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Alba Cabrera Jauregi urnieta
Elkartasunez blaituko da azaroa 
Urnietan. Izan ere, Aurrera 
Markelekin elkarteak askotari-
ko hitzorduz jositako asteburua 
prestatu du, hilaren 18tik 20ra 
bitarte, GNAO1 gaixotasunaren 
harira, babesa lortzeko. Egape 
ikastolako instalakuntzEtan 
izango dira ekintzak, Xabier 
Salillas atletak egingo duen 
erronkaN laguntzeko: 24 ordu 
bizikletan eta 24 ordu korrika, 
zintan, guztia Markel Carmona-
ren alde. Ilusioz bezain urduri-
tasunez bizi ditu aurreko egunak 
Maria LesaCa Markelen amak 
eta elkarteko kideak.  
Makina bat ekintzaz bete du urnie-
ta “aurrera Markelekin” elkarteak 
azaroaren 18tik 20ra bitarteko as-
teburua. Herriko hamaika eragile 
eta tokiko saltokik babestu dute, 
gainera. 
Hori da. Ostiral arratsaldetik 
hasi eta igandera bitarte izango 
gara Egape Ikastolan, elkartea-
ri elkartasun keinu gisa. Gure 
ekintzetan, urnietarrek parte 
hartzea ahalegintzen gara beti. 
Mundu guztiak ezagutzen du 
Markel, baita gure elkartea ere; 
hala, laguntza eskatzen dudan 

aldiro, guztiek agertzen dute 
prestutasuna. Oso eskertuta 
nago beti urnietarrekin. Oro 
har, data kontuengatik kenduta, 
proposamen ororen aurrean jaso 
dut herritarren partetik baiezkoa. 
era berean, antolakuntzan ez ezik, 
prestatutako ekitaldietan, herriko 
eragileek ere hartuko dute parte.
Beti kontatzen dugu urnietarre-
kin. Inklusioa lantzen da gurean 
eta hainbat lekutan hartzen dugu 
parte, besteak beste, Donostiako 
Eureka konpartsan. Hala, espa-
zio askotan gaudenez buru-be-
larri, Markelen omenez zerbait 
egitean, jende askoren erantzu-
na jasotzen dugu. Ereiten duenak 
jasotzen omen du. 
buruhauste handiak ekarri al diz-
kizue asteburu osoko plangintza 
antolatzea? Guztia ekintzez bete 
duzue…
Eta ez genituelako ordu gehiago, 
bestela… (barreak)! Xabier Sa-
lillasek 48 ordu egingo ditu ki-
rolean, Markelen alde. Hori 
horrela, modu batera edo bes-
tera, bera laguntzeko antolatu 
ditugu ekintzak. Oso ondo an-
tolaturiko ekipoa gara. Hortaz, 
ez zaigu batere kostatzen horre-
lakoak lotzea. Egape Dantza 
Taldeak egingo du irekiera-eki-
taldia, eta, jarraian, pintxo-potea 
egongo da, jendea batu dadin. 
Musikari ekingo diogu ondoren, 
gazteei begira. Ordutegiak mu-
gatu egiten gaitu, bizilagunak 
errespetatze aldera. Dena dela, 
txandaka antolatu gara antola-
tzaile taldekoak, uneoro, baita 
gauean ere, konpainiarekin egon 
dadin kirolaria. Larunbatean, 
goizeko 10:00etan hasiko da egi-
taraua, haurrei zein nerabeei 
zuzenduta: hala nola kirol koo-
peratiboak, puzgarriak… Behin 
hori bukatuta, paella herrikoia 
izango dugu, solidarioa, berta-
ratzen den orok ekarpena egi-
teko. Bazkalostean, txikienei (14 
urte bitarte, gutxi gorabehera) 
begirako ikuskizuna ekarri dugu 
Eurekako kideekin elkarlanean, 
Disney-eko pertsonaia ezagune-
kin. 

Hariari tira egiten jarraitzeko, 
afari-merienda solidarioa egin-
go dugu, kontzertuak hasi baino 
lehen. Tartean izango da The 
Roristak urnietar taldea. Talde 
ezagun bat ekartzeko nahia dau-
kagu, baina oraindik ez dago 
ziur. Eta ba al da modu hoberik 
igandea hasteko, zumba dantza-
tzen baino? Buruhandiak eta 
erraldoiak, sagardo-dastaketa 
eta herri kirolak egongo dira, 

Maria Lesaca eta Markel Carmona, Sarobe arte eszenikoen gunean. aiurri

“Jendartearen 
hutsuneei 
erreparatzen 
laguntzen digu 
Markelek”
Maria LesaCa MarkeLen aMa eta aurrera MarkeLekin eLkartekO kiDea
adin eta gustu guztiei begirako asteburua prestatu du aurrera Markelekin elkarteak: 
hilaren 18tik 20ra bitarte, elkartasun keinuez beteko da egape ikastolako aterpea
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gero. Eguerdi partean, kantau-
tore bat igoko da oholtzara, eta, 
jarraian, Wu Tao-k erakustaldia 
egingo du. Hasi bezala, Egape 
Dantza Taldearen ikuskizuna-
rekin biribilduko dugu astebu-
rua. 
asteburu horri buruz hitz egitean, 
ezin izen bat aipatu gabe utzi: Xa-
bier salillas iron man-a. 
Orain urte batzuk komentatu 
zigun Salillasek Markelen alde 
egin nahi zuela. Bere proposa-
mena 72 ordu (24 ordu igerian, 
24 ordu bizikletan, 24 ordu ko-
rrika), baina ez genuen batere 
argi ikusten, erronka handia 
dela iruditzen zaigulako, eta, 
era berean, konpainia egitea 
garrantzitsua zelako. Gainera, 
pandemiaren kontuarekin atze-
ratzen joan gara, gaurdaino. 
Izan ere, horrelako tamainako 
elkartasun hitzordu bat anto-
latzean, garrantzitsua da jendeak 
parte hartzea. Hitzordu polita 
espero dugu, jendeak goza de-
zala. 

aldez aurreko lan handia eskatzen 
du ekimenak. nola bizi dituzue 
ekitaldi horren aurreko egunak?
Estresarekin. Ezkontza bat an-
tolatzearen pareko da! Azken 
orduko kontuak korrika eta 
presaka lotzen amaitzen duzu 
(barreak)! Ilusioekin eta urdu-
ritasunez bizi dugu. Bide bere-
tik, horrelako ekitaldiekin, 
Markelen kasua ezagutzera 
ematen dugu: EAEko kasu ba-
karra da; Espainiako Estatuan 
12  daude egoera berdinean, eta, 
nazioartean, guztira, 150 pertso-
na. Ikusgarritasuna eman behar 
diogu gaixotasun arraroei, ba-
besa behar dugulako. Gaixota-
suna geldiaraziko duen sendagai 
baten bila gabiltza. Izan ere, 
prozesuan laguntzeko medika-
mentuak daude, baina ez dira 
nahikoak.

Espainiako familiekin elkartea 
sortu dugu, harremanak sare-
tzeko; autonomia erkidegoka 
egiten dugu lan eta lorpen han-
diak eskuratzen ari gara oso 
denbora tarte laburrean.  

Une honetan, ikerketa-lerro 
bat martxan dago, Vladimir Ka-
tanaev irakaslearen laborategian, 
Genevako Unibertsitateko Me-
dikuntza Fakultatean: genearen 
mutazioak aztertu eta mutatzai-
le patologikoen funtzio biokimi-
ko akastuna zuzenduko duten 
botikak identifikatzen saiatuko 
da. Horregatik, banatu egiten 
dugu diru-bilketetan lortutakoa: 
batetik, terapiara bideratzen 
dugu zati bat; eta, bestetik, iker-
ketarako (azken horretan, gehia-
go inbertitu dugu, aurrerapau-
soak emateko). 
nola bizi ditu Markelek elkartasun 
keinuak?
Ilusioa handiarekin, poz pozik, 
baietz, Markel? (Semeari begira). 
Esaiozu, Markel: “Etorri eta 
ateratzen zaidan irriarekin iku-
siko duzu zeinen ongi pasatzen 
dudan!”. Ederki pasatzen du, 
musika dagoen tokietan. 
eguneroko borrokak aurrerapausoak 
ekarri al ditu egoerari dagokionez?
Jakina, horregatik jarraitzen 
dugu. Markelek, egun, 16 urte 
ditu, eta bere bizitzako lehen 
hilabeteetatik damakigu lanean. 
Oso eraginkorra da berarekin 

lan egitea, bere mugekin, baina 
modu eraginkorrean erantzuten 
baitu. Aurrerapausoak egunero 
egiten dugun lanagatik eskura-
tzen ditugu: egunero-egunero 
,sorpresa bat ematen digu Mar-
kelek. Berak ematen digu guri 
aurrera jarraitzeko arrazoia. 
Orain urte eta erditik, ernatu 
egin da bere gaixotasuna, area-
gotu egin da. Pixkanaka goaz, 
gorabeherekin, baina, aurrera.   
korapiloak korapilo, bidean, izan 
dituzue lorpenak. bat aipatze al-
dera: zortzi urte Hezkuntza saila-
rekin “borrokan” egon ondoren, 
Markelek eskola arruntean ikaste-
ko aukera du. 
Eta oraindik jarraitzen dugun, 
borrokan. Inklusioaren alde 
egiten dugu lan, Markelek ez 
baitu zertan jendartetik at egon, 
isolatuta, eta, are gutxiago, hez-
kuntzatik. Gainerako ikasleen 
balio bera eduki beharko luke, 
eskubide berberak. Gu gara, 
jendartea, ez dakigunak egoera 
hori kudeatzen; nik beti errepi-
katzen dut: lehenik eta behin, 
ikas dezagun guk, gu baikara 
beren integrazioan oztopoak 
ipintzen ditugunak askotan. 
Ikasgaietan lantzen den horre-
tatik harago erakusten digu 
Markelek, gizatasuna. Hala, 
lanean jarraitzen dugu, ezezkoa, 
jada, badaukagulako. 
zuen eskakizunez, egokitutako 
erosketa-orgak sortu ditu eroskik.
Jendarte honen hutsuneei erre-
paratzen laguntzen digu Mar-
kelek. Elkartean, terapiez eta 
ikerketaz gain, egunerokoa bi-

zigarriagoa egiten laguntzen 
dugu. Horren adibide da Eros-
kiko erosketa-orgen kasua. Gar-
berarekin harremanean, proiek-
tua aurkeztu genuen, eta baiez-
koa jaso genuen, erraztasun 
handiekin, gainera. Etengabean, 
hazten ari den merkatal zentroa 
da; bada, berritzailea izateko 
ahaleginean, gutxieneko beha-
rrak asetuta eduki behar dira, 
herritar guztientzat: parkeak, 
komuna…Baita erosketa-orgak 
ere. 

Pandemiarekin etenaldia egon 
zen, baina, behin egoera lasai-
tuta, berriro ere martxari ekin 
zioten bertako eragileek. Arra-
kasta ikusita, proiektua zabaltzea 
erabaki da: Garberan egoteaz 
gain, Espainiako Estatuko hain-
bat Eroski salguneetara iritsiko 
da. Zoragarria izan da, keinu 
txiki batetik, gauza handi bat 
etorriko delako.

Ildo beretik, esan kaleko jen-
deak beti erakusten duela elkar-
tasuna. Ez da gauza bera gerta-
tzen, ordea, instituzioekin, la-
guntza bermatu baino, beti, 
oztopoak ipintzen dituztelako. 
Erakunde publikoek egiten ez 
dutelako egiten dugu guk egiten 
duguna. 
bide-urratzaileak al zarete?
Nire ustez, bai: beti diot, ezja-
kintasun handia dago; hortaz, 
erakutsi egin behar diogu jen-
deari. 
egitarau oparoaren ondoren, biha-
ramunean, zer?
Atseden eguna izango da, baina 
hutsune handi bat sentituko dugu. 
Aurreko asteetan, hara eta hona 
gabiltzalako, topera. Era berean, 
lanean jarraituko dugu. 

"IkuSGArrITASunA 
EMAn bEhAr dIEGu 
GAIxoTASun 
ArrAroEI, bAbESA 
bEhAr duGulAko"

Burmuinean oso ugaria 
den eta neurona-seinaleen 
transmisioan inplikatuta 
dagoen proteina mota 
baten fabrikatzailea da 
GNaO1 genea. Hori 
horrela, gorputzeko beste 
ataletarako seinale-
bidalketan parte hartzen 
dute aipatu proteinek, 
gorputzak eseri, altxatu, 
korrika egin, ibili edo hitz 
egin dezan.

albo-kalteak izan 
ditzakete genea 
aztoratuarekin jaiotzen 
diren haurrek: 
ulermenerako gaitasun 
eza, hitz egiteko nahiz 
ibiltzeko zailtasunak, 
hipotomia (muskulo 
ahulak), espastizitatea 
(muskuloen 
zurruntasuna)...

Gnao1 
gaixotasuna

"ElkArTASun 
hITzordu bAT 
AnTolATzEAn, 
GArrAnTzITSuA dA 
pArTE hArTzEA"

"IkASGAIETAn 
lAnTzEn dEnETIk 
hArAGo, GIzATASunA 
ErAkuSTEn dIGu 
MArkElEk"

Markel Carmona Lesaca urnietar gaztetxoa. 

Hilaren 15era bitarte egongo da aukera tiketak erosteko. Kontzertuetarako zein 
ikuskizunetarako sarrerak unean bertan salduko dira. 
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Andoni urbistondo urnieta
nor zaitugu Xabi?
Hernaniarra, egun etxegintzan 
lanean dabilena, eta martxako 
kirolaria aspalditik. Urteak egin 
nituen zerbitzari jardunean Gu-
ria tabernan, horregatik ezagu-
tuko naute urnietarrek. 
Datozen azaroaren 18a eta 20a 
bitartean egingo den ‘Markel au-
rrera’ ekimeneko protagonista 

nagusietakoa izango zara. nola 
zaude, proba horiek egiteko aste-
bete falta denean?
Urduri. Orain arte ez naiz gehie-
gi arduratu, baina eguna hurbil-
tzen ari den heinean handitu 
egiten da urduritasuna. Egurrean 
hasi arte izango da, noski. Neu-
re buruari jarritako erronkare-
kin hasten naizenean urduritasun 
guztiak desagertzea espero dut. 

Pandemiak erdiz erdi hautsi du 
ekimena, baina oraingoan egingo 
da, ziur.
Bai, dena prest geneukan 2020an, 
eta ezin izan zen egin. Beste 
ahalegin bat ere egin genuen, 
hurrengo astekoa baina lehen, 
baina muga batzuk indarrean 
zeuden oraindik, eta 2022ko hau 
izango da benetakoa.
zer egin behar duzu zuk, zehazki?

24 ordu bizikleta estatikoan, eta 
beste hainbeste martxa dizipli-
nan, zinta batean. Igeriketan 
beste 24 ordu egitea pentsatu 
genuen hasieran, baina horrek 
espazio handia eskatzen zuen, 
azpiegitura berezia, eta igerike-
ta alboratzea erabaki zen. Bizi-
kletako diziplina egingo dut 
aurrena, eta martxa bigarrena, 
hobeto ezagutzen dudalako. Ikas-
tolan izango da, ostiraleko arra-
tseko 18:00tan hasita (azaroaren 
18an).
etenik gabe?
Bai. Beno, komunera joateko 
bakarrik. Jan eta edan, dena 
ekinean ari naizela egingo dut, 
eta geratzen naizenetan beste 
boluntario batzuk hartuko di-
date lekukoa, etenik egon ez 
dadin.
ahalegin ikaragarria da.
Beno, entrenamendu asko egin 
ditut, eta ahal izan dudan guztia 
prestatu naiz. Olinpiar martxak 
ez nau beldurtzen, baina bizi-
kletak bai, ez daukadalako ohi-
turarik. Txikitan ibilia naiz, 
denok bezala, baina ondoren ez 
daukat eskarmentu handirik. 
Bizikletatik martxarako tran-
tsizioari diot beldur apur bat. 
24 ordu ariko naiz gihar eta 
artikulazio jakin batzuk zigor-
tzen, atsedenik gabe, eta jarraian 
beste gihar eta artikulazio batzuk, 
beste 24 orduz.
zein entrenamendu egin duzu?
Gehienez sei ordu aritu naiz, 
bai bizikletan, baita zintan mar-
txa egiten ere. Ezin da 48 ordu-
ko entrenamendurik egin, eta 
beti daukazu buruan zalantza 
hori, gorputzak nola erreakzio-
natuko duen tamainako ahale-
ginaren aurrean. Ahalegin fisi-
koa eta mentala. 

Burua prestatu dut, psikologo 
batekin, une zailetan aurrera 
egin eta ez etsitzeko, baina ger-
ta liteke nekearen poderioz bu-
ruko kontrol hori galtzea. Me-
diku bat edukiko dut alboan, 
uneoro, eta lasai nago. 

Psikologiaren alorra aurre-
koetan baina serioago prestatu 
dut.
etxegintzan ari zara lanean, 8-9 
orduz egunero teilatuan. nola mol-
datu zara, ordu libreak bilatzeko?

Beste edozein herritar bezala: 
goizetan, lanera joan aurretik, 
eta lan jardunaldia bukatu on-
doren.
urteak daramatzazu iraupen luze-
ko probak egiten, bai korrika, bai-
ta martxa olinpikoan ere. ez zara 
hasi berria.

Hala da. Ez naiz bat-batean 48 
orduko proba bat egingo duen 
ero bat. Espainiako selekzioa-
rekin aritua naiz, Frantziako 
Txapelketetan parte hartu nuen 
ez aspaldi, 49 kilometro eta sei 
orduko proba batean… Kilome-
troak hanka zuztarretan gordeak 
ditut, dagoeneko. 
antzeko beste elkartasun ekime-
netan parte hartutakoa zara, ezta?
Bai. Gustukoak ditut. Errazena 
elkartasun ekimen horiei dirua 
ematea litzateke, baina nik nahia-
go dut modu honetan jendea 
erakarri eta haien ekarpen eko-
nomikoak biltzea. Nire esfortzu 
eta sakrifizioarekin laguntzea 
gustatzen zait, parte hartze zu-
zena edo aktiboa izatea. Wukro 
herriaren aldeko ekimena egin 
nuen 2013an, 700 kilometro zaz-
pi egunean; 2014an Sant Vicenç 
dels Horts herrian, Katalunian, 
esklerosi anizkoitzaren alde; 
2017an Juleneren alde aritu nin-
tzen, Astigarragan, gaixotasun 
arraroak ikertzeko ekimena, eta 
2018an Pausoka elkartearen alde. 
Orain ‘Markel Aurrera’ ekime-
nean parte hartuko dut. 
ez da lehiaketa bat, ez duzue erre-
korrik bilatzen, ‘Markel aurrera’ 
ekimenarentzako sosak biltzea 
baizik. Horrek laguntzen al du?
Noski, ekimen honen helburua 
ez baita nik marka bat edo bes-
te egitea, jendeak egingo diren 
aktibitateen bitartez ekimenean 
laguntzea baizik.
zer nolako harremana duzu Mar-
kelekin?
Tabernan eduki nuena, batez 
ere. Pozten nau bera irribarre-
tsu ikustea, pozik sumatzea. 
Indarra ematen dit berarentzat 
ekimenak egitea, familiari la-
guntzea. Markeli ‘hemen nago’, 
edo ‘hemen gaude’ esatea.
ze mezu emango zenieke urnieta-
rrei?
Ni bezalako ero bat tamainako 
ekimena egiteko prest badago, 
Markel nahiko gutxi ezagututa, 
ez ote dira beste herritarrak 
bere laguntzatxoa, aletxoa jar-
tzeko gai izango, laguntza behar 
duen ume eta familia bati la-
guntzeko? Azkenean alez ale 
egiten da masa, taldea, eta hori 
behar dugu.

Xabier Salillas hernaniarra. aiurri

"IndArrA EMATEn 
dIT MArkElEnTzAT 
EkIMEnAk EGITEAk, 
fAMIlIArI  
lAGunTzEAk"

“dirua ematea da 
errazena, baina 
nik nahiago dut 
parte hartze 
zuzena”
Xabier saLiLLas kirOLaria
Hanka zuztarrak eta burua prest ditu. azaroaren 18tik 20ra ‘Markel aurrera’ 
ekimeneko protagonista izango da, 48 orduz ariko baita egurrean bi kirol diziplinatan 



Mikel Arberas anDOain
Gizarte laneko unibertsitate-
gradua egin zuen Donostian, eta, 
ikasketen harira, Erasmus pro-
graman parte hartuta Txilera 
bidaiatu zuen hilabete batzueta-
rako. Bertan, bestelako egoera 
sozio-politikoa aurkitu zuen: 
jendartearen altxamendua, de-
sadostasuna eta haserrea. Urte 
pare baten buruan, jasotako in-
formazioarekin eta argazkiekin 
fanzine bat egitea otu zitzaion, 
gaur arte. Jada hamaika fanzine 
eskatu dizkiote aurresalmentan, 
eta beste hainbeste erreserbatzea 
aurreikusten du.
2019. urtean txilera bidaiatu zenuen 
erasmus programarekin, baina to-
patu zenuena herri baten etsipena 
eta haserrea izan zen, ezta?
Bai, hala da. Testuinguruan ko-
katzeko, uztailean bidaiatu nuen 
Txilera, baina urrian egin zuen 
eztanda matxinadak. Iritsi nin-
tzenerako egoeraren larritasuna 
oso nabaria zen, baina, esan 
bezala, eztanda egun batetik bes-
tera jazo zen. Metroaren prezioa 
igo zuen gobernuak (30 peso) eta 
horrek jendartea leherrarazi 
zuen; horiek horrela, metroko 
sarrera-irteerak blokeatu zituz-
ten. Horrek, herriaren eta gizar-
tearen arteko talkari bidea ireki 
zion. Hori guztia eta gehiago, 
fanzinean dago ikusgarri.

beraz, prezioaren igoera izan zen 
jendartea eztandarazi zuena?
Gizarte eztanda hartan, oso lelo 
argigarria entzun nuen, behin 
baino gehiagotan: "Ez dira ho-
geita hamar peso, hogeita hamar 
urte dira". Herritarrak urteak 
zeramatzaten erabaki eta neurri 
bidegabeak jasaten; hortaz, ga-
rraio publikoaren garestitzea 
egoera are jasanezinagoa bila-
katu zuen. 

Esan beharra dago gizarte 
eztanda hura antolatu gabea eta 
bat batekoa izan zela. Horrega-
tik, gerora, egin beharreko al-
daketa nagusia Pinochetek eza-
rritako konstituzioa aldatzea 
zela erabaki zen. Duela aste 

batzuk egin zen konstituzioaren 
erreferenduma hori guztiaren 
ondorio da.
Fanzinean ikus daitekeenez, lehen 
lerroan egon zinen eta gizartearen 
haserrea zure azalean bizitu zenuen. 
bizipenak gordinak izan ziren?
Manifestazioetan ohikoa zen 
jendea zauritua eta odoletan 
ikustea, baita gas negar-eragile 
artean ibiltzea edota balinekin 
jende zulatua ikustea ere. Tiroen 
ondorioz, herritar batzuek begia 
ere galdu zuten. Eraso horiek 
guztiek, munduan, zer esan han-
dia eman zuten, erraz zabaltzen 
diren irudiak baitira. 
egoera hark jendartea zatitu ala batu 
zuela uste duzu?

Politikoki pentsaera ezberdina 
dutenen artean ere, oinarrizko 
adostasun batera iritsi zirela 
esan genezake. Hots, egoeraren 
larritasuna aintzat hartuta, es-
kakizunak antzerakoak izan 
ziren, eta bakoitzaren ideologia 
oso ezberdina izan arren, age-
rraldi batzuetan bat egin zuten. 
txileko egoeraren larritasunaz ari 
garenean, zer esan nahi duzu?
Laburbilduta, ez dituztela balia-
bideak. AEBk ezarri zuen neoli-
beralismoak, gaur egun ere, 
gogor jotzen du eta, herritar 
xumeen artean, oso nabaria da. 
Esan bezala, ez dute baliabiderik, 
ez eta botere ekonomikorik egu-
nean egunekoari aurre egiteko. 
Herritar ugari txirotasunean bizi 
direla esan genezake. Ez hori 
bakarrik, inflazioa handiaren 
ondorioz, herritarrak itotzen ari 
dira. Prezioek gora besterik ez 
dute egiten. 
nolatan erabaki zenuen bizipen 
guztiak fanzine batean biltzea?
Intentsitate handiko hilabeteak 
izan ziren, beraz, denbora behar 
izan nuen bizitako guztia neu-
reganatzeko. Hori guztia asimi-
latuta, zera esan nion nire bu-
ruari: "Egoera historikoa bizitu 
dut, lehen pertsonan eta herri-
tarren azaletik. Zerbait egin behar 
dut". Hortaz, nire argazkilaritza 
zaletasuna eta, jasotako bizipenak 
uztartuta, fanzine bat egitea era-
baki nuen. Batetik, formatu li-
breko aldizkari bat delako, eta, 
bestetik, askatasun handia ema-
ten dizulako. Horrez gain, ez 
nuen editorial baten esku utzi 
nahi nire proiektu pertsonala. 
Lan handia eskatzen duen proiektua 
garatu duzu. Laguntzarik izan al 
duzu prozesuan?
Proiektuaren ideia nuen arren, 
lagunek bultzatu ninduten egi-
tera. Esaterako, Ainhoa Marquez 
lagunak ezagutarazi zidan fan-

zinearen mundua. Oso eskertu-
ta nago.
zer helarazi nahi izan duzu fanzi-
nearekin?
Irakurleak hausnarketara bul-
tzatu nahi ditut. Hau da, bizi 
garen burbuilatik irten eta errea-
litate gehiago existitzen direla 
erakutsi nahi dut, gordinagoak 
eta ezberdinak. 
zer du berezitik zure proiektuak eta 
zertan bereizten da ohiko hedabi-
deengandik?
Nire ustez, fanzineak arazoaren 
erroa gehiago aztertzen du. Izan 
ere, komunikabideek informa-
zioren bonbardaketa egiten dute, 
beraz, albiste asko oharkabean 
igarotzen dira. Informazioaz in-
toxikatzen gaituzte. Horregatik, 
nire fanzinean interesgarria izan 
daiteke, jazotakoaz hausnartzeko 
eta egoera ikuspuntu pertsona-
lago batetik ulertzeko. 
aurresalmenta prozesuari ekin dio-
zu. zer dela eta?
Nire helburua ez da soilik saltzea, 
baizik eta interesa duen horrekin 
gaiaz hitz egitea, tratu pertsona-
lagoa eskaintzea eta iritziak el-
kartrukatzea. 
Gainera, fanzinea historikoki, 
medio konbentzionaletatik at,  
herritarrekin ideiak partekatze-
ko tresna bat izan da, eta hori 
ekarri nahi nuen gaurkotasune-
ra.

Fanzinea eskuetan du Jone Perez andoaindarrak. aiurri

"fanzineak arazoaren 
erroa aztertzen du"
jone Perez Gizarte LanGiLea eta Fanzinearen sOrtzaiLea
24 urteko gazteak txileko matxinada bizitu zuen lehen lerrotik. Hori guztia fanzine 
formatuko aldizkarian txertatu nahi izan du eta bestelako ikuspuntua eman dio

“Chile desperto” fanzinea 5 
eurotan eskuragarri egonen 
da eta aurresalmenta 
prozesuan dago jada. 
Erreserba egin daiteke 
txilefanzine@gmail.com 
postaren edo @chilefanzine 
instagramaren bitartez. 

aurresalmenta
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GARBIÑE UBEDA MarrazkiLaria

kOMikia



Jon Ander ubeda anDOain
C2ak kaltetutako plataformako 
kideen ahotsa Batzar Nagusie-
tara iritsi zen asteazkenean. 
Bide Azpiegituretako batzordean 
parte hartu zuen, euren ekime-
na aurkezteko. Test modukoa 
izan zen. Izan ere, joan zen irai-
lean, Udaletxean plataformaren 
mozioarekin bat egin zuten EH 
Bilduk, PSE-EEk eta Podemosek. 
EAJ-PNV abstenitu egin zen. 
Batzar Nagusietan, Gipuzkoako 
parlamentuan, babes horiek 
zenbateraino diren berdinak 
ikusteko eguna zen. Giro onean 
joan zen batzarra, eta modu 
pausatuan alderdi bakoitzak 
bere ikuspegia azaldu zuen. 

EAJ-PNVk Gipuzkoako ikus-
pegia defendatu zuen, C2 egitas-
moarekin “interes orokorra”ren 
alde egiten dela adieraziz. Kon-
promisoa agertu zuen zarata 
akustikoak sortzen duen arazoa 
gainditzeko. Funtsean, C2aren 
alde agertu zen interes orokorra 
argudiatuz. 

Perez de Eulatek interes oro-
korra tokikora jaitsi zuen: “An-
doaindarrak ez dira trafikoak 
sortzen duen arazoen erantzu-
leak”.

PSE-EEren interbentzioa izan 
zen nabarmenena. Plataformaren 
ekimenari harrera beroa egin 
zioten Andoaingo PSE-EEk eta 
Andoaingo alkateak. Batzar Na-
gusietan tonoa oso bestelakoa 
izan zen. Jorge Martin batzar-
kideak lehen interbentzioan hotz 
zuzendu zitzaion Perez de Eu-
lateri: “Errespetua zor zaio pla-
taformari eta kontutan hartuko 
dugu plataformako kideek dio-
tena. Aztertuko dugu diotena”. 
Bigarren interbentzioan galdera 
luzatu zien plataformako kideei: 
“Zein alternatiba duzue 2011kako 
egitasmoaren aurrean?”.

Perez de Eulatek Andoaingo 
mozioaren edukia gogorarazi 
zion: “2. puntuak dio birpentsa-
tu egin behar dela Bazkardoko 
lotunea, eta Aldundiari egitasmoa 
geraraztea eskatzen dio".

EH Bilduk adostasuna eskatu 
zien bertan ziren guztiei: “Egu-
neratu egin behar dira alterna-
tiba guztiak, eta erabakia akor-
dio zabalen bidez hartu behar 
da. Udalaren mozioa hor dago, 
eta erakundeen arteko errespe-
tua egotea eskatzen dugu”.

Elkarrekin Podemoseko Gon-
zalezek ere ulerkor jokatu zuen 
Plataformarekin: “Ulertzen dut 
C2a geraraztea eskatzen duzue-
la. Ez ditzala egitasmo berriak 
egungo arazoak biderkatu”.

PP alderdiak ez zuen batzor-
dean parte hartu, baina alderdia 
Aldundiaren egitasmoarekin 
kritiko agertu da.

Asteazkeneko batzordea Bas-
teroko aurkezpenaren ondoren 
iritsi zen. Aurreko larunbatean 
400 lagun elkartu zen auditorioan, 
eta bertan zirenek Plataformaren 
ikuspegia jasotzeko aukera izan 
zuten. Batzar Nagusietan eta 
Basteron, bietan, C2ak sor ditza-
keen galerez mintzatu zen Perez 
de Eulate.

Herri bilera deitu zuten Bastero Kulturgunean, aurreko larunbatean. aiurri

Perez de Eulate asteazken goizean Batzar Nagusietan. BatzarNaGusiak

Ekimen betean da C2ak 
kaltetutako plataforma
aurreko larunbatean 400 lagunetik gora elkartu ziren bastero kulturgunean eskaini 
zuten hitzaldian. eta asteazken goizean Gipuzkoako batzar nagusietan agerraldia 
egin zuten, bide azpiegituren batzordean
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Merkatalguneen 
itxiera etengabea 
ematen ari da 
Andoainen

Olatz Olmedo ageri da 
argazkian, Ikelatz denda 
ezagunaren pertsiana jaisten. 
Kezkagarria da egoera, saltoki 
asko antzeratsu dabiltzalako. 
Udaletxearen atzealdean dago 
Ikelatz, Kale Nagusian. 
Argazkiaren sakontasunari 
erreparatuz, ondoan zegoen 
okindegia aspaldi itxi zen. 
Lokal huts bat da. Eta harago 

@ayla_EH

GOra eta beHera

dago Kutxabanken bulegoa. 
Pertsiana jaitsi dute eurek 
ere, eta haien bezeroek kale  
gorrian atera behar dute 
dirua. Egoera penagarria da, 
joan-etorrian jende asko 
igarotzen den puntuan.

Urteak eman ditu Olatz 
Olmedok Ikelatzen lanean, 
amaren lanbideari jarraipena 
emanez. Berak ere bizimodua 
bertatik aterako zuela 
pentsatzen zuen, duela ez 
asko. Merkataritzaren joerak 
eta digitalizazioak, kasu 
honetan, kaltegarri egin 
zaizkio Olmedori. Eta, 
azkenerako, hainbat 
hamarkadatako ibilbideari 
amaiera eman behar izan dio. 
Urte zaila izaten ari da, 
merkataritzari erreparatuta.



Jon Ander ubeda anDOain
Udaleko Berdintasun sailak 
martxoan zainketen diagnotiskoa 
egitea erabaki zuen, III. Berdin-
tasun Planean jasotakoari men 
eginez. Diagnostiko horretan 
Andoaingo datuak aztertu dira: 
zein zerbitzu eskaintzen diren, 
zaintzaileen egoera, amatasun 
motak... Eta, han, horren emai-
tza gisa, ondorio batzuk atera 
dituzte. Eskuorri batean bildu 
eta udalerri osoan banatu dute. 
Helburua garaira egokitzea dela 
adierazi du Petri Romero zine-
gotziak: “Argi dago zaintza uler-
tzeko modua berritu behar du-
gula, esparru ekonomikoan zein 
politikoan duen kokapena alda-
tu behar dugula, eta zaintza-
lanak berrantolatu behar ditu-
gula, hau da, zaintza-lanak de-
mokratizatu behar ditugu, eta 
guztiok inplikatuko gaituzten 
bideak aztertu behar ditugu”

Emagin elkarteak egin du 
diagnostiko-lana eta beren ara-
bera, etorkizunari begira lau 

alderdi jorratu behar dira: ai-
torpen soziala eta politikoa lor-
tzea, zaintza-lanak modu bidez-
koagoan banatzea, autonomia 
eta agentzia sustatuko dituen 
arreta eskaintzea eta, azkena, 
zaintzaileen bizi- eta lan-baldin-

tzak duintzea. Egindako lana 
jendaurrean aurkeztuko dute 
ostegun honetan, arratsaldeko 
18:30ean hasiko den ekitaldian. 
Basteron, zaintza-lanen diagnos-
tikoa eta etorkizunerako propo-
samena aurkeztuko dituzte.

Udalerri osoan zabaldu dute eskuorria. aiurri

zaintza-lanen azterketa, 
jendaurrean
udaleko berdintasun lansailak diagnostiko-lan bat egin du, eskuorri baten bidez 
zabaldu duena. aurkezpena egingo dute, jendaurrean, ostegun honetan. 18:30ean 
izango da, basteron
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Larunbat 
arratsaldea eta 
gaua girotzeko 
ekimena

Salkin elkarteak dozenaka 
herrikide dantzan eta kantuan 
jarri zituen, kalez kale ibili 
zen DJ ibiltariarekin. 80ko 
hamarkadako musika gogoan 
hartuta, taberna askotan garai 
hartako giroan murgildu 
ziren. Muga eta Danenako 
zerbitzariak, esaterako, 
mozorrotuta aritu ziren 
lanean.

@ayla_EH @ayla_EH

GOra eta beHera

Andoin Alvarez Lete, EH Bilduko alkategaia. aiurri

Alderdikideek Andoni Alvarezen 
hautagaitza berretsi dute
"ilusioz eta erantzukizunez lana egingo dudala adierazi 
nahi diet andoaingo herritarrei", adierazi du hautagaiak

Jon Ander ubeda anDOain
Hilabete batzuk atzera, Goiko-
plazan egin zuen agerraldian, 
Andoni Alvarez Lete EH Bilduko 
alkategaiak zerrendaburu izate-
ko borondatea erakutsi zuen. 
Koalizioaren barne-prozesua eman 
eta gero, ezustekorik ez da izan 
eta bigarren aldiz EH Bilduko 
alkategai izango da. Gogoan izan 
behar da, 2019ko hauteskundee-
tan, 2.838 boto eskuratu zituela, 
garaipen argia lortuz. Oposizio 
buru aritu da geroztik, eta 2023ko 
maiatzaren 28ko hitzordurako 
bera izango da berriro alkatetza-
rako hautagaia.

andoni alvarezen adierazpenak 
“Oinarriak proposatuta eta boz-
katuta, neu izango naiz 2023ko 
Udal hauteskundetan hautagaia. 
Oso pozik eta eskertuta nago EH 
Bilduko oinarriarekin eta ilusioz 
eta erantzukizunez lana egingo 
dudala adierazi nahi diet An-
doaingo herritarrei. Legealdi 
honetan argi geratzen ari da, 
Andoainek, lidergo berri bat 
behar duela. Udalak eta herrita-
rrek norabide berean lan egingo 
duten lidergo partekatu bat, eta 
hori lortzen saiatuko naiz. Erron-
ka itzela dugu esku artean baina 
guztiok batera lortuko dugu”.
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Alba Cabrera Jauregi urnieta
Ate-joka da Euskaraldiaren hi-
rugarren edizioa, “hitzez egite-
ko garaia” dela aldarrikatzeko. 
Hori horrela Euskal Herriko 
makina bat txokotan, ospakizun 
hitzorduak antolatu dituzte hiz-
kuntza ohituretan eragitea xede 
duen ariketan murgiltzen has 
daitezen herritarrak. Bada, hari 
horri eutsi nahi izan diote Ur-
nietan ere: iragan larunbatean, 
azaroaren 5ean, ekitaldia anto-
latu zuen Euskaraldiak, bi ur-
teren ondoren, hizkuntza ko-
munitatearentzat berezia den 
hitzordua hemen dela iragar-
tzeko.

Hori horrela, euskarari estuki 
lotuta dauden Urnietako zenbait 
eragilek hartu zuten parte, eguer-
dian, Zubitxo plazan egindako 
ekitaldian. Lehenik eta behin, 
aurtengo edizioko kantua ko-
reografiatu zuen Egape Dantza 
Taldeak: “Esan hitz bat”. Jada, 
ohitura bihurtu da, aurreko 
edizioetan ere gauza bera egin 
baitute. 

Eztarria berotu eta kantuan 
ipini zituen, gero, bertaratu zi-
ren herritarrak Kantazaun el-
karteak. Hori bai, herriko ber-
tso-eskolak hitzordura espresu-
ki egokitutako letra ipini zion 
“Egun da Santimamiña” abesti 
ezagunari. 

koplak
Hemen da Euskaraldia,
ia hirugarren aldia.
Belarriprest zein ahobiziak
ongi etorriak dia.

Helduz Euskaraldiari,
belarriak beti adi:
ta ahobizi izango dena
euskeraz ari ta ari.

Hitzez ekin eta ekin
aitzakia bikain honekin,
urte osoan berdin jarraitu
ulertzen duten denekin.

Euskaraldian bero-bero
hitz eginez egunero,
Euskara ziur sustatuko da
guk hori eginez gero.

Euskaraz bizi nahi dugu
horixe gure helburu,
urnietar danon hitz bakoitzakin
lortuko dugu seguru.

Euskara guk bihotzean
baita ere mingañean,
beste hainbestez eta gehiago
gabiltz mantendu nahiean. 

Hau da aukera bikaña
hartu nahi bazaio gaña,
belarria prest eduki baño
astindu behar da mingaña.

Mingaña astintze hori
gustatzen zaigu danori.
Bada euskaraz egin dezagun
zuzentzen garen orori.

Belarriprest, ahobizi
erresistentziak hautsi
posible da ta gure herrian
euskaraz nahi dugu bizi.

Jende dezente erakarri zuen 
Euskaraldiaren proposamenak 
eguerdian plazaren bueltara. 
Hori horrela, gune ibilitaria 

ipini zen, Euskaraldiko arropa 
eta materiala erosteko aukera-
rekin. Hori ez ezik, Euskaraldian 
parte hartu nahi dutenek izena 
emateko aukera ere izan zuten. 
Baina, lasai, oraindik ere den-

bora baitago parte hartzeko; 
horretarako, euskara norekin 
eta zenbatetan erabili nahiko 
duten pentsatu beharko dute 
herritarrek: ahobizi edo bela-
rriprest rolean aritzeko. 

Egape Dantza Taldeko kideak, Zubitxo plazan egindako emanaldiaren ondoren . aiurri

Euskara kalera atera 
dute herritarrek
azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitarte izango da euskaraldiaren hirugarren edizioa. 
Hala, aurkezpen-ekitaldia egin zen joan den larunbatean, herriko kultur eragileekin 
batera

Kantuan aritu ziren, Zubitxo plazan. aiurri

Sentsibilizazioa Bertso eskolako kideek "Egun da santimamiña" 
kantari letra aldatu zioten, Euskaraldiari lotutako koplak sortzeko. 
kopla horiek herritarren artean banatu zituzten, elkarrekin abesteko.

Banderolak eta arropa erosteko aukera izan zen. aiurri

Sustapena txapak eskuratzeko aukera izatea ez ezik, 
Euskaraldiari lotutako materiala erosteko aukera ere izan zuten 
bertaratu zirenek.

aurkezpen ekitaldia urnietan
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Ainhoa Manterola anDOain
Andoainen 700 herritar baino 
gehiagok eman dute izena da-
goeneko, eta, egunez egun, izen-
emateak hazten doaz. Euskaral-
dia posible egiteko ezinbestekoa 
da txapa soinean eramatea, hori 
izango baita herritarron iden-
tifikagarri: belarriprest ala aho-
bizi. Rola egoki aukeratzeak 
Euskaraldiko praktika ondo 
egitea dakar eta, beraz, arduraz 
eta konpromisoz aukeratu behar 
da ahobizi ala belarriprest izan.

egoitza kale nagusian
Herritar asko dabiltza Euska-
raldiko txapak non jaso daitez-
keen galdezka. Bada, Andoaingo 
Euskaraldiak ZASAko lokala 
ireki du horretarako: Kale Na-
gusiko 33. zenbakian dago. As-
tegunetan, asteazkenetik ostira-
lera irekiko da; 17:30-20:00 bitar-
te zabalik izango da. Azaroaren 
12ko eta 17ko larunbatetan, aldiz, 
goizaldean egongo gara bertan, 
11:30etatik 13:30era.

arropa eta banderolak salgai
Izena emateko zein txapa jaso-
tzeko aukera izango da. Horrez 
gain, Euskaraldiko produktuak 
daude salgai: jertseak, haur eta 
helduentzat kamisetak, poltsak, 
eta kaleak apaintzeko banderak. 

Herritar batzuk jada hurbildu 
dira haien txapak jasotzera eta 
arropari begiratu bat ematera. 
Euskaraldiaren gaineko edozein 
informazio jaso nahiko bazenu-
te ere, bertan eskainiko dituzte 
argibideak. 

Kale Nagusian zabalik dago Euskaraldiaren egoitza. aiurri

Euskaraldiaren gunea 
Andoaingo kale nagusian
Jendaurreko arreta eskaintzen ari da andoaingo euskaraldia batzordea, horretarako 
propio bulegoa zabalik dauka. izena emateko eta banderola erosteko aukera izango 
da, besteak beste

Andoaingo kideak biltzen ditu bere baitan Elektropottotte taldeak. ElEktrOpOttOttE

Pintxopottotte, pintxo-pote 
berezia euskararen alde
Datorren ostegunean izango da, azaroak 17,  
kale nagusian eta zumea plaza inguruetan

Erredakzioa anDOain
Euskaraldia hasteko bezperan, 
azaroaren 17an, pintxo-pote be-
rezia egingo da Andoainen. Mu-
sikak girotutako iluntzea izan-
go da, Elektropottotte eta Bu-
rrunba taldeek parte hartuko 
baitute. Musikaz, pintxoaz eta 
edariaz gozatzeko aukera izan-
go da udalerriko honako taber-
netan: Bastero, Hiru, Traiñerum, 
Irunberri, Txindoki, Gaztelutxo, 
Danena, Txalaka, Txitibar, 97, 
Amama Klaudia, Muga eta Txu-
ribeltz. Haiei guztiei eskertza 
adierazi behar zaie, ekimenare-
kin bat egin dutelako. Aipatu-

tako taberna batzuetan ohikoa 
da pintxo-potea, baina, beste 
batzuetan, ez. Beraz, datorren  
ostegunean pintxopoteaz goza-
tzeko aukera izango da Danena,  
97, Txuribeltz, Txindoki, Baste-
ro edota Hiru tabernetan ere.

Burrunba taldea tabernaz ta-
berna ariko da hitzordua girotzen, 
Hiru eta Basterotik hasita.

Taberna guztietara iritsiko 
dira musikaa doinuak. Iluntze-
ko 20:15ak aldera, Zumea plaza-
ko tabernen kanpoaldean, Elek-
tropottotte taldea ariko da. 
Sortu berria da taldea eta tartean 
dira Andoaingo musikariak.

Larramendi 
Bazkunak  
30 urte
Joan zen azaroaren 5ean hogeita 
hamar urte bete ziren Manuel 
larramendi kultur Bazkuna sortu 
zenetik. Beterri-aiztondon osatu du 
ibilbidea, euskaran eta euskal 
kulturaren defentsan. Denbora 
horretan guztia ekimen ugari 
abiarazi ditu, besteak beste, aiurri 
hedabideak edota 111 akademia. 
aurreko larunbatean, 
efemeridearekin bat eginez, 
hainbat bazkide elkartu zen 
Goikoplazan. taldeko argazkia 
atera ondoren, haietako batzuk 
larramendiren jaioterria den 
Garagorri baserrira hurbildu ziren. 
irteeratxoa bazkariarekin amaitu 
zen, Mizpiradi sagardotegian.

aiurri
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Jon Ander ubeda anDOain
zuzeneko disko bat grabatzea zer 
da, ausardia ariketa bat?
Zuzeneko disko bat egitea, gaur 
egun, oso gauza erraza da alde-
ratzen badugu 80ko hamarka-
darekin. Hertzainak taldeko 
zuzeneko diskoaz, adibidez, 
hainbat datu jarriko nituzke 
mahai gainean: Trailer bat jarri 
genuen eszenarioaren atzean, 
bi grabagailu analogiko 48 pista 
grabatzeko, kanpoko teknikariak 
grabaketa egiteko... Sekulakoa 
zen. Egun, hori guztia erraztu 
da asko, digitalizazioarekin.

Ausardia ere behar da; gehien-
bat, erronka bat delako. Zuze-
nekoetan aritutakoak gara, 

baina grabatzea beste gauza bat 
da. Eta erregistro hori fisikoki 
azaltzen baldin bada, formatu 
batean, nerbioak eta bestelakoak 
gehitu egiten dira. Baina erron-
ka polita da; azkenean, kontu-
ratu ginen aspaldi ez genuela 
zuzeneko diskorik. Eta pena 
zela, taldea azkenengo urte haue-
tan egonkortuta dagoelako. Zu-
zenekoetan eskaintzen dugun 
eta bilatzen ari garen sonorita-
tea nahiko finkatuta dago eta 
pena zen errepertorio hori guz-
tia hor uztea. Denbora pasatzen 
da eta beste proiektu batzuetan 
sartzen zara, beste sonoritate 
batzuetan. Ideia aspaldikoa zen, 
baina noiz eta nola egin, hor 

zegoen koska. Aprobetxatu di-
tugu bizi izan ditugun azken bi 
urte hauek horretan jartzeko.
Grabazio estudio batean gehienetan 
azaltzen ez den energia eta indar 
hori biltzen du zuzenekoak.
Kontraesan modukoa izan dut 
estudioan sartu izan naizen ba-
koitzean. Estudioan sartzerakoan 
beti izan dut nolabaiteko jarre-
ra aldaketa bat. Ez naiz oso 
eroso sentitu inoiz. Estudioan 
kanpoko begiradan jartzen dut 
arreta, gehiegi. Eta horrek ez 
dit laguntzen. Abeslariok badi-
tugu tara batzuk gure ahotsa 
entzuterakoan eta horrek ere, 
neurri batean edo bestean, ete-
kin ezkorrak ekartzen dizkigu. 

Eta zuzenekoak alderantziz, ez. 
Zuzenekoa da momentuan dis-
frutatzea, eta nik uste dut ho-
rretan ere azkenengo hamarka-
da honetan lortu dudala inper-
fekzioak ere maitatzea. 
Maldanberarekin lortu duzun sin-
biosia gakoetakoa da zuzeneko 
grabaketari ekiteko garaian.
Zuk jakin badakizu talde bat 
bideratzea, talde baten proiektua 
gauzatzea ez dela gauza txikia. 
Indar asko egin behar da, ordu 
asko sartu behar dira. Lan asko 
eta etekin gutxi, eta beti ziur-
gabetasunean murgilduta. Beraz, 
Bilbora etorri nintzenean orain 
dela hamalau-hamabost bat urte, 
abiatzeko sarea inguruan sortu 
behar nuen eta ordutik hona 
ikusi dudana da oso proposamen 
ona izan zela. Niri horrek bidea 
erraztu dit pila bat. Ez bakarrik 
erraztu, baizik eta indarrak gor-
detzen dituzu hobeto. Guztia nik 
neuk kudeatzen dudanez, hain-
bat esparrutan indarra behar 
da eta indar horiek ezin dituzu 
hustu edozein aldapa txikitan, 
edozein esprint txikitan. Begi-
ratu behar duzu haratago. Eta 
zentzu horretan taldeak eman 
didan babesa, ez bakarrik mu-
sikariek, baita teknikariek, es-
pazio fisikoak... babes hori oso 
lagungarria izan da. 
zuzeneko grabazioak zenbateraino 
baldintzatzen du frontman aritzeko 
garaian? seguru nagoelako kon-
tzertu guztietan etengabe buruan 
zenuela emanaldia grabatzen ari 
zirela.
Ez dut horrelakorik sentitu. Lau 
kontzertu izan dira, laurak gra-
batuta. Gakoa lehen aipatu du-
dan inperfekzioarena gainditzea 
izan da. Ez naiz gustura sentitzen 
gauzak musikalki herrenka da-
biltzanean, baina gero, onartzen 
jakiten duzu, eta hori inportan-
tea da horrelako proiektu bat 
gauzatzerakoan. 

Gitarra batera lotuta naiz. Eta 
ez da mozorro bat, bere inpor-
tantzia du musikalki eta sono-
ritate aldetik. Beraz, oso lotuta 
naiz. Bestalde, aspalditik nabil 
zuzenekoetan publikoarekin 
harreman emozional ezberdin 
bat lortu nahian. Taula gainera 
itsu-itsuan azaltzen zarenean 

publikoa ez da existitzen, zu 
bakarrik zaude. Zure egoa baino 
ez dago. Hori baztertzen denean, 
hainbat aukera azaltzen dira 
mahai gainean; nire kasuan, 
inportantea izan da sonoritate 
baten atzean ibili eta sonoritate 
hori ahalik eta modu errazenean 
defendatzea. Horretarako, in-
portantea da publikoarekiko 
hartu-eman berezia sortzea. 
Kanta bat jotzea liturgia erraza 
da, baina liturgia horrek ez badu 
horrelako hartu-eman sakon 
bat, hutsune bat sentitzen dut. 
Inportantea izan da biratxo ho-
netan, hartu-eman horietan, 
emozioa bilatzea. Eta emozioa 
bilatzerakoan zu zeu emoziona-
tzea. Erronka hori da.
ez dugu orain arte aipatu eta baten 
batek galdetuko du honezkero: zer 
entzungo dugu diskoan? zure ibil-
bidearen errepasoa izango da? 
kantu berriak tartekatuko dituzue?
Hertzainak desagertu aurretik 
hasi nintzen kanta batzuk idaz-
ten, eta, gutxi gorabehera, 22-23 
kanta izan dira grabatu ditugu-
nak. Grabazioak eman digu 
aukera taldearen eboluzioa zein 
den ikusteko. Hasierako kantuen 
eta gaur egungoen artean lotu-
ra ezberdinak daude. Sumatzen 
da aldaketa bat, eraldatze pro-
zesu bat. Oso polita izan da 
ibilbide hori ikustea: non nen-
goen eta non naizen, zer nintzen 
eta gaur zer naizen. Musikari 
bezala prozesu polita izan da. 
"estutu" eta "beste denbora batean" 
diskoak entzunez, zugan crooner 
joera hori areagotuz doala iruditzen 
zait. Crooner hitza ingelesezko to 
croon aditzetik dator, eta kanta-
tzeko modu leun eta xuxurlaria 
adierazten du. ez dakit deskribapen 
horrekin identifikatzen zaren, bai-
na nik hori bereziki nabaritzen dut 
zure kantaeran.
Bai. Esango nizuke biluzte pro-
zesu bat dela. Jorratu ditut mu-
sikari bezala horrelako esparru 
oso heterogeneoak: rocka, pun-
ka, tradizioari edo musika lati-
noari lotutakoa... Rocka ulertzen 
baldin badugu modu estanda-
rrean, ni oso aspalditik oso 
urruti nago. Hor dauden para-
metroak ez datoz bat nire para-
metroekin. Bidea izan da musi-
kari sentitzea, eta ofizio horre-
tan gustura sentitzea. 
ibilbide oparoa egin duzuen artis-
tok baduzue aurkari bat, eta hori 
nostalgikoena da. Musikaren eta 
garaiaren pantaila igaro ez dute-
nena.
(Isilik geratu da)

Azaroaren 18an zuzenean ariko da Basteron, 19:00tan hasiko den emanaldian. ttap

GArI ETA 
MAldAnbErA  
TAldEA bASTEron 
ArIko dA zuzEnEAn, 
hIlArEn 18An

“bidea izan da 
musikari 
sentitzea”
Gari kantaria
Disko berria eskuan zuela, Hertzainak taldearen agerpena iragarri zen. baina Garik 
bere ibilbideari eutsi nahi dio, eta andoainen abiatuko da bere disko berriaren bira
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Disko berriarekin aurkezpen bira abiatuko du Euskal Herrian barrena, Andoaindik abiatuta. ttap

Iñaki Eizmendi 2019an, Rikardo Arregi Kazetaritza Sarietan. aiurri

Ekimen sorta zabala Andoainen, 
datozen egunetan
Datozen egunetan askotariko hitzorduak antolatuko 
dira, euskaraldiaren harira

Erredakzioa anDOain

azaroak 17, osteguna.19:00. 
Pintxopote musikatua 
Kalez kale eta tabernaz taberna, 
solasean aritzeko aukera izango 
da. Iluntzea girotzeko bi musika 
taldeko ariko dira, zuzenean.

azaroak 18, ostirala. 19:00. 
Gari & Maldanbera 
Hertzainak taldeko kantari ohiak 
zuzeneko disko berria aurkez-
tuko du Bastero Kulturgunean. 
Kultura lansailak eta Euskaral-
diak elkarrekin antolatutako 
emanaldia izan da.

azaroak 19, larunbata. 14:00. 
kantu bazkaria
Batzokiak antolatuta, bazkaria 
eta kantaldia Euskaraldiarekin 
bat eginez. Iñaki Eizmendi kan-
tariak abestuko du, Mikel Ur-
dangarin Castrok lagunduta. 
Menua, 35 eurotan, honakoa da: 

Txaka eta otarrainskaz betetako 
endibiak, ontto nahaskia, bakai-
laoa tomate eta piperrekin, ijito-
beso bizkotxoa, sagardoa, ardoa  
edo ura, kafea. Datorren azaroa-
ren 14ra bitarte izena emateko 
aukera dago. Hauexek moduak: 
Telefonoz (943 592 601); whatsap-
pez (635 746 490) eta e-postaz 
(andoaineajpnv@gipuzko.eus).

abenduak 2, ostirala. 20:30. 
bertso afaria
Sebastian Lizaso eta Iker Zubel-
dia bertsolariak kantuan ariko 
dira Santa Krutz elkartean. Ber-
tso afariaren prezioa 35 eurokoa 
da. Izena emateko bi moduak: 
Emailez (santakrutz@gmail.com), 
edo astelehenetan 19:00tatik au-
rrera elkartera hurbilduta.

abenduak 4, larunbata. 19:00. 
antzerkia
"Ez dok ero desentxufatuta" an-
tzezlana, Bastero Kulturgunean.

ataka estuan utzi zaitut?
Ez, ez. Ni ez naiz nostalgiaren 
oso laguna. Bat nator esan du-
zunarekin. Behin adin bat pa-
sata, nostalgikoz inguratuta 
gaude. Sortzaile bezala ez dut 
oso ondo ulertzen. Orain dela 
gutxi, The Rolling Stones izan 
dira munduan barrena... Ez naiz 
eurekin sartuko, eurek egingo 
dute euren erreflexioa, baina ni 
ez nator bat horrekin. Nostalgiak 
ez nau elikatzen. Beraz, ez naiz 
batere gustura sentitzen horre-
kin. Beste gauza bat da erretro-
bisorean ikustea zer-nolako 
ibilbidea egin dudan eta horri 
buruz erreflexio batzuk egin; 
gehienbat, bihurgune berrian 
zer egingo dudan erabakitzeko. 
Interesatzen zaidana haztea da. 
egiten ari zarena, eta datorrena.
Hori da, bestela ez du zentzurik. 
Elkarrizketan aipatu dituzun bi 
lan horietan, sonoritate bat eta 
bide bat egonkortu behar nuen.

Geroz eta azkarrago bizi gara. sor-
menerako tartea noiz hartzen duzu 
zuk? noiz aurkitzen duzu denbora 
gitarra hartu eta kantuei ekiteko?
Akaso, ni xelebrea naiz. Orain 
dela hogei urte, aukera izan 
nuen, lana gogotik eginda, dro-
gak uztekoa. Prozesu horretan 
bat-batean konturatu nintzen 
zein inportantea den egunero-
koari eustea eta egunerokoa 
bizitzea. Ahalik eta modurik 
indartsuenean. Esperientzia latz 
horrek erakutsi zidan zenbate-
rainoko garrantzia duen horrek.
Geroztik, nire helburu bakarra 
izan da egun bakoitzari heltzea, 
eta egun bakoitza aprobetxatzea. 
Ez iezadazu galdetu nola egiten 
dudan, zeren ez dakit. Egin egi-
ten dut. Ez dut pentsatzen as-
korik. Beti izaten dut, gainera, 
buruan inpresio bat: beti hasten 
ari naizela, eta horrek ez nau 
nekatzen. Ikasi dut indarrak 
gordetzen. Inportantea da inda-

rrak gordetzea, eta, zentzu ho-
rretan, eguneko ordu onenak 
goizeko orduak dira, eta ordu 
gorrienak azkenekoak. Beraz, 
saiatzen naiz aprobetxatzen 
lehenengo orduak sormenarekin 
duten gaiei heltzeko. Eta gero, 
negozioak ematen didana da 
oreka bat. 
Lana zure heldulekuetako bat da, 
beraz. 
Hori da. Ematen badidazu gaur 
aukera bihar jubilazioa jasotze-
ko, ziurrenik, ezezkoa erantzun-
go nizuke. Ez naiz prest, eta ez 
naiz inoiz prest izango. Zergatik? 
Ez dakidalako hori egiten. Ho-
rrelako eremu zabal batean 
jartzen baldin banauzu, galdu 
egiten naiz. Esperientzia hori 
badut jasoa, eta ez dut lokatzetan 
sartu nahi. Behar dut bide estu 
bat. Hor hobeto mugitzen naiz. 
Egunerokoari etekina ateratzea 
lortu dut, eta harro naiz horre-
kin. 
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xabier lasa anDOain
Horrenbestez, lau talde osatu 
ditu lehiarako Ganbara taldeak 
aurtengo denboraldiari begira: 
kadete mutilen (14-15 urte) Ater-
pe taldea; junior mutilen (15-16 
urte) Ganbara taldea; jubenil 
mutilen (16-18 urte) Ganbara 
taldea; eta, infantil nesken (12-13 
urte) Ganbara-Plastigaur taldea.

Azken hilabeteetan, aparteko 
eginahala egin dute nesken tal-
dea osatu zedin, eta lanketa 
horretan buru-belarri aritu dira, 
besteak beste, jokalarien gura-
soak diren Txaro Carrero eta 
Marialu Oiartzabal.
Pozgarria da, benetan, albistea, 
andoainen neska gazteek saski-
baloian jokatzeko aukera edukitzea 
hemendik aurrera.
Marialu oiartzabal: Bai, jakina, eta 
guztien artean egindako saiake-
raren emaitza pozgarria izan 
da. Gurasoek bultzada zuzena 
eman diogu ekimenari, baina 
ezinbestekoa izan da Ganbara 
Saskibaloi Kirol taldearekin 

egindako elkarlana, edo eta hiru 
ikastetxeetako kirol arduradunen 
edo marka babeslearen laguntza. 
Txalogarria da taldea sortzeko 
ez ezik, etorkizunean aurrera 
egiteko guztien erakutsi duten 
inplikazioa.
andoainen saskibaloian nesken 
talde bat izatearen premiari erantzun 
dio zuen ekimenak.
M. o.: Argi dagoena da geure 
alaben eskariak mugitu gaitue-
la; gainerakoan nekez sartuko 
ginen abentura honetan. Iaz 
eskola-kirola, beste kirolen ar-
tean, saskibaloian aritzeko au-
kera eman zieten Aita Larra-
mendi ikastolan. Batzuek agudo 
ikusi zuten beren gogoko kirola 
zela saskibaloia. Kontua da “sas-
kibaloian jokatzen segi nahi 
nuke” esanez etorri zitzaizkigu-
la alabak etxera. Geure aldetik, 
inguruan ze aukerak zeuden 
aztertzera jarri, eta ohartu ginen 
gertuena Lasarte-Oriako taldea 
zeukatela. Hortik jotzea pentsa-
tua geneukan hasieran, baina, 

denboraren poderioz, geure bu-
ruari bota genion galdera, de-
safio baten antzera: “Zergatik 
ez Andoainen taldea sortu, edo 
behintzat saiatu horretan?”. Izan 
ere, kirolarekin gozatzen jarrai-
tu nahi duten Andoaingo neska 
gazteei futbola edo eskubaloia 
jartzen zaizkie aukeran, batik 
bat, eta gauzak zaldu egiten zaie 
eskema horretatik atera nahi 
dutenentzat.  

Txaro Carrero: Ganbarako talde-
ko arduradunengana jo, eta 
geure nahia azaldu genien. Eu-
rek behin baino gehiagotan 
saiatu izan direla, baina, zori-
txarrez, ezinezkoa egin zaiela 
aitortu ziguten. Nolanahi ere, 
enpeinuan segitzera animatu 

gintuzten, bidean, beren balia-
bide guztiak eskura jartzeko 
konpromisua azaltzearekin ba-
tera.
kontatuko al dizkiguzue kirol taldea 
osatzeko prozesuan emandako 
urratsak?
M. o.: Maiatza aldera, herrian, 
kartelak zabaldu zituen Ganba-
rak, saskibaloia probatzeko 
gonbidapena zabalduz. Aldi be-
rean, ahoz ahoko kanpainari 
ekin genion gurasoek eta baita 
alabek ere.  

T. C.: Nahiz eta hasieran ikas-
tolako gurasoen ekimena izan, 
herriko hiru ikastetxeetako jo-
kalariak biltzea zen gure nahia, 
eta, alde horretatik, pozik gau-
de erabat emaitzarekin. La Salle-
Berrozpe, Ondarreta eta Aita 
Larramendiko neskak talde be-
rean ikusteak, egundoko satis-
fazioa ematen digu.   

M. o.: Hamabost neska bildu 
dira taldera, eta espero ez zen 
arrakasta! Kopuru hori ikusita, 

bi talde sortzea ere planteatu 
zen uneren batean, baina ezez-
tatu egin zen. Izan ere, bide 
berria urratu da, eta horri eu-
tsi behar zaio oraingoz. Ema-
kumeen saskibaloirako aukera 
ireki zaie Andoaingo neskatxei, 
eta errotu beharreko errealita-
tea behar du izan. Etorriko 
zaigu txanda aukera zabaltzeko 
adin eta kategoria desberdine-
tara; egitasmo horri bultzada 
emateko konpromisua hartuta 
daukagu.  
Marka babeslea aipatu duzue.
T. C.: Bai, plastikozko ontzien eta 
enbalajeen fabrikazioan aritzen 
den Plastigaur enpresak babes-
tea lortu dugu. Andoainen erro-
tutako enpresa sendoa nahi 
genuen edukitzea atzean lagun-
tzaile komertzial gisa, eta Plas-
tigaurreko finantza-zuzendariri 
planteatu genion egitasmoa. 
Berehala egin zuen bat propo-
samenarekin, eta eskertzekoa 
da hori. 

Jubenil mutilen (16-18 urte) Ganbara taldea. Zutik: Mikel Antonio, Danel Segurado, Jokin Lizaso, Borja 
Sánchez, Eric San Millan, Mikel Berasategi eta Josu Berasategi. Eserita: Adei Fernandez, Haritz Gomez, 
Aitor Aparicio, Aner Alkain eta Igor de Godos. aiurri

Junior mutilen (15-16 urte) Ganbara taldea, Zutik: Unax Barbero, Urtzi Kortabitarte, Josu Gonzalez  
eta Xanet Manterola. Eserita, Gaizka Leal, Unai Parron, Iker Truchuelo, Asier Legorburu eta  
Beñat Portu. aiurri

Ezusteko atsegina, 
Ganbara taldearena

"hIru ESkolETAko 
nESkAk TAldE 
bErEAn IkuSTEAk, 
EGundoko pozA 
EMATEn dIGu"

 SASKIBALOIA  andoaingo kirol-taldeek eta kirolari gehienek ekin diote denboraldi 
berriari, eta guztien artetik berrikuntzaren bat nabarmentzekotan, Ganbara saskibaloi 
kirol taldean emakumeen lehen taldea sortu izana da

Txaro Carrero eta Marialu Oiartzabal. aiurri
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Kadete mutilen (14-15 urte) Aterpe taldea. Zutik: Alvaro Vegas, Unax Etxabe, Victor Diaz (entrenatzailea), 
Ander Barquero eta Oihan Horrillo. Eserita: Iker Moreno, Xabat Vitoria, Aaron Diaz, Iraitz Guisado eta Iñigo 
Alcaide. aiurri

Infantil nesken (12-13 urte) Ganbara-Plastigaur taldea. Zutik: Aitor Aparicio (entrenatzailea), Uxue Gonzalez, 
Izaro Olazabal, Noa Mota, Helene Mora, Olaia Ramos, Irune Redondo, Melisa Djon eta Amaia Ormazabal. 
Eserita: Alaitz Etxeberria, Iraia Etxeberria, Eider Venero, Ane Villarreal, Minerva Cajaraville, Sara Rodriguez, 
Naroa Serna eta Leire Patino.. aiurri

"SASkIbAloIA 
kIrol bIzIA ETA 
dIbErTIGArrIA dA, 
ETA ErAbAT 
kolEkTIboA"

jokalariak, egundoko ilusioarekin
Helene Mora, Olaia Ramos, Alaitz 
Etxeberria eta Izaro Olazabal 
Ganbara-Plastigaur taldeko lau 
jokalari dira. Laukoteak hasta-
penetik erakutsi zuen gogoa 
saskibaloian jokatzen segitzeko, 
eskola-kirolak eskaintzen zien 
probaketaren ostean. Harrezke-
ro, beste zenbait lagunekin ba-
tera, saskia daukan edozein 
jokalekutan, eta, ahal izan duten 
denbora libre guztietan, gero 
eta gogokoagoa dute kirolean 
lagunen artean gozatzea eta el-
karrekin ikastea.

Berehala zerrendatu dituzte 
saskibaloia begiz jo izateko arra-
zoiak: “Kirol bizia eta diberti-
garria da, eta, erabat kolektiboa 
denez, errazten du nork bere 
ardurak hartu ditzan, eta gai-
nera, saskiratzeak guztien artean 
banatu daitezen”.

Egundoko ilusioarekin joan 
ohi direla entrenamenduetara 

aitortu dute lauek. “Beste ikas-
tetxetako lagun berriak egin 
ditugu; ederki moldatzen gara, 
eta, egunez egun, saskibaloian 

sakontzen eta hobetzen ari ga-
rela antzematen dugu”.  

Lehiaketa ofizialean ere eman 
dituzte lehen urratsak. Hiru 

partidu jokatu dituzte, eta, adie-
razi dutenez, mentalizatuta dau-
de gehiegi ez erreparatzeko 
kirol emaitzei. “Badakigu bi edo 

hiru urtez jokatu izanaren aban-
taila daramatela ligako talde 
gehien-gehienek, eta ez hori 
bakarrik, gu baino urtebete 
zaharragoak direla zenbait aur-
kari. Horrexegatik, barneratuta 
daukagu ikastea eta eskarmen-
tua poliki-poliki hartzea izango 
dela aurtengo denboraldirako 
gure eginbeharra”.

Bestalde, partidu ofizialak 
ikustera etorri zaien jendetza-
rekin eta harmailetan erakusten 
ari diren jarrerarekin harrituta 
daude. “Etengabe animatzen 
gaituzte, gurasoek, batez ere, 
eta benetan eskertzen diegu ba-
bes hori”. 

Helene Mora, Olaia Ramos, Alaitz Etxeberria eta Izaro Olazabal. aiurri
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ostIRALA 11
AndoAIn Erakusketa
udane Juaristi margolariaren 
erakusketa.
18:30, Bastero Kulturgunea.

AndoAIn Sari banaketa
Martin ugalde ipuin lehiaketa, 
10-17 urtekoei zuzendutakoa.
Azken eguna: Azaroak 26.

urnIETA hitzaldia
"yoga eta kirola".
19:00, Kiroldegia.

urnIETA Tailerra
autodefentsa feminista.
17:30-20:30, Lekaio.

LARUnBAtA 12
urnIETA Tailerra
autodefentsa feminista.
10:30-14:30, Lekaio.

IGAnDEA 13
urnIETA Antzerkia
"Ez naiz inoiz Dublinen egon". iñigo 
aranburu, iñigo azpitarte, Mireia 
Gabilondo, aitziber Garmendia.
19:00, Sarobe.

ostIRALA 18
AndoAIn kontzertua
Gari & Maldanbera, disko berriaren 
aurkezpena.
19:00, Bastero Kulturgunea.

ASTEArTE EGuErdIA bAIno lEhEn IGorrI hITzorduAk. tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hitzorduak

Aitor Igiñitz andoaindarra. 

AndoAIn Mendi Astea

Euskalduna Mendigoizale elkartearen 57. Mendi astea

Xabier arzelus: “Humboldt: Euskal mendietatik ilargira”.  
Euskaldunaren egoitza.
Azaroak 14, astelehena. 19:00.

santi sierra eta Oscar ruiz de luzuriaga: “alpes Berneses”. 
Euskaldunaren egoitza.
Azaroak 15, asteartea. 19:00.

aitor igiñitz: “Mundua arnastu nahian”. Bastero.
Azaroak 16, asteazkena. 19:00.

koke lasa: “aketegiko Mari, alpinismoa eta mitologia”.  
 Euskaldunaren egoitza.
Azaroak 17, osteguna. 19:00.

Euskaldunako bazkideen urteko batzarra. Euskaldunaren egoitza.
Azaroak 19, larunbata. 17:00.

Mendi irteera eta babarrun jatea Goizuetan.
Azaroak 20, igandea.

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:

zineMa
AndoAIn

BastErO

El cuarto 
pasajero
larunbata, 12. 
19:30, 22:00.  
ig, 13. 19:30. 
astelehena, 14. 
19:30, 22:00. 

hopper, el 
polloliebre
lar., 12. 17:00.  
ig., 13. 17:00.

Vasil
lar., 19. 19:30, 
22:00.  
ig, 20. 19:30. 
astl, 21. 19:30, 
22:00. 

siNOpsia

El cuarto pasajero
zuzendaria: alex de la iglesia. aktoreak: alberto san Juan, Blanca 
suárez, Ernesto alterio, ruben Cortada, Carlos areces. Herrialdea: 
Espainia (2022). Hizkuntza: Gaztelania. Generoa: komedia, road 
movie-a. iraupena: 99 min. 

alex de la iglesiaren berriena
Julianek (alberto san Juan), 
arazo ekonomikoak dituen 50 
urteko dibortziatuak, aplikazio 
batera jotzen du autoa 
ezezagunekin partekatzeko. Eta, 
bereziki, hainbeste ez den 
norbaitekin: lorenarekin (Blanca 
suárez). Madrilera sarritan 
joaten den neska gazte bat. 
Hilabeteak daramatza kotxean 
eserleku finko bat duela, eta 

azken aldian bihotzean ere bai. 
Julianek bidaia aprobetxatu 
nahi du berarekin zintzo 
jokatzeko, baina gainerako 
bidaiariak (Ernesto alterio eta 
ruben Cortada) 
aukeratzerakoan egindako 
akats batek bidaiari kezkagarri 
bat barne hartzen du, gertaeren 
norabidean erabateko aldaketa 
eragingo duena.



hURREnGo hItzoRDUAk

Azaroak 14, astelehena.
16:30-20:30.  
anDOain, anbulatorioa. Hitzordua 
egun berean hartzeko, 943 007 
884 telefono zenbakira deitu.

Azaroak 21, astelehena.
16:30-20:30.  
urnietan, Gaztelekuan. Hitzordua 
egun berean hartzeko, 943 007 
885 telefono zenbakira deitu.

ODOL-eMaiLeak

Aiurri.eus webgunera honako 
mezua iritsi da. Laguntza eske 
dabiltza, Urnietako bikote baten 
bila: "Irailaren 6an nire aitak 
bizikleta istripua izan zuen 
Leitzako Leitzalarre mendian. 
Bere garrasiei erantzunez ond-
do bila zebillen Urnietako –dau-
kagun datu bakarra da– bikote 
bat gerturatu zitzaion, eta be-
rarekin egon ziren erreskate 
taldea agertu zen arte. Guretzat 
oso garrantzitsua da bikote 
honekin ematea eta gure eske-
rrona adieraztea. Harremane-
tarako telefonoa: 659 327 197".

"Urnietako  
bikote batekin 
harremanetan jarri 
nahi dugu"
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zorion-agurrak 
aiurrin

www.aiurri.eus zorion agurrak 

atalean  

Whatsapp bidez: 619 16 35 37 
diseinua@aiurri.eus 

arantzibia 4-5, behea andoain 

telefonoa: 943 300 732

osAsUn ALoRREkoAk 
andoain: 943 006 670. 
urnieta: 943 006 680. 
Osasun aholkuak: 900 203 050.

teLeFOnO-zenbakiak

Aurreko ostiralean kalez kale ibili ziren, Urnietan. aiurri

hiru greba egun,  
“hitzarmen duin baten alde”
azaroaren 16an, 24an nahiz 29an. Hiru greba egun 
egingo dituzte urnietako kiroldegiko langileek

Erredakzioa urnieta
Lan-baldintza duinak eskatu di-
tuzte Urnietako kiroldegiko lan-
gileek: hamarkada bete darama-
te mantenu-lanetan, monitore 
gisa eta arretan dabiltzan langi-
leak soldata berarekin, izoztuta. 
Kiroldegi-zerbitzua Bizkortzen 
enpresak kudeatzen du, azpikon-
tratazioz. Aurreko asteko osti-
ralean, hilaren 4an, egin zuten 
hitzordua, iluntzean, beren egoe-
raren berri emateko eta, bide 
batez, lan-baldintzak salatzeko. 
Egindako mobilizazioaz gain, 
hiru greba egun ipini dituzte: 
azaroaren 16an, 24an nahiz 29an. 

ELA sindikatuak adierazi due-
nez, orotara, hamalau langilek 
daramate kiroldegiko gestioa 
eta horietatik bik, soilik, dute 
lanaldi osoko kontratua; gaine-
rakoak lanaldi partzialeko kon-
tratua dute, eta "astean, hamai-
ka orduko lanaldia duenik ere 
badago". 2012. urtetik, ez solda-

ta igoerarik, ez lan-baldintza 
hoberik, izoztuta; eta, langileek 
aditzera eman dutenez, daukaten 
hitzarmena "ez da sektorerako 
espresuki egina dagoena. En-
presak hainbat kontzeptu ere 
ez dizkigu aplikatzen, adibidez, 
antzinatasunarena". Hori ere 
auzitan ipini nahi dute. 

bizi-baldintzak hobetuko dituen 
hitzarmen baten alde
Enpresarekin berarekin nahiz 
Urnietako Udalarekin jarri dira 
harremanetan,  eta biekin bildu 
dira beren egoeraren berri ema-
teko: "Bai batak eta bai besteak 
bertze alde batera begiratu dute". 

Nazkatuta daudela aldarrika-
tu dute langileek, "gure lan eta 
bizi-baldintzak hobetuko dituen 
hitzarmen bat beharrezkoa ikus-
ten dugu". Hala, aurrera begira, 
aipatu bezala, hiru greba egun 
ezarri dituzte: "Kiroldegiko lan-
gileak lan-hitzarmenaren alde!". 

Elkarretaratzea egin zuten enpresaren kanpoaldean. aiurri

Ezbehar larrien aurkako 
elkarretaratzea Inquitex aurrean
ivan sevillano Vallejo lanean hil zen langilearen aldeko 
elkarretaratzean, lankideak eta senideak izan ziren

Mikel Arberas anDOain
Iragan urriaren 29an, Ivan Sevi-
llano Vallejo langilea hil zen 
Andoaingo Antex Fibres enpre-
san. Enpresa Inquitex ezaguna-
ren instalakuntzan dago. Ezbehar 
larri hori ez da egunotako baka-
rra izan. Egun batzuk lehenago, 
beste langile bat larriki zauritu 
zen enpresa berean. Horiek ho-
rrela, ELA sindikatuak elkarre-
taratzea egin zuen iragan osti-
ralean, zeinak, gogor salatu zituen 
enpresaren jarrera pasiboa eta 
langileen lan-baldintzak: “Onar-
tezina diren gertari horiek sala-
tzeko eta patronalari langileen 
segurtasunaren aurrean etekin 
ekonomikoa lehenesteari utzi 
behar diola salatzeko egin dugu 
elkarretaratzea”.

Lan-heriotzak badu aurpegia
Lantegiaren aurrean egindako 
elkarretaratzean, hildako azken 
langilearen gaineko egoera hu-

manizatu nahi izan zuten bi 
izebek; gogoratu nahi izan dute 
izen-abizeneko pertsona zela eta 
bizitza duin eta zoriontsua egin 
ahal izateko joaten zela lanto-
kira, eta, hain zuzen, bertan 
topatu duela heriotza.

Izan ere, maiz, gehienetan, 
lantokian hildako langileak ez 
baitira anonimatuaren mugeta-
tik irteten. Behin eta berriro 
zorigaitzez gertatzen den erri-
tuala bihurtu da lan munduan: 
“Langile bat hil da lan-istripuz” 
izaten da prentsako titular ez 
oso nabarmendua. Osalanek 
ikerketa irekitzen du, sindikatu 
eta lankideen elkarretaratzea 
egiten dute langileen odol-hus-
tutzea salatzeko, eta, urteko lan 
munduko estatistika tragikoari 
zenbaki bat gehitzen zaio. Fa-
miliari eta adiskideei geratzen 
zaie hildakoaren oroitzapena, 
eta haren faltak eragindako sen-
daezina den mina.



AZAROAK 17, OSTEGUNA

19:00tan hasita

ANDOAIN

BURRUNBA
ELEKTROTXARANGA 
TABERNETAN

• Bastero
• Hiru
• Traiñerum
• Irunberri
• Txindoki
• Gaztelutxo
• Muga
• Amama Klaudia
• 97
• Txuri-beltz
• Txitibar
• Danena
• Txalaka

Pin txopot to t te
ELEKTROPOTTOTTE 

ELEKTROTXARANGA
ZUMEA PLAZA, 20:30


