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Andoni Urbistondo urnieta
64 urte ditu Urruzolak, eta kito 
esan du. Hiru hamarkada dara-
matza egurrean Setien sagardo-
tegian. Setien, edo Moko, ba-
tzuentzat. Urnietako ikur bila-
katua zen sagardotegia azken 
urtetan, autorik gabe eta azken 
orduan joateko ematen zuen 
erraztasunagatik, baina akabo. 
Agurra bideo baten bitartez egi-
teko proposatu dio Aiurri-k, eta 
harritu egin da, Hollywood-en 
ote gauden galdetuta. Ixtearen 
arrazoiak, elkarrizketa honetan. 

setien sagardotegiak ateak itxiko 
ditu, eugenio. ez duzue bezerorik 
hartuko aurten. ze bizipen, sentsa-
zio dituzu, txotx garaia hasi bezpe-
ran?
Pena sentitzen dut, baina segi-
darik ez daukat atzetik. Bukatu 
da gure historia. Ilobek lana 
daukate, asteburuak libre nahi 
dituzte, gazte guztiek bezala, eta 
negozio honek ezin du aurrera 
egin asteburuetan lan egiten ez 
bada. Jabetzen ari naiz pixkana-
ka. Galdu samar ibili naizela 
aitortzen dut, txoke handi sama-

rra izan baita txotx garaia hasi 
aurreko aste hauetan aurreko 
30 urteetan egin dudana ez nue-
la egin behar konturatzeko. Den-
bora pixka bat beharko dut, bizi 
molde berrira egokitzeko, baina 
moldatu beharko dugu.
nola mamitu da ixteko erabakia?
Urtebete atzera edo hasi nintzen 
bueltak ematen. 64 urte ditut, 
urtebete erretiroa legalki har-
tzeko, baina Gizarte Segurantzan 
egon nintzen, halako simulazio 
bat egin, eta bizitzeko adina neu-
kala ziurtatu ostean, erabakia 

hartu nuen. Segidarik gabe, eta 
lanean madarikatzen egon baino, 
hobe ez egotea.
Lurdes arreba, eta xabi eta imanol 
ilobekin aritu zara urtetan. zer dio-
te beraiek?
Ondo pentsatutako erabakia izan 
da. Ilobek ez dute jarraitu nahi 
sagardotegian, euren bizitza dute, 
eta arreba ere ez dago bete-betean 
fisikoki. Xabi suhiltzaile lanean 
ari da, Imanol ere enpresa batean 
bulego teknikoan, eta erremon-
tean… Nahikoa egin dute, euren 
lan orduak egin eta sagardote-
gira etortzen, laguntzera. Disfru-
tatzeko esaten didate, erretiroa 
irabazi dudala. Arrebarekin oso 
tratu ona izan dut, tarteka mu-
turtu bagara ere. Urteak dira 
nik erretiroa hartzean berak ere 
hartu egingo zuela esan zidala, 
eta hala izan da. Berarekin egon 
nintzen egun batzuk atzera, eta 
aitortu zidan, errege bezperako 
garbiketa, azken xehetasunak, 
telefono deiak faltan botatzen 
zituela. Bota nion, hasteko gogoa 
gauza bat zela, eta hastea bestea, 
segituan damutuko zela. 
30 urte daramatzazu sagardotegian, 
eta ateak itxi behar… erraz esaten 
da.
Hori da geratzen zaidan arantza. 
Alegia, hirugarren belaunaldikoa 
naiz, eta nirekin bukatuko da 
familia negozioa. Famatua da 
lehen bi belaunaldiek lana egin, 
eta hirugarrenak ondarea jan 
egiten duela dioen esamoldea, 
eta nirea halakoxea izango da. 
Hori bai, ondarerik jan gabe. 
Segidarik bilatzen ez dudalako 
utziko dut negozioa, baina kezka 
hori bueltaka dabil etengabe. 
64 urte dituzula ere esan duzu, eta 
sagardotegiko lana, nekosoa.
Bai, oso. Fisikoki ondo sentitzen 
naiz, baina osasunari ere erre-
paratu behar zaio. Gero eta gehia-
go, gainera. ITV-a ere pasatzen 
hasi behar dugu, gero eta mai-
zago. Aurrera goaz, pixkanaka. 
Luzapenera iritsi gabe gaude, 
oraindik, baina ahal den hobekien 
bizitzen saiatu behar dugu, orain 
arte egin ez ditugunak egiten. 
Sagardotegia, gogorra baino 
gehiago, lotua da. Hau ez da bu-
lego bat, edo tailerra. Aste bu-
kaeratan ordu asko sartu beha-
rreko negozioa da, eta belaunal-
di aldaketek ohitura, lehentasun 
aldaketa ekarri dute.
zu sagardotegian hasi zineneko 
garaiko gazteak, eta oraingoaz, ez-
berdinak direla, alegia.
Jakina. Ni sagardotegian lanean 
hasi nintzenerako banekien zer 

zegoen, ze lan, zenbat ordu. Da-
murik ez dut. Hasi eta segi, eta 
gustatu egin behar. Urteak au-
rrera joan ahala freskura galtzen 
joaten zara, eta horretaz jabetzea 
oso garrantzitsua da. Jendearen 
begietara lan egiten dugu, erre 
egiten zara, eta irudi ona eman 
behar duzu bai edo bai. Ostala-
ritzan ezin zaizu nabaritu ez 
zaudela gustura lanean, eta niri 
tarteka asko kostatu izan zait 
hori egitea. Gazteak ahal du, 
indarra, kemena, ilusioa duela-
ko, baina adinean gora goaze-
nontzat gero eta zailagoa da.
Hiru hamarkadatan dozenaka anek-
dota bizi izango zenituen. ze balan-
tze egiten duzu?
Oroitzapenak onak dira. Jende 
asko ezagutu dut, eta kontaktu 
eta lagun asko egin. Izan dira, 
noski, une bihurri samar batzuk. 
Normalean bezero onak, zintzoak 
izan ditugu, eta ez dugu arazo 
handirik izan. Gure etxera etor-
tzen zenak bazekien zer eskain-
tzen genuen, eta askok errepi-
katu egiten zutela esango nuke, 
beraz ezin hobe.
onean eta txarrean, pasadizoren bat 
botatzeko moduan?
Onak asko. Zurrutari ematen 
zaionean jendea aldatu egiten 
da, halako askatasunarekin jo-
katu. Katxondeo askoko egunak 
bizi izan ditugu. Sagardotegie-
tara etortzen den jendea aldatu 
egiten da, futbolera joaten denean 
bezala. Pertsona jator bat ezagu-
tzen duzu, eta futbolean zeharo 
aldatzen dela ikusi. ‘Ez da posi-
ble’, pentsatzen duzu, baina ger-
tatzen da. Sagardotegian ere 
beste hainbeste. Txarrean, beno, 
koadrila bat etorri zen, 18-20 la-
gunekoa, eta ordaindu gabe egin 
zuten martxa. Imanol eta Xabi 
ilobek gaia komentatu zuten sare 
sozialetan, eta horri esker be-
rehala lokalizatu genituen. Bes-
telakoan gauza larririk ez.
setien Moko sagardotegia ikur bat 
izan da urnietan, eta urnietar asko-
rentzat. autorik gabe bertaratzeko 
aukera, gertuko tratua, azken orduan 
etortzeko aukera… Herria triste 
jarriko da, ateak itxiko dituzula ja-
kiten duenean.
Beno. Ahaztu baino lehen, eske-
rrak eman nahi nizkieke etorri 
diren bezero guztiei, eta batez 
ere urnietar guztiei. Herriko 
jende asko hartu dugu, eta ondo 
ezkondu gara. Jende asko ari da 
itxieraren berri jakiten, eta askok 
geratzen naute herrian, nolatan 
itxiko dudan eta beste, oraindik 
ez daukadala jubilatzeko adinik.

"Ahaztu baino lehen, eskerrak eman nahi nizkieke etorri diren bezero guztiei, eta batez ere urnietar guztiei". Aiurri

“Bukatu da; 
pena daukat, 
baina ez dago 
segidarik”
eugenio urruzoLa urnietako setien sagardotegiko nagusia
sagardotegiak ez ditu ateak irekiko hastear den txotx denboraldian. erretiroa hartzea 
erabaki du nagusiak, erreleborik ez eta ostalaritzarako freskotasuna galduta
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eta zer esan diezu?
Momentua etorri dela, eta ez 
dudala beste erremediorik eduki. 
Legalki urtebete falta zait 65 ur-
teak egiteko, baina beste bizimo-
du bat egiteko gogoa aspalditik 
daukat.
sagardotegia itxiko da, baina ez da 
itxiko duen azken jatetxea izango. 
ostalaritza toki askok bide berdina 
jarraituko dute epe laburrean, zure 
ustez.
Bai, hala da. Elkarteetan ere 
gertatzen ari da. Hamarkada bat 
atzera ezinezkoa zen elkarteetan 
bazkide egitea. Egun gero eta 
toki gehiago dago, bazkide zaha-
rrenak hiltzen ari direlako, eta 
gazteek ez dutelako bazkide iza-
teko grinarik. Egungo gazte be-
launaldia ezberdina da, eta kito. 
Guk ez genituen lehentasunak 
dituzte: kirola, eta asteburuetan 
aisia. Lehen astelehen edo as-
teartetan jendea sagardotegira 
etortzen zen, urrezko aroa izan 
zen. Orain apenas etortzen da 
jendea astegunetan. Bizitza ere 
asko garestitu da. Kostuak, batez 
ere, eta soldatak ez dira neurrian 
igotzen. Sagardotegiko bazkari 
edo afaria 35-40 eurotan dago, 
eta justu antzean bazabiltza, nor-
mala da bizio horiek kentzea.
sagardotegiek jatetxe kutsu gero 
eta agerikoagoa daukatela diotene-
kin ados al zaude?
Bai, erabat. Duela 10 urte jana-
ria plateretan zerbitzatu behar-
ko genuela zioten batzuk, eta 
erotuta ote zegoen botatzen ge-
nion orduan. Gaur plater bat 
ez, bi jarri behar ditugu, jendea 
ez delako konformatzen. Jate-
txeen traza hartzen ari gara, 
dudarik gabe, eta sagardotegiko 
kutsua, txikitu egin da nabarmen. 
Dagoeneko ez da plater baka-
rretik jaten, zutik jaten da… 
Sagardoari beste garrantzia, 
balioa ematen zitzaion iraganean: 

kupeletik hartu, eta trago baka-
rrean, barrura. Orain jendea 
hor ibiltzen da, sagardo basoa-
rekin, hara eta hona, garagardo 
zurito bat bailitzan. Xarma hori 
galdu egin da, eta edan ez behar 
baduzu, ez hartzea onena. Edan 
ez den sagardoa lurrera botatzea 
bezala… zer esan behar diozu 
bezeroari? Sagardoa ekoiztea 
zenbat kostatu zaigun jakin eta 
hori ikustea…
Min handia egiten dizue sagardo 
ekoizleei keinu horrek, ezta?
Ikaragarria, sekulakoa. Ni ez 
naiz txotx-ean lanean egon, bai-
na egon izan banintz, eta norbait 
sagardoa lurrera botatzen ikusi, 
kargu hartuko nioke, ziur. Sa-
gardoari balore bat emateko ezin 
da lurrera bota. Tristea da.

etorkizunik ikusten al diozu sagar-
dotegiei?
Bai noski. Krisi asko pasa ditu-
gu, eta ikusi egin behar oraingoak 
ze eragin utziko dituen: kostuak, 
soldatak… jendeak sosik ez bal-
din badauka, ez da sagardotegie-
tara joango. Eta igotzen den 
gauza, ez da jaisten atzera. Gure 
gazte garaian, 23-25 urterekin 
Bentara joaten ginen afaltzera: 
sarrerakoak, txuleta bana, postrea 
eta sagardoa. Handik Gure Txo-
koa dantzalekura joan, eta egurra. 
1.000 pezetarekin ateratzen ginen 
etxetik, eta diruarekin itzuli 
etxera. Diruak balore bat zeukan, 
gauza asko egin zenitzakeen. 
Egun, eta konparatze aldera, sei 
eurorekin zer egiten da? Orduko 
plan hura egiteko gaur 100 euro 

behar dira, eta diru asko da. Eta 
halere, aurrera egingo dute sa-
gardotegiek. Nik ezagutu dudan 
xarmarik gabe, baina bukatu da. 
Modernitatea etorri da, baina 
tradizioak zaindu gabe. Batez 
ere gauetan. Zenbatetan galdetu 
diot nire buruari, zertara datorren 
jendea. Ez jan, ez edan, zigarroa 
erretzen etengabe atarian… Nire 
onetik ateratzen naute jarrera 
horiek. 
zer moduz ari zara zure bizitza be-
rrira egokitzen?
Kostata. Ari naiz, baina tira. 
Burua askoz lasaiago daukat: 
erreserbarik ez dago, elikagaiak 
eskatzeko beharrik ere ez dut… 
Bukatu dela sinetsi ezinik nabil, 
baina sinetsi beharko dut, egu-
nek aurrera egin ahala. Ilusio 

falta apur bat izan dut, baina 
ari naiz martxa hartzen: ehiza 
dela, koadrilarekin bazkariren 
bat… Zereginak baditut, eta ondo 
moldatzen ari naiz. Baina txotx-
eko garaia gerturatu ahala, 
oroitzapenak burura etortzen 
zaizkit.
sagardotegietara joateko asmorik 
bai, orain asteburuetan libre zaude-
la?
Bai noski, baina ez pentsa hala-
ko grina berezirik daukadanik. 
Gorputzak ere mezuak bidaltzen 
dizkizu, eta zaindu beharra dau-
kat. Osasunez ondo nago, baina 
tentsioa eta beste ere zaintzen 
hasi behar… Lehen bazkari, pa-
rranda guztietara joaten nintzen. 
Orain neurrian ibili beharko 
dut.

"Beste bizimodu bat egiteko gogoa aspalditik daukat". Aiurri
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Alba Cabrera Jauregi urnieta
Lau belaunaldi daramatza Al-
tuna baserriak sagastien artean. 
Hilaren 21ean irekiko du sagar-
dotegi-denboraldia, eta, jada 
,prest dira Xabier Altuna urnie-
tarra eta bere familia, baita 
ekoitzi duten sagardoa ere, ku-
peletik noiz aterako zain.
irikitzear daude sagardotegietako 
ateak. azken zereginetan murgil-
duta egongo zara…
Hilaren 3an egin genituen azken 
transeoak. Izan ere, ez da soilik 
sagardoa egitea; kupelen artean 
mugimenduak egin behar dira, 

alegia, nire aitak dioen bezala, 
laborategi-lanak. Hala, mahukak 
gordeta ditugu, jada, datorren 
uztara arte, bai eta sagardoa 
kupeletik ateratzeko prest eduki 
ere. Orain, ontzen jarraituko du 
edariak sagardotegia ireki arte, 
baina ez dago atzera itzultzerik, 
kupelak itxita daudelako. 
Bestalde, upeltegia eta jantokia 
leku berean ditugu guk, eta lehen 
txotxari begirako azken presta-
ketetan murgilduta gaude: gar-
biketa, pareta baten pintaketa 
eta abar. Hilaren 21ean irekiko 
dugu guk, larunbatez. 

sagardozaleek txotx irekierarekin 
ematen dute hasitzat denboraldia. 
zuek ordea, ziklikoki egiten duzue 
lan, etenik gabe. 
Sekula amaitzen ez den zikloa 
da sagardotegien jarduna. Sa-
gardotegian urtarriletik maiatza 
hasiera bitarte izango dugu Al-
tunan, baina sagardo-botila urte 
osoan saltzen dugu: partikularrei, 
jatetxeetan, dendetan, taberne-
tan... Horien banaketa ere egin 
beharra dago. Txotxa bukatzen 
doan heinean, apirila aldean, 
kupeletako edaria botilaratzen 
hasten gara, sagardoaren egoe-

raren arabera. Sagar motak 
eragina du, baita kupelaren 
tamainak ere. Ez da gauza bera, 
gainera, egurrezko kupela edo-
ta herdoilezina izan. Horrela, 
hilabete inguru, botilan egoten 
da, ekaina aldean saltzeko prest.
Listoia altu utzi zuen iragan urteak: 
euskal sagardoa Jatorrizko izen-
dapenaren barruan 3,5 milioi litro 
ekoitzi ziren. aurten, ekoizpen txi-
kiagoa dator…
Euskal Sagardoa jatorri izenda-
penean sartzeko tramitean hasi 
ginen abenduan, izan ere, bal-
dintza ia guztiak betetzen ditu-
gu. Sasoi honetako sagardoaren 
uzta azken urtetako txarrena 
izan da, kopuruari dagokionez, 
eta asko eragin du horrek. 
baina horrek ez du esan nahi kali-
tate onekoa ez denik...
Inundik inora ere! Alkohol gra-
duazio gehiagorekin dator aur-
tengoa: normalean, % 5,5 ingu-
ruan ibiltzen da; bada orain, % 
6 pasatxoan izango dugu. Oso 
lehorrak izan ziren udaberria 
eta uda, ez baitu euririk egin, 
kasik. Ondorioz, zuku gutxi ate-
ra dugu: kopuru txikiagoan 
azukre gehiago dago, eta azukre 
hori alkohol bihurtzen da. 
zein sagar motarekin egin duzue 
lan?
Guk, etxean, gehienbat, Urtebi 
handia eta Urtebi txikia ditugu, 
baita Goikoetxea edo Moko sa-
garrak ere. Orain, proiektu be-
rri bati ekingo diogu: pare fru-
tal delakoan landatuko dugu 
sagasti berri bat, mahatsa lan-
datzen den bezala ipinita, lerro-
katuta. Orain arte modu frankoan 
eduki izan ditugu, alegia, zuhaitz 
handiak, belardian sakabanatu-
ta. 

Mantendu egingo ditugu orain 
artekoak, eta landaketa berria-
ri beste lur-eremu batean ekin-
go diogu. Azken horretan, gehien-
bat, Moko eta Goikoetxea saga-
rrarekin egingo dugu lan, nahas-
ketarako oso onak direlako eta, 
proportzioan, beste bi sagarrekin 
alderatuta, oso gutxi ditugulako. 
Frankoak, mantenu-lan gutxia-
go eskatzen du, baina pare fru-
talak gehiago ematen du, den-
bora-tarte laburragoan, gainera. 
Frankoak, oparo ematen haste-
ko, zazpi edo zortzi urte behar 
ditu eta 40 bat urte irauten dizu. 
Ordea, pare frutala, bost urteren 
buruan, oso emankor dago, bai-
na, hamabost urtera bitarteko 
iraupena du. Horrela, biak uz-
tartzeko aukera daukagu. 
Dastatu al duzu zuk jada?

Jakina! Beharrezkoa da kupelean 
sartzen duzun unetik aurrera 
probatzen egotea zapore onena 
lortzeko... Dena ez da txarra 
izango sagardotegi lanean! Lehen 
esan bezala, aldatzen joango da 
oraindik irekiera bitarte, baina 
itxura oso ona dauka.
bi urteren ondoren, berriro ere, 
aspaldi ez bezalako argazkiarekin 
hasiko da denboraldia: zutik eda-
teko aukera izango da, kupelen 
bueltan, hasiera hasieratik. nola 
bizi duzue altunan?
Ilusio handiz. Martxoa da erre-
serba gehien egoten den garaia, 
bada, 2020an, hilabete erdialdean, 
itxi egin behar izan genuen. 
Kolpe latza izan zen. Ondoren, 
2021ean, jarraipena ematearren 
egin genuen, baina ezinezkoa 
zen ohiko jarduna berreskura-
tzea, eta, 2022a ere neurriek 
baldintzatuta hasi genuen. Sa-
gardotegiak duen berezko xarma 
galdu genuen. Bada, 2023. urtea 
izango da ohi bezala hasiko du-
gun lehen urtea, aspaldiko par-
tez. Oso gogotsu gaude, ea nola 
dijoan. Bide batez, sagardotegi-
ko esperientzia ahalik eta gutxien 
igotzen ahaleginduko gara. 
Lau belaunaldi daramazue altunan 
sagardoaren mundua maitatzen, 
lantzen eta garatzen. Laster, zurea 
izango da lekukoa.
Altuna familiak lau belaunaldi 
daramatza baserri honetan bizi-
tzen eta lanean. Nire birraitona 
eta birramona etorri ziren, maiz-
ter gisa, lehenengo aldiz, hona; 
garai hartan, Donostiako jauntxo 
batzuk ziren baserriaren jabe.  
Ondoren, aiton-amonek erosi 
egin zuten, gurasoen eskuetatik 
igaro eta eta ni neu naiz laugarren 
belaunaldia. Orain, berriki, mur-
giltzen hasi naiz.  

Gure familia iritsi aurretik, 
sagardoa, jada, egiten zen hemen. 
Lehen, sagardoa baserriko ekoiz-
pen bat gehiago zen, baratzean 
zein ganaduarekin lortutako 
produktuen pareko. Pixkanaka-
pixkanaka, nabarmentzen joan 
da sagardoa gurean eta, sagar-
dotegira bideratzen da, egun, 
gure baserriko jarduna, nahiz 
eta baratzea ere izan. 
oro har, horretan ere ikusten al da 
krisirik? ba al da sagardotegien 
ardura hartuko duen sagardogile 
gazterik?
Belaunaldi aldaketa ematen ari 
da garaiotan. Batzuetan, ez da 
lekukoa hartzeko inolako ara-
zorik izan eta pozgarria da hori. 
Beste hainbatetan, ordea, ez dute 
jarraipenik. Ez da batere samu-

Xabier Altuna, laugarren belaunaldia Urnietako sagardotegian. Aiurri

"Kupeletik 
ateratzeko prest 
dago sagardoa"
xabier aLtuna urnietako altuna sagardotegiko arduraduna
urtarrilaren 21ean irekiko ditu ateak altuna sagardotegiak. bi urteko parentesiaren 
ondoren, ohi bezala hasiko da aurten txotx denboraldia
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rra. Sagardotegi ia guztiak ba-
serri batetik sortuak dira, eta 
negozioa alokatzea ez da horren 
erraza, asko eta asko baserrian 
bertan bizi direlako, gure kasuan, 
adibidez. Iruditzen zait, zoritxa-
rrez, segidarik ez duenak ixteko 
bidea hartzeko beharrean ikus-
ten duela bere burua.  
Dena dela, oraindik indartua man-
tentzen al da sagardozaletasuna?
Asko aldatu da. Garai batean, 
partikular asko etortzen zen 
etxera urte osorako sagardo bila. 
Egun, adineko jendeak ohitura 
hori mantentzen du, baina be-
launaldi gazteek dendetan erosi 
edo tabernetan kontsumitzen 
dute. Bestalde, sagardo-denbo-
raldian etortzen den jende-ko-
puruak gora egin du nabarmen-

ki, eta, gehienek asteburuan 
nahi izaten dute. 
Horrenbestez, agenda estutzen 
hasia al daukazue?
Hots egiten hasia da telefonoa 
eta gogotsu dago jendea. Era 
berean, erreserba internet bidez 
egiteko aukera dago, elkarteko 
orrialdearen bitartez. Errazagoa 
da horrela guretzat, elkarteak 
berak egiten duelako kudeaketa. 
Hala, bost euro utzi beharko 
dituzte bezeroek buruko, gutxie-
neko konpromisoa eskatzeko 
jendeari; askotan, erreserba egin 
eta ez direlako esan bezainbes-
te pertsona etortzen. Urtarrila-
ren 21ean irekiko ditugu ateak 
sagardotegian… Animatu dadi-
la jendea!

"SAgArdoTegirA 
BiderATzen dA, 
egUn, gUre 
BASerriKo  
JArdUnA"

"dATorren 
UrTArrilAren 21eAn 
ireKiKo diTUgU 
ATeAK 
SAgArdoTegiAn"

Xanti Altunak eta Mari Carmen Jauregik sektorearen omenaldia jaso zuen irailean.

Jon Ander Ubeda andoain
Poz handia jasoko du sagardozaleak, 
kupelean bertan txotx egin ahal 
izango duelako.
Albistea hori da, erakargarrie-
na. Sagardozaleak hori eskatzen 
du, kupeletik edan ahal izatea 
garrantzia handikoa da sagar-
dotegi garaian. Mahaitik kupe-
lera hurbildu, kupeletik sagar-
do desberdinak edan. Pandemia 
garaian, botilatik edateko auke-
ra eskaini zen, eta hori bere 
momentuan ongietorria izan 
zen. Baina bezeroak beti nahia-
go du txotxa. Aurten denboral-
di hasieratik aukera hori eskai-
niko da. Lehen bezala.
sagardozaleen elkartetik, ekoiz-
leanknola nabaritzen dituzu?
Hasteko gogoz, lanerako gogoz. 
Ezjakintasun handia dago pan-
demia, gerra eta krisi ekonomi-
koak eraginda. Prezioen igoera-
gatik beldurtuta daude, energia 
eta oinarrizko kostuak asko igo 
direlako. Gorakada handia iza-
ten ari da, oro har. Baita hara-
gian ere. Horrek zuzenean era-
giten die, eta prezioak igo behar-
ko dituzte. Lanerako gogoa eta 
beharra badago, baina beldur 
pixka bat ere bai. Sagardotegi 
menua igoko da zerbait, baina 
bereziki igoera botilan nabari-
tuko da. 
ezjakintasun egoera hor dago, bai-
na zuek online bidezko salmenta 
sustatu duzuen aldetik, zer naba-
ritzen duzue? nola doaz erreserbak?
Larunbat eguerdiaren aldeko 
joera argia dago. Ikaragarria 
da. Taldean joateko lehen auke-
ra hori da eta dagoeneko sagar-
dotegi askotan larunbat eguerdia 
beteta dago. Jende gehienak 
egun berean nahi du. Ia-ia ez 
dugu taldeentzat lekurik. Otsai-
leko eta martxoko eguerdiak 
beteta daude.

Astean zehar eta gauez auke-
ra badago, arazorik gabe. Joera 
hori azaroan, abenduan antzeman 
genuen. Igande eguerditan ere 
mugimendu handia nabaritzen 

da. Eguneko plana lehenesten 
da, orain. Gauekoak jaitsiera 
nabarmena izan du.
sektorearentzat askotariko lanak 
egiten dituzue. ekarpen handia egin 
diozue sektoreari internet bidezko 
erreserba sistema eskainiz.
Geroz eta sagardogile gehiagok 
erabiltzen dute. Digitalizaziora-
ko bidean, bezeroarentzat erra-
za eta erakargarria da. Aurre-
rapen bat ordainduta, 5 eurokoa, 
tokia gordeta dute. Bezeroa lasai 
geratzen da horrela. Sagardogi-
learen aldetik erakargarria da, 
lana kentzen diolako. Ez du ho-
rrenbeste telefonoa hartu behar, 
eta ez du konfirmazio-deirik 
egiten jarraitu behar. 
sagardogileen belaunaldi bat erre-
tiroa hartzeko adinean da. ba al 
dago segidarik sektorean?
Sagardotegi batzuetan jarrai-
pena ziurtatuta dago, baina , 
besteetan, ez. Lehen sektoreko 

beste hainbat ofiziotan bezala, 
lehengaia landu egin behar da. 
Belaunaldi berrientzat lotura 
handia da, lan asko eskatzen 
dielako. Sagardogile gazte as-
korentzat, egungo bizimodutik 
begiratuta, oso lotua da sagas-
tia landu, zaindu eta sagarra 
jasotzea. Botilaren prezioak ez 
du prezio duina. Sagardoari 
balioa eman behar zaio, eta 
horregatik dator igoera. Sekto-
reak etorkizun duina behar 
duelako. Esnearekin antzeko 
gertatzen da. Esnea ez bazaio 
ekoizleari behar bezala ordain-
tzen, geroz eta ekoizle gutxiago 
izango da. Sagardogintzan ber-
dina gertatzen da. Bertako pro-
duktu bat kontsumitzen dugu-
nean, balio bat eman behar 
diogu lan horri. Ordaindu beha-
rra dago. Ekoizleari errentaga-
rria zaion eredu baten alde joan 
beharko genuke.

Hori sagardoaren ekoizpenari 
dagokionez. Ostalaritza edo res-
taurazioari dagokionez, ez da 
horrelako kezkarik. Ezberdina 
da, beste negozio-lerro bat dela-
ko. Baina, oro har, belaunaldi 
aldaketa bat gertatzen ari da eta 
gazteen beharra dago. Datozenek 
ez dute hainbeste lan egin nahi.

Amaia Zubeldia andoaindarra, Donostiako Tabakalerako aurkezpen-ekitaldian. 
Ekitaldia ikusgai aiurri.eus webgunean. Aiurri

"eguneko plana 
lehenesten da, orain"
aMaia zubeLDia gipuzkoako sagardogile elkartea
internet bidezko erreserba-sistemak joera argia erakusten du. larunbat eguerdian 
bazkaltzeko tokirik ez dago ia, eta igande eguerdiko aukera ere nabarmentzen ari da

"egUneKo plAnA 
leheneSTen dA, 
orAin. JAiTSierA 
nABArmenA izAn dU 
gAUeKoAK"
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mikel Arberas andoain
Eskualdeko erreferentziazko 
sagardoetxe bilakatu da, Leizo-
tzen dagoen Mizpiradi. Aurten-
goan baikor agertu da, bizpahi-
ru urteren ostean, normaltasu-
na itzuli delako
txotx denboraldiaren atarian, azken 
prestaketa lanak egiten ari al zara?
Asko dira azken momentuan 
egin beharreko lanak, baina, 
egun, txukuntze lanetan ari gara. 
Horrez gain, ezin alde batera 
utzi lehengaien eskaerak; kan-
titatea eta kalitatea ondo eraba-
kitzea ezinbestekoa da. Labur-
bilduz, xehetasunak lantzen ari 
gara, irekiera behar bezala 
egiteko. 
noiz izango da Mizpiradi sagardo-
tegiaren irekiera?
Jada, hainbat sagardotegik ire-
ki duten arren, Mizpiradik ur-
tarrilaren 19an irekiko ditu ateak. 
Egia da, egun hauetan zenbait 
dei jaso ditugula erreserba egi-
teko, irekita zegoela uste zute-
lakoan. 
beraz, deiak jasotzen ari zara...
Bai hori da. Esan bezala, bada 
aste honetan sagardotegira eto-
rri nahi zuenik, baina Donostia 
Egunaren bezperan irekiko dugu. 
Bestalde, erreserbak edukitzen 
ari gara, beraz, pozik gaude ama 
eta biok. 
inauteri eguna urruti samar dagoe-
la dirudien arren, deitu al dizuete 
lekua gordetzeko?
Normalean egun horietan sa-
gardotegia goraino betetzen dugu. 
Ideia bat egiteko, 2022ko amaie-
ran, dei batzuk jaso nituen Inau-
terietan sagardotegia erreser-
batzeko; egunotan deitzeko es-
katu nien...
iragan urtean sagardo asko ekoiz-
tu zenuten, eta kalitate handikoa.
Aurtengo ekoizpena murritzagoa 
izan da, batez ere, lehorteak 
eraginda. Dakizuen bezala, eu-
ropa guztian bero denboralea 
jasan dugu, eta horrek eragin 
nabaria du sagarrondoan; hots, 
euskal sagarrez gain, beste he-

rrialdeetako landaketetan eragin 
handia eduki du. Gainera, euri 
gutxiago egin duenez, sagarraren 
bolumena ere txikiagoa izan da. 

kantitateaz asko hitz egiten da, eta 
kalitatea?
Aipatu bezala, sagarrak txikia-
goak irten dira euri gutxiago 
egin duelako, baina azukre kan-
titatea askoz ere handiagoa dute. 
Ondorioz, alkohol gehiagoko 
produktua ekoitzi dugu. Nik 
uste sagardo goxoa egin dugula, 
baina epaitzeko dastatzera eto-
rri beharko dute sagardozaleek, 
upel batetik bestera asko aldatzen 
delako. 
sagardoaz gain, ba al duzue pro-
dukturen bat alkohola edaten ez 
dutenentzat ala haurrentzat?
Sagar muztioa ere ekoizten dugu. 
Sagarrari zukua atera eta 80 
gradutan, gutxi gorabehera, 
egosten dugu bakterioak hiltze-
ko eta ez fermentatzeko. Sagar 
zukuaren zaporea edukiko luke, 
baina sagar errearen ahogozo 
bereizgarriarekin. 
Denboraldi berriaren aurreikuspe-
na zein da?
Oso ona. Iragan urtean, oraindik, 
Covid-19ak eragin handia zuen 
eta, beraz, oso berandu ireki 

genituen sagardotegiak. Aurten-
goan, berriz, data egokietan 
irekiko dugu, eta, gainera, al-
txata txotx egiteko aukera egon-
go da, ohi bezala. 
ez da oharkabean pasa sagardo-
tegien prezioen igoera...
Sagarraren prezioa, urte luzez, 
izoztua egon da. Horrez gain, 
oinarrizko lehengaiak oso ga-
resti daude, baita argiaren eta 
gasaren prezioak ere. Igoera 
hori egitea behartuak sentitu 
gara. Lanbideaz bizitzeko prezio 
duinak edukitzea ezinbestekoa 
da. 

Sagardotegia betetzea espero 
dugu amak eta biok, batez ere, 
asteburuetan. Aste barruko joe-
ra apur bat aldatu eta jende 
gutxiago gerturatzen den arren, 
garaira moldatu beharra dago. 
Erreserbetarako deiak jasotzen 
ari gara, beraz, esan bezala au-
rreikuspena baikorra da.

Jon Mikel irribarretsu agertu da, denboraldi berriari begira. Aiurri

"erreserba egiteko deiak 
jasotzen ari gara"
Jon MikeL arruabarrena mizpiradi sagardotegia
andoaindar gazteak 2018an berrireki zituen mizpiradi sagardotegiko ateak. bost urte 
horiek ikasketa-prozesu bilakatu dira

Sagardoa dastatzeko prest dago. Aiurri

erredakzioa andoain
Horrela deskribatu du aurtengo 
muztioa sagardogileen elkarteak: 
"2022ko uzta aurrekoa baina 
txikiagoa izan da kopuruz. Au-
rreko urtean uzta handia izan 
zen eta 2022an txikiagoa espero 
zitekeen, eta udarako eguraldi 
lehorrak are eta txikiago egin 
dute uzta. Horrek eraginda, izae-
ra handiagoko sagarra etorri 
da, bai tanino aldetik eta baita 
azukre aldetik ere eta horrek 
eraginda izaera handiagoko 
Euskal Sagardoak izango dira 
aurten sagardotegirik gehiene-
tan".

Euskal Sagardoa Jatorri Izen-
dapenaren egiaztapenarekin 
ekoiztu den sagardo litro kopu-
rua, 1.200.000 litro ingurukoa 
izan da 2022ko uztan. Euskal 
Sagardoa izendapenarekin, au-
kera desberdinak aurki daitez-
ke merkatuan: "Kapsula gorri 
eta doratukoak batetik, baina 
sagar mota jakinez eginak, sa-
gasti bakarreko sagarrez eginak, 
egurrean ondua… Aukera geroz 
eta zabalagoa aurkitu ahal izan-
go du kontsumitzaileak". Euskal 
Sagardoa izendapenarekin lanean 
ari diren sagardogileak 42 dira 
Gipuzkoan, 4 Bizkaian eta 2 
Araban. Beterri-Buruntza sa-
gardoaren lurraldean dago, be-
te-betean.

Uzta txikiagoa 
eta izaera 
handikoa, 
aurtengoa
gipuzkoako sagardogileen 
elkarteak aurtengo 
uztaren xehetasunak 
eskaini ditu

Puntako bertsolariak 
hurbilduko dira 
Mizpiradira, datorren 
otsailaren 10ean: Aitor 
Mendiluze eta unai Agirre. 
Gaueko 21:00tan hasiko 
da, eta erreserba egiteko 
deitu egin behar da 943 59 
39 54 telefono zenbakira. 
Menua hauxe da: Txotxa, 
txistorra pintxoa, bakailao 
tortilla, bakailao frijitua, 
txuleta, gazta, irasagarra 
eta intxaurrak. Prezioa 43 
eurokoa da.

bertso afaria 
otsailean

Bertso afariaren afitxa. MizPirAdi
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Alba Cabrera Jauregi andoain
Egañaren eta Lizasoren doinuek 
zein errimek lagunduta irekiko 
du denboraldia Gaztañaga sa-
gardotegiak. Axier Gaztañaga 
da, gurasoekin batera, eskual-
deko sagardotegi ezagunaren 
gidari.  
irikitzear daude sagardotegietako 
ateak. azken zereginetan murgil-
duta egongo zara…
Txukunketa lanak amaitzear 
ditugu; upeltegia garbitzen ari 
gara. Izan ere, datorren asteko 
asteazkenean irekiko dugu sa-
gardotegia, urtarrilaren 18an, 
hain justu ere. Urtero lez, ber-
tsolariak izango ditugu lehen 
egunean, Andoni Egaña eta 
Sebastian Lizaso. 
Listoia altu utzi zuen iragan urteak: 
euskal sagardoa Jatorrizko izen-
dapenaren barruan 3,5 milioi litro 
ekoitzi ziren. aurten, ekoizpen txi-
kiagoa dator…
Sartuta gaude gu ere Euskal 
Sagardoan. Aurreko denboral-
dian, uzta emankorra izan zen; 
alabaina, aurtengoa lehorretik 
joan denez, sagar gutxi izan 
dugu. Ordea, aurtengoak gra-
duazio maila altuagoa dakar.
zein sagar motarekin egin duzue 
lan?
Askotariko motak erabiltzen 
ditugu, baina Errezil sagarra 
izan ohi dugu gehien. 

Era berean, Moko, Txalaka, 
Urtebi txiki, Urtebi handi, Pa-
tzolua... Nahastu egiten ditugu, 
eta, oro har, ondo ezkontzen 
dira, nahiz eta urtetik urtera 
aldatu egiten den. 
Dastatu al duzu zuk jada?
Egunero ematen diogu tragoa, 
nola ontzen den ikusteko, eta 
itxura polita dauka aurtengo 
sagardoak. Urte zaila izan da, 
sagarrari dagokionez: ez zen 
nahi genuenean iristen, lehorra 
izan zen urtea... Baina, azkenean, 
moldatu gara, eta huraz goza-
tzeko moduan gara.

Bi urteren ondoren, berriro 
ere, aspaldi ez bezalako argaz-
kiarekin hasiko da denboraldia: 
zutik edateko aukera izango da, 
kupelen bueltan, hasiera hasie-
ratik. 2020an itxi egin behar izan 
genuen, eta, 2021. urtean, neu-
rriek baldintzatuta egin genuen 
lan. 

Kupelera altxatzea gustatzen 
zaigu euskaldunoi, eta nik uste 
dut, aurten, xarma hori berres-
kuratu ahal izango dugula.
bada azken boladan gailendu den 
beste titularrik: larri jarraitzen du 
egoerak lehen sektorearentzat, 

baita zuentzat ere: % 25eko igoera 
izango du, bataz beste, sagardo-
botilak 2023an.
Gora egin du, beste gauzak guz-
tiak bezalaxe: beira, garraioa, 
argindarra... Hala, igotzeko 
beharrean ikusi dugu geure bu-
rua, ez da kapritxoz hartutako 
erabakia. Bestela, alperrik ari 
gara lanean. Zaila da guztiontzat, 
baina, espero gugu, pixkanaka-
pixkanaka, egoerari aurre egin 
ahal izatea. 
Murgildu zara, jada, familiako ne-
gozioan. ba al da sagardotegien 
ardura hartuko duen sagardogile 
gazterik?
Zaila da segida ematea familian 
jarraipenik ez baldin badauka-
zu. Ilusio handiarekin nago ni, 
betidanik gustatu izan zaidala-
ko sagardo mundua. Hontan 
murgiltzeko hautua egin nuen, 
eta oso gustora nabil, egunero 
ikasten dudalako zerbait.
sagardozaleen artean, asteburuek 
omen dute indar gehien…
Lehen, gaueko hitzorduak na-
gusitzen ziren. Pandemiaren 
ondoren, jendeak eguerdia nahia-
go izaten du. Guk bi otorduetan 
irekitzen dugu, eta ikusi dugu 
astegunetan, adibidez, aukeran, 
jendeak bazkalordua lehenesten 
duela. Bestalde, asteburuan, lepo 
izaten dugu.
agenda estutzen hasia al daukazue, 
beraz?
Telefonoa deika eta deika dau-
kagu, batez ere, asteburuei be-
gira. Ea urte polita egiten dugun 
eta guztion artean gozatzeko 
aukera daukagun.

Axier Gaztañaga, kupeleko uzta berriarekin. Aiurri

“itxura polita dauka 
aurtengo sagardoak”
axier gaztañaga gaztañaga sagardotegia
sagardotegien xarma berreskuratu da aurtengo denboraldian, baita gaztañagan ere: 
urtarrilaren 18an irekiko ditu bere ateak

"KUpelerA 
AlTxATzeA gogoKo 
dUgU eUSKAldUnoK. 
AUKerA hori izAngo 
dUgU, AUrTen"

datorren asteazkenean, 
urtarrilak 18, puntako bi 
bertsolariekin abiatuko da 
Gaztañagako txotx 
denboraldia. Andoni Egaña 
eta Sebastian Lizaso 
kantari ariko dira. Aski 
ezagunak, Andoain aldean 
maiz kantari aritutakoak 
baitira biak. 

Lizaso eta 
egaña kantari

Andoni Egaña. Aiurri

Sebastian Lizaso. Aiurri
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xabier lasa donostia
Aurkezpenean hitza hartu duten 
Olatz Mitxelena eta Amaia Zu-
beldia Euskal Sagardoko tekni-
kariek, eta Oihana Gainzerain 
Euskal Sagardoa jatorri deitu-
raren lehendakariak.

Poza agerikoa zen, murrizke-
ten aroa atzean geratu eta txotx 
garaiaz normaltasun osoz goza-
tu ahal izango baita. 2020a itxie-
raren urtea izan zen, eta 2021a 
eta 2022a murrizketena. Hasi 
berri den 2023an, kupelean ber-

tan sagardoa dastatzeko aukera 
izango du sagardozaleak. Poza-
rren egoteko arrazoia da. “Bi 
urteren ondoren txotxetik das-
tatu ahal izango dugu sagardo 
berria. Kupeltegiko giroa itzu-
liko da gure sagardotegietara, 

eta sagardoaz hitz egiteko au-
kera izango dugu lehenago egin 
ohi genuen moduan, zutik eta 
kupeltegian bertan, uzta berria 
nolakoa datorren ezagutu eta 
gozatzeko”, adierazi zuen Gain-
zerainek.

Agerikoa dirudien arren, ga-
rratzitsua da sagardoaren mui-
nean dagoen oinarria gogora 
ekartzea: “Sagardotegiek badu-
te bereizgarri garrantzitsu bat: 
sagardogileak dira dastatzera 
ematen den produktuaren ekoiz-
leak. Otorduaz haratago, jatetxe 
ereduetatik haratago, sagardo-
tegiak sagardoaren topagune 
ditugu".

Aurtengo Txotx denboraldia 
ren aurkezpenean ordezkaritza 
zabala izan zen. Euskal Sagardoa 
Jatorri Deiturako ordezkariek 
ez ezik, Araba, Bizkaia eta Gi-
puzkoako sagardogileek eta 
sagargileek parte hartu zuten.

ordezkaritza zabala, 
tabakalerako ekitaldian
Irtekiera-ekitaldian, sektorearen 
izenean, Oihana Gainzerain 
Euskal Sagardoa Jatorri Deitu-
raren lehendakaria eta Ibon 
Aburuza Gipuzkoako sagardo-
gileen elkarteko lehendakaria 
bertaratu ziren. Eta, haiekin 
batera, inguruko sagardotegie-
tako ordezkari ugari. 

Erakunde instituzionalen al-
detik, babes zabala jaso zuten. 
Xabier Arruti Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Nekazaritza eta Lan-
da Garapeneko zuzendaria, 
Arantxa Atutxa  Bizkaiko Foru 
Aldundiko nekazaritza depar-
tamentuko zuzendaria eta Bit-
tor Oroz Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritza, Arrantza eta Eli-
kagaien Politikako sailburu-
ordea izan ziren. Baita Basque-
tourreko zuzendari Daniel So-
lana ere.

Txotx garai berriaren aurkezpena egin dute aste honetan. Irudian, Tabakaleran sektoreak egin zuen aurkezpena. Aiurri

Sektorea,  
bat eginda
aste honetan egin dute txotx denboraldiaren aurkezpena, donostian. euskal sagardoa 
Jatorri deiturako hiru lurraldetako ordezkariak bertan izan ziren, gipuzkoako hainbat 
sagardogilerekin batera

erredakzioa andoain
Sagardo-botilen online denda 
eta sagardotegietan otordu-erre-
serba Sagardogile elkartearen 
apustua izan da. Bide berria 
urratu beharra zegoen, eta, da-
goeneko, ezinbesteko funtzioa 

betetzen ari da. Sagardogile 
guztien mesederako. Sagardote-
gian automatikoki mahaia erre-
serbatzeko aukera ere ematen 
du sagardoa.eus webguneak: 
sagardotegia aukeratu, mahai-
kide kopurua jarri, aurrerapena 

ordaindu eta klik batean mahaia 
erreserbatuta gelditzen da. Dei-
rik egin edo posta-elektronikorik 
bidali gabe. Sistema honek joan 
den urteotan arrakasta handia 
izan du, eta aurten bide horretan 
sakonduko da.

Sagardo-botilen online denda-
ren bereizgarri nagusia sagardo 
desberdinak eskaera bakarrean 
konbinatzeko aukera da: lauro-
geita hamar sagardo baino gehia-
go dituzte sagardoa.eus dendan, 
jendeak eskatu eta etxean jaso 
ahal izango dituenak. 

On line erreserba, elkartearen 
ekarpen eraginkorrenetakoa
internet bidezko erreserba-sistema geroz eta 
hedatuagoa dago sektorean
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Sagardogileen jarduna ezagutarazteko ekimenak biderkatu dira, urteotan. Aiurri

Gastronomia eta kultur 
jardueren oinarria da sagarra
sagarra, sagastiak eta ekoizpen prozesua 
ezagutarazteko joera areagotzen ari da

erredakzioa andoain
Sagarra erdigunean jarri nahi 
du, elkarteak: "Sagarra da sa-
gardo munduaren oinarria eta 
haria. Sagarra da sagardogilea-
ren lehen pasioa, eta sagardo 
ekoizpena honen fruitua. Hori 
dela eta, sagarraren garrantzia 
azpimarratu nahi izan dugu 
denboraldi honetan ere, saga-
rraren izaerak gorpuzten baitu 
sagardo bakoitza".

Ez baita hitzordu gastronomi-
ko hutsa. Agerikoa dirudien 
arren, sagardogileen elkarteak 
prentsa ohar bidez gogorarazi 
du bazkaltzera edo afaltzera 
doana non murgiltzera doa: "Sa-
gardotegira gerturatzen den 
bezeroak bertako ekoizle baten 
etxera egingo du bisita, bertako 
lurretik bizi den familia baten 
etxera". Mundu bat, jarduera 
bat biltzen da sagardotegiaren 
inuguruan. Urte osoko jardune-
ra zabaltzen dena: Txotx garaia, 

botilaratzea, sagar bilketa eta 
muztioaren ekoizpena. Zikloa 
etenik gabe berritzen da horre-
la. Horrexegatik sagarra, sagas-
tiak eta ekoizpen prozesua ikus-
gai jartzeko joera areagotzen ari 
da. Zer hobea edaten dugun 
horren  jakinduria zabalagoa 
izatea baino! Dastatze gidatuak 
ohiko bilakatuko dira, denbora 
epe laburrean: "2023ko Txotx 
garaian Sagardo Dastatze Gida-
tuak eskainiko ditugu otordua-
ren aurretik, zenbait sagardo-
tegitan. Beste hainbat bisita eta 
produktu eskaintzeaz gain, 
dastatze gidatua bezalako pro-
duktuak eskatu dizkigu joan 
den urteotan bertako bezeroak, 
eta hori dela eta hartu da he-
mendik aurrera hori eskaintze-
ko erabakia. Aukera aparta da 
Sagardogilearen eskutik pro-
duktuaren berezitasunak jaso-
tzeko ere". Sagardoaren kulturan 
sakontzen da, modu horretan.

erredakzioa andoain
Sagardoaren sektoreak balioan 
jarri nahi du bertan ekoizten 
den edari preziatua. Testuingu-
ru ekonomikoak asmo hori abia-
razi dute, oinarrizko gastu guz-
tiak igo baitira. Sagarra, beira, 
kartoia, argindarra, gasolioa… 
Guztiak egin du gora eta sagar-
doak ere gora egingo du ezin-
bestean, lehendik ere errenta-

garritasun baxuko produktua 
izaki, gaur egungo egoerara 
moldatzen joateko. Horrela ar-
gudiatu dute sagardogileek: 
"Inflazioak eragindako igoerak, 
eragin zuzena dute sagardoaren 
kostuetan ere, beiraren, kartoia-
ren, energiaren eta gasoilaren 
igoerak eraginda nagusiki. Sek-
tore gehienetan pasa den moduan, 
prezioak eguneratu beharra 

dauka sagardo sektoreak ere, 
egungo egoerari aurre egin ahal 
izateko". 

Sagardogintzak, bideragarria 
izateko, eskaintzen duenaren 
neurriko prezio bat behar due-
la uste dute: "Merezi duen eda-
ri bat merezi dugu, eta lehen 
sektore osasuntsu batean oina-
rritutako kalitatezko edaria 
merezi dugu".

Egungo egoerara moldatzeko igo dute botilaren prezioa. EuSkALSAGArdoA

Botilaren prezioa  
%25 igoko da
sagardogile elkarteak denbora darama sagardoaren prezioa balioan jarri nahian: 
"industria, ostalaritza eta banaketa sistemak uztartzen dituen eremua da sagardoa. 
bertako ekonomia sustatzen du, lanpostuak eta aberastasuna bertan sortuz"
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Andoni Urbistondo urnieta
Meteorologia gero eta gertukoa-
go zientzia da herritarrengan. 
Igogailuko elkarrizketa famatu 
haiek iraganak eraman ditu, eta 
igogailutik kale bueltako sola-
saldietara pasa da eguraldia: 
hango eta hemengo muturreko 
fenomenoak, datorren eguraldia 
jakiteko nahia, aisia eta oporrak 
antolatzeko… Jendartea bera 

baldintzatzen du eguraldiak, eta 
ez agendari bakarrik dagokionez. 
Eguraldi jakin batek edo besteak 
eragin zuzena omen du jende 
askoren izaeran. Euskal esaera 
zaharrak hainbat esaldi ditu 
jasoak, horren harira: hego-men-
debal, tormento en general, adi-
bidez. Azken hiru astetan gurean 
nagusi izan dugun hego haize 
epela, hain zuzen ere. 20 gradu-

ko tenperatura egunero, Gabo-
netan. Irekiko ez du ba, leihoa, 
eztabaidarako? 

Beterri eskualdean estazio 
meteorologiko asko daude. Eus-
kalmet bezalako erakunde ofi-
zialek jarritakoak batzuk, egu-
raldi zaleek jarritakoak besteak: 
Imanol Fernandez andoainda-
rrak, adibidez. Urnietan ez zegoen 
halako neurgailurik oraino, 

herren zegon herria, baina aka-
bo gabezia hori. Urnietak egu-
raldi estazioa dauka, eta dotore 
askoa. Azkonobieta baserriko 
belaze batean jarri du gailua 
Ainhoa Larrea bertako alabak, 
eta datuak uneoro daude ikusgai 
sarean, musu truk. 

Larreak 44 urte ditu, baserrian 
bertan bizi da, eta sagardoa 
ekoizteko sagar landaketa du 
bizibide urte batzuetatik hona. 
Iazko apirilean bere fruitu lan-
daketa aberastea erabaki zuen, 
eta ahuakateak landatu. “Gauza 
berriren bat probatze aldera, 
kuxkuxeatzen hasi nintzen, As-
turias aldean zeukaten landa-
tzeko modua, zenbat fruitu ema-
ten zuen, gure klimaren eragina 
eta beste”. Urtebeteko heltze 
prozesua behar dute ahuakateek, 
eta lehen negua pasatzen ari 
dira dagoeneko Azkonobietako 
belazeetan.

Ahuakatea, jatorriz, eremu 
subtropikaletako fruitua da, eta 
arreta ematen du klima heze eta 
Atlantikoan haztea: “Egon, ba-
daude, zuhaitz handi askoak, 
Indianoak ekarritakoak. 100 urte 
baino gehiagoko zuhaitzak dira, 
baina landatze intentsiboan-eta, 
ez dago bospasei urte baino 

gehiago duen lur sailik, eta ne-
gua nola pasatzen duten-eta 
jakitea komeni, badaezpada”, 
dio Ainhoak. “Dakigunez ura 
asko behar duen fruitua da, eta 
tenperaturari dagokionez, 3 gra-
du zero azpiko tenperatura ja-
sateko gai dira zuhaitz handiak. 
Txikiak ze erresistentzia duten 
ez dakigu, ordea, eta jakiteko 
asmoz jarri dut eguraldi estazioa  
baserrian”.

Tramankulu handia jarri du, 
gailu profesionala. Uneoro ze 
tenperatura, haize dagoen era-
kusten duena. Baita rdu tarte 
jakin batean zenbat euri litro 
bota duen zehazten duena. “Ihin-
tza ze tenperaturatik behera 
bota duen era esaten dit, ihin-
tzaren hezetasun hori funtsezkoa 
baita landareentzat”. Eta guzti 
hori etxeko epeletik, datuak 
gailu ondora begiratzera joateko 
beharrik gabe. Datu guztiak 
baserriko sukaldean jarri duen 
pantaila batean azaltzen dira. 

Estazio bat edo beste erosteko 
prozesua, gailua modu egokian 
jartzeko lanak ez dira errazak 
izan. Sarean milaka gauza iku-
si zituen Ainhoak, baina infor-
mazio zehatzik ez zuen bilatu, 
eta Garbiñe ahizpari eskatu zion 

Ainhoa Larrea Azkonobieta baserriko kanpoaldean, meteorologia tresneria jarri duen tokian. Aiurri

Urnieta 
eguraldiaren 
mapan!
azkonobieta baserriko ainhoa larreak meteorologia tramankulu profesionala jarri du 
baserriko belazeetan, landatu berri dituen ahuakateak zaintzeko; urnietan jartzen den 
lehen estazioa da, eta datuak ikusgai daude musu truk hainbat web guneetan
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laguntza. Garbiñek emandako 
hariari tiraka Urko Jalle Nafa-
rroako meteorologia zalearekin 
harremanetan jarri zen Ainhoa 
(@Navarrameteo), Jallek eskar-
mentu handia baitu eguraldi 
estazioak kokatzen: “Beldurra 
neukan, tramankulu egokia ero-
si ez, eta akatsa konpontzeko, 
diru gehiago gastatu beharko 
ote nuen”, dio Ainhoak. Urkok 
behar beste xehetasun eman 
zizkion Ainhoari: “non kokatu 
tramankulua, datuak publiko 
egiteko non eman behar nuen 
alta eta beste, eta oso gustura 
nago”.

Haizeak ondo jotzen duen txo-
koan jarri du gailua Ainhoak, 
Urko Jallek horrela aholkatuta, 
eta altu samar, lurzorutik hi-
ruzpalau metrora bai. “170 euro 
ordaindu ditut gailua erosteko, 
eta behin erosita, anaiari eska-
tu nion laguntza, ondo jartzeko, 
eusteko eta beste. Etxeko wifi-
arekin konexioa osatzen ni ari-
tu naiz. Buruhauste franko 
eduki ditut, ez pentsa. Ordu 
batzuk galdu, haserretu ere bai, 
baina tira, ja martxan jarri dut 
eta gustura”. 

Ainhoa gozatzen ari da orain, 
sukaldera jaisten den aldiro 
eguraldi zenbakiak begiratzen. 
Baita sakelakoan aplikazioa 
erabili eta lagunei baserrian 
dagoen tenperatura erakusten, 
baserritik urrun edo munduko 
beste puntan egonda ere. “Poz-
garria da edonork edonon edonoiz 
kontsulta ditzakeela datuak, eta 
horrek ere asetzen du hainbes-
teko lanak hartu ondoren”. 

eguraldi zaleen poza
Ainhoa Larreak jarritako tra-
mankulua datuak ematen hasi 
zen aste batzuk atzera, eta Bete-
rri eskualdeko eguraldi zaleak 
jabetu dira berrikuntzaz. Imanol 
Fernandez twitter sareko @Me-
teoAndoain erabiltzailea izan 
zen Azkonobieta baserrian jarri-
tako gailu berriaz jabetu zen 
lehenetakoa. Imanolek egunero 
jartzen ditu Andoaingo hiru 
neurgailuetako datuak, eta azken 
egunetan Urnietako gailuarenak 
ere sareratzen ditu twitter-en, 
nahi duen orok kontsulta egin 
dezan. Ainhoarentzat pozgarria 
da bere gailuak meteorologia 
zaleei mesede egiten dielako, 
eta gogoratu du datuak ez dire-
la galtzen, edozein egun eta or-
dutakoak kontsulta daitezkeela, 
nahieran, eta irekia, musu truk. 
Ezagunen bat adarra jotzen ere 

saiatu dela dio Ainhoak, Joxe 
Landa meteorologo ezagunari 
postua kendu nahi ote dion gal-
detuz. Etxean, amak daturen 
bat edo besteri buruz galdetu 
izanak harritu omen du Ainhoa, 
“batez ere haizearen ingurukoa. 
Guk baserria haize leku latza 
zela uste genuen, baina momen-
tuz ez du bolada ikaragarririk 
neurtu. Gu ere ikasten ari gara!”.

Gailua Azkonobieta baserritik 
hegora dago, Xoxokara daraman 
errepidean ezkerraldean, eta 90 
metroko garaieran. Azkonobie-
tako eguraldia eta Urnieta edo 
Andoaingo beste txoko batzue-
takoak ezberdinak dira. Urnie-
ta eta Andoain baino garaiago 
dago Azkonobieta, eta Irurain 
gainetik gertu. Gain horrek era-
gin handia du, eguraldian, eta 
lau kilometro eskaseko tartean 
dauden bi herrietako eguraldia 

baldintzatzen du. Andoain ho-
tzagoa da, orokorrean, kostatik 
urrunago dagoelako, Oria ibaia-
ren arroan, eta Tolosaldeako 
klimaren eraginpean. Urnietan, 
aldiz, agerikoagoa da Kantauri 
Itsasoaren eragina, eta neguak 
samurxeagoak dira, udako bero 
handiko egunak bezalaxe. Fran-
tziparrak, ipar-ekialdeko haize 
finak jotzen duenean, ordea, 
Urnietan Andoainen baina hotz 
handiagoa egiten du, Urnieta 
Siberiako aire masa hotzetik 
gertuago dagoelako, geografiko-
ki. Ainhoak berak esana: “Ur-
nietara jaisten garenean, sen-
tsazioa izaten da herrian gradu 
erdi epelago egiten duela”. Ale-
gia, Azkonobietako gailuko da-
tuak bertakoak direla, eta aka-
so, Urnietan, ezberdinak. Orain-
goz neurgailu hori bakarrik 
dagoenez, horri egin behar kasu.

Ainhoa Larrearen erabiltzailea 
ERGOIEN 22 / IURNIE 4 da, eta 
ecowitt, wunderground eta 
weathercloud aplikazio edo web 
guneetan klik eginez aise bila-
tuko da erabiltzailea mapan, 
Urnietan dagoen bakarra delako. 
Ainhoa Larrearen gailua kon-
tsultatze aldera zuzenean esteka 
hau klikatzea, errazena (wun-
derground.com/dashboard/pws/
IURNIE4). Litekeena da klikatzen 
dugun lehen aldian datuak Fa-
renheit neurgailuan azaltzea, 
hori erabiltzen baitute AEBetan. 
Ezarpenetan C edo Celsius au-
kera hautatzea nahiko, guretzat 
ezaguna den neurgailua aktiba-
tzeko. 

Ainhoa Larreak ahuakateak 
landa ditzakeen jakiteko jarri 
du gailua, baina eguraldi zalea 
ere bada, aspaldi: “Mapak ikus-
tea-eta atsegin dut”. Ze negu 
tankera nahiko lukeen galdetu-
ta, garbi dio, orain, agian, ez 
lukeela elurrik egitea nahi. 
“Orain arte bai, baina ahuaka-
teentzako akaso ez da onegia 
izango… Hotza bai, nahi nuke, 
sagarrondoentzat ona delako, 
loraldi on bat izan dezaten, bai-
na ahuakateentzat agian ez”. 
Tarteko irtenbidea proposatu 
du: “0 gradu egitea onena, hotza 
eta elurra, eta denok kontent!”, 
dio barrez. Hala bedi!

Datuak ikusgai daude wunderground.
com/dashboard/pws/IURNIE4 estekan. 
Aiurri

Tramankulu handia jarri du, gailu 
profesionala. Aiurri

UrnieTAKo 
meTeorologiA 
dATUAK edonorK 
KonTSUlTA diTzAKe 
inTerneT SAreAn

AzKonoBieTA 
BASerriKo BelAze 
BATeAn JArri dUTe 
gAilUA, Uneoro 
dATUAK eSKAiniz

Bizkortzen enpresak kudeatzen du kiroldegia. Hango langileak greban daude. Aiurri 
lan gatazkaren jarraipena egiten ari da, Aiurri.eus webgunean. Aiurri

Ostiral honetarako deituta 
zegoen bilera atzeratu egin dute
udal kiroldegiko langileen eta bizkortzen enpresaren 
arteko bilera datorren astean egitekoa da

Jon Ander Ubeda urnieta
Udal kiroldegiko langileek, ELA 
sindikatuaren babesarekin, euren 
eskubideen aldeko borrokan tin-
ko darraite. Hilabetetako mobi-
lizazioak eta gero, irtenbiderik 
ezean, langileek greba mugaga-
beari ekin diote. Kiroldegia itxi-
ta dago, hainbat erabiltzaileri 
eta kirol taldeen jardunari eginez. 
Arazoa bideratzen hasi ote da? 
Enpresak epe erdirako irtenbidea 
proposatu die langileei, eta lan-
gileek aste honetan kontrapro-
posamena luzatu diote enpresa-
ri. Udala mugimendu horien 
jakitun da. Baina behin honaino 
iritsita, langileen eskubide asko 
jasoko dituen irtenbidea topatu 
beharko da.

gobernu taldea eta oposizioa 
Udal Gobernu taldeak bere esku 
dagoen guztia egiten ari dela 
adierazi dio Aiurriri, "egoera 
ahalik eta azkarren bideratzeko 
eta kiroldegia berriro herritarren 
zerbitzura izateko”.

EH Bilduk, oposizioko lehen 
alderdiak, “EAJk osatutako go-
bernu taldearen kudeaketa txa-
rra”-ri leporatu dio egun bizi 
den egoera.

PSE-EEren ustez, alkateak eta 
Udal gobernu taldeak "Udalare-
kin duen zerbitzu-kontratua 
betetzeko eskatu behar diote 
enpresari, kontratu horrek urtean 
365 egunez zerbitzuak ematera 
behartzen baitu enpresa, eta ez 
da hala egiten ari".

Astelehenean hasita, greba mugagabeari ekin diote kiroldegiko 
langileek. ostiralean, iluntzeko 19:00etan hasita, manifestazioa 
egingo dute beren egoeraren berri emateko.
noraino iristeko prest zaudete?
Lehenengo grebekin, nahikoa izango zela pentsatzen genuen. Baina 
konturatu gara ezetz, behartu egin gaituzte egoera tenkatzera. Egun 
solteak egin genituen hasieran, abisu moduan, denborarekin eta 
lasai. Ez genuen negoziaketarik lortu. ondoren, bost eguneko 
grebaldiarekin ere, ezer ere ez. orain, lanuzte mugagabearekin, 
badirudi, zerbait lortzen ari garela, baina hora iritsi behar izatea 
ere… Bilera bat izango dugu laster; ia aurrerapausoak ematerik 
dugun bertan. Jada, ez dago gure esku. Lantaldea egonkor, sendo 
dago eta, momentuz, zerbait lortu arte, ez gara geldituko.

Manifestazioa deituta dago
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erredakzioa urnieta
Hilerriko aldapatik behera egin 
zuten herrira etorrera hiru Erre-
ge Magoek urtarrilaren 5ean. 
Zaldi gainean eta zakuak bete 
gozoki, iluntzearekin batera 
ailegatu ziren Urnietara, antor-
txeroen, laguntzaileen eta koor-
dinatzaileen babesarekin. Bien 
bitartean, hitzordua baino de-
xente lehenago, ezinegonez ziren 
hiru protagonisten esperoean 
ehunka herritar, haur, nerabe 
eta guraso. 

Horrela, herriari itzulia eman 
zioten eta jende mordoxka batu 
zitzaien kabalgatan, uneoro bo-
tatzen zituzten gozokiak jaso eta 
jaso. “Meltxor, Gaspar, Baltasar!” 
oihukatzen zuten irrikaz, behin 
eta berriro, haurrek. 

Txanbolin Txistulari Bandako 
kideek girotutako bira amaitzean, 
San Juan plazara igo ziren, eta, 
bertan, opariak jaso zituzten 

etxeko txikienek, udaletxeko 
arkupeetan. Hiru errenkada luze 
osatu ziren, protagonista bakoi-
tzeko bat adin-tarteen arabera 
jo zuten herritarrek Meltxor, 
Gaspar eta Baltasarrengana, 
Ekialde Hurbiletik ekarritako 

oparia jasotzearekin batera, ar-
gazkia ateratzeko. Irribarre 
handi batekin eta poltsak bete 
gozoki itzuli ziren joan den os-
tiralean asko eta asko etxera, 
hiru protagonisten gaueko bisi-
taldia itxaroten.

Hilerriko aldapan behera abiatu zen kalejira. Aiurri

Tranka-tranka, 
trostan
berotasun handiz jaso zituzten urnietarrek hiru errege magoak hilaren 5ean. gozokiz 
bapo eta opari banarekin etxeratu ziren bizilagunak. txanbolin txistular bandak girotu 
zuen kalejira, herriko kaleetan barrena

Kontsejupean harrera egin zieten Urnietako haurrei. Aiurri

oparia eta argazkia Biraren ostean, udaletxeko arkupeetan izan 
zen kabalgataren azken geldialdia. Bertan adinaren arabera 
antolatuta, hiru Errege magoekin eogteko aukera izan zuten 
urnietarrek, oparia jaso eta, beraiekin batera, argazkia aterazeko.

Kalejiran parte hartu zuten Txanbolineko kideak. Aiurri

Txanbolin Herriko askotariko hitzorduetan izan ohi dira, guztietan 
ez esatearren. Bada, Hiru Errege Magoen etorreran, ez zuen hutsik 
egin. Beren erritmopean egin zuten itzulia hiru protagonistek, San 
Juan plazara ailegatu baino lehen.

Idiazabal kalean, Errege Magoen kabalgata. Aiurri

Jendetza Poltsa soinean, hara eta hona ibili ziren herritarrak, ea 
Erregeek zaldi gainetik lurrera jaurtitutako gozokiak nork 
harrapatuko. Geroz eta urnietar gehiago batu ziren, gainera, 
kabalgatak aurrera egin ahala.

errege Magoen etorrera

Argazki-bildumak, bideoak, kronikak... 

URTE BERRI ON, IRAkURlE!

w w w . a i u r r i . e u s

Aiurri.eus webgunea: 
Gabonetako albistegia
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eerredakzioa andoain
Meltxor, Gaspar eta Baltasar 
Errege Magoak Andoainera hel-
du ziren, paje eta laguntzaile 
ugari bidelagun zituztela. Goi-
buru aldetik jaitsi eta Belabi 
kalea zeharkatu ondoren, Txiti-

bar aldeko bidea hartu zuten. 
Hortxe hasi zen jendetzaren 
aurreko kalejira. Goikoplazarai-
no bidea egin zuten, Gora Kale-
txiki txarangak bidea irekitzen 
zuen bitartean. Udaletxera iri-
tsita, udal ordezkariek harrera 

egin zieten. Segidan, Errege Ma-
goak agertu ziren udaletxeko 
balkoira eta bertatik mezu bana 
zabaldu zieten herriko haurrei. 
Kontsejupean, haurrek gogoko 
duten erregearekin argazkia 
ateratzeko aukera izan zuten.

Meltxor, Baltasar eta Gaspar Errege Magoak udaletxeko balkoian. Aiurri

errege magoen 
etorrera
Haurren ilusio berezi hori abenduaren 24an eta urtarrilaren 5ean pizten da, 
gabonetako pertsonaia ezagunak bertatik bertara ikusteko aukera dutenean. 
urtarrilaren 5ean, jende ugari irten zen kalera, errege magoen etorrera ikustera

Argazkiak ateratzeko aukera baliatu zuten guraso askok. Aiurri

harrera Errege Magoek udalerria zeharkatu eta gero, agintarien 
harrera-ekitaldia izan zuten. Eta, segidan, haurrekin argazkiak 
ateratzeko aukera izan zuten kontsejupean. Plazara herrikide ugari 
hurbildu ziren.

Olagain Udal Txistulari Elkarteko kideak. Aiurri

Txistulariak kalejirak, emanaldi berezia San Juan Bataiatzailean, 
Errege Magoen etorrera... Jon Ander Belamendiaren 
zuzendaritzapean, Gabonetan parte-hartze handia izan du 
Andoaingo olagain udal Txistulari Elkarteak. 

Gora Kaletxiki txaranga, Errege Magoen bezperako kalejiran. Aiurri

Txaranga Abenduaren 31n eta urtarrilaren 5ean irteera bana egin 
zuen Gora kaletxiki txarangak. Hurrengo emanaldia urtarrilaren 
20an izango da donostian, San Sebastian eguneko ospakizunen 
baitan.

goikoplaza, bilgune

Bisitaldi 
berezia
olagain udal Txistulari Elkarteko 
kideek Ama kandida etorbidean 
dagoen San Juan Bataiatzailera 
bisitaldia egin zuten, Eguberrietako 
emanaldi berezia eskaintzera. 
Gabon doinuak eskaini zizkieten 
bertako egoiliarrei. Emanaldia 
adi-adi jarraitu zuten entzuleek 
txalo egin zuten, gogoz. Ez ohiko 
ekitaldia izan zen bertakoentzat, 
egun berezi hauetan.

Aiurri
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GARBIÑE UBEDA marrazkilaria

komikia

OSTEGUNA 12
UrnieTA oharra
udal kiroldegia itxita dago, langileen 
greba mugagabea dela medio.
Kiroldegia.

AndoAin erakusketa
"Er(r)otaa", iF artistaren eskutik. 
Erakusketa aretoa. Ohiko 
ordutegiarekin zabalik,  
urtarrilak 14, larunbata arte.

OSTIRAlA 13
AndoAin Antzerkia
Asier Hormaza, ramon ibarra eta 
Asier Sota aktoreek taulagainera 
eramango dute "Lagun beltz asko" 
antzezlana. desberdintasunari 
buruzko komedia bat.
20:00, Bastero. 12 euro.

OSTIRAlA 20
UrnieTA Antzerkia
kulunka teatro konpainiaren eskutik 
"Forever" antzezlanaren aurre-
estreinaldia. Maskara bidezko 
antzezleen atzean ariko dira Jose 
daults, Garbñe insausti eta Edu 
Carcamo aktoreak.
19:00, Sarobe. 5 euro.

AndoAin Kontzertua
ruper ordorika hurbilduko da 
Basterora, "Amour eta Toujours" 
lan berriena aurkeztera. Son eta 
kubako doinuak nagusi dira. 
Taldekideekin batera ariko da.
20:00, Bastero. 12 euro.

ASTeArTe egUerdiA BAino lehen igorri hiTzordUAK. tel.: 943 300 732 / andoain@aiurri.eus

hitzorduak

Bertso derbia, aurreko saio batean. rEALSoCiEdAd

AndoAin Bertso derbia, euskaldunaren mendeurrenean

Euskal taldeak elkarren aurka arituko direla-eta, bertso derbiaren edizio 
berria antolatu dute. oraingoan, Andoainen. Bertsolariak: Aitor Mendiluze, 
Amets Arzallus, Alaia Martin, Sustrai Colina, Jone uria eta Aitor 
Etxeberriazarraga. Gai-jartzailea, Andoni Egaña. Gonbidapenak agortu ziren, 
baina azken-azkenak lehiatilan izango dira 11:15ean hasita.
Urtarrilak 14, larunbata. 12:00. Bastero.

zinema
AndoAin

BASTEro
Avatar: el 
sentido del agua
Lar., 14. 19:30. 
ig., 15: 19:30.
3d: 
Astl, 16. 19:30. 
Todos lo hacen
Lar., 21. 19:30, 
22:00.  
ig., 22. 19:30.

Astl, 23. 19:30, 
22:00.
el gato con 
botas: el ultimo 
deseo
Lar., 21. 17:00. 
3d:
ig, 22. 17:00.
Queso de cabra 
y te con sal
dokumentala.
urt., 24. 20:00.

SinoPSiA

Avatar: el sentido del agua
zuzendaria, gidoilaria: James Cameron. aktoreak: Sam 
Worthington, zoe Saldana, Sigourney Weaver, kate Winslet. 
Herrialdea: AEB (2022). Hizkuntza: Gaztelania. generoa: zientzia 
fizkioa, abenturak. iraupena: 192 min. 

avatar, bigarren asteburua basteron

Hamarkada bat baino gehiago 
igaro da Avatarreko 
gertaeretatik, eta Jake Sully, 
neytiri eta haien seme-alabak 
bakean bizi dira Pandorako 
basoetan, zeruko gizonak itzuli 
arte. Sully familiak ez du 
arriskuan jarri nahi Pandorako 
bizimodua eta erbesterako 
bidea hartzen du. Beste tribu 
batean harrera egiten diote, 
zeinak urari itsatsita bizi diren. 
Haien ohitura eta bizimodura 
ohitu beharko dute, eta ez da 
batere erraza izango. 

zeruko gizonek, ordea, haien 
atzetik dabiltza eta filmaren 
azken tartean borrokaldi latza 
ematen da.

Cameronek mezu argi bat 
bidali nahi dio ikusleari, familia 
balore nagusitzat jarriz.

Aurreko asteburuan 
Andoaingo Basteron eskaini 
zuten, eta asteburu honetan 
bigarren aukera izango da. Saio 
batzuk hiru dimentsiotan 
eskainiko dira, eta beste batzuk 
ohikoan. Hiru ordukoa denez, 
eguneko saio bakarra dago.

OSTEGUNA 26
UrnieTA Bertso bazkaria
Arkupe nafarroako Jubilatuen 
Elkarteak antolatuta, Andoni Egaña 
eta Sebastian Lizaso ariko dira.
14:00, Oianume sagardotegia.

OSTIRAlA 27
AndoAin erakusketa
imanol Goikoetxea Andoaingo 
artistaren erakusketa.
Urtarrilak 27-Otsailak 25. Bastero.

lARUNBATA 28
AndoAin haur ikuskizuna
Pirritx, Porrotx eta Marimotots 
pailazoen abentura berriak, 
konpainiaren 35. urteurrenean.
16:30, 19:00. Bastero. 6 euro.

IGANDEA 29
UrnieTA haur ikuskizuna
kontari: ipuin musikalak, filmetako 
abestiak eta mundu oso abestiak.
18:00. Sarobe. 3 euro.
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Birika galtzen duen bihotzak
hori bai hutsune latza;

begiak galduz adimenak du
erroitz-zuloaren antza…

Guregandik alde eginik gaur,
gogoan nolako Arantza!

Zu zintugun, zinez, bihotz-eragile,
zorionaren esperantza.

 -gugan bego-

Manuel Larramendi Kultur Bazkuna; Euskal Literaturazaleen 111 Akademia,
Andoain, 2023ko urtarrilak 5.

Arantxa IARTZA ANSA andrea,

Manuel Larramendi kultur Bazkuneko bazkide aitzindaria.
111 Akademiako kide sortzailea.

urtarrilaren 4ean hil da, 62 urte zituela.

sendiak bihotzez eskertzen ditu familia, lagun eta lankideen 
hurbiltasuna eta egun hauetan jasotako doluminak.

Bide luzean gora egin duzu Aran emeki-emeki
Orain hegan egitea dagokizu libreki

Gure artean izango zaitugu beti!

eskertza

andoainen, 2023ko urtarrilaren 9an

Arantxa  
IARTZA ANSA

2023ko urtarrilaren 4ean hil zen, 62 urte zituela

zorion-agurrak

andoain
aratz eta eneko berrueta
zorionak bikote! Aratz Berrueta Aznarrek 3 
urtetxo urtarrilaren 11ean eta Eneko Berrueta 
Elizegik 41 urte urtarrilaren 13an! ondo-ondo 
pasa eguna eta muxu handi bat etxekoen 
partez!

andoain
Hodei rabadan 
Larrea
Gure mutikoak,  
6 urte bete zituen 
joan zen  
urtarrilaren 5an. 
Muxu pila denon 
partetik.

andoain
euken 
ariztimuño 
balentziaga
urtarrilaren 
10ean 13 urte 
bete zenituen. 
Muxu handi bat! 
Etxekoak. 

andoain
indar Fernandez
Abenduaren 
30ean, 3 urte! 
oso zoriontsua 
izan zaitezela eta 
asko disfrutatu 
dezazula maittia! 
ez galdu irribarre 
hori! Asko maite 
zaitugu! Etxekoak

andoain
Malou ta xabi
Malou eta Xabik urteko 
azken egunean 38 eta 41 
urte bete zituzten. zorionak 
Bikote!!

andoain
alex
urtarrillaren 2a
egun berezia
Hogeita sei urtetan
pixkana hazia
zure ondoan dugu
nahiko pazientzia
Aurtengoan zuretzat 
keinu merezia
Aiurrin agertzea
zuk irabazia

urnieta
enara
zorionak kuadrillako 
zaharrenari! Gazta 
laurdena bete duzu, 
jada... Eta gehiago 
izan daitezela 
elkarrekin!  
Muxu handi bat  
zure konfidente 
handienen  
partez!

Saskibaloi partidak itzuli dira 
Andoaingo kiroldegira. Plasti-
gaur Ganbara infantil mailako 
neskak Oiarsoren aurka ariko 
dira, goizeko 09:00tan hasita. 
Aterpe Ganbara junior maila-
koak, berriz, 10:30tan ariko dira 
Interren aurka. Ganbarako bes-
te bi taldeak etxetik kanpo ari-
ko dira.

Saskibaloi partidak 
larunbat honetan, 
Allurralden

Urnietako senior mailako esku-
baloi taldea bolada onean da, 
eta ildo berari eutsi nahi dio. 
Sei talde daude 3 puntuko al-
dearekin, eta tartean dira ur-
nietarrak. Berdintasun handiko 
liga izaten ari da, beraz. Gaine-
rako taldeak koska bat behera-
go daude. Asteburuan Urnieta-
ra dator Legazpi taldea, sailka-
penean azken postuan dagoena.

Quel abogados 
taldeak aurrealdean 
jarraitu nahi du 

lasarte-Orian, 
lagunartean
Andoaingo gazteek osatutako 
Porrusitos taldea txapeldun-orde 
izan zen, larunbatean real Lasarte 
taldearen aurka infantil mailako 
finala galdu eta gero. Gabonetako V. 
Areto Futbola Txapelketa jokatu da 
Lasarte-orian. Benjamin, alebin eta 
infantil mailako txapelketa, Eguzki 
areto-futbol taldeak antolatzen 
duena. Andoaingo gaztetxoek maila 
bikaina eskaini zuten.

PorruSiToS

Aiurri

"Zaintzailea" eskultura
Angelo Jimenezen lana zaldundegi plazan dago, honezkero. Lehen 
eskultura lehiaketako irabazlea bera izan zen. Egape dantza Taldeko 
kideek agurra dantzatu zioten, eskultura jarri zuten egunean. udal 
agintadiekin batera ageri da egilea, argazkian.

 -gugan bego-

Andoainen, 2023ko urtarrilaren 4an

Beti zaurgarrien abaro,
malkarrik zailena ere

berdegune leun bihurtzen abilena.
Maiz kantu bat ahoan,

transmisioaren soka mardula utzi diguzu opari.
Ikastolan abestuko ditugun doinuek

zure oroitzapena utziko digute airean,
zuk utzitako ondarearen irute-garai luzean.

Argia bekizu bidea, Arantxa.

euskal doinu ederrenetan betikotu zaigu

Arantxa IARTZA ANSA

Andoaingo Ikastolako familiek, ikasleek eta lankideok, betiereko esker onez.
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erredakzioa andoain
Hamarkadaz hamarkada, Lei-
zaran kluba Andoaingo emaku-
meentzat erreferentzia nagusia 
izan da taldeko kirol jarduere-
tan. Leizaran eskubaloi kluba 
1979an sortu zen, gizonezkoen 
senior mailan; hurrengo den-
boraldian, 1980-1981ean, ema-
kumezkoen senior taldea osatu 
zuten. Geroztik, gehitzen joan 
dira emakumezkoen taldeak. 
Egun, ibilbide osoa egin daite-
ke Andoaingo klubean, infantil 
mailan hasi eta senior mailara 
bitarte.

Aurtengo Errege Txapelketan 
atzoko eta gaurko jokalariak 
elkartu zituzten, eta hitzordua 
askoren gogoan geratuko da. 
Eva Gutierrez klubeko lehenda-
kariak ekitaldia nondik nora 
gorpuztu zen azaldu zuen, Allu-
rralden bertan egin zuen adie-

razpenean: "Antolaketa lanetan 
geundela, jokalari ohiekin talde 
bat sortu eta egungo senior tal-
dearen kontrako partida bat 
antolatzeko proposamena jaso 
genuen. Ideia polita iruditu zi-
tzaigun, eta horrela, deialdia 
egin genuen. Egundoko arrakas-
ta eduki zuen; ez genuen espero 
inondik ere halakorik. Talde 
bat ez, baizik eta bi osatu behar 
izan baitira. Ikustekoa izan da 
zenbateko ilusioarekin etorri 
diren Allurraldera, egin diren 
lau entrenamenduetan. Berriro 
kantxaratzeko desirarekin azal-
du dira beti”.

Leizarango presidentea po-
zarren zegoen Errege Txapel-
ketaren XX. edizioaren amaie-
ran. Luzea izan zen eskertza-
zerrenda. Alde batetik, egun 
osoan Arratera eta Allurralde-
ra gerturatu ziren zaletuei, 

Andoaingo Udalari, txapelke-
tara gonbidatu gisa etorri ziren 
Urdaibai, Manteiga, Saieko, 
Malkaitz eta Tolosa eskubaloi 
taldeei, antolakuntzan modu 
batera edo bestera laguntzen 
aritu ziren herritar guztiei, 
kanpotik heldutako jokalariei 
bazkaria emateko laguntzaile 
izan zituzten elkarteei (Ontza, 
Batzokia, Irunberri, Zumeata-
rra eta Peña Santa Kruz), eta 
baita emakumezkoen taldeen 
babesle diren dendari zein mer-
kataritza-enpresa laguntzaileei 
ere (Bitoria arrandegia, Lanbroa 
eta 97 tabernak, La Salle Be-
rrozpe ikastetxea, Javier Zera-
mikak, Arruti gozotegia, Oreka, 
Kaiku esnea eta Noa Cargo 
garraioak). 

Ekitaldi gogoangarria izan 
zen Andoaingo jokalari ohi as-
korentzat.

Hiruko txapelketa jokatu zen, atzoko eta gaurko jokalarien artean. Aiurri

"zuengatik 
gara"
leizaran eskubaloi taldeak ekitaldi gogoangarria antolatu zuen aurreko larunbatean, 
atzoko eta gaurko senior mailako jokalariak elkartuta. iragana eta oraina batuta, 
argazki ederraren lekuko izan ziren etorkizuneko jokalariak

Jokaldi ikusgarriak eskaini zituzten beteranoek. Aiurri

Lagunarteko giroa nagusitu zen. Aiurri

urdin-horiz jantzita, lehen bezala

PEFC ziurtagiria
Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


