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Erredakzioa urnieta
Hemen dira, hiru urteren ostean, 
herritarrek denbora luzaroan 
itxaron dituzten San Miel jaiak. 
Horretarako, buru-belarri aritu 
dira makina bat eragile Urnie-
tako Udalarekin elkarlanean. 
Hala, asteartean aurkeztu zuten 
egitarau “parte-hartzailea, as-
kotarikoa eta integratzailea”, 
udaletxean egindako prentsau-
rrekoan. Bertan izan ziren Jor-
ge Segurado alkatea, David 
Rosco eta Luke Goñi zinegotziak, 
Luxia Iriondo Kultur teknikaria 
eta Jabier Salaberria Kantazaun-
eko kidea. 

Aurten, Bosko Anitz txarangak 
botako du txupinazoa, Roscoren 
hitzetan, “azken 30 urteetan 
urnietar gazteekin egindako 
lanagatik”. Izan ere, sorreratik, 
1989tik, hain zuzen ere, txaran-
ga, musikalak, txangoak, taile-
rrak eta beste horrenbeste ekin-
tza antolatu dituzte. 

Hari beretik, omenaldientzat 
tarte handiagoa ere izango da 
jaiek iraun bitartean: aipamen 
berezia egin nahi die Urnietako 
Udalak Arantxa Kortajarena 
Begiristaini eta Ana Jauregi 
Garmendiari: 50eko eta 60ko 
hamarkadetan ateak ireki zituz-
ten bi saltokiren buru izan dira, 
eta, hasieratik, emakumeek izan 
dute saltokien ardura. Horrez 
gain, ohi legez, Alkate Txiki 
izendatu dituzte Afrika Iborra 
eta Ruben Agudo urnietarrak. 
Irailaren 30ean, 4 hilabetetik 
aurrerako herritarrentzat eko-
jokoak izango dira, erraldoi eta 
buruhandien kalejira, pilota-
partida, mahai-jokoen txapelke-
ta, diskofesta…

eskaintza oparoa
Asteazkenetik igandera bitarte, 
askotariko hitzorduak izango 
dituzte urnietarrek herriko zen-

bait txokotan. Kontzertuei da-
gokionez, musika-genero anitza 
izango da Egape Ikastolan, San 
Juan plazan eta txosnagunean. 
Besteak beste, Laiotz, Puro Re-
lajo, Lear, The Roristak, Kyxo, 
Lukiek, Liher eta Xiberoots. 
Horrez gain, Urnietako lehen 
gau elektronikoaz disfrutatzeko 
parada izango da, zenbait DJ-ren 
eskutik, Egape Ikastolan, irai-

laren 30ean: DJ Katxorro, Dj 
Maik, Nuria Jump…

Halaber, aurten ere, San Juan 
plaza agertoki ezin hobea izan-
go da dantza eta antzerki ikus-
kizunetarako. Era berean, he-
rriko hainbat elkartek antola-
tutako bazkari eta afari herri-
koiak ere ez dira faltako, tartean, 
Kantazaunek, lehenengoz, kan-
tu bazkaria antolatu du. 

euskaltzaletasunari arnas
Sorreratik abestia oso maitea 
izan du Kantazaun taldeak. “El-
kar ezagutza handirik gabekoen 
artean, nork bere aldetik buel-
taka generabilkien galdera bati 
erantzunez” batu ziren herriko 
hainbat euskaltzale, Jabier Sa-
laberriak adierazi bezala, “abes-
tea gustatzen zaigunez, zergatik 
ez gara abesteko elkartzen?”. 

Bada, galdera horri erantzuna 
topatu nahian, kulturatik eutsi 
eta euskarari bultzada emanez 
darama denbora luze Kantazau-
nek, abestien bidez, doinuen 
gozamena xede. 

Hori horrela, udazkena gogoz 
hasteko, bazkaria antolatu du 
taldeak, Salaberriak prentsau-
rrekoan azaldu zuenez, elkargu-
ne bat sortzeko, baita bazkari 
baten bueltan “hitz eta kantu 
txolarte gozo bat gauzatzeko” 
ere. Bide batez, aukera egokia 
iruditzen zaie antolatzaileei hi-
lero egiten dituzten kantu-jire-
tara gonbidatzeko eta horiei 
begira egiten diren entseguen 
berri emateko. Bertan, Nerea 
Elustondo nahiz Aitor Mendilu-
ze bertsolariak eta Imanol Kamio 
zein Aitor Atxega musikak izan-
go dira. Ildo beretik, herri kiro-
lak eta pilota-partidak San Mie-
letako beste hitzordu garrantzi-
tsu bat izan ohi dira, eta, Irion-
dok azaldu duenez, aurten, lehen 
aldiz, emakumeek ere parte 
hartuko dute pilota jaialdian: 
lehenengo partidan, Eneritz 
Arrieta eta Naroa Agirre Oiha-
na Orbegozo eta Iranzu Eche-
vesteren aurka arituko dira; eta, 
bigarrenean, Paul Ojuel eta 
Aitor Alduntzin, Iker Arretxe 
eta Imanol Odriozolaren aurka.

erasorik gabeko festak, 
errespetuan oinarriturikoak
“San Mielek emakumeen aur-
kako indarkeria matxistarik 
gabeko gozamenerako eta ospa-
kizunerako gunea izan behar 
dute”, adierazi zuen Luke Goñi 
berdintasun zinegotziak. Horre-
la, Urnietako Udalak eraso horien 
aurrean tolerantziarik ez duela 
onartuko jakinarazi zuen Goñik: 
Askatasunean, berdintasunean 
eta errespetuan oinarritutako 
jaiak nahi ditugu”.

Luxia Iriondo Kultura teknikaria, Javier Salaberria Kantazaun taldeko kidea, Luke Goñi Berdintasun zinegotzia, 
Jorge Segurado alkatea eta David Rosco Jaietako zinegotzia aurtengo jaien aurkezpenean. aiurri

Sanmielak 
iristear dira
irailaren 28tik urriaren bitarte, sanmielak ospatuko dira urnietan. adin eta gustu 
guztiei begirako egitaraua osatu dute herriko talde eragileek eta urnietako udalak. 
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aiurri

Bertso-saioa Oianumen
aiurrik eta Poxta Zahar taldeak antolatuta, eta, Euskaraldiaren 
babesarekin, bertso-afaria izango da ostiral honetan. iluntzeko 20:00tan 
hasiko da, eta afalostean amets arzallus eta Maialen Lujanbio kantuan 
jarriko ditu amaia agirre gai-jartzaileak. aspaldiko ohitura berreskuratu 
dute, bertso-afariaren antolaketarekin.

aiurri

Laguntza, etxera bidean
Jaiak ate joka ditugu, eta Buruntzaldeko itaia taldeak erasoen aurrean 
babesa antolatzea proposatu du. Etxera seguru itzultzeko  
ekimena abian jarri du: "Gure segurtasuna bermatzera bidean, gauean 
etxera joan nahi duen orok lagunduta eta seguru joateko  
aukera izango du". 

aiurri

"Egape beti dantzan"
Egape dantza taldeak erakustaldia egingo du larunbat honetan, Saroben. 
19:00tan hasiko da ikuskizuna. Edu Muruamendiarazek zuzenduta, 
koreografia ugari erakutsiko dituzte. Sarrera doakoa da baina gonbidapena 
eskuratzea beharrezkoa da. Ohi bezala, leihatilara hurbilduta edo bime.me 
webgunearen bitartez.

aiurri

Herri bazkariko txartelak
Jaiak hurbildu ahala, salgai jarri dituzte herri bazkariko txartelak. 13 
euroan Zaldundegin eta Matxon salgai daude. Begetarianoak kontuan 
hartu dituzte. aurtengoan, larunbatean izango da herri bazkaria, urriaren 
lehenean. Poxta Zahar taldeak beste bi hitzordu nagusi antolatu ditu egun 
berean: elektrotxaranga eta kontzertuak.

Etxeraten afitxa. EtxErat

Jon Ander Ubeda urnieta
Sarek aurtengo jaialdi handiena 
antolatuko du Donostian, dato-
rren urriaren 8an. “Etxera bidea 
gertu!” lelopean, egun osoko 
egitaraua prestatu dute, adin- 
tarte guztientzat aproposa. Mu-
sikariak, bertsolariak, pailazoak, 
trikitilariak... Jai handia izango 
da Illunbekoa. "Euskal presoak 
etxetik gero eta gertuago dau-
dela eta herritarrok ere etxera-
tze prozesu hori gauza dadin 
gertu, prest gaudela" adierazte-
ko antolatu dute ospakizuna. 
Horren harira, Urnietan age-
rraldi jendetsua antolatu dute. 
Irailaren 28an izango da, 18:00tan 
hasita, Plazido Muxika plazan.

Etxeratek 
deitutako 
agerraldia, 
jaien hasieran
Jaien hasieran presoen 
aldeko ekimena deitu dute. 
Hilaren 8an hitzordu 
nagusia dute Donostian
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Erredakzioa urnieta
Sanmielak dira, ezbairik gabe, 
Urnietako jairik indartsuenak. 
Eta, egutegian, data horren in-
guruan, indarra hartzen ari dira 
beste bi ospakizun. Festa nagu-
siak ate joka daudela iragartzen 
diguten Etxeberri plazako festak, 
batetik, eta Sanmielen jarraipen 
moduko funtzioa betetzen duten 
Xoxokako jaiak, bestetik, ikas-
turtearen hasiera, udaren amaie-
ra eta udazkenaren hasiera 
festaz festa igarotzen dute ur-
nietarrek.

etxeberri jaietan, ostiraletik 
igandera 
Pandemia tarteko, ospakizunak 
behar bezala egiteko garai zailak 
izan dira. Horrexegatik, aurten 
hiru eguneko ospakizunak an-
tolatzea erabaki zuen auzoko jai 
batzordeak. Ezagun denez, Etxe-
berri plaza bizigune berri sama-
rra da Urnietan, eta, haren in-
guruan, zenbait familia ekimen 
handia erakusten ari dira. Au-
zoko festak ospatu berri dituzte, 
eta festara udalerriko gainerako 
herrikideak hurbildu ziren. Egi-
tarauan, besteak beste, parte 
-hartzaileak izan ziren festen 
hasierako hitzorduak eta haur 

eta gaztetxoei begirako ekital-
diak. 

Parte hartzea, horixe zen an-
tolatzaileen asmo nagusia. Fran 
Bravok hori bera eskatu zuen 
jaien hasierako ekitaldian: “Be-
rriro hemen gaude zuekin, fes-
ta bizitzeko gogoz. Ahalegin 
handia egin dugu jaiak ahalik 
eta hobekin atera daitezen. Hi-
labeteak eman ditugu programa 
antolatzen, adin guztietako jen-
deak ongi pasa dezan. Egitarauan 
parte hartzera gonbidatu nahi 
zaituztegu”.

Azken asteetan bizi izan den 
eguraldi itogarririk ez da izan, 
baina, eguzki izpien berotasu-
nean, ur-jolasek uda giroko 
ospakizunetara eraman dituzte 
bizilagunak. Etxeberriko Jai 
Batzordean kemena eta gogoa 
dagoen bitartean, auzoko jaiak 
mundialak izango dira. Denbo-
ran geroz eta gehiago iraun, 
askoz hobea izango da etorki-
zunera begira. Auzo izaera in-
dartuz joango da, urtez urte. 
Giro ona errotuko da, eta haur 
diren horiek jaiaren ardurari 
eutsi eta aurrera egingo dute-
lako. Auzoan jaia abiatu zuten 
horien omenez, eta etorkizunean 
haur izango direnak gogoan.

Auzo bazkaria egin zuten, larunbat eguerdian. Auzoko gurasoak eta familiak elkartzeko hitzordu aproposa. aiurri

Talde lanari esker egiten dira jaiak Etxeberri plazan. aiurri

Auzo izaera 
indartzeko jaiak

EgUzki izpiEn 
bErotASUnEAn 
Ur-JolASEk UdAko 
oSpAkizUnEtArA 
ErAmAn ditUztE

hirU EgUnEko 
oSpAkizUnAk 
AntolAtzEA ErAbAki 
zUEn AUzoko JAi 
bAtzordEAk

etxeberri plaza bizigune berri samarra da urnietan, eta haren inguruan hainbat 
familia ekimen handia erakusten ari dira. auzoko festak ospatu berri dituzte, eta 
festara udalerriko gainerako herrikideak hurbildu dira

"Badatozela Sanmielak!", 
gogoz biziz dira 
festazaleak. itxaronaldia 
luze ez egiteko hitzorduak 
ez dira, halere, urnietan 
faltako. Etxeberriko jaiak 
igaro dira, eta asteburu 
honetan beste bi hitzordu 
nagusi ditugu. Ostiralean, 
bertso afaria Oianumen 
Maialen Lujanbio eta amets 
arzallus bertsolarien parte 
hartzearekin. Larunbatean,  
"Egape beti dantzan" 
ikuskizuna Saroben 
iluntzeko 19:00tan hasita. 
Eta horrela iritsiko gara 
Sanmielen bezperara, ia-ia.

jaien aurreko 
asteburuak

AUrtEn hirU 
EgUnEko 
oSpAkizUnAk 
AntolAtzEA 
ErAbAki zUEn 
AUzoko JAi 
bAtzordEAk
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aiurri

aiurri

aiurri

aiurri

aiurri

aiurri

aiurri

aiurri

aiurri
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Jon Ander Ubeda anDOain
Herri plataformak Bazkardoko 
lotune berriaren aurrean aur-
keztu zuen mozioak espero ez 
zuen ondorioa ekarri du. Mozioa 
aurrera atera izanak, gobernu 
kideen arteko talka eragin du. 
Sozialistek bat egin dute Herri 
plataformak proposatzen duena-
rekin, eta hori ez da jeltzaleen 

gogoko izan. Ez dute auzi horre-
tan, andoaindarren artean, Aita 
Larramendi ikastolaren parean 
panel akustikoak jarri ez izana-
ren pagaburu bezala agertu nahi, 
eta sozialisten aurka ekin dute.  

Ika-mika, oilar-jokoa, rap mu-
sikarien artean ezagun den 
"beef"a... Egunerokoa interesez 
jarraitzen duen andoaindar asko 

zur eta lur geratu da Andoaingo 
EAJ-PNV eta PSE-EE alderdien 
artean sortu den polemikarekin. 
Ez delako ohikoa horrelakorik 
gertatzea. Udal jardueran sortu-
ko dira diferentziak, baina he-
rritarrak horrelako talka baten 
lekuko izatera ez gaude ohituta.

Ez bat, ez bi. Hiruna mezu 
publiko zabaldu dituzte, gudu-

zelaia hedabideetan kokatuz. 
Astea Aiurri.eus-en klik eginez 
eman dute andoaindar askok. 
Borrokaldi honetan lubakiak 
alderdi bakoitzaren bulegoan 
kokatu dira, eta bertako orde-
nagailuetatik jaurtitako munizioa 
prentsa-oharrak izan dira. Airez 
hasi zen borrokaldia, Donostia-
ko Gipuzkoa plazatik iritsi bai-
tzen lehen "boom" mezua. Han-
dik aurrera borrokaldiak gor-
putzez gorputz jarraitu du. 
Oharrez ohar tentsioak gora egin 
du. Oraingoz horrela doa parti-
da: Azken oharraren arabera, 
Udal Gobernu taldeko alderdi 
jeltzaleak kide duen alderdi so-
zialistako buruzagiari ezjakin-
tasunez aritzea leporatzen dio: 
"Maider Lainez alkateak bere 
nahasmenean jarraitzen du, bere 
argudioak eta jarduteko modua 
oraindik ere ulertezinak baitira". 
Gudu-zelaiaren bestaldean, Udal 
Gobernu taldeko alderdi sozia-
listak kide duen alderdi jeltza-
leari bazterrak nahasten ibiltzea 
adierazi dio: "EAJ benetan ga-
rrantzitsua denaren fokua nahas-
tu nahi du: Andoainek C2 tra-
zaduraren proiektuaren aurka 
emandako erantzun irmoa". 
Monty Pythonen “Brianen bizi-
tza” zenbat bider erabili da ere-
du bezala, ezker mugimenduen 
parodia egiteko! Gobernu taldean 
dira, egun, “Judeako Herri Ba-
tasuna” eta “Judeako Fronte 
Batua”.

Gisa berean hasitako ika-mika, 
oilar-joko edo "beef" askoren 
segidan haustura iritsi izan da 

gobernantza partekatua ematen 
den erakunde askotan, baina ez 
dirudi Andoainen horrelakorik 
gertatuko denik. Jeltzaleen esku 
jarraituko du Kultura, Inguru-
mena edota Euskara sailen ku-
deaketak. Eta sozialisten ardu-
rapean jarraituko dute Hirigin-
tza, Gizarte Zerbitzuak edota 
Kirol sailek. Andoaingo Udal 
arduren eta gobernu taldea osa-
tzen duten bi alderdien baitan 
hierarkia argi bat eraiki da, Mai-
der Lainez eta Imanol Goenaga 
buruzagien baitan.

Gertaturikoa ez da hain erraz ahaztuko 
Aita Larramendi ikastolako pa-
nel akustikoen harira, Gipuz-
koako Foru Aldundia izan zen 
prentsa-ohar bidezko borrokal-
diari hasiera eman ziona. Hel-
burua argia zen: Andoain herria-
ri adieraztea nor zen panelak 
lehenago jarri ez izanaren ardu-
raduna. Jeltzaleek ez zuten erre-
pideak Andoain barrena sortzen 
duen zarataren krisian erantzu-
le modura agertu nahi. Errua 
sozialistena da, horixe zen –hitz 
lauak erabilita– lehen oharrak 
iradokitzen zuena. Geroztik el-
karri zuzendutako beste bost 
prentsa-oharrek zatiketan sakon-
du dute. Gatazkaren eskalada 
horretan Maider Lainez alkateak 
izan duen erreakzioa aipagarria 
da. Oharrez ohar, egunez egun, 
are eta argiago agertzen ari da 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
sustatzen duen C2 egitasmoaren 
aurka. Esponentziala izan da 
bere aurkakotasuna. Ez zuela 
gogoko esaten zuen irailaren 
hasieran, eta hamar eguneko 
bueltan Andoain C2ren aurka 
irmoki agertu dela defendatzen 
du. Honaino iritsita, gobernu 
talde berean talka egiten duten 
bi posizio daude: C2 egitasmoa 
Andoainen aurkeztu eta defen-
datu zuena (EAJ), eta C2 egitas-
moaren aurka geroz eta argiago 
mintzatzen ari dena (PSE).

Herritarren artean, aurreko 
asteko borrokaldiaren lekuko 
izan diren herrikideen artean 
izango dira iritzi ezberdinak. 
Baina bada ahaztea komeni ez 
den detailea. Alderdien arteko 
gatazka publikoak ezin du inoiz 
herritarren premiak eta arazoek 
baino protagonismo handiagoa 
hartu behar. Auzia ez da zein 
alderdi haserretzen den gehiago. 
Benetako auzia da zaratak, ku-
tsadurak eta errepide egitasmoak 
egunerokoan sor dezakeen kal-
teari irtenbidea ematea.

Andoaingo PSE-EE eta EAJ-PNV alderdien agerraldi bateratua, artxiboko irudian. aiurri

Oharrez ohar, gainera, haserrea handituz joan da. 2019an udal Gobernu taldea osatu 
zutenetik, hauxe da Pse-ee eta eaJ-PnV alderdien artean sortu den arrakala handiena. 
antzeko egoeretan gobernuak hautsi izan dira, baina ez dirudi horrelakorik gertatuko denik

pSE-k eta EAJ-k 
prentsa ohar 
bidez elkarri 
adierazi diote 
haserrea
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Zalaparta eragin dute aurreko 
aste osoan zehar sozialistek eta 
jeltzaleek elkarri gurutzatutako 
prentsa oharrak. Galdu samar 
zabiltza? Hauxe, prentsa-ohar 
bidez guduaren kronologia,

irailak 12, astelehena.  
ez ohiko plenoa
Ez ohiko plenoan Herri 
Plataformaren mozioa aztergai 
izan zen. Ordubete luzeko 
eztabaidaren ostean, 
Gipuzkoako Foru aldundiak 
aurrera eraman nahi duen 
egitasmoa bertan behera uzteko 
proposamena aurrera ateratzen 
da. aldeko botoak EH 
Bildurenak, PSE-EErenak eta 
Podemos ahal Dugurenak izan 
ziren. EaJ-PNV abstenitu egin 
zen. Plenoaren aurretik Herri 
Plataformako bozeramaileak 
iragartzen du aita Larramendi 
ikastolak ere alegazioak 
aurkeztuko dituela.

irailak 13, asteartea.  
Foru aldundiaren oharra
Gipuzkoako Foru aldundiak 
andoaingo udalari leporatzen 
dio aita Larramendi ikastola 
parean pantaila akustikoak 
jartzeko atzerapenaren errua: 
"Gipuzkoako Foru aldundia 
kezkatuta agertu da andoaingo 
aita Larramendi ikastolak N-i 
errepidean jasaten duen 
trafikoaren zarata arintzeko 
beharrezkoak diren pantaila 
akustikoak jartzearen 
atzerapena dela eta. aldundiak 
argi utzi nahi du, bai ikastolaren 
aurrean, bai andoaingo 
herritarren aurrean, ikastolako 
pantailen proiektua erabat 
independentea dela Bazkardoko 
bizikidetza-proiektutik, eta, 
beraz, udalak lurrak eskura jarri 
arte, ezin izango direla 
ikastolako pantailak jartzen 
hasi".

irailak 14, asteazkena. 
alkatearen agerraldia
“aldundiari erantzunez, harrituta 
gaude oharrarekin eta onartezina 
da aldundiak une honetan 
udalari leporatu nahi izatea 
erantzukizuna, orain arte ezertxo 
ere egin ez duenean. udalak 
irailaren 2an erantzun zion 
aldundiari alegazioak iritsi arte 
itxarongo zuela. Eta 12an oso 
argi agertu zen udalaren jarrera 
zein den, C2ren egitasmoaren 
aurkakoa. Bitxia da 
biharamunean aldundiaren 
oharra argitaratzea".

irailak 14, asteazkena. 
eaj-PnVren prentsa-oharra
"Erabat ulertezina da Maider 
Lainez alkateak duen jarduteko 
modua, aita Larramendi 
ikastolako pantaila akustikoak 
jartzeko atzerapenarekin sortzen 
ari den nahasmena ikusita. 
Jarrera hori nekez dator bat 
andoaingo interes orokorrarekin, 
eta ikastetxeko ikasleek eta han 
lan egiten duten pertsonek 
pairatzen duten egoeraren 
aurrean sentsibilitate falta 
erabatekoa erakusten du. 
andoaingo udaleko EaJ-PNV 
taldetik azpimarratu nahi dugu 
proiektuaren garapena nahita 
atzeratu izana Maider Lainez 
alkatearen eta andoaingo udal 
gobernuko alderdi sozialistaren 
ekimen esklusiboaren ondorio 
dela".

irailak 15, osteguna.  
Pse-eeren prentsa-oharra
"Joan den irailaren 2an 
aldundiari jakinarazi genion 
komeni zela harik eta alegazioak 
aurkezteko epea igaro arte 
lagapenik ez egitea, sor litezkeen 
kontraesanak saiheste aldera. 
alegazio-aldi hori atzo amaitu 
zenez, gaur hasi gara lursail 
horiek lagatzeko prozedura eta 

izapideekin. alkateak eta udaleko 
talde Sozialistak andoain 
herriaren eta andoaindarren 
defentsa besterik ez dugu egin. 
arduraz jokatzea eskatzen dugu, 
andoaingo herritarren ongizatea 
nagusitu dadin, eztabaida 
antzuen aurrean".

irailak 16, ostirala.  
eaj-PnVren prentsa-oharra
"Harrituta gaude andoaingo 
alkateak egin duen iritzi 
aldaketarekin. Maider Lainez 
alkateak bere nahasmenean 
jarraitzen du, bere argudioak eta 
jarduteko modua oraindik ere 
ulertezinak baitira. alegazioak 
aurkezteko epea bete bai, baina 
oraindik horiek ebatzi gabe, 
biharamunean bertan ekin zaio, 
guztion ezustean, panelak 
ezartzeko prozesuari. Behin eta 
berriz defendatu duenaren 
kontra, lan hauek Bazkardo-
Sorabilla tarteko lan orokorretatik 
modu independentean eta 
lehenago egin zitezkeelako 
argudioa berretsi besterik ez du 
egiten alkatearen berehalako 
jarrera aldaketa honek, ezer gutxi 
aldatu baita 24 ordutan".

irailak 17, larunbata.  
Pse-eeren prentsa-oharra
"asteartetik, EaJ-PNV benetan 
garrantzitsua denaren fokua 
nahastu eta helarazi nahi du: 
andoainek C2 trazaduraren 
proiektuaren aurka emandako 
erantzun irmoa. ulertezina da 
herritarrentzat andoaingo EaJ 
aldundiko EaJren eta bere 
beharren bozeramaile bihurtu 
izana, andoainen eta 
andoaindarren interesak 
defendatu beharrean. alkateak 
eta udaleko talde Sozialistak 
lanean jarraituko dute, orain arte 
bezala, andoainen eta 
andoaindarren interesak eta 
ongizatea defendatzeko".

Prentsa-ohar bidezko haserraldiaren kronologia

Erredakzioa anDOain
Kritiko agertu dira Udal Gober-
nua osatzen duten bi alderdiekin: 
"Azken egunetan, PSE-EE eta 

EAJ-PNV ikuskizun eskasa eta 
auzo lotsa eragiten duena es-
kaintzen ari dira herritarren 
aurrean. Asteazkenetik aurrera 

egunero prentsa ohar bat argi-
taratu dute bata besteari Ikas-
tola pareko pantailak ezartzeko 
prozedura atzeratu izanaren 
errua aurpegiratuz. Gogoratu 
behar dugu ehunka familia an-
doaindarrek pairatzen dituztela 
afekzio akustiko izugarriak eta 
gaia garrantzitsuegia dela elka-
rri mokoka aritzeko.

Horregatik, Udal Gobernua 
osatzen duten ordezkariei dei 
egiten diegu ikuskizun tamal-
garria albo batera uztera. Gu 
prest gaude, irailaren 12an onar-
tu zen mozioan agertzen diren 
puntuen alde lanean hasteko, 
eta konponbideak bilatzen aur-
kituko gaituzue. Hori dela eta, 
honako hau eskatu nahi dugu:

• Bi alderdiak erantzukizunez 
jokatzen has daitezela.

• C-2 proiektua atzera bota on-
doren, aurrera begirako plan-
gintza bat aurkeztu dezatela.

• Sorabillan, Karrikan, Ikasto-
lan, Mimendin eta Buruntzan 
eragin akustikoak arintzeko 
elementu egokiak jar daiteze-
la".

Erantzukizuna eskatu du EH Bilduk

sozialistak eta jeltzaleak "ikuskizun eskasa" eskaintzen 
ari dira, oposizioko lehen indarraren arabera

Kezkatuta eta izututa gaude, 
bai, sorabillatarrok, egun 
hauetan bolo-bolo dabilen N-1 
eta A-15 errepideen kontua 
dela eta. Batetik, oso 
kezkatuta gaude gauzei ez 
zaielako bere izena eman nahi 
eta hori susmagarria da. 
Alegia, “kanpoko saihesbidea” 
erabiltzen da behin eta berriz 
Oria ibaiaren bestekaldeko 
errepide berri bat zabaltzeari 
buruz hitz egiten denean. 
Inolaz ere horri ezin zaio 
deitu “kanpoko saihesbidea”, 
Sorabilla alderik alde gainetik 
pasatuko lukeen horri. 
Sorabillan inor biziko ez 
balitz bezala, ingurumen 
kalterik egingo ez balitz 
bezala, Andoaingo 
altxorretako bat suntsituko ez 
balitz bezala. Zergatik ez dira 
gauzak bere izenarekin esan 
nahi?. Izenik ez duena 
existituko ez balitz bezala 
tratatzen delako. Beraz, hitzez 
hitz, esan dezatela Sorabillako 
Bariante proiektua dela 
proposatu nahi dena, ez 
gehiago, ez gutxiago.

Eta hori guztia, 2011ko Hiri 
Planeamenduaren izenean. 
Denok dakigu plangintza hori 
egun akitua eta zahartua 
dagoela, lehen bait lehen berri 
bat egiteari ekin behar zaiola, 
besteak beste, 2011ko 
plangintza horrek 
eraikuntzari eta errepideei 
gero eta leku gehiago eman 
nahi dionean. Egungo 
hirigintza sentsible eta 
jasangarria ordea, 
alderantzizko bidea egiten 
hasia da dagoeneko. Alegia, 
ingurumen naturala, paisaia 

naturala herri eta 
hirietaraino erakarri eta 
zaintzeko hirigintza 
modernoa.

Berriro geratu behar ote 
dugu atzean horretan ere? 
Orbain gehiago ireki behar 
ote ditugu? Noraino iritsi 
behar dugu hormigoiaren 
morrontza horrekin? Ez al du 
Andoainek garatzeko eta 
hazteko beste lekurik hala 
beharko balu? Noiz da 
nahiko?

Batzuek sagar-jatera 
gonbidatu gintuzten 
andoaindar bezala baina uste 
dugu guri, sagar ustela eman 
nahi zaigula, eta hori, oso 
itxusia da, ez da bidezkoa, guk 
ez dugu sagar ustelik nahi ez 
eta merezi ere. Aspalditxo 
gabiltza gure ingurumena 
zainduz andoaindarrei 
arnas-leku, aisialdi eta kirol 
gune ederrak eta egokiak 
eskaintzen eta orain gutaz 
ahaztu eta “kanpoko 
saiheslekua” garela esaten 
hasteko.

Ez gaude ordea geldirik 
egoteko. Pareko tratua merezi 
eta eskatzen dugu. Erasoaren 
aurrean, gu, ondo dagoen 
eremua zaintzen eta 
defendatzen ari gara. Sorabilla 
Andoaingo birika eta paisaia 
da. Geure indar guztiekin 
jarraituko dugu gure auzoaren 
eta Andoain osoaren onuraren 
defentsan, gauzei bere izenez 
deitzen eta aurrez aurre 
elkarlanerako prest. Baina ez 
gaitzatela nahastu eta 
gutxietsi: alarma guztiak 
piztuta daude Sorabilla osoan 
(Azpikolatik Balastrainera)

POstOntzia

sORABILLA-ERROtAgAIn elkartea 

Alarma guztiak piztu 
dira Sorabillan
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Ainhoa manterola anDOain
Andoainen euskararen alde era-
giteko baliatu nahi da Euska-
raldia. Euskaldunak eta euska-
raren bidean dauden gainerako 
herritarrak, guztiak elkarrekin, 
dantzan jarri nahi dira hurren-
go asteko ospakizunean. Herri 
osoari zuzendutako festa da, eta, 
bertan, kuadrillak edota familiak 
parte hartzera deituta daude. 
Arratsaldeko 19:00tan hasiko da 
ospakizuna Bastero Kulturgu-
nearen parean dagoen plazatxoan, 
Plaza Morea-Andreurdiarena 
izendatu berri den gunean. Mai-
zorri taldeko txalapartariek 
emango diote ospakizunari ha-
siera, eta, segidan, Mulambo 
perkusio taldearen kalejira abia-
tuko da. Plaza Moretik Bekopla-
zaraino euskaltzaleak afrikar 
doinuen erritmoan dantzan ja-
rriko dituzte. Bidean geldialdiak 
egingo dituzte Juanita Alkain 
plazatxoan, Kale Nagusian eta 

Espigoiaren ondoan. Bekopla-
zara iritsita, bokata-afari musi-
katuaz gozatu ahal izango da. 5 
eurotan ogitartekoak eskainiko 
ditu antolaketak. Era berean, 
Bekoplazan bertan edariak eta 
Euskaraldiaren materiala eros-
teko aukera izango da. Belarri-
prest edo Ahobizi denak zalan-
tzak argitzeko informazio pun-
tua izango du bertan. Eta eguna 
borobiltzeko, gaueko 21:00tan 
Elektropottotte elektrotxarangak 
musika emanaldia eskainiko du 
Bekoplazan bertan. Jaiaz eta 
euskaraz gozatzeko eguna izan-
go da.

Lanerako boluntarioak  
behar dira
Jaialdiaren antolaketan lagun-
du nahi? Idatzi e-posta andoain@
euskaraldia.eus e-postara, eta 
Andoaingo Euskaraldiko ardu-
radunak zurekin jarriko dira 
harremanetan.

Ahobizi eta Belarriprest aritzeko ariketa azaroan hasiko da. Hori baino lehen, Euskaraldiaren ospakizuna izango dugu Andoainen. Datorren ostiralean, hain zuzen, arratsaldeko 19:00tan hasita. aiurri

iristear da 
Andoain dantzan 
jarriko duen 
ospakizuna
euskaraldiaren edizio berria iristear da, norbanakoen izen-ematea datorren astean 
abiatuko baita. Data horrekin bat eginez, andoaingo euskaraldiak aurkezpen-festa 
antolatu du irailaren 30erako. kalegira eta bokata-afaria dira hitzordu nagusiak
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Ainhoa manterola anDOain
duela gutxi sortu zen elektropo-
ttotte elektrotxaranga. nolakoa izan 
da hasiera? zein sentsazio duzue?
itxaso Sanchez: Taldekide batek 
idatzi zidan abeslaria behar zu-
tela esanez eta animatu egin 
nintzen. 

nago huizi: Aspaldi sortu zen 
ideia. Ideia eta gogo horiek, or-
dea, airean egon dira urte honen 
hasierara arte. Otsailean ideia-
ri eutsi genion eta taldea sortu 
genuen. Horietako batzuk en-
tseatzen hasi ziren. Parranda 
giroan taldeko pare batek txin-
datak jotzeko proposamena egin 
zidaten eta ezin ezezkoa eman! 
Taldea oraintxe bertan motiba-
tuta dago eta oso giro ona dugu. 
Ilusioz hartzen ari gara lehen 
kontzertuak.
neskek eta genero disidenteek 
osatzen duzue taldea. erabaki bat 
al da? eta zergatik?
i.S.: Elektrotxaranga asko dago, 
baina horietako gehiengoa gizo-
nez osatuta dago. Errepertorio 
aldetik ere, batik bat, gizonezkoek 
egindako kantak izan ohi dira, 
oihuka eta agresibitate puntu 
batekin abesten dituztenak. Mas-
kulinitatearekin lotzen diren 
espazioak dira. Errepertorio 
aldetik badago aldaketa, elek-
trotxarangari horren lotuta ez 
dauden kantak jotzen ditugula-
ko. Bestetik, geuk eta entzuleek 
gozatzeko helburuarekin egiten 
dugu, egiten dakiguna erakus-
teko, beldurrik gabe, batzuetan 
ondo eta beste batzuetan ez ho-
rrenbeste, baina gozatuz. “Ma-
marratxa” batzuk izateko gaude 
hemen. Gizonezkoei onartzen 
zaizkien gauzak dira, baina ema-
kumeei gehiago exigitzen zaigu, 
batik bat, jendaurrean. 

n.h.: Taldekide guztiak neskak 
eta genero disidenteak izatea 
eta eredu maskulino horri le-
kurik ez egitea hautu politiko 
bat da. Elektrotxaranga ulertze-
ko modu gehiago daudela era-
kutsi nahi dugu.

janzkera ere bada talde gisa be-
reizgarri duzuen zerbait. zergatik 
janzkera horiek?
i.S.: Oñatiko topaketa feminis-
tetan “Chocolate Remix”-en 
kontzertua zegoen, eta taldekide 
bati eta niri, bertan ezagutu 
berri ginenak, haien janzkera 
gustatu zitzaigun. Beraz, horre-
lako zerbait egin nahi genuen, 
bakoitzak bere estiloan, noski. 
Nire erreferentea, adibidez, Nago 
izan zen. Mozorro bat janztearen 
antzerakoa iruditzen zitzaigun. 
Jantzi eta pertsonaia bat sortu-
ko bagenu bezala da eta horrek 
aukera ematen du beste nortasun 
bat ateratzeko. Niri asko lagun-
tzen dit eta asko errazten dizkit 
gauzak. Jantzi eta beste norbait 
bihurtzen naiz, “Maritrini”, 
adibidez. 

n.h.: Janzkerak perfektuak ez 
garela onartzeko aukera ematen 
digu, azken finean, “performan-
ce”aren parte da. Horretaz jar-
dun genuen aurrekoan taldean, 
nola eragiten duen betaurreko 
soil batzuk janzteak, nola bihur-
tzen garen nahi gabe beste per-
tsonaia batean, eta hori kendu-
ta jarraitzen dugun geu izaten: 
Itxaso, Nago eta taldeko beste 
guztiak.

andoaindarrak zarete eta irailaren 
30ean andoainen joko duzue lehen 
aldiz. zein sentsazio dituzue? orain 
arteko kontzertuekin alderatuta 
ezberdina izango dela uste duzue?
n.h.: Lezora eta Santueneara 
inguruko lagunak joan zaizkigu 
ikustera, baina herritik kanpo 
izan dira emanaldiak. Andoain-
go emanaldirako urduritasun 
gehigarri bat dago, azken finean, 
herrian jotzen ari gara, horrek 
dakarrenarekin: jende ezagun 
gehiago, begirada ezagun gehia-
go… Era berean, ez dakigu jen-
deak zer ulertuko duen eta zein 
interpretazio egingo duen, hau 
da, nola jasoko duen gure elek-
trotxaranga. Horrek urduritasun 
handia eragiten dit. Aldi berean 
ilusio handia egiten dit Andoai-
nen jotzeak. 

i.S.: Guztiz ados. Janzkera bat 
dugu eta sortutako pertsonaia, 
baina era berean, biluzte bat da. 
Beldurrak agertzen dira. Betiko 
Nago eta betiko Itxaso oso ez-
berdin ikusiko dituzte.

n.h.: Bai, herriko jendeak per-
tsona gisa ulertu eta irakurriko 
gaitu, ez pertsonaia moduan.
euskaraldiko aurkezpen festan joko 
duzue. Herrian euskaraldia beza-
lako ekimenak antolatzea garran-
tzitsua iruditzen zaizue? zergatik?
n.h.: Betiko moldeak alde batera 
utzi eta horrelako ekintzak eta 
festak egitea baloratzen dut. 
Musika baliabide bat da eta na-
gusiki euskal abestiak jotzen 
dituen elektrotxaranga gara. 
Gure hautu bat da, eta, Euska-
raldiko aurkezpen festan joko 
genuela ikusita, erronka jarri 
genion geure buruari: ia zenbat 
euskal kanta ekar genitzakeen 
elektrotxarangara. Ezin dut 
gehiegi aurreratu, baina erre-
pertorioan aldaketak egongo 
dira.

i.S.: Bai, euskaraz parranda 
ere egin daitekeela eta euskal 
abesti zein letrekin giroa sortu 
daitekeela berrestera goaz!

Itxaso eta Nago. aiurri

"ilusio handiz ariko gara 
Andoaingo saioan"
itXaso sanCHez eta naGo Huizi elektrOPOttOtte
uztailean jo zuten lehen aldiz lasarte-Orian, eta, uda lanean igaro ondoren, kaleak 
dantzan jartzen dabiltza herriz herri. andoaingo ospakizunean parte hartuko dute

Ainhoa manterola anDOain
euskaraldiko aurkezpen festa gi-
rotzen lagunduko duzue irailaren 
30ean. nola aurkeztuko zenuke 
zure taldea eta zein estilo lantzen 
duzue?
Duela 22 urte sortutako batuka-
da da Mulambo. Garai hartan 
batukadak ez ziren orain bezain 
ezagunak. Brasildik, zehazki 
Rio de Janeiro ingurutik zetozen 
erritmoak lantzen genituen ha-
siera hartan, Bilboko batukada 
talde batengandik jasotako es-
kolen laguntzaz. Hortik aurrera, 
geroz eta gehiago sakontzen joan 
ginen eta afrikar erritmoak eza-
gutzeko aukera ere izan genuen. 
Nahiago genituen horiek eta 
horri heldu genion. Beraz, afro-
brasildar kutsuko erritmoak 
joko ditugu. Horrekin batera, 
afrikar jatorria duten pertsonak 
taldean sartuz joan dira, eta 
ekarpenak egiten dituzte. Brasil, 
Afrika eta euskaldunok jartzen 
dugun saltsa uztartzen ditugu.
tolosako jaietan ehunka lagun iza-
ten dituzue atzetik. nola deskriba-
tuko zenuke sentsazio hori?
Mulamborentzat egun seinalatua 
da Tolosako kuadrilla eguna. 
Gure sorreratik ia urtero jo dugu 
bertan, eta guretzat oso polita 
da. Izan ere, kuadrillek antola-
tzen dute eguna eta hasi ginenean 
gure adin beretsuko kuadrillek 
antolatzen zuten eguna. Orain, 
taldeko gehientsuenok berrogei 
urtetik gora ditugu, baina, hala 
ere, kuadrillen egunean aritze-
ko deitzen gaituzte. Gogoan 

hartzen gaituztela ikustea poz-
garria da oso. 
tolosarra zara baina andoainen 
bizi zara. zer iruditzen zaizu herrian 
euskaraldia bezalako ekimenak 
antolatzea?
Beharrezkoa. Batez ere euskara 
ulertu bai, baina hitz egiteko 
beldurra duen jendea badagoe-
lako. Euskaraldia bezalako eki-
menak antolatzeak pertsona 
horiei aukera bat ematen diela 
iruditzen zait. Agian ez da hitz 
egitera iritsiko, baina erabiltzen 
ditugun Ahobizi eta Belarriprest 
txapekin badakizu pertsona ho-
rrek prestutasuna duela, ulertzen 
duela eta euskaraz hitz egin 
diezaiokezula; eta, beharbada, 
animatuko da hitzen bat esate-
ra. Beraz, pertsona horiei eus-
karara gehiago gerturatzeko 
aukera polita dela iruditzen zait.
ez dituzue emanaldi gehiegi es-
kaintzen. Gogotsu al zaudete an-
doaingora hitzordurako?
Guretzat elkartzeko aitzakia da. 
Kontzerturik lotuta eduki ezean, 
zaila egiten zaigu elkartzea, gu-
tako asko familiak baikara. 
Konpromisoa hartzen badugu 
entseatzeko elkartu behar gara. 
Aitzakia polita da eta motibazioz 
beteta gaude. 

Mulambo, Tolosan. Makurtuta, eskuinetik lehena, Oihana Sanchez. aiurri

"Afrobrasildar kutsuko 
erritmoak joko ditugu"
oiHana sanCHez MulaMbO
andoainen bizi da tolosako batukada taldeko kidea

"brASil, AFrikA  
EtA EUSkAldUnok 
JArtzEn dUgUn 
SAltSA UztArtzEn 
dUgU kAlEJirAn"
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Xabier lasa anDOain
Txalaparta eta Andoaingo he-
rriarekin eta herritarrekin ba-
tzen dituen argazki erakusketak 
osatuko du erakusketaren zati 
bat. Juan Godoyk gogorarazi 
duenez, Maizorriren azken 20 
urteak irudietara eraman nahi 
izan dituzte, eta aldi berean, 
Andoainen aitzindariak izan 
ziren ekimenak ere gogoan har-
tu nahi izan dituzte; izan ere, 
Maizorri txalaparta eskola sor-
tu aurretik, Andoainen nahiko 
errotuta zegoen txalaparta, eta 
zehazki, haiek ereindako haziei 
esker sortu zen Maizorri”.

Era horretan, erakusketara 
hurbiltzen den ikusleak zenbait 
aurrekari historikorekin egingo 
du topo “hala nola, Peio Zuaz-
nabarrek Aita Larramendi ikas-
tolako ikasleei eman zizkien 
eskolak, 90eko hasieran Gaztetxe 
zaharrean Asier Gonzalez Oxin-
bo-rekin 40 gazteentzat antolatu 
zen tailer arrakastatsua, Leitza-
ran bailaran, Kiriki parajean, 
hiru harkaitz punta lotuz egin 
zen txalapartazko komunikazio 
saioa…”.

Nolanahi ere, azken 20 urtee-
tako irudiak dira nagusi erakus-
ketan; Maizorriko kideek antzez-

tokietan nahiz kalean jendaurrean 
egin izan dituzten saioak edo 
tailerrak islatzen dituzte horiek, 
edo eta, herriko hainbat kultur 
taldeekin elkarlanean egin izan 
dituzten ekitaldi publikoen berri 
ematen dute.   

Erakusketak, atzera begirako 
ariketa izanagatik, etorkizunean 

txalapartaren sustapen eta za-
balpen lanetan jarraitzeko in-
darrak emango dizkiela uste du 
Godoyk. “Ibilbide xumea izan 
da gurea, baina balorazioak egi-
ten hasita, ohartzen zara txala-
parta eskolaren eskutik ehun 
herritarretik gora eduki dutela 
aukera txalapartarekin lehen 
kontaktua edukitzeko, sakon-
tzeko eta gozatzeko. Bada zerbait! 
Gauza horrela, argi daukagu 
merezi duela jendartean zabaltzen 
segitzea”. 

Euskal Herriko musika tresnek 
beteko dute erakusketaren bi-
garren espazioa. Oiartzunen 

egoitza duen Soinuenea Funda-
zioaren museoak utzita, Euskal 
Herriko tradiziotik bildu diren 
makina bat tresna ekarriko dira 
Basterora. 

Erakusketaren irekiera eki-
taldia 19:00etan izango da. Ber-
tan, jakina, txalapartaren hotsak 
hartuko protagonismorik han-
diena; horrela, Maizorriko kideek 
ez ezik, Mari Karmen Zuaznabar 
eta bere seme Pello Urangak 
hartuko dituzte makilak.

talde berritzaileak
Txalapartaren munduan bide 
urratzaileak diren Bihotx (Her-

nani) eta Txek (Tarragona) tal-
deek kontzertu bana eskainiko 
dute Plaza Morean, irailaren 
30ean, ostiralarekin, 20:30etik 
aurrera. 

Lara Mitxelenak, Gema Inesek 
eta Ixiar Jauregi musikariek 
osatzen du Bihotx, eta “Norabi-
de Guztiak” izenburuko ikuski-
zuna aurkeztuko dute Basteron. 
Mitxelena akordeoi-jolea da, 
Ines gitarra-jolea eta Jauregi 
perkusio-jolea; txalapartak batu 
die hiru musikariei, eta hots 
tradizionalak eta garaikideak 
uztartuz, ahotsekin eta dantze-
kin jantzitako ikuskizun ikus-
garria atondu dute.

Nando Talo eta Siscu Aguile-
ra Txek-Tarragonako Txalapar-
ta Eskola izenburuko ikuskizu-
narekin datoz Kataluniatik. 
Euskal Herritik kanpo, txala-
partari heldu dioten musikari 
bakarrak izango dira ziurrenik. 
Kepa Junkeraren zenbait doi-
nuetan entzungai zen txalapar-
taren hotsarekin txoraturik 
geratu ziren hasiera batean, 
2002an. Hernaniko txalaparta 
eskolan hartu zituzten makilak 
lehenbiziko aldiz, eta harrezke-
ro, etengabe aritu dira sakontzen. 
Junkerarekin zenbait kontzer-
tuetan parte hartzeko aukera 
eduki dute, besteak beste. Zu-
raren, harriaren edo beiraren 
kolpeen erritmora sortu duten 
ikuskizuna eskainiko dute Pla-
za Morean.

egun osoko egitaraua, 
urteurrenari bukaera emateko
Ekitaldiz beteriko egitaraua 
osatu dute urriaren 1erako. 

10:00ean,Txalakanpaiak San 
Martin elizan. Maizorriko kideek 
adierazi dutenez, “txalaparta 
doinuez elizako kanpaiak astin-
duko ditugu gure ttakun eta 
herrenak lau haizeetara zabal-
tzeko”. Segidan, 11:30ean, Kini-
koketa saioa egingo dute, Jua-
nita Alkain plazan. “Kirikoke-
taren erritmoaz sagarra zanpa-
tu eta tolarean estutu ondoren 
zukua edan eta sagardoa egingo 
dugu garai batean bezala”.
Eguardian, 14:30ean, babarrun-
jate herrikoia antolatu dute, 
Etxeberrieta plazan.

18:30ean, mahaietatik altxa, 
eta Txala Bertso poteoari ekin-
go diote tabernaz taberna, Pun-
ttuka bertso eskolako kide eta 
txalaparta ibiltariarekin batera.
Azkenik, 20:30ean, Txalaparta 
Party Aparta izango da, DJ Ba-
rru-rekin.

Miren Lopez de Munain, Juan Godoy, Ekaitz Ollo Tolo eta Jon Urtasun Basteron. Maizorri.com web orrian ekitaldi sortari buruzko informazioa topa daiteke. aiurri

txalapartaren festa, 
hurrengo egunetan

irAilArEn 22An hASi 
EtA UrriArEn 14rA 
bitArtE ErAkUSkEtA 
bAStEron ikUSgAi 
izAngo dA

XX. urteurrena ospatzeko prestatu duten ekitaldi sortari azken ukituak ematen galtzak 
bete lan dabiltza. Musika tresna tradizionalen eta elkartearen iraganari begira jarri 
diren arren, txalapartak hartu dituen bide berritzaileak ere kontuan hartu dituzte
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Erredakzioa anDOain
Klubaren izenean bi kirolari 
gaztek egin zuten adierazpena 
hauxe izan zen: “Kirol emaitza 
onak lortzea da gure helburu 
nagusietako bat, baina ez dugu 
inoiz ahaztu behar, kirol-emai-
tza onak, gure entrenatzaileek 
gidatuta egin behar dugun ezin-
besteko ikaskuntza eta ahalegin 
prozesu baten ondorioz iritsiko 
direla. Ikasten segitzeko gogoz 
gaude, prest gaude gogor saia-

tzeko, eta Leizaran mailarik 
gorenera eraman nahiko genu-
ke. Kirol emaitzez gain, beste 
desio bat dugu 2022-2023 denbo-
raldi honetarako, eta desio hori 
gure klubarekiko dugun senti-
mendua gainerako andoaindarrei 
transmititzea eta kutsatzea da. 
Andoaingo txoko guztietara za-
baltzea. Harmaila hauek an-
doaindarrez bete behar ditugu, 
zeren eta gure zaleen txalo eta 
animo beroak izango baitira 

hainbeste desiatzen ditugun ki-
rol-garaipen horiek lortzen la-
gunduko digutenak.

Asko gara era batera edo bes-
tera gure aletxoa jartzen dugu-
nak gure nahiak bete daitezen. 
Beraz, gure aitormenik zintzoe-
na klubeko bazkideei, gure gu-
rasoei, epaileei, erakunde ba-
besleei, erakunde publikoei, 
elkarte gastronomikoei eta mer-
katariei, lantaldeei eta zuzen-
daritzari".

Hamahiru talde aurkeztu ditu Leizaran eskubaloi taldeak, denboraldi honetarako. Aurreko asteko aurkezpenaren argazki-bilduma eta bideoak Aiurri.eus webgunean ikusgai daude. aiurri

talde izaera 
sendotzeko 
aurkezpen-
ekitaldia 
Denboraldiaren aurkezpena egin zuen leizaran eskubaloi taldeak, aurreko 
asteburuan. Jokalari guztiak, banan-bana, aurkezpen-ekitaldiko protagonista bilakatu 
ziren. talde izaera sendotzeko aurkezpen-ekitaldia izan zen Hauxe da irakurri zuten adierazpena: "Dakizuen bezala, aurtengo 

denboraldia berezia izango da iaz lortu genuen igoeragatik. udan, 
gutako bakoitzak, denboraldi berrirako prestakuntzari ekin genion 
ahalik eta maila hoberena erakusteko. Zoritxarrez, prestaketa 
lanetan ari ginela, azken urte hauetan sortu dugun familiako kide 
garrantzitsu bat joan zaigu. Leizarango senior mailako taldearen 
izenean, Jon ibañez taldekidearen galera sentitzen dugu. Pertsona 
irribarretsu eta jator gisa oroituko dugu, zeinak zelaian eta zelaitik 
kanpo giro zoragarria sortzen zuen. azken urtean, ikasketak medio 
ezin izan zuen eskubaloian jokatu, beraz, aurtengoan, itzulerarako 
ilusio handia zuen. Denboraldi berriari begira, inoiz baino gehiago 
borrokatuko dugu emaitza onak lortzeko, Jon lagunari eskaini eta 
erakusten zuen ilusio hori zuei helarazteko. Jon ibañez harro 
sentitzea espero dugu. Eskerrik asko".

udan istripuan hil zen jon laguna 
gogoan izan zuten taldekideek

Lagunek adierazpena irakurri zuten, Allurralden. LEiZaraN
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mikel Arberas anDOain
Neska eta mutilen launa taldek 
parte hartu zuten lehen Gurru 
memorialean. Nesketan, Eus-
kalduna, Mariño, Urnieta eta 
Hernani. Mutiletan, berriz, Mar-
tutene, Euskalduna, S.A.N.S.E. 
eta Inter. Hasieratik amaierara 
giro ona eta hunkigarria nagu-
situ zen, Iñaki Gurrutxagaren 
omenezko lehen memorialean. 
Sari-banaketan, Ane Amondarain 
emazteak, Imanol Gurrutxaga 
semeak, eta Iker Ipintza, Julen 
Gurrutxaga eta Ander Amonda-
rain ilobek parte hartu zuten. 
Horrez gain, bertan izan ziren 
Euskalduna futbol taldeko zu-
zendaritzako kideak, lagunak, 
gertukoak eta andoaindarrak.

Maitatua, han eta hemen
Heriotzaren urteurrenean hain-
bat herritarrek, gazte zein heldu, 
gogoan hartu zuten andoaindar 
eta futbolzale amorratua. Herrian 
aski ezaguna zen Gurru, futbo-
lean eta gizarte bizitzan mur-
gilduta baitzegoen.

Euskaldunako zuzendaritzako kideak Gurruren senitartekoekin batera, omenduaren memorialean. EuSkaLDuNa

gurru gogoan, zelaian 
eta zelaitik kanpo
 fUTBOLA  lehen Gurru memoriala ospatu zen iragan larunbatean ubitarte futbol 
zelaian. iazko irailaren 16an hil zen andoaindar maitatua, baina oroimena ezin da 
denboraz neurtu, betirako da, eta hala erakutsi zuten futbol zelaian

Sari banaketa ekitaldia. xOxOkakO Jai BatZOrDEa

Julen Loidi sakea egiten eta Iñigo Irisarri eramateko prest. xOxOkakO Jai BatZOrDEa

Julen Loidi garaile Iñigo 
Irisarriren aurka, Xoxokan
 PILOTA  Julen loidi andoaindarrak iñigo irisarri 
adunarrari irabazi zion (22-18)

Erredakzioa urnieta
Xoxokako pilota txapelketako 
finala jokatu zen larunbatean; 
Julen Loidi andoaindarrak Iñi-
go Irisarri adunarrari irabazi 
zion (22-18); bigarren aldiz ira-
bazi du Loidik txapelketa eta, 
datorren urtean ere parte har-
tzea aurreikusten du. 3. eta 4. 
postuak Josu Mujikaren eta 

Xabier Ansaren artean erabaki 
ziren; Mujikak erraz gailendu-
ta hirugarren postuan sailkatu 
zen (22-7).

Norgehiagoka orekatuaz eta 
biziaz gozatzeko aukera egon 
zen; oso partida fisikoa eta tek-
nikoa: adunarra pilotari tekni-
koa da eta andoaindarra fisikoa-
gatik nagusitzen da. 
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Ekimenaren aurkezpena egin zuten aurreko astean. uDaLa

“Mugitu Andoain” jardunaldia, 
larunbat honetan
 KIROLA  Jarduera fisikoa eta kirola andoaingo kaleetara 
ateratzeko jardunaldia antolatu du udalak

Erredakzioa anDOain
Petri Romero Jarduera Fisiko 
eta Kiroletako zinegotziak lan-
kidetza eskertuz hasiera eman 
zion agerraldiari. Egun osoko 
jardunaldia izango da larunba-
tekoa, herriko kirol taldeen 
laguntzarekin Aurrera aterako 
dena. Euskalduna Mendigoizale 
taldea, S.D.Euskalduna elkartea, 
Leizaran EKK, Ganbara S.T, 
Bidewushu, Kabutoken, Karate 
Andoain, Judo Club Andoain, 
Bertxin eta Sta. Krutzeko erre-
tiratuen klubek eta 65 urtetik 
gorakoentzako gimnasia taldea 
aipatu zituen.

Larunbat goizean, udalerrian
Jardunaldia 10:00etan hasiko da 
eta eguerdiko 13:00etan amaitu-
ko da, Zumea plazan egingo den 
ekitaldiarekin. Bizikleta, Nordic 
Walking, arte martzialak, Ibili 
Andoain… egitarauan aurki 
daitezke.

kaleberria, kirolgune
Sei urtetik aurrera, hainbat 
futbol, saskibaloi eta eskubaloi 
jokotan parte hartu ahal izango 
da Kale Berrian eta, azkenik, 
zortzi urtetik aurrera skate boal-
ding eta surfskate lantegi batean 
parte hartu ahal izango da.

Romero zinegotziak adierazi 
zuenez, "Mugitu Andoainen hel-
burua jarduera fisikoa sustatzea 
da, kirola ikusaraziz eta An-
doaingo kaleak hartuz, jai giroan. 
Edozein andoaindar, adina go-
rabehera, fisikoki aktibatzea eta 
eguneroko ohitura osasungarriak 
hartzea dira erronkak. Horre-
gatik, jardunaldi honetan, fami-
lientzako eta 65 urtetik gorako 
pertsonentzako jarduerak au-
rreikusten dira".

Lainez alkateak parte hartze-
ko deia luzatu zuen: "Herritar 
guztiei dei egiten diegu hilaren 
24an mugi dadin eta kalera jo 
dezan".

DV txapelketa 
Andoainen
 PILOTA  asteburuan pilota 
txapelketa ezaguna jokatuko da, 
goizeko 11:30ean hasita arraten; 
promesa eta senior mailako partida 
bana jokatuko dira. Promesetan, 
Beloki andoaindarrak 
Etxeberriarekin jokatuko du, 
Beitia-Canseco bikotearen aurka. 
Seniorretan, berriz, Olaetxea-
Cordon bikoteak Garcia eta 
albenizen aurka jokatuko du.

Esku pilota 
hiriburuetan
 PILOTA  Emakume Master Cup 
txapelketaren sorrera inflexio 
puntua izan zen esku pilotan. 
Oraingoan, 3 Hiriburuak txapelketa 
aurkeztu dute, eta emakumezkoen 
pilota mundua are gehiago 
sustatzea espero da. Nora 
Mendizabalek amaia aldaiekin 
jokatuko du, elitean. Gainera, finala 
Donostiako atano frontoian izango 
da, urriaren 16an.

sanpedrotarra, 
nahi eta ezin
 ARRAUNA  Libia trainerako 
imanol Olasagasti eta Jon Jauregi 
arraunlariek ezin izan zuten Eusko 
Label ligarako igoera eskuratu 
iragan asteburuan. Larunbatean 
lehen lehia eduki zuten eta uste 
baino emaitza kaskarragoa lortu 
zuten. igandean ere emaitzak ez 
zuen hobera egin. Horiek horrela, 
Lekittarra eta Meira taldeek 
eskuratu dute igoera preziatua.

Igerilariak 
Zuhatzan
 IGERIKETA  azken urteetan 
irteerarik antolatu ez duten arren, 
aurten Zuhatzako irteera egiteko 
ohitura berreskuratu dute 
Buruntzaldea igeriketa taldekoek. 
Hala, iragan irailaren 5ean, 6an eta 
7an araban izan ziren taldeko 
hainbat kide. Guztira 44 haur eta 
gaztek parte hartu zuten asteburu 
pasan eta askotariko ekintzetan 
zein jolasetan parte hartu zuten.
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OstEgUnA 22
UrniEtA mendi tour
"amagana" eskaladari buruzkoa, 
eta "Mendiak 1976" euskal 
espedizioari buruzkoa. Zanpatuz 
elkarteak antolatuta. 
19:00, Sarobe.

AndoAin matrikulazioa
aEkren eskutik aukera zabala.
Azken eguna: Irailak 23.

UrniEtA matrikulazioa
aEkren eskutik aukera zabala.
Azken eguna: Irailak 30.

OstIRALA 23
UrniEtA bertso afaria
aiurrik eta Poxta Zaharrek 
antolatuta, eta urnietako eta 
andoaingo Euskaraldiak babestuta.
20:00 Oianume.

AndoAin Euskara
Oinarrizko euskara eskolak 
merkatari eta ostalarientzat.  
info: 943 59 17 04.
Azken eguna: Irailak 23.

LARUnBAtA 24
UrniEtA dantza
"Egape beti dantzan" ikuskizuna.
19:00, Sarobe.

AndoAin poesia-errezitaldia
"realidades" ikuskizuna. Nerea 
tuduri eta iñigo Lasagabaster. 
19:00 Sorabillako Erretoretxea.

AstELEHEnA 26
AStigArrAgA hitzaldia
aGiFES erakundeak buruko osasun 
arazoa duten pertsonak babesteko 
neurri juridikoei buruzko hitzaldia. 
18:00 Kultur Etxea.

AstEAZKEnA 28
UrniEtA deialdia
Etxeraten eskutik, agerraldi 
jendetsua egin nahi dute.
18:00 Plazido Muxika plaza.

UrniEtA Sanmielak
Jaien hasiera, Mielaren 
jaitsierarekin. Datorren aiurri 
astekarian, gehigarri berezia.
19:00 San Juan plaza.

OstIRALA 30
AndoAin ospakizuna
Euskaraldiaren ospakizuna, kalez 
kale. Bokata-afarirako txartelak 
salgai daude.
19:00 Maizorriko txalapartariak. 
19:30 Mulambo perkusio taldea. 
20:15 Bokata afaria. 
21:00 Elektropottotte. 
22:00 Jaiaren amaiera.

AStEArtE EgUErdiA bAino lEhEn igorri hitzordUAk. tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hitzorduak

SiNOPSia

AndoAin

BaStErO
 
modelo 77
Ostirala, 23. 20:30. 
Lar., 24. 19:30, 22:00. 
igandea, 25. 19:30. 
astelehena, 26. 19:30, 
22:00 (ikuslearen 
eguna). 

El viaje mas largo
Dokumentala. 500 
urte atzera eginez, 
Magallanes eta 
Elkanoren 
espedizioetan 
arakatzen da. 
asteazkena, 28. 
20:15.

zineMa

modElo 77 FilmArEn EStrEinAldiA, oStirAlEAn hASitA
zuzendaria: alberto rodriguez. aktoreak: Miguel Herrán, Javier 
Gutiérrez, Jesus Carroza, Fernando tejero. Herrialdea: Espainia. 
Generoa: Drama, thrillerra. iraupena: 125 minutu.
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OstALARItZA
urnietako idiazabal kaleko iparralde tabernan 
zerbitzari bila ari dira, lan egun erdiz aritzeko. 

667 265 569 (Marlenis).

IRAKAsKUntZA 
Hizkuntza eskolako irakasleak frantseseko 
klaseak ematen ditu: EOi diploma lortzeko, 
mintza-praktikarako, enpresetarako klaseak, 
20 euro orduko. 693 692 823 - 665 719 827
ingeleseko klase partikularrak ematen dituen 
norbait behar dut 9-11 urte bitarteko haurrei 
eskolak etxean emateko. 650 34 11 08

sALgAI
'antiescaras' koltxoia salgai. 660 235 259.

etxabea salgai andoainen, altuera handikoa. 
47 m2. Sukaldea eta komuna ditu. uraren 
toma mangerarekin. 667 058 641.

EROsI
Lursaila erosiko nuke asteasu, Zizurkil, 
Larraul aldean. 671 31 68 63.

Merkatu-tXikia

zOriOn aGurrak

Heredero usurbildarraren eta Irulegi andoaindarraren senitartekoak, ekitaldian. aiurri

Juan Antonio Irulegi gogoan
Frankistek eraildako pertsonen omenez, ekitaldia 
antolatu zuen usurbil 1936 elkarteak

Erredakzioa usurbil
Usurbil 1936 elkarteak Irubideko 
parajean (Usurbil) frankistek 
1936an erail zituzten pertsonen 
aldeko omenaldia zuen, astebu-
ruan. Testigantza ugarik adie-
razi izan dute beti jende mordoa 
erail eta lurperatu zutela leku 
horretantxe hain zuzen. Juan 
Antonio Irulegi andoaindarra 
aipatu izan da lurperatuetako 
bat izan daitekeela. Irailaren 
18an 86 urte bete ziren indar 
frankistek Usurbil militarki har-
tu zutela, eta horrexegatik hau-
tatu zuen egun oroigarria jartze-
ko.  Andoainen, Leizotz auzoko 

Aranaztegi baserrian jaio zen 
Juan Antonio Irulegi Ulanga. 
Maria Paulina Garmendia ur-
nietarrarekin ezkondu zen, eta 
ondoren, biek Donostiako Alde 
Zaharrean Intza taberna ireki 
zuten. Bi seme-alaba eduki zi-
tuzten, Jesus Mari (1931) eta 
Miren Itziar (1935). EAJ alderdi-
ko militantea zen, eta Donostia-
ko hiriaren defentsan parte 
hartu zuen, Molaren tropak Gi-
puzkoa okupatzekotan zebiltzan 
garaian. Faxistek Donostia irai-
laren 13an sartu ostean atxilotu 
egin zuten. Ekitaldira Irulegiren 
sendia hurbildu zen.

Andoaingo Udal Egutegia 
osatzeko deialdia argitaratu da
andoaingo ingurumen naturala izango da 2023ko udal 
egutegiko argazki lehiaketako gaia

Erredakzioa anDOain
Azken urteotako joerari eutsiz, 
Andoaingo Udalak 2023ko egu-
tegia herritarren partaidetzare-
kin osatuko du. Hilabete bakoi-
tzeko argazki bana aukeratuko 
du epaimahaiak, eta irabazle 
bakoitzak 150 euroko saria ja-
soko du. Argazkiek argitaratu 
gabeak izan behar dute eta egi-

le bakoitzak gehienez 3 argazki 
aurkez ditzake. Bereizmen han-
diko argazki digital horizontala 
aurkeztu beharko da. Adobe 
RGBn JPGn formatuan. Aurkez-
teko epea: urriaren 1etik 31 arte 
izango da, www.andoain.eus 
webgunean. Saridunen berri 
azaroaren 15a baino lehen eman-
go dute.

urriak 2, iGandea. 14:00.

anDOain
zorionak nahia
Zure amatxoren 
kuadrilakoen 
partez!! Putz 
handia egin 
kandelari eta oso 
ondo pasa!!

anDOain
zorionak aratz 
korta!
irailaren 27an 5 
urte beteko dituzu! 
Ondo-ondo pasa. 
Muxuak aia eta 
etxeko guztiak.

anDOain
zorionak oihan!
Ederto baten 
ospatu zure 4. 
urtebetetzea.  
Mosu asko  
etxeko danon 
partez!!!

anDOain
zorionak Maddi!
aurtengoan 10 urte 
beteko dituzu eta 
primeran ospatuko 
dugu. Muxuak 
etxeko guztien 
partetik.

lEizotzEko 
ArAnAztEgi 
bASErriAn JAio zEn 
JUAn Antonio 
irUlEgi UlAngA

FAXiStEk donoStiA 
irAilArEn 13An 
SArtU oStEAn 
AtXilotU zUtEn 
AndoAindArrA
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PEFC ziurtagiria
Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es

Xabier lasa anDOain
Horrela, hilero, langileek eta 
enpresek egindako diru ekarpe-
narekin, langileen pentsioei 
errenta bat eransteaz gain, ezin-
tasunarekin, lan-istripuekin eta 
heriotzarekin lotutako egoerak 
babestea erabaki zen. Estatuan 
aitzindaria izan zen egitasmoa, 
eta egun, Gipuzkoako 20 lan-
sektoreetara iritsi da Geroa, 
hots, hiru langiletik bat hartzen 
ditu kontuan. 2019ko abuztuan, 
Geroa Pentsioak-eko bazkide 
batzuk, erretiroa hartu ostean, 
Geroak Kaltetutakoen Platafor-
ma eratu zuten. Basteron, joan 
den ekainean batzar jendetsua 

(500 lagun) egin zuten, hainbat 
aldarrikapen eginez. Elkarreta-
ratzea deitu dute Donostian, 
larunbat honetarako. Ana Men-
dikute andoaindarra eta Joxe 
Mari Lazkano zarauztarra kal-
tetuen plataformako kideak dira.
zergatik sortu zenuten plataforma?
joxe Mari Lazkano: Geroa Pentsioak 
sortu izana langileontzat kon-
kista handia izan zen. Baina 
gutxi gora behera 2017az geroz-
tik erretiroa hartzen joan garen 
bazkide ugari ohartu gara baz-
tertuak sentitzen garela. Izan 
ere, 45.120 euroko topea edo muga 
aplikatzen ari dira, eta zenba-
teko hori baino gehiago duten 

langileak 190 euro inguruko 
errenta hartzera behartzen di-
tuzte hogeitik gora urtez. 

ana Mendikute: Behin erretiroa 
hartuta, langile guztiek ezin 
dugula diru guztia aldi berean 
eskuratu ari gara salatzen. Geu-
reak eta geure atzetik erretiroa 
hartzen joango direnen eskubi-
deak defendatu nahi ditugu.   

j.M.L.: Azken batean, estatutuak 
aldatzea eskatzen dugu, bazkide 
langile bakoitzak aukera izan 
dezan bere ekarpenak errenta 
edo kapital moduan erreskatatu 
ahal izateko, 45.120 eurotik behe-
rako ekarpena egindako langileek 
egin dezaketen duten bezala. 

Alde horretatik, konparaziozko 
bidegabekeria ari dira ezartzen 
bazkide batzuen eta besteen ar-
tean. Izan ere, zein da Geroa guri 
esateko erretiroa nola gozatu 
behar dugun? Orain asko ez dela, 
Geroaren kudeatzailea den Vir-
ginia Oregik Madrilgo kongresuan 
zera adierazi zuen, ez zela kome-
ni bazkideek kapitala berresku-
ra zezaten, modu ezegokian era-
bil zezaketelako. Bada Geroako 
kudeatzaile nagusiari garbi esan 
nahi diogu ez dugula inork tu-
telatzerik nahi. Ez gara haurrak, 
eta geuk erabakiko dugu nola 
berreskuratu urtetan pilatzen 
joan garen diru hori. 
Geroaren estatutuetan du oinarri 
muga jartzeak.
a.M.: Horrexegatik eskatzen dugu 
alda ditzaten. Denon ongizate-
rako alda badaitezke, zergatik 
ez egin hori? Izan ere, komeni 
izan zaienean azkar asko aldatu 
izan dituzte estatutuak. 

j.M.L.: Bazkideoi ez ziguten 
jakinarazi topearen arau hori 
ezarri zutenean 2000-2001ean. 
Egiazki, ilunkeriarekin funtzio-
natzen dute Geroako kudeatzai-
leek. Esaten zaigunez, bazkideek 
44 ordezkari dauzkagu Geroan, 
baina gero saiatzen gara jakiten 
nortzuk diren horiek eta ez di-
gute ezer zehazten, urteko ba-
tzarretan parte hartzen ere ez 
digute uzten. Hitza eta botoa 
ukatzen zaizkigu bazkideoi, az-
ken batean. Irabazi asmorik 
gabeko entitatea izateko jaio 
zen, baina gaur egun, Euskadi-
ko finantza-erakunde handiene-
takoa bilakatu da Geroa, “Eus-
korralitoa” eratu dutelarik. 
2.200tik gora milioi eurotako 
ondarea dauka, eta 200.000 bat 
bazkide gara, eta beraz, egin 
kontu hilero zenbateko dirutza 
biltzen den… Bada, inbertsio-
funtsa, zor publikoa, Eusko 
Jaurlaritzarentzako maileguak…, 
edo dena delako formulak era-

biliz bidera dezatela Geroaren 
diru-funtsa, etekinak atera di-
tzatela, baina kapital hori geu-
rea da eta eskubide osoa dau-
kagu nahi dugun moduan be-
rreskura dezagun. 
Geroa erakundeko kide dira lau 
sindikatu. Horiekin egon zarete?
Isiltasuna da beraien erantzuna, 
edota argudiatzen dizuten gau-
za bakarra da estatutuak hala 
jartzen dutela eta ez ezin dela 
ezer egin. Ulertzen oso zaila den 
egoera bizi dugu, penagarria da! 
Geuk ordaintzen diegun Geroa-
ko kudeatzaileek ez dute gure 
ordezkariak diren abokatuekin 
hitz egin nahi. 
epaitegietan demandak jartzen hasi 
zarete, eta jada bi epaiketa burutu 
dira.
Bai, gure protesta kaleratzeaz 
gain gatazka bide judizialetik 
eramatea beste alternatibarik 
ez zaigu geratzen. Bi epaiketa 
egin dira orain arte, eta gehiago 
etorriko dira atzetik, demanda 
ugari jarri baititugu Asufin Fi-
nantza Erabiltzaileen Elkarteko 
abokatuen eskutik. Egia da gure 
aldarrikapenari bizkar eman 
diola lehenbiziko epaiak, baina 
deigarriak dira epaiketa horre-
tan lekukoren batek adierazita-
ko gezurrak. Epaiak epai, ez 
dugu etsiko, ziur gaude badire-
la epaileak gatazka modu jus-
tuago batean epaitzen jakingo 
dutenak.
Madrilgo abokatuengana jo duzue, 
arrazoi berezirik bai horretarako?
j.M.L.: Herrialdeko zenbait abo-
katuen bulegoetara jo dugu gu 
defendatzeko eskatuz, baina 
ezinezkoa egin zaigu. Ohartu 
gara Geroak eragiteko ahalmen 
handia daukala herrialdean. 
Horrexegatik jo behar izan dugu 
Gipuzkoaz kanpoko defentsa-
zerbitzu batengana. Oraingoz 
1.200 bazkide kaltetu bildu gara 
ASUFIN finantza-erabiltzaileen 
elkartearen babespean. 

Andoaingo zenbait kaltetu, Basteron ekainean egindako batzarrean. aiurri

"Utz gaitzatela 
gurea den 
kapitala 
berreskuratzen"
ana Mendikute eta joXe Mari Lazkano GerOak kaltetutakO PlataFOrMa
1996an aDeGik eta ela, lab, CCOO eta uGt sindikatuek Geroa erakundea osatu 
zuten, metalaren sektorean pentsio osagarriak osatzeko asmoz

Ana Mendikute eta Joxe Mari Lazkano, Geroak kaltetutakoen Plataformako kideak. aiurri


