazan: 
Maialen Lujanbio, andoni Egaña, 
aitor Mendiluze, amets arzallus, 
Onintza Enbeita eta uxue alberdi.
Gaijartzailea: unai Ormaetxea. 
Eguraldi txarrarekin, La Sallen.

21:30 Herriartekoen arteko 
desafioa: andoain (Gipuzkoa) – 
Zestao (Bizkaia). Larruzko paleta eta 
pala motza.

22:30 Zezen-suzkoa Goikoplazan.

22:30 Dukkha Nafarroa plazan.

22:45 Gozategi taldea zuzenean 
ariko da Goikoplazan.

00:00 Doctor Deseo taldearen 
kontzertua Nafarroa plazan.

Axeri-Dantza San Juan egunean. aiurri

AURTENGO  
JAI EGITARAUA
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Ekainak 25
LArunbAtA

09:00-14:00 Colombaire usakume 
tiroketa Pagamendin, San Juan 
Saria. Javier Portubururi omenaldia.

10:30 Buruhandi eta erraldoi 
konpartsen topaketa. ibilbidea: 
Zumea plazatik Goikoplazaraino. 
Partaideak: Beasain, Elgoibar, 
Vitoria-Gasteiz, Villabona eta 
andoain.

10:30 Pilotako finalak arrate 
frontoian. umeen eta gazteen 
eskuzko finalak.

12:00 Kantu Kalejira Maizorriko 
txalapartariez lagunduta ibiliko da 
kalez kale Goikoplazan hasita.

12:30 Nesken Berria Pilota 
txapelketako finalak.

13:00 Puro relajo musika taldearen 
kontzertua Goikoplazan.

14:30 Bazkaria Goikoplazan: 
Txuleta Jana. Menuaren prezioa 
(ekainak 19 arte) Helduak 25 euro 
eta 12 urte arte 10 euro. Egunean 
bertan helduak 35 euro.  
Menua: txorizoa; entsalada mistoa, 
txuleta, gazta-menbriloa, intxaurrak. 
Sagardoa, ardoa eta ura. Eguraldi 
txarrarekin La Salle-Berrozpe 
ikastetxeko patioan.

17:00 Pixie & Dixie txaranga 
ibiltaria.

16:30 Pilota partidak arrate 
frontoian. Zesta puntako jaialdia: 
Hasiberrien kinielak; alebinen 
kinielak; infantilen finala; jubelinen 
finala eta Sanjuanetako i. 
Emakumeen zesta punta 
txapelketako finala.

17:30 XVii. Bizikleta Festa 
Goikoplazan. Bakoitzak bere 
bizikleta eta kaskoa ekarriko ditu. 
Opariak izango dira parte hartzen 
duten guztientzat. Bi urtetik   
hamabi urte bitarteko haurrek  
parte hartzeko aukera izango dute. 
izen ematea, proba hasi baino 30 
minutu lehenago egingo da. 
Eguraldi txarrarekin Ondarreta 
ikastetxean.

19:00 andoaindarra elkartearen 
danborrada. ibilbidea: La Salle 
Etorbidea, Kale Nagusia, agustin 
Leitza, rikardo arregi, arteta, 
Nafarroa Plaza, Pio Baroja, 
Goikoplaza.

22:30 Zezen-suzkoa Goikoplazan

23:30 remember Queen taldearen 
kontzertua Goikoplazan.

23:30-03:00 Sofia Gabanna eta 
Foyone-ren kontzertuak Nafarroa 
Plazan.

Ekainak 26
igAndeA

10:30 Sanjuanetako XiX. Bikoteen 
Kross mistoa. irteera eta helmuga 
Pio Baroja kalean ipiniko dute. Bost 
kilometroko ibilbidea herrigunean 
barrena.

11:00 udal Musika Eskolako 
ikasleen Mugaz taldea, konbo 
gaztea eta azelain ballet elkartearen 
musika eta dantza emanaldia 
Goikoplazan.

11:00-13:00 Xake partidak 
Goikoplazan. Eguraldi txarrarekin 
elizaren arkupetan.

12:00 Olagain txistulari banda eta 
lagunak Goikoplazan.

16:00 Junior mailako  
XXVii. Gipuzkoako  
txirrindularitza itzuliaren irteera 
Goikoplazatik.

18:15 Junior mailako lasterkarien 
helmuga Goikoplazan.

19:30 astrolabium teatroa 
Goikoplazan.

20:30 Mikel Moreno zuzenean 
Nafarroa Plazan.

22:45 Caballer Pirotekniaren  
Su artifizialak ubitarte zelaitik.

23:30 – 02:00 Tremenda Jauria 
zuzenean Nafarroa Plazan. 

Ekainak 27
ASteLehenA

11:30 - 13:30 Haur parkea 
Goikoplazan: jokoak, puzgarriak eta 
ludoteka. Euriarekin Ondarretan.

13:30 agintarien harrera laurogei 
urteko aiton-amonei udaletxe 
aurrean. Jarraian bazkaria.

17:00-19:30 Haur parkea 
Goikoplazan: jokoak, puzgarriak eta 
ludoteka. Eguraldi txarrarekin 
Ondarreta ikastetxeko patioan.

18:00 Haur danborrada: Ondarreta, 
La Salle-Berrozpe eta aita 
Larramendi ikastetxeetako ikasleek 
hartuko dute parte, alkate txikia eta 
herriko ordezkariak buru izango 
direlarik. ibilbidea: Zumea plaza, 
Kaleberria, Kale Nagusia eta 
Goikoplaza.

19:15 Bakartxo & Joseba dantza 
eskolako ikasle gaztetxoen 
emanaldia Goikoplazan.

19:45 Klaap dantza eskolako 
ikasleen emanaldia Goikoplazan.

20:15 Master Class Fit Gipsy 
Goikoplazan.

22:30 ragnaroc 8 kalejira 
piroteknikoa Juanita alkain plazatik 
Goikoplazaraino. 

Txuleta-jatea, ekainaren 25ean. aiurri Haur danborrada, ekainaren 27an. aiurri
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Alba Cabrera Jauregi andoain
Ailegatzear dira Sanjuanak Eus-
kal Herriko hainbat txokotara, 
baita Andoainera ere. Hala, 
musika ezinbesteko pieza da jai 
herrikoietan, kaleak girotu eta 
festazaleak dantzan ipintzeko. 
Urtero lez, itzal handiko artistak 
igaroko dira, aurten ere, ohol-
tzatik. Bada, inguruetako pla-

zetan hamaika bider agertu 
diren taldeez gain, badira egi-
tarauan aski nabarmentzen 
diren bi izen: Sofia Gabanna eta 
Foyone. Nortzuk dira, baina?

sofia Gabanna: ibilbide laburra 
eta arrakastatsua
22 urte besterik ez ditu Sofia 
Gabannak (Buenos Aires, 2000), 

eta, jada, bere melodiek arrastoa 
utzi dute nazioartean. Nathy 
Peluso artista ezagunaren ahiz-
pa da, eta rapa oinarri, orain 
gutxi kaleratu du bere lehen 
albuma, "Maté el amor". Zazpi 
abestik osatzen dute artista gaz-
tearen lehen uzta, eta, haren 
esanetan, “zer pentsatua ematea” 
dute xede bere kantuek. 

90. hamarkadatik etorritako 
rap klasikoa antzeman daiteke 
bere doinuetan, eta makina bat 
artista lagun ondu du EP-a,  Lu-
pita´s Friends ekoizpen-etxea-
rekin:  D'Angelo, Moob Deep, 
Ayax y Prox edota  Marvin Gaye, 
besteak beste. Kutsu autobio-
grafikoa dute bere letrek, eta 
emozioak ditu hizpide, abeslariak 
aitortu duenez, “bizipen itsusie-
netatik gozoenetara” bitarte. 

Belaunaldi gazteek sutsuki 
jarraitzen dute artista, eta sare 
sozialetan duen inpakturari apur 
bat erreparatzearekin nahikoa 

da hortaz jabetzeko. Izan ere, 
Instagram sare sozialean, esa-
terako, 118 mila jarraitzailetik 
gora ditu, eta Cuentame kantuak 
YouTuben, berriz, 2,8 milioi 
ikustaldi baino gehiago. 

Foyone:  
andaluziako errimak
Grafitiaren bidez egin zuen sal-
to Pedro Armando Navarro Fo-
yone (Malaga, 1991) rap abeslariak 
hip hop mundura. 2011 urtean 
kaleratu zuen lehen lana, eta, 
harrezkero, geroz eta ezaguna-
goak bihurtu dira bere abestiak. 
Andaluziar izaera sutsuki de-
fendatzen du bere errimetan, 
eta musika gizarte-salaketarako 
parada gisa ulertzen du.

Orotara, zazpi LP eta lau EP 
argitaratu ditu. Horien artean, 
arrakasta handia izan du “Rap-
SinCorte” ikus-entzunezko 
proiektuak. Bertan, bi minutu 
inguruko inprobisazioetatik 
abiatuta, mundu osoan barrena 
zabaldu da bere musika: bere 
hastapenetatik 2021era bitarte, 
hamarkada oso batean, modu 
horretan egindako kantuak bil-
tzen ditu albumak. Bidean ger-
tu izan ditu Toteking Kase.O, 
Recycled J, Ayax y Prok, eta 
Ptazeta bezalako artistak. 

Gabannaren pare, artista honek 
ere ospe handia eskuratu du 
plazatik plazara, baita sare so-
zialetan ere. Esate baterako, 
“RapSinCorte  L” piezak bede-
ratzi milioitik gora ikustaldi 
ditu YouTuben. 

Ospe handia eskuratu du Foyonek plazatik plazara, baita sare sozialetan ere. FOyONE

Musika urbanoa, 
larunbat gauean
streaming eta internet bidezko askotariko plataformatako entzunaldiei erreparatuta, 
gazteen artean irismen handi duten bi artista erdaldun ariko dira larunbat gauean, 
nafarroa plazan

FOyOne rAp 
AbeSLAriAk 
grAFitiAren bidez 
egin zuen SALtO  
hip hOp MundurA

SOFiA gAbAnnA 
nAthy peLuSO 
ArtiStA ezAgunAren 
AhizpA dA, etA rAp 
eStiLOA du OinArri

Kutsu autobiografikoa dute Gabannaren letrek, eta emozioak ditu hizpide. SOFia GaBaNNa
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Mikel Arberas andoain
Abeslari andoaindarrak espe-
rientzia handia du oholtza gai-
nean; izan ere, Kauta talde eza-
guneko abeslaria izan zen den-
bora luzez. Oraingoan, "Esnatu 
baino lehen" albumarekin da-
torkigu, zortzi kanta biltzen 
dituen bilduma. Urteetako isi-
laldia hautsiko du andoaindarrak.
bakarlaria zarenetik jo al duzu 
kontzertu osorik ala debut bat dela 
esan genezake?
Eskainiko dudan kontzertua 
estreinaldia da. Boskote gisa, 
debuta egingo dugu aurtengo 
San Juan jaietan. Diskoa kale-
ratu ostean akustikoan emanal-
di txikiak eman izan ditudala, 
baina talde soinuarekin eta 

taldekideekin batera jaietakoa 
izango da lehen aldia.
berezia izango da sanjuanetan 
herriaren aurrean zure lana era-
kustea, ezta? Plaza gizona zara, 
baina sumatuko al duzu urdurita-
sunik?
Urduritasuna nabaritzea nor-
mala da. Izan ere, zazpi urte 
daramatzat oholtza batera igo 
eta kontzertu bat eskaini gabe. 
Gauzak horrela, zerbait berezia 
sumatu dut azken asteetan, bai-
na ezer neurriz kanpokoa. 

Bestalde, presioa puntu hori 
antzeman dut. Boskotearen es-
treinaldia izanda gauzak ondo 
egin nahi ditugu. Halaber, an-
doaindarrengandik babes handia 
sentitzen dut, seguruenik, beste 

herrietan nabarituko ez nukee-
na. Zergatik? Lagunen, familia-
ren eta ezagunen artean joko 
dudalako. Gainera, ingurukoek 
gertutik bizitu dute disko honen 
sorkuntza-lana, eta babes handia 
izan dut. Igandeko kontzertua 
haiei eskaintzeko desiatzen nago 
eta seguru hunkigarria izango 
dela. 
denbora luzez egon al zara pres-
taketa-lanetan?
Prestaketa lanetan azken hila-
beteetan soilik egon naiz. Izan 
ere, taldekideak ere musikariak 
direnez, mila proiektuetan mur-
gilduta daude eta egutegi estua 
dute. Ez hori bakarrik, ia ezi-
nezkoa zitzaigun kontzertuak 
lehenago ematen hastea. 

Aitortu behar dut, diska ka-
leratzeak sorrarazi zidan nekeak 
ere eragina eduki duela eszena-
tokira buelta luze jotzearekin. 
Gainera, atseden apur bat har-
tu nahi nuen; nire lana dut, ez 
naiz musikaz bizi eta, horrez 
gain, mila gauza gehiago ditut. 

udan kontzertu gehiago lotuta al 
dituzu? nola aurreikusten duzu 
etorkizuna, musikaren alorrean?
Kontzertuak lotzearen gaia ez 
da batere erraza. Batez ere, zuk 
zeuk bilatu behar dituzunean 
eta zerotik hasten zarenean. 
Arestian aipatu bezala, nire lana 
dut eta musika ez da nire ogi-

bidea. Hala ere, etorkizunean 
kontzertu gehiago emango ditu-
dala esan dezaket, nahiz eta 
datak zehazteke dauden.

Esanak esan, sorkuntza-lana 
dut lehentasun; oraintxe bertan 
oso gogotsu nago, baina ezin 
diot nahiko nukeen denbora 
guztia eskaini. 

"boskote gisa, debuta 
egingo dugu jaietan"
mikel moreno kantaria
iluntzeko 20:30ean igoko da estrainekoz mikel moreno abeslari andoaindarra oholtza 
gainera, bere lehen albuma aurkeztera: "esnatu baino lehen"

"zAzpi urte 
dArAMAtzAt 
OhOLtzA bAterA  
igO etA kOntzertu 
bAt eSkAini gAbe"

"igAndekO 
eMAnALdiA LAgunei 
etA Senideei 
eSkAintzekO 
deSiAtzen nAgO"

Mikel Moreno, Rikardo Arregi Kazetaritza Sarian. aiurri



Informazio Gune Morea Goikoplazan ipiniko dute, ekainaren 23 eta 24an. aiurri

Eraso matxistei aurre egiteko 
protokoloa martxan dago
puntu morea informazio-gunea Goikoplazan ipiniko 
dute. 112 aplikazioa, bestalde, erabilgarri dago

erredakzioa andoain
“Baietz gabe, ezetz da” da herri-
ko jaietan eraso matxistei aurre 
egiteko urratsen protokoloaren 
leloa. Eraso bat jasan duenaren-
tzat zein eraso baten lekuko izan 
denarentzat pentsatuta dago 
batik bat, eta herriko eta auzoe-
tako jaietan jarriko da abian. 
Santakrutzetan, zorionez, ez zen 
horrelako gertaera ilunik izan 
eta ea ez den ezer gertatzen has-
tear diren San Juan jaietan eta 
Andoaingo auzoko jaietan.

Berdintasun Sailak udaberrian 
egin zuen agerraldian adierazi 
zuenez, “indarkeria matxistak 
galarazi egiten du emakumeok 
espazio publikoa askatasunean 
gozatzea, deserosoak, mehatxa-
garriak edo arriskutsuak ere 
egiten zaizkigun egoerak sortuz. 
Normalean, bakarrik egiten 
diegu aurre egoera horiei, edo 
gure ingurune hurbilenaren 
laguntzarekin. Horregatik, uste 
dugu ez dagoela inolako tresna-
rik soberan”.

"Puntu morea" Goikoplazan, 
ekainaren 23an eta 24an
Informazio-gune bat da, eta era-
so sexistak prebenitzearen gai-
neko informazioa helarazteaz 
gain, erasoren bat jasanez gero 
hara joateko ere balioko du.

Larrialdi-zerbitzuei lotutako 
112ak berarekin daukan 
aplikazioa ere gogorarazi 
zuten udaletxean egin zuten 
agerraldian. aPPak  
“sexu-erasoa” edo 
“segurtasun-bidea” botoiak 
eskaintzen ditu, eta 
aplikazio hori nola 
deskargatu azaltzen duen 
esku-orria kaleratu dute. 
Tresna hori jaietan ez ezik, 
edozein momentutan ere 
erabili ahal izateko tresna 
da. 112ko aPPak larrialdi-
zerbitzuei abisatzeko 
aukera ematen du, deia 
aktibatzen duen pertsona 
urjentziaz geolokalizatuz, 
baita ahotsik gabe ere.

112 aplikazioa. uDaLa

112 aplikazioa 
erraza eta 
eskuragarria

“bAietz gAbe, ezetz 
dA” dA erASO 
MAtXiStei Aurre 
egitekO 
kAnpAinAren izenA

Bus-zerbitzua. aiurri

erredakzioa andoain
Sorabilla, Karrika, Etxeberrieta, 
Calonge edota Buruntza-Leizotz 
aldean bizi diren festazaleentzat 
Gautxoria gaueko bus-zerbitzua 
erabiltzea abantaila handia izan-
go da. Mugikortasunaren eta 
irisgarritasunaren ikuspegitik, 
zerbitzu baliagarria da. Gainera, 
bidaiariak non geratu eskatzeko 
aukera izango du, etxera bidean 
herritarrei segurtasuna eskainiz. 
Ostegunetik igandera martxan 
egongo da, aurreko urteetako 
ekimenari jarraipena emanez.

Udaletxearen atzealdean, Agus-
tin Leitza kalean, egongo da 
Gautxoria bus-zerbitzua irtete-
ko prest. Autobusa bete ahala 
abiatuko da eta geldialdiak 
nahieran aukeratu ahal izango 
ditu bidaiariak. Behin ibilbidea 
abiatuta, bide osoan ez da bi-
daiaririk hartuko.
• Ekainak 23 osteguna: 00:30-04:00.
• Ekainak 24 ostirala: 00:30-04:00.
• Ekainak 25 larunbata: 03:00-04:00.
• Ekainak 26 igandea 03:00-04:00.

Gautxoria, 
gaueko bus-
zerbitzu 
berezia
0,6 euro balioko du 
bidaia-txartelak. 
erretiratuentzat zein lau 
urte azpikoentzat 0,2 euro

00:30An hASi etA 
04:00Ak Arte 
gAutXOri hiribuS 
zerbitzu bereziA 
MArtXAn izAngO dA

aiurri

Jaien eragina trafikoan
Sanjuanak ospatu bitartean Goikoplazako trafikoa eten egingo dute, 
zehazki ekainaren 23tik 27ra. aierbe pasabidea berriro zabaldu zuenez, 
Extremadura kale inguruan bizi edo urnieta eta Leizotz aldetik 
datozenentzat pasabide hori erabiltzeko gomendioa luzatu du andoaingo 
0udalak. 

aiurri

Segurtasun-neurriak
San Juan jaiei amaiera emango dio Correfoc suzko pirotekniak. udalak 
segurtasun-neurri bereziak hartzeko deia egin du. ibilbidean igaroko diren 
dendei eta ostalaritza-guneei begira, toldoak biltzeko eta ate eta 
erakusleihotako kristalak paperarekin babesteko gomendioa luzatu dute. 
ikuslegoari arropa bakeroa eta burukoa jantzita eramatea aholkatu diote.
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Axeriak Ondarreta ikastetxean elkartu dira, aurtengo edizioa prestatzeko. aiurri

axeri-Dantza biziberritzeko 
entseguak egin dituzte
san Juan egunean, eguerdiko 12:00tan hasita, axeriak 
Goikoplazan ikusteko aukera izango dute andoaindarrek

erredakzioa andoain
60 lagunetik gora elkartuko dira 
Axeri-Dantzan aritzeko. Bluxadun 
gorriak nabarmenduko dira, 
beraz, San Juan egunean. Saio 
nagusia eskaini eta gero bazka-
ria egingo dute Hogar Extremeño 

elkartean. Axeriek esker ona 
adierazi nahi diote, erakutsitako 
eskuzabaltasunagatik. Iruñeko 
dultzaineroak lagunduta, goizean 
ekingo diote jaiari. Bazkalostean 
Distopia elektrotxarangarekin 
jarraituko dute festa.

uraNGa

klaap Dantza Eskolakoen emanaldia
aurreko igandean eman zioten amaiera ikasturteari, 
Bastero Kulturgunean eskainitako saio bikoitzean. 
Zumea kaleko dantza-akademiak ikasle ugari bildu 
ditu urte hauetan, eta ikasturtean ikasitakoa etxekoen 
eta lagunen aurrean erakusteko aukera izan zuten.

Dantza garaikidearen alorrean puntako dantza piezak 
eskaintzen dituzte. Basteron ateratako argazkian ikus 
daitekeenez, dantza gogoko duten gaztetxo askoren 
arreta bereganatu dute. Ekainaren 27an saio berria 
eskainiko dute Goikoplazan, herriko jaietan.

aiurri

Bakartxo & Joseba Eskolako gaztetxoen saioa
Tradizioan oinarritutako dantza emanaldiak ez dira 
faltako jaietan, ezta dantza garaikidea ere. 
arabaolazaren dantza eskolak ibilbide oparoa osatu du 
dantza estilo ezberdinen zabalkundean eta dozenaka 
dira ama Kandidako entsealekuan trebatu diren haur, 

gazte eta helduak. Ekainaren 27an, astelehenarekin, 
Bakartxo & Joseba dantza eskolako ikasle gaztetxoek 
emanaldia eskainiko dute Goikoplazan. Hilabeteotan 
ikasitakoa jendaurrean erakusteko aukera polita da.  
Haur danborrada amaitu ostean hasiko da saioa.
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Andoni urbistondo urnieta
Zaila da Lide Serrano jaioterrian 
harrapatzea (24 urte). Venezia-
tik iritsi berria da turismo ja-
sangarria sustatzeko proiektu 
batean parte hartu ondoren, eta, 
berehala, Perura doa Sanmielak 
arte. Nazioarteko Lankidetzan 
trebatua da, eta genero ikuspe-
giko gabeziek lotu dute mundu-
ko emakumeekin lan egitera.
nor zaitugu, lide?
24 urteko urnietarra, Zuzenbidea 
eta Komunikazioan graduatua 
Deustuko Unibertsitatean. Na-
zioarteko Lankidetza eta Gara-
pena master-a egin berri dut 
EHU-n, Hegoa erakundearen 
bitartez. Master-a garapen bidean 
dauden herrietan lan egiteko 
dago bideratua, zenbait proiek-
tutan: genero gaiak, eraldakun-
tza sozialerako hezkuntza, eki-
men ekonomikoak, ekologia 
soziala, giza eskubideak… Zu-
zenbidea eta komunikazioa ika-
si nituen, baina ez nintzen era-
bat identifikatzen ez bata, ez 
bestearekin. Nazioarteko ikas-
ketak oso erakargarriak egiten 
zaizkit, zuzenbide alorrekoak, 
batez ere.
zuzenbidea egiten dutenek bulego 
batean egiten dute lan, eta komu-
nikazio alorrekoak hainbat komu-
nikabidetan.
Praktikak abokatu bulego batean 
egiteak ez ninduen batere mo-
tibatzen, eta erredakzio batean 
egoteak ere sobera ez. 3. kurtsoan 
nazioarteko elkartasun praktikak 
antolatu zituzten Deustuko Uni-
bertsitatean. Nire burua aur-
keztu eta hautatu ninduten. 
Indiara joan nintzen bi hilabe-
terako, eta han konparaketa 
ikerketa bat egin nuen herri 
hartako neskatoek zuten hez-
kuntza eskubideaz, landa gune 
eta hiri guneetan, ze ezberdin-
tasun zeuden bi eremu horietan.
eta zer moduz indian?
Asko markatu ninduen espe-
rientzia hark. Gogorra izan zen, 
baina, era berean, etorkizunean 
arlo horretan jarduteko bultza-
da eman zidan. 4. kurtsoan prak-
tika txanda berri bat egin behar 
zen. Mexikora joan nintzen, nire 
amona bertakoa baita.
jauzi handia, indiatik mexikora, 
ezta?
Lotura handia dut Mexikorekin, 
eta Caritas Tehuacan elkartean 
praktikak egitea lortu nuen. 
Nire amona Tehuacan hirian 
jaio zen. Bi hilabete eman nituen 
han, zuzendaritzan, haur esko-
letara joaten, elkarrizketak egin 

eta beste… Ondoren Erasmus 
ikasketak burutu nituen Mexi-
koko Universidad Iberoameri-
cana jesuiten unibertsitatean. 
Nazioarteko Lankidetza ikaske-
tetan sakontzeko baliatu nuen 
epe hura. Argentinako irakasle 
bat ezagutu nuen, eta hark hau-
tatutako bidetan sakontzeko 
arra sartu zidan. 
Pandemiak hegoak moztu zizkizun 
apur bat, askori bezala.
Etxera bueltatu nintzen, pande-
mia betean, karrera bukatuta 
eta impasse egoera batean mur-
gildu nintzen. Akademia batean 
aritu nintzen lanean, ingelesa 
eta frantseseko eskolak ematen, 
on-line ikastaroak egiten... EHU-
ko Nazioarteko Garapen eta 
Lankidetza master-a egiteko 
hautagaitza prestatzen ere egon 
nintzen luze, eta hautatu nin-
duten. Mundu osoko ikasleak 
hautatzen dituzte, baina 25 lagun 
baino ez.
master-ak egin ez ditugunontzat, 
zer dira, zehatz-mehatz?
Master-ak alor jakin batean es-
pezializazioak lortzeko ikasten 
dira. Demagun gradu batean 
ikasgai orokorragoak lantzen 
direla, bada, master batean, zeha-
tzagoak. Zuk nahi duzun ikas-
ketetan jartzen duzu fokua. Nire 
kasuan genero ikasgaia hautatu 
nuen, eta horretan ari naiz. 
orduan zer zara, zein ogibide, jar-
dunbide duzula esaten diozu gal-
detzen dizunari?
Nazioarteko Lankidetzan jardun 
nahi duen norbait naiz. Nire 
ametsetako lana zein izango 
litzatekeen ere garbi dut: UN 
Woman erakundean, alegia, Na-
zio Batuen Erakundeko Emaku-
meen alorrean. Emakume eta 
neskatoen alde erronka handiak 
gauzatu nahi nituzke. Indiak 
neskatoen gaineko grina piztu 
zidan, jendarteko sektore zaur-
garriena direlako generoagatik 
eta adinagatik. Hori eraldatzeak 
motibatzen nau. Garapen bidean 
dauden herrialdeetako neskatoek 
hezkuntza, informaziorako es-
kubide gutxiago izango dute, eta 
ez dute munduko beste neskatoen 
garapen bera edukitzeko auke-
rarik izango. Indiako kasu asko 
gogorrak dira benetan.
nolakoak izan ziren indian pasa 
zenituen bi hilabete horiek?
Human Development and Re-
search Center izeneko erakun-
dearentzat egin nituen praktikak, 
Alboan Jesuiten GKE-arekin 
harreman estua duena. Ahme-
dabad hirian egon nintzen, Gu-

Peru aldera iritsi berria izango da honezkero, hiru hilabeteko egonaldia egitera. aiurri

“Jaiolekuak 
baldintzatzen du 
neskato askoren 
bizitza”
lide serrano belausteGiGoitia komunikazioa eta zuzenbidean Graduatua
Hara eta hona ibili zalea da lide serrano urnietarra, eta mundu asko ezagutu du 24 
urterekin; peruko piura eskualdera joango da astelehenean, hiru hilabeterako



elkarrizketa     11aiURRi  BETERRI-BURUNTZAKO ASTEKARIA  2022-06-23

aiurrik ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

ziurtaGiria: babesleak:
 
aiurriko harpidedunak 
ezinbestekoak dira.

diruz laGundutako arGitalpena: 

www.aiurri.eus

zuzendaria: Jon ander ubeda.

erredaktoreak: xabier lasa, mikel 
arberas, alba Cabrera Jauregi, andoni 
urbistondo.

maketatzailea: maddi trutxuelo.

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

Publizitatea: Fer irazu. 
publizitatea@aiurri.eus

banatzaileak: rocio arias (andoain),  
axun Jauregi, J.mari sagaseta (urnieta).

diseinua: Goiena komunikazio taldea.

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

lege Gordailua: ss-1078/04.

issn: 1698-4870.

tirada: 4.000 ale.

inprimategia: zeroa multimedia. 

Hizkuntza 
Berdintasunerako 
Zuzendaritza

bi udalerrien babesarekin arGitaratzen da:

aiurri eskuragarri: 
etxez etxeko harpidetza-sistema. 
andoainen urte osoko 
harpidetza-saria 40 eurokoa da. 
urnietan, 32 euro.
ale batzuk eskuragarri kiosko eta 
merkatalguneetan.

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

aliatuak:ekoizlea:

yarat eskualdean, India mende-
baldean. Slum edo auzo txiro 
batzuetara joan ginen, eta zortzi 
urteko neskatoak dotore jantzi-
ta zeuden, makillajea eta guzti. 
Itzultzaileari galdetu nion zer-
gatia, eta esan zidan egun ho-
rretan senarra lortzen zutela. 
Pentsa, zortzi urterekin 50-60 
urteko gizaseme batekin ezkon-
du!
esperientzia gogorra izan zen zu-
retzat? 
Oso herrialde konplikatua da. 
Kasta sistema indarrean dago, 
berez, Konstituzioak debekatzen 
badu ere. Badago talde bat, "uki-
tu ezin direnak" deitzen zaie. 
Ez dizute bostekoa ematen, zi-
kinak direla kontsideratzen 
dutelako. Paria batzuk bailiran. 
Han egin nuen proiektua, eta 
Deustuko Unibertsitatean txos-
tena entregatu. Slum batean 
egin genuen elkarrizketa batean 
gertatu zitzaidana oroitzen dut 
bereziki. Zortzi urteko neskato 
bat zen, Krishna, eta ingelesez 
hitz egin zidan, bere egoera kon-
tatzen. Amets asko zituela, he-
gazkin pilotua izan nahi zuela. 
Gizonek erabat monopolizatzen 
duten lanbidea da hori Indian, 
eta Krishnarentzat ezinezkoa 
izango da bere ametsa lortzea, 
bere bizitza gizonen batekin 
ezkondu eta harekin egotera 
mugatuko baita ziurrenik. Hesi 
horiek hausten saiatu nahi nuke. 
zer ikasi zenuen indian?
Irakaspen garrantzitsuena hau-
xe: jaiotzen zaren lekuak bal-
dintzatzen duela zure bizitza. 
Indian gertatzen da, baina Me-
xikon ere bai. Han oso ohikoa 
da genero biolentzia, matxismo 
asko dago, bertako gizonak oso 
matxistak dira. Egoera, gainera, 
estrukturala da, hezkuntza kon-
tua. Emakumeek etxea, senarra, 
familia bezalako balioak babes-

tu eta zaintzeko heziketa jasotzen 
dute etengabe, eta eraldaketa 
zaila da egoera horretan. Ustel-
keria ere handia da, eta erre-
formak egitea oso zaila da, fe-
minizidio asko daude. Horri 
buruz egin dut nire MAL delakoa, 
master amaierako lana, eta da-
tuak beldurtzeko modukoak dira. 
Estatuak ofizialki jakinarazten 
dituen datuak x 6 edo x 7 bider-
katzen dituzte GKE-en eta NBE
-n txostenek. 
Genero ikuspegia jorratzeko asmoa 
duzu, etorkizunean.
Bai. Indian eta Mexikon bizita-
koak, eta orain egin dudan mas-
ter-ak eraman naute genero 
ikuspegia lantzera, haurren giza 

eskubideak ere gustuko gaia 
badut ere. Jasangarritasunaren 
alorrean, edozein kontutan ari-
tuko nintzateke gustura. Aben-
dutik hona Valentziako IVE 
erakundean aritu naiz lanean 
(Institut Valencia de la Edifica-
ción), Bilboko Into Destinations 
aholkularitza talde baten bitar-
tez, turismo destino jasangarriak 
lortze aldera, eta klima aldake-
tari begira erresilientzia indar-
tzeko. Europar Batasunak sus-
tatutako ekimena da. Venezian 
egon naiz ez aspaldi, hango 
erakunde ofizialekin turismo 
jasangarria lantzen. 
eta orain Piura eskualdera zoaz, 
Perura.

Master-a egiten dugun bitartean 
hainbat proposamen helarazten 
dizkigute GKE ezberdinetatik. 
Egoaizia Eibarko GKE-aren pro-
posamena jaso nuen, Peruko 
eskualde hartan sexu eta ugal-
keta osasun-zerbitzuak jasotze-
ko aukera eta kalitatea hobetze-
ko proiektua garatzeko. Gai 
erakargarria iruditu zitzaidan 
emakumeen gorputza delako 
ardatza, emakumeak ahalduntzea 
bilatzen duelako. Bertako ema-
kumeek beren gorputzarekiko 
ze eskubide dituzten jakin de-
zatela, horri esker beren esku-
bide bortxaketak saihestu ahal 
izateko. 

Hiru hilabete egingo ditut han, 
baina dagoeneko bi hilabete 
daramatzat Egoaizia GKE-arekin 
aurre lanak egiten. Handik buel-
tan, urrian, Donostiako Udalean 
hainbat ekitaldi antolatuko di-
tugu, Peruko emakumeekin 
testigantzarekin, han egin du-
gunaren emaitzak jakinarazteko 
gurean.
zer nolako egoera topatzea espero 
duzu han?
24 urteko emakumeak, nire adin 
berekoak, hiru haurrekin, plan-
gintza familiarraren gaineko 
informaziorik ez dutelako, edo 
informazioa eskasa delako. 
jende gutxik pilatuko zuen zuk 
adina eskarmentu 24 urterekin.
Oso gustuko dut hara eta hona 
ibiltzea, pertsona eta kultura 
berriak ezagutzea. Kultura ez-
berdinekin konplizitatea bilatzen 
dut, eta horrek aberastu egiten 
nau asko. 

zer esaten dizute kuadrillako lagu-
nek? 
Nekaezina naizela. Mapa mun-
di bat daukat tatuatuta bizka-
rrean, eta antzera jarraitu nahi 
nuke, proiektutik proiektura 
jauzika. Beti bueltatzen naiz 
etxera, Euskal Herrira, gure 
herria delako, baina atzerrian 
ere gustura ibiltzen naiz. Inge-
lesa hitz egiten dut, frantsesa 
ere bai, moldatzen naiz. Arabie-
ra ere ikasi nahi nuke, asko 
erakartzen nau mundu horrek.
Genero berdintasuna utopia bat al 
da egun?
Bai, erabat. Lan handia dago 
egiteko oraindik. 
zein arazo konpondu beharko li-
tzateke azkarren zure ustez?
Genero biolentzia. Hori galaraz-
ten saiatu behar dugu. Gure 
artean dago, eta areagotu egin 
da pandemia garaian, baina ez 
gara jabetzen. Ez dugu ikusten 
ikusi nahi ez duguna. Genero 
biolentzia ez da zigor fisikoa 
bakarrik, hizkuntza mailako 
biolentzia ere badago. Hezkun-
tzarekin konpondu behar den 
egoera da. Txikitatik umeak 
berdintasunean hezten badira, 
nagusiak direnean ez dira bote-
re patriarkalak eragindako ja-
rrerak gertatuko. 
Gutxietsita al dago genero indar-
keria?
Bai. Genero perspektibak bizi-
tzako alor guztietan egon behar 
du, eta ez dago: enpresa munduan, 
hezkuntzan, parrandan... 
Feminismoa hitza entzun eta gizo-
nezko asko asaldatu egiten dira. 
zergatik?
Eraso moduan  hartzen dutela-
ko. Feminismoak onena nahi 
du emakume eta gizonentzat, 
baina hori ez da ulertzen. Denok 
gaude generoaren ontzian, eta 
denok egin behar dugu lan el-
karrekin.

"OSO guStukO dut 
hArA etA hOnA 
ibiLtzeA, pertSOnA 
etA kuLturA 
berriAk ezAgutzeA"

"nire AMetSA nAziO 
bAtuen erAkundekO 
eMAkuMeen 
ALOrreAn AritzeA 
LitzAteke"

"hiru hiLAbete 
egingO ditut  
peru ALdeAn, 
egOAiziA gke-Aren 
eSkutik"

Venezia aldean ibili da hango erakunde ofizialekin turismo jasangarria lantzen. aiurri



GaZTELEKu

Luxuzko gonbidatuak azken saioan
 ESKUPILOTA  aurreko ostiralean Gazteleku pilota 
elkarteko kideek ikasturteari amaiera eman zioten, eta 
azken saiora gonbidatu bereziak hurbildu zitzaizkien.
alde batetik, Gaztelekuko pilotari izandako iker Elizegi. 
Eta, bestetik, iñaki artola alegiarra. Gaztelekuk 

eskerrak eman dizkie haur eta gaztetxoak zuzendu 
dituzten begiraleei: "Eskerrik beroenak urte guztian 
zehar entrenatzaile gisa aritu direnei". uda dator 
aurretik, eta besteak beste pilotazaleek Kontzejupeko 
eta Gaztetxeko txapelketekin gozatu ahal izango dute.

Hiru bikoteak Tolosako podiumean. EGurSPOrT

Sekulakoa egiten ari da arruti, 
bere lehen denboraldian
 HERRI KIROLAK   urrezko aizkolaria eta emakumeen 
binakako euskal pentatloia irabazi ditu jarraian

Xabier Lasa andoain
Nerea Arruti urnietarra aurten-
go denboraldian murgildu da 
herri kiroletan eta amestu ere 
egingo ez lituzkeen lorpenak 
eskuratu ditu oso denbora la-
burrean: Urrezko Aizkolarien 
txapela lehenbizi Azpeitian ekai-
naren 8an, eta Amalur Arbelaitz 
oiartzuarrarekin batera Ema-
kumeen Binakako Euskal Pen-
tatloi txapela Tolosan, joan den 
larunbatean.

Hona azken sailkapena:
1. Nerea Arruti-Amalur Arbelaitz 

24:01.
2. Garazi Arruti-Lucia Orbe 26:52.
3. Karmele Gisasola Zelai III-

Uxue Ansorregi 27:39.
Arrutik eta Arbelaitzek egun-

doko erakustaldia egin zuten 
Tolosan, eta bost minututan 
ondu zuten iazko txapeldun Ga-
razi Arrutik eta Lucia Orbek 

egindako marka. Harria jasotzen, 
txingan, giza proban, aizkoran 
eta korrika aritu behar izan 
zuten, honako lanetan zehazki:
• Harri jasotzea: 63 kiloko bola, 

20 jasoaldi.
• Giza proba: bi plaza 250 kiloko 

harriarekin.
• Aizkora: 65 ontzako bi egur.
• Txingak: sei plaza.
• Korrika: bi kilometro (20 itzu-

li zezen plazari).
Lehenbiziko proban, harria 

jasotzen, Orbek eta Arrutik osa-
tutako bikoteak hartu zuen au-
rrea. Giza proban, ostera, Arru-
ti eta Arbelaitz izan ziren azka-
rrenak, eta hortik aurrera lehen 
postuari aisa eutsi zioten. Batik 
bat aizkoran lortu zuten alderik 
handiena (01:15). Irabazleak 
txingekin hasi zirenerako, bes-
te bi bikoteak bigarren enborra-
rekin lanean ari ziren oraindik.

Mikel Arberas andoain
Finaleko lehen tantoak bikote 
faboritoak egin zituen, baina 
azkar batean berdindu zuten 
Ansak eta Juaneneak. Hamaika 
tantora arte norgehiagoka oso 
orekatua izan zen; bata bestea-
ren atzetik etorri ziren berdin-
ketak. Atsedenaldiaren ostean, 
botileroen laguntzarekin, parti-
da orekatu egin zen berriro ere, 
edonork irabaz zezakeen. Ares-
tian aipatutako desabantaila 
murriztea lortu zuen urnietarrak 
eta berdinketa eskuratu zuten 
(19-19). Alabaina, Urriza eta Zu-
biri esperientziadun pilotariak 
dira eta kantxan zuloak bilatu-
ta hiru tantoko aldea eskuratu 
zuten (24-21). Finalaren azken 
txanpan sartzen hasi ziren bi 
bikoteak, ikusleen txalo zapa-
rrada artean. Bigarren atsede-
naldiaren ostean, garaipena 
Urriza handiaren eskuetan ze-
goela zirudien arren (26-22), 
Ansak eta Juaneneak hortzak 
estutu, eta abantaila murriztea 
lortu zuten ((27-25). Tentsioa 
izugarria zen memento horretan 

Galarretan. Gorridunek berriro 
ere abantaila hartu eta 29. tan-
tora arte jauzi egin zuten. Par-
tida erabakita zegoela zirudie-
nean, urdinek hiru tanto egin 
zituzten garaipenetik gertuago 
jartzeko (29-28). Hala ere, azken 
tanto erabakigarria Urrizak eta 
Zubirik egin zuten (30-28).

Urriza eta Zubiri eskarmentu 
handiko pilotariak dira, eta hala 

erakutsi dute urte osoan. Iazko 
txapeldunak berriro jantzi du 
txapela preziatua eta Ansa iaz 
bezalaxe azpitxapeldun geratu 
da. Urnietarrak aukera gehiago 
edukiko ditu aurrerantzean.

Pilotarien maila handitzen 
doa, baita kirol honekiko afizioa 
ere. Frontoia goraino bete zen 
eta asko izan ziren etxetik jaial-
diko finala jarraitu zuten zaleak. 

Astelehenean egin zen finala. GaLarrETa

txapel preziatua  
urriza eta zubirirentzat
 ERREMONTEA  imanol ansak eta aritz Juaneneak ezin izan zuten sagardoaren 
txapelketako finala irabazi Javier urriza eta aritz zubiri bikotearen aurka (30-28). 
beste behin, ansa urnietarra txapela janzteko atarian geratu da
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Igerilakiak Donostiako Paco Yoldi igerilekuan. BuruNTZaLDEaiKT

Eskualdeko igerilariak  
Gipuzkoako Open Sarian
 IGERIKETA  Guztira 28 marka pertsonal eskuratzea lortu 
zuen buruntzaldea ikt taldeak

erredakzioa andoain
Ekainaren hasieran Buruntzal-
dea IKT taldeko igerilari talde 
handi samarrak Gipuzkoako 
Open Sarian parte hartu zuen. 
Zehazki, hauek izan ziren kluba 
ordezkatu zutenak: June Lopez, 
Iker Gorostegui, Garazi Etxebe-
rria, Miren Sarobe, Unai G. 
Somovilla, Nora Imaz, Saioa 
Elola, Izaro Audikana eta Alba 
Escribano.

Donostiako Paco Yoldi igeri-
lekuan parte hartzeak dituen 
xehetasunak azaldu zituen klu-
bak: "Askorentzat igerileku lu-
zean lehiatzen zuten lehen aldia 
izan zen eta zalantza edo ezja-
kintasun handiarekin zeuden 
arren, gogotsu egin zioten aurre 
erronka berri horri. Azkenean, 
denen artean hogeita zortzi mar-
ka pertsonal ezartzea lortu zuten 
eta horrez gain, lau taldekide 
izan genituen finaletan parte 
hartzen: Garazi Etxeberria, Unai 

G. Somovilla, Nora Imaz eta 
Izaro Audikana". Izaro Audika-
na andoaindarrak bular estiloan, 
100 metrokoan, bere marka one-
na pertsoal egin zuen Donostia-
ko igerilekuan: 1:29:00.

denboraldiaren amaiera
Aurreko asteburuan Lasarteko 
saria ospatu zen Maialen Chou-
rraut igerilekuan. Larunbatean 
taldeko txikienek denboraldiko 
azken txapelketan parte hartu 
zuten. Eta igandean berriz, ale-
bin, infantil, junior eta absolu-
tu mailakoek. Klubak denboral-
di amaieran eskertza adierazi 
die erakundeei, babesleei eta 
taldekideei: "Alebin, infantil, 
junior eta absolutu batzuk Gi-
puzkoako, Euskal Herriko zein 
Estatu mailako Txapelketetan 
lehiatzeko entrenatzen jarraitu 
behar duten arren, gainontzeko 
haur guztiek jada saio hauekin 
amaitu dute denboraldia".

Herriartekoan 
txapeldun-orde
 PALA  Oreretaren aurkako finala 
oso zaila aurreikusi zen, eta halaxe 
izan zen. Olaberria frontoian 
kantxaratu eta partidak berdinduta 
egon ziren arren, andoaindarrek ezin 
izan zituzten aurkariak gainditu. 
iradik eta Ponce (35-27) larruzko 
paletan, eta altuna-rekalde 
gomazkoan (40-33) izan ziren 
andoain herriaren  
ordezkariak. GaZTELEKu

Julen Gaztañaga, Mikel Arberas, Xabat Amilibia eta Eneko Beloki ariko dira finalean, San Juan egunean. aiurri

erredakzioa andoain
Aurtengoa hamargarren edizioa 
izango da Kontzejupean. Ikus-
mira handia sortu ohi izan du, 

frontoi berezia izanik ez-ohiko 
jokamoldea edukitzeagatik. 
Eguerdiko 13:15ean hasiko dira 
partidak; lehenik 3. eta 4. pos-

turako norgehiagoka jokatu da 
eta, ondoren, finala. Lehen par-
tida, Jon Beldarrain-Beñat Sal-
bador eta Eneko eta Iker Uria 
anaien artekoa izango da. Fina-
lean Eneko Belokik eta Xabat 
Amilibiak Julen Gaztañaga-Mi-
kel Arberas bikotearen aurka 
jokatuko dute. Aurtengo edizioan 
zazpi bikotek eman dute izena, 
eta partaidetza aspaldiko gaz-
teena izan da.

kontzejupeko finala erabakita 
geratu da
 ESKUPILOTA  ekainaren 24an jokatuko dira kontzejupeko 
3. eta 4. postuak eta finala, axeri-dantza amaituta
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San Juan suaren ospakizuna 2019ko edizioan. aiurri

hitzOrduAk. tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hITzORdUAk

urnietA San Juan bezpera

akelarrea eta Txistulari Bandaren eskutik, udako solstizioaren ospakizuna. 
22:00tan ospakizunaren hasiera, eta 22:15etan akelarrea. Ondoren sua 
piztuko da 22:30ean eta jarraian Txanbolin txistulari bandarekin erromeria.
Ekainak 23, osteguna. 22:00tan hasita Plazido Muxika plazan

PSE-EE eta EAJ-PNV alderdietako ordezkariak, taldeko argazkian. aiurri

Hiru urteko lanaren balorazioa 
egin du koalizio gobernuak
maider lainez alkateak eta marijose izagirre 
alkate-ordeak balorazio ona egin dute

erredakzioa andoain
Agintaldi honetan koalizioan 
lanean ari dira PSE-EE eta EAJ-
PNV alderdiak. Bien arteko 
baturak gehiengo osoa ziurtatzen 
du, 17 zinegotzietatik 9 dituzte-
lako. Lau urteko zikloaren az-
kenean sartu da koalizioa eta 
azken hiru urteetako balorazioa 
egiteko aurkezpen ekitaldia egin 
zuten. Maider Lainez alkateak 
irudi indartsua zabaldu nahi 
izan zuen bere adierazpenean: 
"Indartsu eta oso aktibo sentitzen 
gara. Geratzen zaigun urte ho-
netan, Andoain hobetzeko eta 
andoaindarren ongizatea eka-
rriko duten jarduerak eta zer-
bitzuak martxan jartzeko lanean 
jarraituko dugu egunero”.

Mari Jose Izagirre jeltzalea 
alkate-ordeak bat egin zuen ana-
lisi baikorra egiteko garaian:, 
“Kalitatezko zerbitzu publikoak 
indartzea da gobernuaren ekin-
tza gidatzen ari den premisa”.

egitasmoen zerrenda
Hedabideetara zabaldutako oha-
rrean egindakoaren zerrenda 
aurkeztu zuten. Besteak beste, 
haurrei tratu ona emateko to-
kiko planaren garapena, jaietan 
erasoak saihesteko protokoloa 
landu da, Pump track zirkuitua 
sortu da aire zabaleko aisialdi-
ko kirol-eskaintza zabalduz, 
biribilgune bat eraiki da Rikar-
do Arregi eta Agustin Leizako 
bidegurutzean, "Ferrata Bidea 
"zerbitzua martxan jarri da, 
"Parketarrak" egitasmoa abian 
jarri da eta "Andoain Gida" aur-
keztu da.

Epe erdira aurkeztuko dituzten 
egitasmoen artean daude Mi-
randa pasealekuan ur-parke 
berri bat eraikitzeko lanak ad-
judikatzea, Allurralde kiroldegia 
handitzeko lizitazioa berriro 
ateratzea, Urigainen bizikletak 
garbitzeko puntu berri bat ezar-
tzea...

Kiroldegi berriari 
ekarpenak

Urnietako kiroldegi berriak 
baditu gabezia batzuk eta 
oraindik lanak erabat bukatu 
baino lehen, komenigarria 
ikusten dugu aipatutako puntu 
beltz horiek jasotzea eta 
publiko egitea. 
• Aldagelak: Komuna barruan. 

Higiene beharrei intimitate 
bermez aurre egin ahal 
izateko; haurrentzat pardelak 
aldatzeko lekua; entxufeak 
lehorgailuak edo antzekoak 
erabiltzeko (orain bi daude 
aldagelako), ile lehorgailuak 
(bakarra dago orain 
aldagelako), zakarrontzi 
desberdinak. Horia bakarra 
dago orain; dutxetan xaboiak 
uzteko apalak, orain lurrean 
utzi behar dira; ez dago 
leihorik edo aireztatze 
naturalik. Hau ezinbestekoa 
ikusten dugu.

• Segurtasuna: Igerilekutik 
aldageletarako bidea 
irristakorra da bustia 
dagoenean. Tratamentua 
beharko luke.

• Makina gelak: Makina piloa 
badago, baina leihorik ez. 
Aireztatze naturalik ez 
dagoenez, emergentziako atea 
zabalik uztea erabaki du 
egun hauetan erabiltzaileak. 
Aireztatze egokia 
ezinbestekoa dela garbi 
erakutsi digu pandemiak; 
Ispiluak: Ariketak egitean 
zuzen egitea edo ez, ispiluek 
erakusten digute.

• Igerilekua: Kanpotik 
solarium guztia ikusten da. 
Honek intimitatearen 
babesik ez du ematen eta 
itxidurak kanpotik ikusten ez 
dena izan beharko luke; 
“Jan-edanen” postua: ez du 
inork hartu eta ez zaio 
irtenbiderik eman. Saiakera 
egin beharko litzateke.

• Padel pistak: Sarea falta du
• Beste kirolak: Badira 

urnietarrak ping-pong eta 
antzeko kirolak egiten 
dituztenak. Hainbeste metro 
kuadrok ematen dute 
galdeketa bat egin eta 
interesekoak diren jarduera 
gehiago jartzeko. 

postontzia

EH BiLDU  
urnieta
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andoain
elisabet Gallo 
aizpurua
Zorionak, ekainaren 
28an urteak beteko 
ditu eta laster 
familia handituko 
duzue.
Muxu handiak 
etxekoen partetik.

andoain
aritz irazu roman
Ekainaren 29an 9 
urte beteko ditu 
gure etxeko 
txiki-handiak. Muxu 
handiak etxekoen 
partetik. Ondo 
ospatu.

OSaSUn aLORREkOak 
andoain: 943 006 670. 
urnieta: 943 006 680. 
Osasun aholkuak: 900 203 050.

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

zorion aGurrak

aiurri

Ostegunekoa ez zen egun aproposena izan agian, baina giro 
onean elkartu ginen ikasturteari amaiera emateko, bai 
mintzalagunak, bai euskaltegiko hainbat ikasle ere. Loatzo 
Musika Eskolako ikasleek lagunduta, kaleak alaitu genituen. 
Ederki ibili ginen, eta beroari aurre egin genion elkarren 
konpainian. Aurtengo ikasturtea polita izan da, eta dagoeneko 
hurrengorako prestatzen hasiak gara. Badakizue, euskarara 
gerturatzeko edo euskaraz bizitzen jarraitzeko, zatozte gugana!

Aurtengo ikasturteak eman du berea

komunitatea

aEk EUSkaLTEGia  andoain

"Piriniotako 
bidea", Gure 
Eskurekin
uztailaren 2an bus batek Oiartzun 
aldeko Munagirre mendialdera 
gerturatuko ditu andoaingo eta 
urnietako partaideak. arratsaldean 
irtengo dira eta gauerdiko 00:30tan 
itzuliko dira. afaria bakoitzak berea 
eraman beharko du. Ezinbestekoa 
da linterna eramatea. Gureesku.eus 
gunearen bidez eman daiteke izena.

aiurri

Larunbatean izena eman zuen herritar taldean Juanita Alkain plazatxoan zegoen postuan. aiurri

Ekainaren 15eko ekitaldia. aiurri

Xabier Lasa urnieta
Juankar Alberdi Martirena (1958-
1988) urnietarra asistentzia eza-
ren ondorioz Herrera de la 
Manchako (Ciudad Real) biho-
tzekoak jota hil zela espetxean 
salatzen jarraitzen dute Urnietan. 
Are gehiago, Eusko Jaurlaritzak 
biktimatzat ez hartzea salatzen 
dute ere. Oroimenezko ekitaldian 
senitartekoei babesa adierazi 
zieten.

bertsoak
Joxe Fermin Argiñarena ber-
tsolariak bi bertso abestu zituen:
Gaurko egunak herritarrontzat
oroitzapen asko dazkar.
Heriotzaren berri jakin da
denok egin gendun dar-dar
batzuk eroso guretzat berriz
beti pendiz edo malkar.
Bañan arnasik degun artean
ez degu aztuko juankar.

Ta-heriotza naturala zan
saldu ziguten holaxe.
Bañan kartzelan naturaletik
gutxi dago bai horixe.
Armak isilduz, kartzelak hustu
espero gendun belaxe,
konpon bideak geldirik daude
erloju oi bezelaxe.

Azken hori elizako ordularia-
ri egindako aipamena izan zen, 
urteak baitira geldirik dagoela.

alberdiren 
urteurreneko 
ekitaldia, San 
Juan plazan
urteak igarota ere, 
urnietarraren heriotzaren 
bertsio ofiziala ezbaian 
jartzen jarraitzen dute

erredakzioa andoain
Larramendi Bazkunak euskal-
tzaleak deitu ditu, datorren as-
teartean egingo den aurkezpen 
ekitaldira hurbildu daitezen. 
Uda igarota abiatuko da batzor-
de eragilea, eta Basteron egingo 
duten hitzorduan hastapen lanen 
berri emango dute. Dinamiza-
tzaile berria aurkezteko aukera 
baliatuko dute, bide batez. Ohi 
bezala, Udaleko ENBAren babe-
sarekin burutuko da euskararen 
aldeko ariketa kolektiboa.

Euskaraldia 
abian jartzeko 
ekimenaren 
aurkezpena
andoaingo ekimenaren 
aurkezpen ekitaldia 
datorren ekainaren 28an 
izango da, basteron
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Jon Ander ubeda andoain
Andoainen tokiko merkataritzan 
ibilbide oparoa eta Salkin elkar-
tearen ibilbidean parte hartzea 
izan duen dendari batek Aiurri-
ri aitortu dio maiatza hilabete 
eskasa izan dela, salmentei da-
gokionez. Ekainean zerbait ho-
betu dira, eta bonoen eskaintzak 
izan du eragina hobekuntza 
horretan. Mundu mailako krisiek 
eragina dute erosleen poltsikoan, 

eta dagoeneko mehatxu ziren 
beste aldagaiei gehitu zaizkie. 
Tokikoa gertuko merkataria da, 
salerosketan zuzeneko harreman 
petsonala eskainiko dizun au-
kera bakarra. Adinean gora 
doazen merkatarien atzetik ez 
da segida ikusten eta adinean 
sasoiko aritzeko aukera dutenek 
panorama ilun samarra dute. 
Erosleen kontzientzian eragite-
ko kanpaina izan zen, ostiralekoa.

panorama beltzaz 
ohartarazteko ekimena
"Hemen gaude" kokapena zehazten duen ikonoa ezagun egin da internet bidez. on line 
salmentak dira tokiko merkatarien mehatxuetakoa. Herrian bertan erosketa egitearen 
garrantziaz ohartarazko kanpaina deigarria egin zuen salkinek, aurreko ostiralean

Agustin Leitza kalearen hasieran dago Stop liburudenda. aiurri Gorostidi Kale Nagusian, udaletxetik gertu dago. aiurri

Etxeberria harategia, Kale Nagusian. aiurri Betilore loredenda, Kale Nagusian. aiurri Izeia lurrindegia Juan Bautista Erro kalean. aiurri

Kaleberrian Bastero ondoan dago Ormendi Kirolak. aiurri Durazno arropa-denda, Arteta kalean. aiurri

2022-06-23 739 zenbakia
PEFC ziurtagiria
Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka
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