
2015eko urtarrilaren 23a, 425 zenbakia X. urtea     Andoainen eta Urnietan doan banatzen da

50 laguneko koadrila

osatu da igandean

Urnieta-Leitza

zeharkaldia egiteko. 

Z
anpatuz mendi taldeko

lehen irteera arrakasta-

tsua izango da. Urnieta-

Leitza zeharkaldia osatze-

ko izen-emate epea bukatuta, 50

laguneko koadrilak eman du ize-

na, Gipuzkoa eta Nafarroako bi

herri horiek lotzen dituen tartea

giro onean osatzeko asmoz.

Behin-betiko kopurua jakinda,

azken orduko xehetasunen berri

eman dute antolatzaileek, men-

dizale guztiek horien berri zehatz

izan dezaten. Denetan garran-

tzitsuena, autobusaren kontua.

Joxean Altunaren autobusa era-

biliko da. Aurren-aurrena, herri-

ko plazatik Besabiraino joateko.

Goizeko 6:30ean da hitzordua,

beraz garaiz agertu behar da San

Juan plazara.

Izena eman dutenen artean,

badira hainbat bazkarira baka-

rrik joatea erabaki dutenak.

Horientzat ere bada ohar ga-

rrantzitsua, Leitzara autobuse-

an joateko aukera edukiko du-

telako, norbera bere autoan jo-

an ordez. Hitzordua herriko

plazan izango da berriro, San

Juan plazan, 13:30ak aldera.

Bazkaldu ostean Urnietara itzu-

Martxa lasaia izango da, partaide guztiek arazorik gabe osatzeko modukoa.

“ZURIA, GURE ERARA” IKUSKIZUNA

Berrogeita hamar lagun Zanpatuz
mendi taldearen lehen irteeran

Andoaingo
historia
aztergai

Ospakizun
ekitaldia
Andoainen

Rosa Ayerbek aurreko astean,

eta Jose Antonio Rodriguez

Ranzek aste honetan, Ando-

aingo historia aztergai izan

dute hitzaldi bana eskainiz,

laugarren mendeurreneko

ekitaldien baitan.

[ANDOAIN, 7. ORRIALDEA]

Urtarrilaren 26a, Andoainek

1615ean herri izaera lortu

zuen eguna dela eta, ospaki-

zun ekitaldia antolatu dute

arratsaldeko 17:00etan hasi-

ta. Batzar aretoan alkateak

bandoa irakurriko du “Zorio-

nak Andoain!” izenburupean.

[ANDOAIN, 7. ORRIALDEA]

liko da autobusa, ibilbidea osa-

tu, eta osatu ez duten guztie-

kin. Irteera ordua iluntzeko

19:00etan da. Autobusaren sal-

neurria 6 eurokoa izanen da,

gutxi gorabehera.

Ibilaldia Urnieta eta Leitza

artekoa da. Bi arduradun izan-

go dira, bat buruan eta bestea

tropelaren atzealdean, eta ez da

gailurrik igoko. Antolatzaileek

talde zeharkaldia dela gogora-

razi nahi dute, eta uneoro de-

nak batera joatea komeni dela,

ezustekoak saiheste aldera.

Normalean geldialdi bakarra

egingo da, Aitzolako iturrian,

baina geldialdi gehiago egin be-

har badira, ez da arazorik izan-

go. Martxa lasaia izango da,

partaide guztiek arazorik gabe

osatzeko modukoa.

Eguraldiari dagokionez, gaur-

gaurkoz giro lehorra iragartzen

da. Lainoak bai, baina prezipi-

taziorik ez. Egitekotan ere, elu-

rra izango da, elur maila 700

metrora egongo baita. Hotza

egingo du, 0 graduren bueltan

ibilaldiko une askotan, eta ne-

guko arropa eramatea aholkatu

dute antolatzaileek, zorua elur-

tuta egongo baita ordu askoz.

Gogoan izan Leitzan bertan du-

txa beroa hartu nahi duenak

horretarako aukera izango due-

la 4 euroren truke. Arropa le-

horra motxila edo poltsa batean

sartu eta Ikasmin ikasketa zen-

troan utz daiteke, larunbatean

(11:00-13:00, Etxeberri plaza).

Antolatzaileek eramango dute

motxila Leitzara. Bazkaria

14:30ak aldera hasiko da.

Dantza, musika eta

antzezpena Saroben,

hiru egunez aretoa

txiki geratu zen

Antolatzaileek autobusa

lotu dute goizean Besabi-

ra igotzeko, soilik bazkal-

tzera doazenak Leitzara

eramateko  eta bueltatzeko
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Goren mailako ziurtagiria prestatzeko aukera London School-en

L
ondon School of Langua-

ges akademiak 23 urte

daramatza Urnietan

ingelesa irakasten. Inge-

les klaseez gain, irakas-

le izateko prestakuntza, CELTA

deiturikoa, ere eskaintzen dute.

Hori eskaintzen duen Euskal

Herriko akademia bakarra da, gai-

nera. Iñigo Casis bertako ikaske-

taburua da eta Aiurrirekin harre-

manetan jarri da xehetasun gehia-

go eman asmoz. 

Zein da zuen akademiaren bere-

zitasuna?

Gure akademia Cambridge

Unibertsitatearen azterketa ofi-

zialak antolatzen dituen era-

kundearen partaide da eta, ho-

rri esker, gure ikasleei Cam-

bridge azterketetara prestatu

eta aurkezteko aukera eskain-

tzen diegu. Ikastetxe eta enpre-

setan ere klaseak ematen ditu-

gu; baita atzerrian ikastaroak

antolatu ere. Urte hauetan ze-

har, ordea, konturatu gara,

mintzamena dela atalik gogo-

rrena heldu batzuentzat. Hori

dela eta, astero ordu bateko

mintzamen klaseak eskaintzen

ditugu doan. Ikasturte honetan

“Snack and Chat”  ere antola-

tzen hasi gara; hilabetean behin

Groseko Salt tabernan elkar-

tzen da nahi duen oro, ingele-

sez beste giro batean hitz egite-

ko. Hurrengo saioa urtarrilaren

30ean izango da.

Zer eskaintzen diozue urnietarrei?

Urnietarrei hiru hizkuntza ikas-

teko aukera eskaintzen diegu:

ingelesa, frantsesa eta italiera.

Adin guztietarako ikastaroak

eskaintzen ditugu; 4 urtetik au-

rrera, oinarrizko mailatik au-

rreratuenera.

Salesiarretan ere klaseak

ematen ditugu eguerdietan, eta

baita herriko enpresetan ere.

Bestalde, 13 urte daramatzagu

atzerrian ingeles ikastaroak an-

tolatzen. Aurten, Kanada, Es-

kozia eta Irlandan antolatu di-

tugu. Bertan familian edo ikas-

le-egoitzan hiru asteko egonal-

dia egiten dute ingelesa ikaste-

ko. Klaseez gain, mintzamena

praktikatzeko, hainbat ekintza

egiten dituzte, bertako kultura

eta lurraldeak ezagutuz. Orain

hasiko gara gurasoekin bilerak

egiten.

Hori guztiaz gain, CELTA ikasta-

roa ere eskaintzen duzue, ezta?

Bai. CELTA, Certificate in En-

glish Language Teaching

Adults, mundu mailan irakasle

prestakuntzan dagoen titulurik

ospetsuena da; gaur egun, mun-

duan zehar ingelesa irakasteko

aukera gehien eskaintzen duen

titulua. Lanpostu bat lortzeko

aukera ematen du. Ikastaro hau

irakaskuntzan esperientzia gu-

txi daukatenei dago zuzenduta.

Non eskaintzen duzue ikastaroa

egiteko aukera?

Momentuz Donostiako zen-

truan bakarrik eskaintzen du-

gu. 2015 urte honetarako hiru

ikastaro antolatu ditugu, lehe-

nengoa martxoaren 2tik 27ra,

bigarrena uztailaren 2tik uztai-

laren 30era eta, azkenik, urria-

ren 1etik 29ra. Izena emateko

epea ikastaroa hasi baina aste-

bete lehenago bukatuko da eta

ingeleseko C1 – C2 maila izan

behar dute ikastaro hori egin

nahi dutenek.

Zein dira ikastaroaren ezauga-

rriak?

Joan den uztaileko ikastaroan

mundu guztian zeharreko 10

ikasle izan genituen: estatu ba-

tuarrak, ingelesak, australiarrak,

alemaniarrak, frantziarrak eta

espainiarrak. Cambridge Uni-

Iñigo Casis London School of Languages akademiako ikasketaburua.

Ingelesa ikasi eta hitz
egiteko aukera

bertsitateko bi tutorek ematen

dugu CELTA ikastaroa, nik

neuk eta Steve Hayshamek.

Prestakuntzaren barruan, ikasle-

ak, lehenengo egunetik hasten

dira klase praktikoak ematen,

benetako ikasleekin. Ikastaroa-

ren iraupena lau astekoa da eta

1.550 euro ordaindu behar dira. 

Urnietar batek ingelesa ikasi nahi

badu, nola egin dezake?

Sei urtetik aurrera, inolako

konpromisorik gabe, mailaketa

froga bat egiten dugu, norbera-

ren mailari ondoen egokitzen

zaion taldea eskaini ahal izate-

ko, bakoitzaren beharren ara-

bera. Horretarako, hitzordua

emateko 943 00 92 91 telefono

zenbakira dei dezakete. Hel-

duek gure webgunean (london-

school.com/ingles) egin deza-

kete froga, eta ondoren, gu jar-

tzen gara harremanetan min-

tzamen froga egiteko eta auke-

ra ezberdinak eskaintzeko.

E
uskaldun denok izan

genuen erdarara pasa-

tzeko era zurrunbilo-

tsua eta gehienek bere-

zia. Segurako monjetan ikasi

nuen sei urte arteko eskola,

eta gero nazionalean, dena er-

daraz, memoriz ikasiz, erda-

raz bakarrik tutik erdaraz ja-

kin gabe; horrela 9 urte arte.

Garai haietan abesti bat nuen

gustuko: Cara al sol. Eskola-

ren bukaeran eskua altxatuta

abesten genuen, eta eskolaren

bukaeraren seinalea zen. Ba-

rrengo pozik handiena eskola

bukatzeak ematen zidan. On-

dorenean astoa hartu eta arbi

jorrara, bat edo bi sorotik

etxera ekartzen nuen. Hiru

urteko eskolaren ondorenean

sí eta no bakarrik nekizkien

erdaraz.

Beste etapa izan zen Jabie-

rrera joan nintzena. Mundu

honekin geneukan lotura, zil-

borrestea, Beasain zen; bai

Ataun aldekoentzat, bai Se-

gurakoentzat Beasaingo gel-

tokia zen gure bilgunea. Bizi-

kletan joan ginen aita eta

biok etxetik; handik trenez

Iruñatik Jabierrera joan nin-

tzan, koltxoi eta guzti. Aitak

erdaraz ondo ez ikasiaren lo-

tsak jaulki zizkidan 9 urtere-

kin eta esan zidan: Erderaz

ondo ikasi behar dek, eskola-

ko lagunekin erderaz egin,

geltokiko nagusiarekin min-

tzatzeko erdera jakin behar-

ko dek, mediakuarena joate-

ko erderaz jakin beharko

dek, eta, azken batean, testa-

mentua egin behar badek in-

terpretea beharko dek.

Aita karlista zen, garai har-

tako abertzalea Orixek zio-

nez Santa Cruz apaizaren li-

buruan: Santa Cruzentzat le-

henengo helburua Jainkoa

zen, gero euskara eta horiek

defenditzen zituen neurrian,

errege zalea, hau da, karlista.

Jabierren inorekin mintza-

tuko banintz euskaldun bate-

kin egin behar nuen eta aur-

kitu nuen hermano jesuita ze-

na eta zapateroa. Notak

eman zizkidatenean oharra

jaso nuen, ez gehiago zapate-

rira joateko hermanoarekin

hitz egitera.

Gero beti esan det ez dela

berdina Gipuzkoan ere Do-

nostiako señorito eta erdal-

duna izatea ala Ataungo edo

Goierriko basapizti bat iza-

tea, zailtasun handiak izanak

gera erdara ez ondo ikasiare-

kin. Badira idazle batzuk ze-

ritzena euskeraz hitz egiten

jarraitzeko erdaldunen aurre-

an ere, eta euskalduna hain-

beste lotsa pasatakoak, le-

hengoaz gainera, orain ez du

nahi hizpidea ematea gaizki

pentsarazteko inondik ere ez.

Urbiko artzaina erdara gar-

bian mintzatuko zaio erdal-

dunari.

Asko sofritutako herria ga-

ra, katalanak baino gehiago,

lotsa eta burla bizkarreratze-

ko ez gaude, sufrimenduaren

tamainak neurtzen du gure

zailtasuna. Euskaldun bakoi-

tzak bere kalbarioa eramana

degu, bakoitzak berea. Zauri

bakoitzak bere istorioa du;

horregatik hitz gutxikoak,

motzak, lotsatiak, beldurtiak

gera. Gaur gure giroa asko al-

datu da eta mejoratu.

Ikastolak irekita gero ere,

makina bat baserritarrek bi-

dali zituzten eskola naziona-

letara erdaraz ikastearren,

berak pasa zuten lotsa bere

umeek pasa ez zezaten.

Euskeratik
erdararaIÑAKI ARANZADI • URNIETA

“Urte hauetan zehar kon-

turatu gara mintzamena

dela atalik gogorrena hel-

du batzuentzat”
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“ZURIA, GURE ERARA” IKUSKIZUNA SAROBEN

Urnietan azken urteetan Egape dantza taldearen inguruan maila

handiko ikuskizunak sortzea lortu dute. Eta horren inguruan edota

horrekin batera antzerkigintza modu bikainean garatzen ari dira.

Bi arte jarduera horien eta musikaren uztarketarekin, Urnietan

bertan egindako ikuskizunak kalitatearekin parekatu dituzte. Saio

bakoitzeko jaso zuten txalo zaparrada ondo merezia dute.

Txalo zaparrada 
ondo egindako lanari

S
arrerak azkar batean

agortu zituztelarik,

luxua izan zen ikuste-

ko aukera izan zutenen-

tzat. Dozenaka batzuk

izango dira “Zuria, gure erara”

ikusi gabe geratu diren urnieta-

rrak. Ez dadila luzerako izan,

ikuskizunaren arduradunek Urnie-

tan egun hauetan eskainitakoa

inguruko herrietan berriro taula-

ratzeko borondatea agertu baitu-

te.

Antzezlanak Zaldibiako Juan

Inazio Iztueta XIX. mendeko

idazle eta dantza ikerlariaren

bizitza du ardatz. Haren bizi-

tzaren paradoxa agertu nahi

izan zuten. Batetik, Gipuzkoa-

ko dantzekin idatzitako libu-

rua dogmatzat hartu izan da.

Eta, bestetik, bere bizitza ara-

katuz gero, oso pertsona askea

izan zen. Paradoxa hori aintzat

harturik, Iztuetak dantzak be-

rreskuratzeko ahalegina esker-

tu nahi izan diote Marizulo tal-

deko kide batzuk. Iztueta,

“Zuria” ezizena zuena, urnie-

tarren erara antzeztu zuten.

Hortik, ikuskizunari izen hori

jarri izanaren arrazoia.

Iztueta bizi izan zen garai

hura (1767-1845) aldaketa

handikoa izan zen, eta antzez-

lanak hori ere islatu nahi izan

zuen. Ilustrazioa, Frantsesa-

dak, Lehen karlistada..., gerta-

kizun horiek gertu-gertutik bi-

zi izan zituen. Tarte horretan

zaldibiarrak gartzela ezagutu

zuen, hiru aldiz ezkondu

zen..., bizipen sakonak inon-

dik inora.

Ikusleen begietara, dantza

eta musika izan zen ikusgarrie-

na, baina Jon Unanueren an-

tzezpena bikaina izan zen.

Hark ordezkatu zuen, maisuki

gainera, Iztuetaren paradoxa.

Ikuskizunaren pasarte ba-

tzuetan Muruamendiaraz Iz-

tueta gazte bilakatu zen, dan-

tzari izan zeneko garaia gogo-

an hartuz. Eduk eta bere dan-

tzariek ez zuten hutsik egin,

eta beste behin ere aho bete

hortz utzi zuten Sarobera ger-

turatu zen ikuslegoa.

Anabas taldeko musikariek,

banan bana maila handikoak

izateaz gain, talde modura oso

lan ona egin zuten. Bat eginik,

kantu guztietan zehar sendo

agertu ziren Pedro Artetxe

perkusio-jotzailea, Julian Cob-

Hirugarren antzezpenaren ondoren pozarren agertu ziren taldekide guztiak.

Edu Muruamendiaraz eta berarekin batera dantzan aritu zen neska taldea: Intza Cabrera, Irati Goikoetxea, Janire Juanikorena,

Karmele Lekuona, Uxue Manterola, Eider Manterola, Irantzu Oiartzabal, Nahikari Sanchez eta Garazi Usabiaga.

Dantza eta musika atalak

bikainak izan baziren ere,

Jon Unanueren antzezpe-

na ere nabarmentzekoa

izan zen

TALDEKIDE GUZTIEN LAN BIKAINA

Lan korala izan zen, taula gai-

nera belaunaldi ezberdinetako

herritarrak igo baitziren. Txi-

kienak, lau dantzariak: Aitzol

Otegi, Gariñe Serrano, Arixen

Unanue eta Gartzea Zaldua.

zaru eskusoinu-jotzailea, An-

tton Jauregi txistularia, Moni-

ka Redondo bibolin-jotzailea,

Helena Soguska bibolin-jo-

tzailea, Eneko Salaberria ba-

xujo-jotzailea, Xabier Ubillos

gitarjolea eta Aitor Unanue

BIDEOA

Ohiko sareetan ikusgai.

kantaria. Ezin ahaztu ikuskizu-

na sustatzen itzalpean aritu den

lantaldea: Luis Mari Zaldua,

Mikel Agirregomezkorta, Pablo

Lusarreta, Enkarni Cuesta, Kali

Gomez, Maribel Jardio, Isidro

Salinas eta Jaione Jauregi.

Hurrengo hilabeteetan ingu-

ruko herrietan ikuskizuna es-

kaintzeko aukera egon daiteke.

Ikusi ez dutenentzat, edota

errepikatu nahi dutenentzat,

aukera paregabea izango da.
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jatekoa izango dute. Eta ez

dute zertan jan ahal izateko

lanera joan beharko”.

Elikagai hauek Iruñera bida-

li dituzte, eta handik edukion-

tzietan Valentziako portura

eramango dituzte Benin aldera

iristeko, “ikus daitekeen beza-

la janari bilketa bolondres eta

kolaboratzaile askoren lanari

esker egiten da. Pertsona

hauek mundu hobeago baten

bila dabiltza eta elkartasuna

eta zuzenbidea aldarrikatu

nahi dute guztiontzat”. 

Bilketan parte hartu duen ikasle taldea.

Elikagaiak bildu, antolatu eta bidean doaz jada.

U
dalak prentsa ohar

bidez iragarri duenez,

“herritarren segurta-

suna bermatze alde-

ra”, daudenak baino

bideo kamera gehiago jartzeko

asmoa du herriko puntu ezber-

dinetan: “Jada martxan dagoen

bideo-zaintza sistemak eman

dituen emaitza onak ikusita, eta

Udaltzaingoaren proposamena

aintzat hartuta, Urnietako herri-

guneko beste hainbat puntutan

ere kamerak jartzea erabaki du

Udalak, besteak beste, sistema

honek lapurretak, istripuak eta

kalean sortutako kalteak saihes-

teko eta argitzeko balio izan due-

lako”. 

KOKAPEN BERRIAK

Pintore eta Belandi kaleetan ka-

mera bana kokatuko dute, “au-

zo hauetako segurtasuna handi-

tzeko”, eta Aranzubiko biribil-

gunean ere beste bat ezarriko

dute “sor daitezkeen trafiko

arazoak saihesteko”. San Juan

plazan ere, udaletxea eta ingu-

ruak babesteko, kamerak jarri-

ko dituzte. Idiazabal kalean le-

hendik zeudenak baino gehiago

jarriko dituzte. Denera, segur-

tasun kameren instalakuntzan,

30.000 euro gastatuko dituzte.

Udalak adierazi duenez, “gra-

batutako irudi guztiak Datuen

Babeserako araudia errespeta-

tuz gordeko dira”. 

ESTATISTIKA DATUAK

Udalak bideo kameren arra-

kasta erakusteko hainbat datu

adierazgarri eskaini ditu.

Industriguneak: 2012ko irai-

lean kamerak ezarri zirenetik,

Urnietako enpresetan lapurre-

tei dagozkien salaketak %33

gutxitu dira.

Erratzuko aparkalekua: Ka-

merak ezarri zirenetik, ka-

mioien kargen eta erregaiaren

lapurretak ia desagertu egin

omen dira. “Bi lapurreta salatu

ziren eta, grabazioei esker,

errudunak atxilotu zituzten”. 

Merkataritza: 2012ko datue-

kin alderatuz, 2013an %50

jaitsi ziren lapurretak. 

Udalaren arabera kamerak “segurtasunerako bermea” dira

Segurtasun kamera
gehiago jarriko dituzte

Andoaingo eta Urnietako Udalak sustatzaileen artean daude

Langabetuak kontratatzeko
eskualde mailako deialdia

Gazteak eta Garapena Gober-

nuz kanpoko erakundeak esker

ona adierazi nahi die Sale-

siarretako ikasleei, Afrikako

Beninera bidaltzeko janari

bilketan izan duten parte

hartzeagatik. Denera 3.455

kilo inguru bildu dituzte,

besteak beste, arroza, lekale-

ak eta pasta. Erakundeak

adierazi duenez, laguntza

hori “oso lagungarria izango

da Beninen kale gorrian bizi

den ehunka ikaslerentzat,

horrela ikasten jarraitu eta

Benin aldera doan elikagai
bilketa eskertu dute

Sahara aldera bidaltzeko
bilketa kanpaina, otsailean

Arratsaldeko 18:30etan batzordearen bilera irekia

K
orrikaren edizio berria

prestatzen hasi dira

Urnietan. Aurten

Andoaindik iritsiko da

Korrika. Zehazki,

martxoaren 21ean (larunbata)

goizeko 10:00ak aldera. Hori

guztia prestatzen hasteko Korri-

ka batzordea ostiral honetan bil-

duko da Lekaion, arratsaldeko

18:30ean hasita. "Guztion arte-

an, auzolanean eta elkarlanean,

lortu ahal dugu euskaraz biziko

den herria, euskalakariz osatu-

tako herria" dio Korrika 19ren

mezuak.

MATERIALA

Eskualdeko AEK-k jakinarazi

nahi du jada Korrika 19ri da-

gokion arropa salgai dagoela,

bai Hernaniko AEKn, baita

Astigarragakoan ere. Korrika

amaitzen den arte izango du

Korrika batzordea Lekaion
bilduko da ostiral honetan

jendeak bertara gerturatu eta

erosteko aukera. 

KORRIKA 19 ESKUALDEAN

Martxoak 21, larunbata:

09:00 Andoain.

10:00 Urnieta.

Udaleko Gizarte Zerbitzuen sai-

lak, herriko eta Saharako

zenbait eragileren laguntza-

rekin, otsailean zehar errefu-

xiatuen kanpamenduetara

bidaltzeko bilketa kanpaina-

ri ekingo dio. Nagusiki, eli-

kagaien eta oinarrizko pro-

duktuen bilketa izango da. 

BILKETA KANPAINA 2015

• Elikagaiak: kontserbak,

arroza, pasta, azukrea, di-

listak, garbantzuak, etab.

• Garbitasun produktuak:

konpresak eta fardelak. 

• Jostailuak: pilarik gabeko-

ak edo argi indarrik behar

ez dutena.

• Eskolako materiala: mar-

goak, arkatzak, koaderno-

ak, ordenagailuak, etab. 

• Arropa.

Iaz, 400 kilogramo elikagai

bildu zen Urnietan eta Gi-

puzkoan denera 60.00 kg.

Piztu Itxaropena karabana-

rekin bildutakoa saharar

kanpamenduetara iristea lor-

tu zuten. Aurten ere, Udalen

arteko elkarlanari esker, bi-

garren eskuko kamioi-edu-

kiontzia erosiko da, bilduta-

ko gai guztiak Saharara bi-

dali ahal izateko. Kamioi

edukiontzi hori, gainera,

kanpamenduan bertan gera-

tuko da, bertako garraio be-

harrei erantzuteko. 

Aurten, bestalde, hamar

urte beteko dira Urnietako

familiak udan Saharako

hainbat haurren harrera-etxe

bilakatu zirenetik. Geroztik

ez da etenik izan “Oporrak

bakean” egitasmoan.

Lanbidekin elkarlanean, Ando-

ain, Urnieta, Hernani, Astiga-

rraga, Lasarte-Oria eta Usur-

bilgo Udalek langabetuak kon-

tratatzeko laguntza kanpaina

abiarazi dute. 

Laguntza jaso ahal izateko

langabetuari lan hitzarmena

martxoaren 1a bitarte egin be-

har zaio. Kontratuen iraupena

gutxienez 3 hilabetekoa izango

da. Lanaldi osoko kontratua-

gatik enpresak 3.000 euroko

laguntza jaso ahal izango du.

Aldiz, lanaldi erdiko kontra-

tuagatik 1.500 euro. Guztira,

28 kontratu burutzeko aukera

izango da.

Informazio guztia dagoene-

ko eskuragarri dago bi udale-

rrietan.
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Iturbe altzarietan eskaintza berezia, larunbata bitarte

A
ltzariaren azoka anto-

latu dute aste hone-

tan Urnietako Iturbe

altzarietan. Urtarrila-

ren 17tik 24ra bitar-

te beherapenak egongo dira eta

orain arte, behintzat, arrakasta

izugarria eduki du. Marisa Itur-

be dekoratzaileak azaldu duenez,

esperientzia ona izaten ari da. 

Zergatik egin duzue beherapen

aste hau?

Marisa Iturbe. Lehengo urtean

hasi ginen. Enpresak 50 urte

bete zituenez, produktuak be-

rritu nahi genituen. Horrega-

tik, ahalik eta gehien saltzea

zen gure asmoa, genero berria

ekarri eta erakusketa aldatze-

ko. Saltzeko modu ona zela

ikusi genuen; izan ere, altzai-

ruak ez dira arropak bezala,

zailagoa da saltzea. Urtean

behin aste osoan zehar behera-

penak jartzea ondo etortzen da

erakusketako produktuak be-

rritzeko. 

Jende asko hurbildu da?

M.I. Bai, batez ere, asteburuan.

Urnietar asko gerturatu da.

Kartelak jarri ditugu Villabo-

na, Zizurkil, Lasarte, Hernani

eta Andoainen ere, eta bertatik

ere etorri dira; baita Donostia

ingurutik ere. Jende gehiena

asteburuan etorri dela nabari-

tu dugu, metroa eskuan hartu-

ta neurriak hartzera eta altzai-

ruak begiratzera. Eta astean

zehar, lasaiago etorri dira; neu-

rriek bat egiten duten ikustera

eta azken erabakiak hartzera. 

Zer da gehien erosten dutena?

M.I. Altzairu osagarriak,

gehienbat: sarrerak, zapatero-

ak… Mahaiak eta aulkiak ere

saldu ditugu. Dena den,

gehien kostatzen dena konpo-

sizio oso bat saltzea da; hau

da, egongela oso bat, adibidez.

Izan ere, neurriek bat etorri

behar dute eta ez da erraza

izaten. Asteburuan gauza txi-

kiak saldu dira; mantak, apain-

garriak... Baina altzairu han-

diak astean zehar ari gara sal-

tzen, denbora gehiago eska-

tzen dietelako. 

Zenbateko beherapenak daude?

%65 arte?

M.I. Produktuaren arabera. Su-

kaldeetan, adibidez, gehiago.

9000 euroko sukalde bat, bere

elektrodomestikoekin, 2000

eurotan saltzen ari gara. Izuga-

rrizko beherapenak daude su-

kaldeetan. Armairuak eta bes-

Eskaintzak erakargarriak
altzarietan

te altzairu batzuk %50eko be-

herapenak dituzte gutxi gora-

behera eta badira %10ekoa

duten produku batzuk ere. 

Zein irizpideren arabera jarri

dituzue beherapenak?

M.I. Produktuaren arabera.

Gauza batzuk berriak dira eta,

bilduma berria denez, ez zaigu

interesatzen erakusketatik

kentzea. Beste produktu ba-

tzuk, ordea, bi edo hiru urtez

egon dira eta horiek saldu egin

nahi ditugu, berriak ekartzeko.

Altzairuetan errotazio hori

egotea ezinbestekoa da.

Datozen urteetan ere azoka astea

egiteko asmoa al duzue?

M.I. Gustatuko litzaiguke. Es-

perientzia ona da eta nik uste

dut berriro egingo dugula.

Iturbe altzariak

Eskaintza hilaren 24ra arte.

Igarategi 70. 94355275

10:00-13:00 / 16:30-20:00. 

Larunbatera bitarte eskaintza bereziez baliatzeko aukera izango da.

Marisa Iturbe.

Ikastaroetan izena emateko
ostiralean amaituko da 
Joskintza, argazkilaritza di-

gitala, masajea eta erlaxazio

teknikak, makilaia, teknika

piktorikoak edotata senda-

belarren inguruko ikastaroe-

tan izena emateko epea osti-

ral honetan amaituko da.

Izen-ematea Bertan bule-

goan edo Lekaion. Udalak

ikastaro guztiei buruzko li-

buruxka argitaratu zuen urte

hasieran, zeinean ikastaro

guztien informazioa xeheta-

sun osoz azaltzen den.

Hirigintza batzordean
Gaztetxea aztergai
Ostegun goizean biltzekoa

zen Udaleko Hirigintza ba-

tzordea eta bertan intereseko

hainbat aztergai hizpide izan

zituzten. Besteak beste,

“Gaztetxearen inguruko in-

formazioa” izenburu duena

edota “Elkarteen etxea: pro-

posamena” izenekoa. Ur-kon-

tagailuen aldaketa eta igande-

etako garbiketa zerbitzua ere

hizpide izan zituzten.

Denda Berri elkartearen
batzar nagusia hilaren 31n
Talde eragileak batzar nagu-

sia deituko du, arratsaldeko

16:30etik aurrera. Iazko gas-

tu eta sarreren balantzea, aur-

tengorako jarduera programa

eta aurrekontua eta zuzenda-

ritzaren informazioa eskaini-

ko dituzte jendaurrean.

Hari gara EH Bilduren
batzarra, ostegun honetan
Urnietan eta Euskal Herria

osoan, EH Bildu koalizioa

Udal hauteskundeei begira

Hari gara prozesua garatzen

ari da. Ostegun honetan ba-

tzarra deitu dute Lekaion,

arratsaldeko 19:00etan hasi-

ta. 

Bakea eta bizikidetza
jardunaldien edizio berria
Urnietako Udalak "Bakea

eta bizikidetza" jardunaldien

bigarren edizioaren aurkez-

pena egingo du ostiral hone-

tan. Xehetasun guztiak ber-

tan eskainiko dituzten arren,

dagoeneko jardunaldien da-

tak aurrera daitezke. Saioak

burutuko dira datorren urta-

rrilaren 29an, 31n, otsaila-

ren 7an eta martxoaren 31n,

hurrenez hurren.

“9000 euroko sukalde bat,

bere elektrodomestikoekin,

2000 eurotan saltzen ari

gara”

Marisa Iturbe
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Mintzaldi jakingarria eskaini zuen Rosa Ayerbe historialari ando-

aindarrak, Erdia Aroa eta Aro Modernoa gaitzat hartuta. Gipuzkoa-

ko testuinguru historikoan Andoain herri bilakatu zeneko garaia

deskribatu zuen: aurrekari historikoak, autogobernurako proze-

sua, lorpenak... 1615eko gertakizunak Gipuzkoaren etorkizunean

berebiziko garrantzia eduki zuela adierazi zuen. 

Rosa Ayerberen hitzaldia, historiari
buruzko irakaspen mamitsua

ANDOAINDARRAK 400

Ana Carrere, Marta Truchuelo eta Rosa Ayerbe ekitaldiaren hasieran, aurreko asteazkenean.

M
ar ta  Truchuelo

Udal artxibategi-

ko langileak egin

zuen Urnietan

jaio eta Andoai-

nen bizi den Rosa Ayerberen aur-

kezpena. Euskal Herriko Erdi

Aro eta Aro Modernoaren iker-

kekuntzan maila handiko aditu-

tzat definitu zuen. Ayerbe ira-

kasle titularra da zuzenbidearen

historian, Deustuko unibertsita-

tean. Ikerlari gisa, makina bat

egitasmotan ibili da, eta bada-

bil. Besteak beste, Gipuzkoako

Batzar Nagusien aktak transkri-

bitzen dihardu urte mordoa;

jada 35 ale argitaratu ditu. Herri

ugarirekin lotutako Erdi Aroko

agirien bilketa lanak ere burutu

izan ditu. Andoaingo historira

etorrita, Leyçaur 0 ale mardula

(Andoain de tierra a villazgo)

argitaratu zuela gogoratu behar

da. Sorterri duen Urnieta herriak

ere 400 urte beteko ditu herri

izaera lortu zuenetik, eta Uda-

lak Ayerbek berak idatzitako

liburua argitaratuko du aurten.

BASTERON HIZLARI

Ayerbe berak aitortu zuenez,

"hitzaldiak emateko gonbida-

pen ugari jaso ohi dut handik

eta hemendik, baina ezetz esa-

ten diet. Nahikoa daukat ira-

kaskuntzarekin, artxibategieta-

ko ikerketekin eta familiare-

kin. Nolanahi ere, nola huts

egingo nion bada, nire herria-

ri? Izan ere, Andoaingo herria-

ren historian, ez dago

1615ekoak baino garrantzia

handiagoa duen gertakizunik.

Berebiziko gertakizuna izan

zen Andoainentzat ez ezik,

baita Gipuzkoa osoarentzat

ere".

GIPUZKOA, HISTORIAN ATZERA

Gipuzkoako lurraldea 1615a

baino lehenago zer zen eta no-

la antolatua zegoen deskriba-

tuz ekin zion hitzaldiari.

XII. mendearen hasierara jo

zuen horretarako, Gipuzkoa

giza populazio txikiek osatzen

zutenekoa; elizaren inguruan

eraikitako giza komunitateak

ziren, eta herrixka, unibertsita-

te, lur edo elizatearen izenda-

pena hartzen zuten orokorre-

an. Ahaide nagusi edo jauntxo-

ek agintzen zuten, han eta he-

men. 

Nafarroako Antso VI errege-

ak Donostiari eman zion le-

hendabiziko Foru titulua (edo

hiri titulua) Gipuzkoan.

1200ean, berriz, Gipuzkoa

Gaztelaren agindutara jarri ze-

nez geroztik, zabaltzen joan

Ehundik gora herrikide hurbildu ziren Rosa Ayerbek eskaini zuen hitzaldira.

“Andoaingo herriaren his-

torian, ez dago 1615ekoak

baino garrantzia handia-

goa duen gertakizunik”

Rosa Ayerbe

zen titulu banaketa hori. "Es-

kubide pribilegiatuko kolonia

bihurtzen ziren titulua lortzen

zuten komunitate horiek",

Ayerbek adierazi zuenez.

"Erret eskubideko hiribildua

edukitzeak, gainontzeko giza

komunitateek ez zeuzkaten

pribilegioak edukitzea esan

nahi zuen".

Kostaldean zortzi titulu, eta

barnealdean hemezortzi bana-

tu ziren orduan. "Kontzetsio

guztiek ere, erregetzak eta gor-

teak komertzioari begira zeuz-

katen interesei erantzun zie-

ten; merkatariek Gaztelatik

itsasora egin behar izaten zu-

ten bidea hartu zuten kon-

tuan".

Herri horiekin batera, Alka-

tego Nagusiak ere sortu ziren

(hiru). Erregeak izendatutako

Alkate Nagusiak agintzen zu-

ten horietan, gorteko familia

notableetako kideak zirenak.

Horrela, arreta Buruntzaldean

jarriz gero, esan behar da So-

rabilla Aiztondoko Alkatego

Nagusiko parte bilakatu zela.

Sorabillak XIX mendeko azke-

naldera arte iraun zuen egoera

horretan, Andoaingo herrira

batu zen arte. Urnietako zati

bat ere Aiztondorena zen; bere

beste bi zati, berriz, Hernani

eta Donostiarenak. 

Gipuzkoan hiribilduaren ti-

tulua lortu ez zuten herrixkek

(Andoain tartean), ahaide na-

gusien menpe jarraitu zuten.

Denboraren poderioz, ordea,

herrixka ugari hiribilduetara

batzen joan zen borondatez,

haiek bizi zituzten pribilegioak

gozatzeko nahiak bultzatuta.

XIV eta XV. mendeetan gerta-

tu zen fenomeno hori. Horre-

la, Andoainek Donostiako hiri-

bilduaren babesa lortu zuen

1379an. 1475ean, ostera, To-

losarekin sinatu zuen ituna,

haren arrimuan bertako biz-

tanleek ongizatean irabazi

egingo zutela pentsatuta.

Gipuzkoako lurraldean hiri-

bilduez, herrixkez eta Alkate

Nagusiez osatutako mosaikoa

osatu zen, eta errealitate hori

nolabait antolatzeko asmoz,

guztien arteko elkarbizitza

ziurtatzeko asmoz, Gipuzkoa-

ko Ermandadea sortu zen.

1397an eratu zen, hain zuzen,

ermandade iraunkorra, 25 hi-

ribildu batu zituena. Juridikoki

denak ziren berdinak, baina

nork bere pisu politikoa man-

tentzen zuten. Ermandade ho-

nek laster ikusi zuen lurraldea

gobernatu eta arauak ezarriko

zituen organismoa behar zuela

eduki, eta ikuspegi horri eran-

tzunez sortu ziren Batzar Na-

gusiak. Ahaide Nagusien bote-
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Andoain izan zen hase-

rrea azaltzen lehenetari-

koa. Berehala jo zuen epai-

tegietara, Tolosaren aur-

kako helegiteak jarriz

Urnietak 1615eko uztaile-

an lortu zuen autonomia,

hots, Aiztondoko Alkate

Nagusitik, eta Donostia

eta Hernanitik bereiztea

“Zorionak Andoain!”

izenburupean Ana Carre-

re alkateak bandoa iraku-

rriko du, eta ondoren topa

egingo du bertaratzen

direnekin

rea eta eragina gutxitzea ekarri

dute erakunde horiek.

HERRIXKAK HIRIBILDUEN MENPE

Herrixkak hiribilduen alkateen

jurisdiziokoak bihurtzen ziren

hitzarmena sinatuz gero.

Besteak beste, hiribilduko

alkateek aukeratzen zituzten

herrixketako auzo-alkateak;

eskumen gutxi batzuk baino ez

zizkieten ematen horiei. Hiri-

bilduek herrixketako jarduera

ekonomiko guztia kontrola-

tzen zuten, eurek ezartzen zi-

tuzten zergak; herrixketako ar-

men alardeak (frantziarren

erasoen aurka defendatzeko)

hiribilduetan egin behar izaten

ziren eta gainera, hiribildu ho-

rien banderapean. Azken fine-

an, herrixketako herrikideak,

maiz, hiribilduetako herrita-

rrak baino bizi-kalitate eskasa-

goa izan ohi zuten.

Baldintza horiek laster ezi-

negonak eragin zituen, Ayer-

bek baieztatu zuenez. "Ando-

ain izan zen haserrea azaltzen

lehenetarikoa. Berehala jo

zuen epaitegietara, Tolosaren

aurkako helegiteak jarriz, baz-

tertuta zeudela argudiatuta.

Nolanahi ere, Batzar Nagusiek

ez zuten pausorik ematen he-

rrixken interesen alde". 

XVI. mendearen erdialdera

iritsita, ordea, nabaria da tes-

tuinguru historikoa aldatzen ari

dela, Ayerberen ustez. "Herrix-

ken askapen mugimendua biz-

kortuko duten arrazoiak gerta-

tzen ari dira. Geldo doan proze-

sua da, baina XVII. mende ha-

sieran, jada, zenbait faktore ba-

tzen dira Gipuzkoan: Ahaide

Nagusiek agintzen zuteneko ga-

raia nahiko ahaztuxea dago;

egonkortasun sozial eta ekono-

mikoa jada ez da arazotzat har-

tzen, ez baita bandoen arteko

gatazka latzik gertatzen iragane-

an bezala; erregeak bere autori-

tatea ezartzen du; justizia bazter

guztietara iristen da; itsasoan in-

dartsu dabiltzan ingelesen erruz

Amerikako urrea ez da iragane-

an bezainbeste iristen Gaztelako

gortera, eta honek diru iturri be-

rrien premia daukanez, jurisdik-

zioen salmenta asmatzen du

(hots, hiribildu izateko titulua-

ren salmenta)...".

ASKATZE PROZESUAK

Gertakariak abaila bizian ger-

tatzea eragin zuen azken piz-

garria, 1613an gertatu zen, Se-

guraren azpian zen Legazpia

herrixkak hiribildu izateko ti-

tulua erosi zioenean Felipe III

erregeari. "Burujabetzaren zi-

rrikitua irekita geratu zen etor-

kizunerako, eta Gipuzkoa oso-

ko hainbat herrixkak bat egin

zuten mugimenduarekin aske

izateko irrikaz; horien artean,

Tolosaren menpe ziren 29 he-

rrixka, Andoain izan zelarik

talde horren buruzagitza hartu

zuena". 

Denak bat eginda joan ziren

Gortera, tituluaren salerosketa

negoziatzera. Erregeak, epaile

bat bidali zuen Gipuzkoara,

herrixka bakoitzaren biztanle

kopurua eta ondarea neur zi-

tzan. Inbentarioa eginda, he-

rrixkek biztanle bakoitzeko 25

dukat ordaindu behar izan ziz-

kioten erregeari. Gauzak ho-

rrela, Segura eta Ordiziak bere

meneko herrixka denak galdu

zituzten. Tolosak, aipatu 29ak;

beste zenbait, mantendu ahal

izan zituen. Alferrikakoak izan

ziren hiribildu horiek egin zi-

tuzten maniobrak eta erregeari

egin zizkioten proposamenak,

esaterako, lurrak eskainiz. Ez

baitzen txantxetakoa Gipuzko-

an galtzera zihoazen pisu poli-

tikoa: Batzar Nagusietan Tolo-

sa zen boto gehien zituena,

356; Donostiak 213, Segurak

176, Azpeitiak 130, Arrasatek

128, Bergarak 124, Aiztondo-

ko Alkatego Nagusiak 70, Her-

nanik 35, Errenteriak 27...       

Behin titulua eskuratuta, Gi-

puzkoako gainerako hiribil-

duek eskubide guztiak lortu zi-

tuzten. Aurrerantzean, besteak

beste, "alkateak jurisdikzio

osoa edukiko zuen udalgintzan

erabakiak hartzeko eta gai zi-

biletan zein delinkuentziarekin

zerikusia zutenetan justizia

ezartzeko; Batzar Nagusietan

parte hartzeko eskumena ere

izango zuen".

URNIETAK ERE LORTU ZUEN

Urnietak, 1615eko uztailean

lortu zuen autonomia, hots,

Aiztondoko Alkate Nagusitik,

eta Donostia eta Hernanitik

bereiztea. Hala ere, zati bat

Donostiara berriro itzuli zen.   

Sorabillak 1661ean utzi zion

Aiztondoko kide izateari.

1862an Andoaingo herriaren

parte bilakatu zen.

Bideoa: Udala, Youtube kanala.

Ospakizun ekitaldian mendeurreneko bi logo erraldoi eskegiko dituzte udaletxe-

ko balkoitik. Alkateak suziria botako du udaletxeko balkoitik.

Ekitaldi instituzionala 11:00etan hasiko da, herri antzerkia 12:00etan.

Arratsaldeko 17:00etan udaletxean, ekitaldi irekia izango da

A
ndoaingo Udalak

datorren astelehen

arratsaldean (urta-

rrilak 26), herri iza-

era lortu zuela 400

urte betetzen direla eta, ospa-

kizun ekitaldia antolatu du.

Alkateak eta Udal ordezkariak

arratsaldeko 17:00etan bildu-

ko dira Udaletxean, eta berta-

ra gonbidatuta daude andoain-

dar guztiak. Ana Carrere alka-

teak “Zorionak Andoain!” izen-

burupean bandoa irakurri eta

ondoren bertaratzen diren guz-

tiekin batera cavarekin topa egi-

teko gonbidapena luzatuko du.

Ekitaldi horretan bertan uda-

letxeko bi leihoetatik “Ando-

aindarrak 400” leloa duten

txartel erraldoi bana eskegiko

dituzte, ondoko irudiaren

berbera. Efemeridea gogoan

izateko, horrelako txartel

erraldoi gehiago jarriko di-

tuzte Allurralden, Basteron

eta herriko beste zenbait toki

adierazgarrietan.

“ANDOAINDARRAK HAMAIKA

GARELAKO”

Ana Carrere alkatearen adie-

razpenak egungo Andoain osa-

tzen duten herritarrak oso

kontuan hartuko ditu. Bandoa-

ren pasarte esanguratsuena

gaur-gaurko andoaindarrei es-

A
ndoaingo Udalak 375.

urteurrenean egin beza-

la, aurtengoan ere

1615ean herri izaera

lortu zuten Gipuzkoako gaine-

rako Udal ordezkariak ekitaldi

instituzionalera gonbidatu ditu.

Otsailaren 1ean, goizeko hamai-

ketan, 29 herri ezbedinetako

Udal ordezkariak hurbilduko

dira batzar aretora. Eta haiekin

batera ekitaldian izango dira

Foru Aldundiko eta Batzar

Nagusietako ordezkariak.

Otsailaren lehena berezia

izango da Andoainen, ekital-

dia amaitu eta ordubetera he-

rri antzerkia taularatuko bai-

tute Basteroko auditorioan.

Hilabeteak dira herriko hain-

bat eragile mendeurrenari bu-

ruzko antzezlana prestatzen

lanean ari direla. Miren Goje-

nolaren zuzendaritzapean,

Katramila antzerki taldeko ki-

deez gain dozenaka artista

igoko dira taula gainera. Sa-

rrerak dagoeneko salgai dau-

de Basteron. Andoaindik kan-

pokoek Kutxabanken erosi

ahal izango dituzte. 

kainia izango da: “Begirada

atzera bota eta gertatu zena

gogoan dugula, 400 urte haue-

tako ibilbideari erreparatu

nahi diogu, gaur egungo An-

doaingo eraikuntzan parte har-

tzen dugun guztiok bat eginez.

Horixe baita Andoain: jatorri

ezberdinetatik eratorritako he-

rritarren mosaikoa, gure herria

den bezalakoa egiten duten

kulturen artelana. Andoainda-

rrak hamaika garelako, ando-

aindarrak 400 eta gehiago ga-

relako”. Ekitaldia irekia izango

da eta herrikide guztiak gonbi-

datuta daude bertara.

Mendeurreneko ospakizuna
datorren astelehenean

Ekitaldi instituzionala hainbat udalerrietako ordezkarirekin

Gipuzkoako ordezkaritza
zabala otsailaren 1ean
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Andoaingo Udalak Ihauteri

hauetarako argazki lehiaketa

antolatu du eta irabazlearen

lana 2016. urteko kartel ira-

garlean eta programaren

azalean agertuko da. Lehia-

keta herri mailakoa da eta

hartu ahal izango dute parte

14 urtetik gorako pertsonek,

Andoainen bizi, ikasi edota

lan eginez gero. Gaia Ando-

aingo Ihauteriak izango da,

eta argazkiek Andoaingo

Ihauterietan ateratakoak be-

har dute izan. 

Argazkiak paperean aurkez-

tu behar dira, gutxienez 20 x

15 cm-ko neurrian eta, gehie-

nez, 30 x 40 cm-koan, euska-

rri gogor batean eta negatibo-

ekin edo jatorrizko artxibo di-

gitalarekin batera. Partaide

bakoitzak, gehienez ere, lau

aurkeztu ahal izango ditu,

txuri-beltzean ala koloretan.

Lanak Basteron aurkeztuko

dira otsailaren 27an, ostirala,

10:00etatik 13:00etara edota

16:30etatik 19:30etara. Lane-

kin batera gutunazal itxi bat

aurkeztu behar da, eta horren

barruan egilearen izen-deitu-

rak, helbidea eta telefonoa;

baita aukeraturiko lema azal-

tzen duen agiria ere. Gutuna-

zalaren kanpoaldean zein ar-

gazkien atzealdean, lema bai-

no ez da idatziko.

250 euroko sari bakarra

banatuko da.

Andoaingo Udalak “Martxo-

ak 8: Emakumearen Nazio-

arteko Eguna – 2015” ira-

gartzeko kartel lehiaketa dei-

tu du. Lehiaketan 16 urtetik

gorako nahi duen pertsona

orok parte har dezake.

65x31 cm-ko tamaina izango

dute kartelek, eta marrazkia

neurri horietan edo propor-

tzioan aurkeztu beharko da.

Guztietan, ongi nabarmen-

durik, ondoko testua azaldu-

ko da: “Martxoak 8: Emaku-

mearen Nazioarteko Eguna –

2015”. Lana koloretan aur-

keztu behar da, otsailaren

6an Basteron 10:00etatik

13:00etara eta 17:00etatik

19:00etara. 

Sari bakarra izango da,

300 eurokoa.

Ihauterietako argazki
lehiaketa, Udalaren eskutik

Martxoak 8, egitaraua
iragartzeko kartel lehiaketa

Urigainen, Karrikan, Sorabi-

llan eta Basteron, aste hone-

tan lau parte hartze bilera

deitu ditu Andoaingo Uda-

lak. Aurreko astean deitu zi-

tuzten beste bi bilerekin ba-

tera, denera sei bilkura ire-

kiren bitartez udalerri osoan

agintaldiaren martxa eta

Udaleko diru kontuak azal-

du nahi izan dituzte.

Gobernu taldeak sustatu

du ekimena, aurreko urtee-

tan egin bezala.

Oposizioan dagoen EAJ-

PNV alderdia, aldiz, kritiko

agertu da ekimenarekin. Jel-

tzaleen arabera, “Andoaingo

alkateak bere aldeko propa-

ganda egiteko erabiltzen ditu

parte hartze prozesuak”.

“Parte hartze hariak lotuz”
bilera sorta auzoz auzo

Landa eremukoa izan zen lehen bilera, udaletxean bertan deitu zutena.

Berrozpen egin zuten bigarren bilera.

Jose Luis Cregok laster utziko dio Bertxin elkarteko lehendakari karguari.

Batzar nagusian Nemesio Zatarainek hartuko du bere lekukoa

J
ose Luis Crego (Salaman-

ca, 1940) Bertxin jubila-

tu eta pentsiodunen elkar-

teko lehendakaritza uzte-

ra doa, bertan bederatzi urte egin

eta gero. Nekea aipatu du arra-

zoi nagusitzat. Pozik agertu da,

hala ere, bera ordezkatuko duen

bazkide bat aurkeztuko baita osti-

ral honetan elkarteak egingo

duen urteko batzarrean.

Zergatik erabaki duzu uztea

lehendakaritza?

Jose Luis Crego: Bizi legea da!

Mundu honetan inor ez da or-

dezkaezina eta besteei ere bidea

eman behar zaie. Hamabi urte

egin ditut jubilatuen munduan,

hiru Olagain auzoko Santa

Krutz elkartearekin eta beste

bederatzi Bertxinekin, eta nahi-

koa eman dudala uste dut. 

Egia esan, izugarri baldin-

tzatzen dizu bizitza 1.100 baz-

kide dituen elkarte batek. Beti

daukazu zereginen bat, egune-

ro etorri beharra daukazu

egoitzara, gestioak egitera, eki-

taldiak antolatzera... 75 urte

betetzera noa eta nire buruak

askatasuna eskatzen zidan,

denbora emaztearekin edo bi-

lobekin egoteko, nahi dudane-

an jaioterrira joateko, paseoan

ibiltzeko, arrantzan egiteko... 

Atzera begira jarriz gero, zer

nolako balantzea egingo zenu-

ke?

J.L.C.: Baikorra naiz, baina

bazkideei galdetu beharko ze-

nieke... Bi batzorderekin egin

dut lan urte hauetan, eta bi

txandatan oso lantalde ona

osatu dugu. Lehenengo aroan,

Julia Tapia, Juan Antonio Arriet,

Jose Perez, Maria Isabel Muñoz,

Jose Antonio Malo, Migel Erro,

Julia Seco eta zortziok. Biga-

rrengoan, berriz, Eusebi Fer-

nandez, Nemesio Zatarain, Fran-

cisco Javier Marques, Antonio

Valero, Maria Teresa Iruretagoie-

na eta seiok. Guztion artean,

Bertxin ekimen ugari eta ani-

tzeko elkartea osatzea lortu

dugu. Udalarekin ere ezin gara

kexatu: beti-beti eutsi izan dio-

gu harreman onari, giro eraiki-

tzaileari.

Orain hamar urte, elkartea-

ren zuzendaritza 80 urtetik go-

rako pertsonak osatzen zuten.

Nahiko meritua eduki zuten

elkartea bizirik mantentzen;

baina egia era bada elkarteak

premia handia zeukala bere

egiturak egunera zitezen. 

Ondorengo urteetan elkartea

sendotu egin dugu, bazkideei

ekitaldi sorta eskainiz: ikasta-

roak, egun bateko eta gehiago-

ko kultur txangoak, ibilaldiak,

emakumearen eguneko jaial-

dia; toka, mus, tute eta petan-

ka txapelketak...    

Bertxingo bazkideak parte har-

tzaileak al dira?

J.L.C.: Bai, izugarri. Hori bai,

hamarretik bederatzi emaku-

meak dira. Adinean aurrera

doan emakumezkoa jendartea-

gokoa da gizonezkoa baino.

Zer esanik ez, alargun edo an-

tzeko egoeran geratuz gero.  

Maila pertsonalean, zertan abe-

rastu zaitu lehendakari izateak?

J.L.C.: Sartu nintzen lehenen-

go egunetik bertatik, bazkidea-

ren ondoan egotea izan da nire

asmoa. Badira alargun geratu

direnak, bakardadean bizi di-

renak... Pertsona horiekin

egon nahi izan dut batez ere.

Horiek behar baitute laguntza;

entzuteko prest diren pertso-

nak behar dituzte, talde giroan

integratzen lagunduko die-

nak... Pertsona horiekin hizke-

taldi mordoa eduki izana da

nire satisfakziorik handiena.

Bestalde, zeharo harrituta

nagoela aitortu behar dut.

Kargua uztera nindoala iraga-

rri nuenetik, bazkide askok ka-

lean geratu eta zenbat estima-

tzen nauten adierazi didate;

kargua ez uzteko erregutu di-

date. Ez nuen uste horrenbeste

baloratzen nindutenik...

Ostiraleko batzarrerako bazkide-

ren bat aurkeztuko omen da...

J.L.C.: Bai, Nemesio Zatarain

da bazkide hori. Batzordekide

izan gara azken hiru urtetan.

Elkar ondo ezagutzen dugu,

oso pertsona langilea eta ardu-

ratsua da. Pozten naiz erabaki

hori hartu duelako; ziur naiz

Bertxin elkartea egoki ibiliko

dela bera lehendakari edukita.

Lanerako gogoa, pazientzia eta

bazkideei entzuteko gaitasuna

behar da, eta Nemesiok balio

horietatik nahikoa badu.

Zer nolako erronkak ikusten ditu-

zu elkartearen baitan?

J.L.C.: Egun antolatzen diren

ekitaldi horiei guztiei eustea

eta gehiagotara iristea ahal ba-

da, lehenbiziko eta behin. Bai-

na aldi berean, jubilatu berri-

tan bazkide egiten diren per-

tsona askotara iristea. Behar-

bada, jubilatu elkarteen irudi

zaharkitua daukate.

Gaur egun, 65 urteko per-

tsona batek ekintzaile izaten

jarrai dezake. Ez da iraganean

bezala. Egun, 85 urte bitarte

eta osasuna lagun, pertsona

batek ekarpen handiak egin

diezazkioke gizarteari.    

Pentsioen murrizketak salatze-

ko-eta, jubilatuen elkarteak sor-

tzen ari dira azkenaldian... 

J.L.C.: Ondo ikusten ditut, da-

gokiguna aldarrikatzeko. Bai-

na ondo bereiziko nituzke el-

karte klasikoak eta berri ho-

riek. Batzuetan, horietan al-

derdikeriaz jokatzen baita.

Jose Luis Cregoren
agurra Bertxin elkartean
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Sarean

www.txintxarri.eus

Artikulua eta bideoa ikusgai daude

Bertso eskolen arteko desa-

fioetan, aurreko asteburuan

lasartearrak eta andoainda-

rrak elkarren aurka aritu zi-

ren Lasarteko Jalgi kafe an-

tzokian. Saioaren biharamu-

nean Txintxarrik desafioaren

kronika argitaratu zuen web-

gunean: “Ostiral iluntzean

hirugarren bertso desafioa

jokatu zuten herriko Earra

bertso eskolako kideek An-

doaingo bertso eskolakoen

aurka. Aurrekoetan bezala,

bertaratutakoek egin behar

izan zuten epaimahai lana

eta 21-19ko emaitzarekin

herrikoentzat izan zen hiru-

garren garaipena. Azken

bertso desafioa otsailaren

6an izango da Azpeiti-Erre-

zil eta Azkoitiko Erniarraitz

Bertso eskolakoen aurka.

Gogotsu etorri ziren ando-

aindarrak herriko bertso esko-

lako kideekin indarrak neur-

tzera. Hala ere, eta alde txi-

kiarekin, herrikoek hirugarren

garaipena eskuratu zuten. Ea-

rra! Bertso eskolako kideen

artean aldaketak izan ziren,

Asier Azpirozen ordez, Ane

Labaka aritu zen bertsotan

Amaia Agirre eta Beñat Igua-

ranekin batera. Eta gai jartzai-

le lanak Intza Alkainek egin

zituen. Kartelean izandako al-

daketa hau ederki baliatu zu-

ten ere Andoaingo bertsola-

riek agurrean herrikoekin sar-

tzeko. Andoaingo bertso es-

kolatik fin aritu ziren Jon Es-

kudero, Aritz Eskudero eta

Ion Beloki. Aurkezpen bertso-

arekin argi geratu zitzaien

bertaratutakoei Andoaingoak

irabazteko gogoz etorri zirela

herrira, tartean Unai Muñoa

gogoan izan zuten ea Palesti-

na aldean dabilen galdezka

edota Ane Labakaren aita.

Saiatu ziren herriko taldea zi-

rikatzen osatzen duten kideen

jaioterriak zeintzuk diren az-

pimarratuz.

Saio osoan zehar, ia bi or-

dukoa, umorea izan zen na-

gusi eta bertsoen mailaz ha-

ratago, jendearen irribarrea

behin eta berriz eragin zituz-

ten bi taldeek. Andoaindik

ikusleak etorri ziren arren,

ezin izan zuten amaierako

bozketan ezer egin. Aurreko

bi saioetan, Tolosa eta Herna-

niko bertsolariekin gertatu

bezala, herriko taldeak esku-

ratu zituen boto gehien. Alde

txikiak islatu zuen indarrak

oso berdinduak egon zirela”.

Beloki eta Eskudero anaiak Jalgi kafe antzokian.

Ekimenarekin bat egin eta parte hartzeko deialdi bana egin dute

Argazkialdia '15

Maiatzaren 16tik ekainaren 14ra

A
rgazkialdiaren biga-

rren edizioko talde

eragilea dagoeneko

lanean hasi da. Deial-

di bana luzatu dute,

merkatariei eta argazkilariei

zuzenduta. Udaberrian ikusiko

ditugun argazkiak aurkezteko

epea zabalik dago. 

MERKATARIAK

Herriko edozein dendak “An-

doaingo festa eta ospakizunak”

gaia duen argazki bat eskura-

tzeko aukera dauka, 30x45 cm-

koa, norbere erakusleihoan

ipintzeko. Interesatuek emaila

idatzi behar dute: argazkial-

dia@argazkialdia.com.

Eskaera urtarrilaren 31 baino

lehen egin behar da. Kostua

30 eurokoa izango da, ekimen

zehatz hori eta jaialdiaren gai-

nontzeko ekimenak ordaindu

ahal izateko.

Argazkialdia’15 Dendariei
eta argazkilariei deialdia

Datorren asteartean ekimenaren aurkezpena egingo dute

Guifi.net taldea martxan da 

Lasarte-Andoain desafioa

Mus txapelketa Irunberrin 

30 bikote pala txapelketan

“Saio osoan zehar, ia bi

ordukoa, umorea izan

zen nagusi eta bertsoen

mailaz haratago, jende-

aren irribarrea behin

eta berriz eragin zituz-

ten bi taldeek”

ARGAZKILARIAK

“Argazkilari afizionatua baza-

ra, Andoainen maiatza eta

ekaina artean ospatuko den

Argazkialdian erakusteta ipin-

tzeko aukera duzu. Bidali zure

argazki bilduma argazkial-

dia@argazkialdia.com emaile-

ra otsailaren 15a baino lehen.

Gaia askea da eta edonork

parte har dezake. Anima zai-

tez!”.

U
rtarrilaren 27an, astear-

tea, Guifi.net egitasmo-

aren aurkezpena egingo

dute Basteron. Arratsal-

deko 18:30etik aurrera sare libre

horren zabalkundean aditua den

Alex Shagi Zabalak eta Andoain-

go beste zenbait kidek hitza har-

tuko dute. Hitzaldia Andoaingo

Udalak antolatu du. 

Software librearen aldekoak

diren Andoaingo zenbait herri-

tar eta Udala elkarlanean ari di-

ra aspalditxoan, guifi.net egitas-

moa herrian zabaltzeko. Orain

arte zenbait antena jarri dituzte

Andoaingo lur eremuetan. Hain

zuzen, guifi.net-eko seinalea

ahalik eta lekurik gehienetara

iristeko Sorabillan (eliza), Bel-

koainen (errepikagailua), Goi-

burun (frontoia) eta udaletxean

antena bana jarri dituzte. Gui-

fi.net lankidetzan oinarritzen

da, irekia, parte hartzailea eta

neutrala da. Bere azpiegitura

erabiltzaileena da.

Argazkian, guifi.net Andoai-

nen zabaltzearen alde dabil-

tzan zenbait kide ageri dira:

Iñaki Iurramendi (Kaskabeltza

baserria) Jon Zabaleta, Ainhoa

Lopez eta Dani Vivoras. Iurra-

mendi, bere baserriko lurretan

guifi.net-eko seinalera konek-

tatzeko aparatua non jarri

duen seinalatzen ari da. Uba-

raneko erreka ondoan, Leizotz

bailaran kokatzen da bere ba-

serria, eta bertara interneteko

seinalea modu kaskarrean iris-

ten zenez, guifi.net-eko siste-

ma ezartzea erabaki zuen.

Sistema honetara Andoainen

erabiltzaile gutxi batu dira

oraingoz, bultzatzaileek ordea

poliki-poliki kopurua handi-

tzen joango den itxaropena

daukate. Astearteko hitzaldia

ekimena gertutik ezagutzeko

aukera aproposa da.

“Andoaingo festa eta ospakizunak” gaia ardatz duen erakusketa herriko merkatal-

guneetan ipiniko dute. Parte hartu nahi duen dendariak emaila idatzi behar du.

Iurramendi, Lopez, Zabaleta eta Vivoras Kaskabeltza baserriaren atarian. Iurramendi

seinalera konektatzeko aparatua non jarri duen seinalatzen ari da, Goiburu aldera.

Bikoteka jokatuko den pala

txapelketari hasiera emango

diote asteburuan, ikastolako

pilotalekuan. Neskak eta

mutilak, denak elkarrekin

arituko dira. Txapelketa

Irunberriren alde izango da.

Ostiral honetan, gaueko

22:00etan hasita, Euskal He-

rriko VII. mus txapelketaren

kanporaketa jokatuko da

Irunberri elkartean. Garaile

irteten direnek herrialdeko

finala jokatzeko aukera izan-

go dute.
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Euskalduna eta Urnieta 
sailkapenaren gaikaldean
Preferente. 16. jardunaldia:

Urnieta 3-0 Baskonia

Euskalduna 3-1 Astigarraga

Asteburuko partidak:

Dunboa-Euskalduna

Hernani-Urnieta

Sailkapena, futbola:

1. Orioko 38

2. Euskalduna 36

3. Urnieta 32

4. Baskonia 29

5. Mariño 28

6. Sanpedrotarra 27

Jubenil mailako neskak,
Urnieta lehen postuan
Preferente. 14. jardunaldia:

Allerru 0-2 Hernani

Urnieta 6-1 Intxaurdi

Zarautz 0-4 Orioko

Sailkapena, futbola:

1. Urnieta 30

2. Orioko 28

3. Amara Berri 19

Ganbara saski taldearen
emaitzak, bikainak

Mendi irteerak igandean

ASTEBURUKO EMAITZAK:

Ganbara Seniorrak 53

Askatuak 40

Igoerako fasea jokatuko dute.

Ganbara Kadeteak 62

Aldapeta 24

Partida bakarra galduta, la-

runbatean lehen mailarako

postua jokoan izango da.

Asteburuko partidak

ZATS-Ganbara Seniorrak

Larunbata, 24. 18:00. 

Zarautz.

BKL-Ganbara Kadeteak

Larunbata, 24. 12:30. 

Beasain.

Easo-Ganbara Infantilak

Igandea, 25. 09:30. 

Altza.

Eskubaloia, senior maila
1. Maila. 12. jardunaldia:

Urnieta 23-32 Tolosa

Leizaran 23-27 Elgoibar

Asteburuko partidak:

Leizaran atseden

Amenabar B-Urnieta

Sailkapena, eskubaloia:

1. Donibane 18

2. Usurbil 17

3. Tolosa 16

7. Urnieta 8

9. Leizaran 8

11. Egia 2

Eskubaloia, kadete maila
Kadeteak, mutilak:

Leizaran 28-23 Ereintza

Eibar 24-26 Urnieta

Kadeteak, neskak:

Leizaran 23-13 Egia

Urnieta 28-18 Usurbil

EUSKALDUNA. ANDOAIN

Urtarrilak 25, igandea.

Nabarniz- Iluntzar(731)-

Oleta zeharkaldia.

ZANPATUZ. URNIETA

Urtarrilak 25, igandea.

Urnieta-Leitza zeharkaldia,

Zanpatuz taldearen lehena.

Alberdi, nazioartean
Andoaingo txirrindulari eskola

Munduko ziklo kros txapel-

ketan izango da, bertako ki-

de Jokin Alberdik junior

mailako txapelketan parte

hartuko baitu. Urtarrileko

azken egunean izango da Ta-

bor herrian (Txekia).

A
urreko larunbatean

Buruntzaldea IKT-ko

gaztetxoak lehian ari-

tu ziren Allurralde

kiroldegian. Txapel-

keta taldeak bost urteren ondo-

ren Andoainen antolatzen zuen

lehena izan zen, eta alde horre-

tatik txapelketa berezia izan zen. 

Borja Apeztegia taldeko ardu-

radunak aitortu bezala, “oro-

korrean dena ondo irten zen

eta guraso eta bolondresen la-

guntza handia izan genuen

jardunaldia aurrera eramate-

ko, eta baita materiala jasotze-

ko ere. Bolondres guztiei eske-

rrak eman beharrean gaude”.

Aspaldiko partez, Allurral-

deko harmailak jendez gainez-

ka izan ziren eskualdeko haur

eta gazteak igerian ikusteko.

Eta hori “benetan pozgarria

da” gaztetxoen aldeko apostua

egiten ari den klubarentzat. 

Andoaingoa benjamin eta

alebinen ligako 2. jardunaldia

izan zen, lehenengoa Lasarten

burutu eta gero.

BENJAMINAK

2006an jaiotako alebin maila-

koek 50 metro libre eta 6x25

bizkar errelebo mistoan aritu

ziren. Guztira 25 haur aritu zi-

ren, “irteeretan oraindik ikas-

teko asko daukagun arren,

orokorrean txukun aritu ziren

gure gaztetxoenak euren fro-

gak txukun burutuz”.

Ohi bezala, neska-mutilak

elkarrekin erreleboan aritu zi-

ren 6x25 bizkar estiloan . Guz-

tira, lau taldek hartu zuten

parte “eta bizkar estiloan de-

nak ondo moldatu zirenez,

erreleboekin beti gertatu ohi

den bezala, gure haurrek eder-

ki gozatzeko aukera izan zu-

ten”.

ALEBINAK

Kategoria honetako 32 haur

aritu ziren lehian. Lehen urte-

ko alebinen probak 50 bizkar

eta 200 libre izan ziren mutile-

tan, eta 50 bizkar eta 200 bu-

lar nesketan. Bigarren urtekoe-

Igeriketa txapelketa 
Allurralden, larunbatean

Julen Loitegi, Gipuzkoako
txapeldun-orde trinketean

tan, aldiz, 100 bizkar eta 200

libre mutiletan eta 100 bizkar

eta 200 bular nesketan. Amai-

tzeko, denek batera, errelebo-

ka 4x50 tximeletan aritu ziren.

Probak proba, ikasten jarrai-

tuko dute: “Normala denez,

ikasteko asko daukagu orain-

dik eta horretan jarraituko du-

gu, gure haurrek proba desber-

dinak gero eta hobeto burutu

ditzaten”.

Benjamin eta alebin mailako kirol jardunaldia izan zen Allurraldekoa.

Loitegi eta Landa, finala jokatu osteko argazkian.

“Aspaldiko partez, Allu-

rraldeko harmailak jen-

dez gainezka izan ziren

eskualdeko haur eta gaz-

teak igerian ikusteko”

LANDA 40-31 LOITEGI

Senior maila, finala. 

Urnietarrak ezin izan zuen txa-

pela eskuratu maila handia

erakutsi zuen aurkaria hobea

izan zelako. Loitegi ez zen oso

fin ibili, bere mailaren azpitik

aritu zen. Aurkariak egoera

hori baliatu zuen, eta eskar-

mentua erabakiorra izan zen.

Gainerakoan asteburuan zehar

UKEko pilotariek hamar garai-

pen eskuratu zituzten. Kadete

mailako Imanol Odriozolak bi-

garren urtez jarraian finala jo-

katzeko sailkapena lortu du.
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KIROL ALBISTEAK

Aurreko ostiral gauean izena emateko epea ireki zen eta ordu gutxi-

ra 400 dortsalak agortu ziren. Eta itxaron zerrenda luzea da, denera

izena emandakoak 494 direlako. Urnietako Mendi Lasterketak duen

erakargarritasunaren eta ospearen adierazgarri da. Martxoaren

29an ospatuko da laugarren edizioa, Euskal Herriko txapelketa bila-

katuko dena. Joseba Labaka antolatzaile taldearen bozeramailea da.

Urnietako Mendi Lasterketako 
dortsalak azkar batean agortu ziren

Dortsal guztiak airean joan dira.

Ordu gutxiren bueltan, agortu dira

mendi lasterketa burutzeko dor-

tsalak. Asteburu pozgarria izan-

go zen zuentzat, ezta?

Joseba Labaka. Pozik gaude,

bai. Bestalde, asteburu osoan

zehar email piloa jaso dugu

parte hartzaileen aldetik. Kon-

tuan izan Euskal Herriko txa-

pelketa dela, eta izen-ematean

datuak jartzea inoiz baino ga-

rrantzitsuagoa da. Sailkapena

banaka eta taldeka egingo de-

nez, klubaren izena ondo ze-

haztu behar da. Izen-emateare-

na oso azkar zihoan eta talde-

kide batzuri datuak falta zi-

tzaizkien; urduri zegoen bat

baino gehiago.

Momentuka estresatu egin

ginen. Lo gutxiago egin dugu

asteburuan. Izena ematearen

jarraipena gozatzeko izan be-

harrean, lanean aritu behar

izan dugu. Baina gustura gau-

de, bai.

Probak pizten duen ikusmin han-

diaren seinale da hori.

J.L. Gure artean hizketan aritu

gara egun hauetan. Beharbada

Euskal Herri mailako txapelke-

ta izendatu dutelako, edota au-

rreko edizioetan gauzak ondo

egin ditugulako, edota bi arra-

zoi horiengatik..., kontua da

izen ematea bete egin dela or-

du gutxiko tartean.

Datuak aztertzen gabiltza.

Aurreko edizioetan partaide

gehienak eskualdekoak eta do-

nostialdekoak ziren. Aurten,

ordea, partaidetza hori zabal-

du egin da. Euskal Herriko

txapelketaren ondorio da hori.

Bigarren datu aipagarria.

Aurreko urteetan emakumez-

koen parte hartzea oso baxua

zen. Aurten erabat ezberdina

izango da. Gainerako lasterke-

ta garrantzitsuen bataz beste-

koan ibiliko gara.

Datu horiekin poza badugu,

baina tristura ere bai. Jakitun

Joseba Labaka antolatzaile taldekoa.

“Lasterketa honen azpie-

giturarekin ezin dugu par-

te hartzaileen kopurua han-

ditu. Aztertuko dugu itxa-

ron zerrendan daudenen

egoera, baina oso zail dago”

“Aurreko urteetan ema-

kumezkoen parte hartzea

oso baxua zen. Aurten gai-

nerako lasterketa garran-

tzitsuen bataz bestekoan

ibiliko gara”

garelako bertako jende asko

kanpoan geratu dela, dortsala

eskuratu ezinik. Tartean ba-

daude aurreko hiru edizioetan

parte hartu duten lasterkariak.

Aurreko hiru edizioetan parte

hartu duten horiei antolakuntzak

ezin al zien tokia ziurtatu?

J.L. Taldean aztertu genuen

hori. Baina erabaki genuen ho-

rrelakoak egiten hasteko goiz

zela. Aurreko edizioak zenba-

tuta 1200 lasterkari irten dira

eta horietatik oso gutxi dira

urtero irten direnak. Normale-

an gogoz dagoena, gainera,

izena emateko arin ibiltzen da. 

Egia da, bestalde, itxaron ze-

rrenda begiratzen jarri eta as-

ko urnietarrak eta andoainda-

rrak direla. Bihotzeko min

handia ematen digu horrek.

Hasieratik gugan konfiantza

erakutsi zuen jendea delako.

Baina horren aurrean, bestal-

de, ezer gutxi egin genezake.

Lasterketa honen azpiegitura-

rekin ezin dugu parte hartzai-

leen kopurua handitu. Aztertu-

ko dugu partaide horien egoe-

ra, baina oso zail dago.

Izena ematea amaituta, laster-

ketaren antolaketa zein lanetan

murgilduko da orain?

J.L. Babesleekin eta hornitzai-

leekin harremanetan jarriko

gara hurrengo egunetan. Parte

hartzea zein den ikusita, bada-

kigu zein behar izango ditu-

gun. Bestalde, azpiegitura

prestatzen hasteko lanean ha-

siko gara. Aurreko edizioetan

azken egunetan zeregin guz-

tiak batera burutzen genituen.

Esperientzia hartzen ari gara

eta aurten bi hilabeteren faltan

lanak aurreratzen hasiko gara. 

Kirol arloan Jokin Lizeaga txa-

peldun eta hautagai nagusiak,

beraz, dagoeneko bere aurkariak

nortzuk diren jakingo du.

J.L. Jokin Lizeagak oraindik ez

daki bere aurkariak nortzu izan-

go diren. Faborito izango dire-

nen izenak azken egunetan ja-

kingo ditugu. Urnietako laster-

keta aurten Euskal Herriko txa-

pelketa bilakatzean, federazioak

hainbat dortsal bere esku izango

ditu nahi bezala banatzeko. Eta

horien artean izango dira fabori-

to nagusiak. Lesioen edota egu-

tegiaren arabera, korrikalari on

horien izenak azken unera arte

ez ditugu jakingo.

Baina, bestalde, Jokin Lizea-

gari dagokionez, kostako da

iazkoa baino aurkari gogorra-

goa izatea. Iaz Aritz Egea oso

maila onean zegoen eta ondo

estutu zuen Lizeaga. Ibilbidea

ezagutzearen abantaila hori

badu Jokinek, ezin uka hori.

Iaz korrikalari handiek duten

kalitate kolpe horri esker ira-

bazi zuen.

Lasterkarien ikusmina, Euskal

Herriko txapelketa..., urte gutxi-

ren bueltan ospea hartu duzue.

Lasterketa egiten jarraitzeko

abantaila handia izango da,

beraz?

J.L. Orain arte lan asko egiten

zen babesleak bilatzen. Babes

hori ziurtatzen ari gara eta dago-

eneko marka batzuk gurekin ha-

rremanetan jartzen hasi dira.

Aurten, esaterako, arropa marka

ezagun batekin hizketan ari gara

eta parte hartzaile bakoitzari ka-

litate handiko arropa emango

zaio. Izen-ematearen preziotik

gora dagoen kalitatezko produk-

tua izango da. Xehetasun guz-

tiak lotzen ditugunean informa-

zio gehiago emango dugu.

Xoxokatik irten eta bertan amai-

tuko al da aurtengoa ere?

J.L. Aurten federazioak gure

proba txapelketarako aukeratu

zuen eta, guri galdetu eta gero,

baiezkoa erantzun genuen.

Ibilbidea ez dugu aldatuko eta

bere horretan utziko dugu, da-

goen bezala federazioak dituen

ezaugarrietan sartzen delako.

Iazko lasterketaren irudia, probaren lehen kilometroetan. 
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Agenda
URTARRILAREN 22TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Ikastaroak
Urnieta
Tai Ji & Qi Gong.

Ludoteka zaharra, Errekal-

de 1. 10:00-11:30.

Urtarrilak 24, 31.

Udal ikastaroak: argazkila-

ritza, sendabelarrak...

Izen-ematea urtarrilaren

23ra bitarte. Lekaio.

Bilkurak
Andoain
Batukada osatzeko deialdia.

20:00. Gaztelutxo.

Urtarrilak 23, ostirala.

Urnieta
Hari gara, EH Bildu.

19:00. Lekaio.

Urtarrilak 22, osteguna.

Musika
Andoain, Bastero
Gospel kontzertua, The Sey

Sisters. Hiru ahots beltz,

Albert Bartolome piano-jo-

tzaile eta saxofoi-jotzailea-

rekin batera.

20:00. 12 euro.

Urtarrilak 24, larunbata.

Oharra: Biltzar argitaratzaileek ez dute beregain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien gaineko inolako erantzukizunik.

DATORREN AIURRI ASTEKARIA URTARRILAREN 30EAN ARGITARATUKO DA

Zinema
Andoain, Bastero
“Invencible (The Broken)”

19:30, 22:00. Urtarrilak 24.

19:30. Urtarrilak 25.

19:30, 22:00. Urtarrilak 26.

Haurrentzat: “Antboy”.

Urtarrilak 24 eta 25.

Zarzuela: “Amor de mi vida”

Otsailak 6, ostirala. 20:15.

Urnieta
“Las aventuras del pequeño

fantasma”

16:00, 18:30. Sarobe. 

Urtarrilak 25, igandea.  

Gaztetxearen eskutik, do-

kumentala: “Errauskailuari

ateak ixten”. Emanaldia

eta gero, eztabaida irekia.

19:30. Lekaio.

Urtarrilak 28, asteazkena.

Dantza
Andoain
Ihauterietako Axeri dantza-

rien puska biltzea.

Entsegua:

19:00. Peña Santa Kruz.

Urtarrilak 22, osteguna.

Irteera:

Urtarrilak 31, larunbata.

ZORION AGURRAK

ZORIONAK 

EukeneGonza-

lez Atorrasagas-

tik urtarrilean

26an, 9 urte

beteko ditu. Beti

bezain alai jarrai-

tu,  asko maite

zaitugu!

ANDOAIN

ZORIONAK 

Mikelek, etxeko

txikiak, 4 urte

handi beteko ditu

urtarrilaren 28an.

Zor ionak e ta

muxuak anaia

Ander eta etxeko

guztien partetik. 

ANDOAIN

ZORIONAK 

Axierrrrr dago-

eneko zenbaki

borobila bete

duzu, 10 urte!!!!

Zorionak eta

muxu handi bat

etxekoen parte-

tik!!

URNIETA

ZORIONAK 

ZorionakEkhi !!!

Zu re  eguna

topera goza eza-

zu  po l i t t a ! !

Hamaika kilo

muxu etxekoen

partez. Ondo

pasa!

ANDOAIN

ZORIONAK 

Urtarrilaren

23an zure

urtebetzea

da. Zorionak,

aita, ama eta

Corinnaren

p a r t e t i k .

Ondo pasa!

URNIETA

ZORIONAK 

Ezetz asmatu

28an nork

b e t e t z e n

dituen urte-

ak? Aitatxo

mundialenak!

X i ke r  e ta

Ganix.

ANDOAIN

ZORIONAK 

To l o s a t i k

Laida eta

gurasoei,

lehen urtean

lauak elka-

rrekin. Elaia,

Ekain, Alaz-

ne eta Iban.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Axelek 4 urte

24an. Zorio-

nak  aitona

Antonio r i

e re  23an

o s p a t u k o

baitu urtebe-

tetzea.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Amaia Erraz-

kin Ezeizak

18 urte hila-

ren 27an.

A m o n a

Miren eta

aitona Este-

ban.

ANDOAIN

Elikagaiak Sahara aldera
Hurria Sahara elkarteak osti-

ral honetan amaiera emango

dio elikagai bilketari. Merka-

talguneetan, beraz, urtarrila-

ren 23ra bitarte eman ahal

izango dira elikagaiak.

Urnietan, berriz, otsailean

zehar egingo da bilketa.

Kontserbak, arroza, pasta,

azukrea, dilistak, garban-

tzuak..., horiek eta gehiago.

Informazioa, 4. orrialdean.

Mendeurrena
Andoain
Ekitaldi instituzionala:

1615. urtean burujabetza

lortu zuten herrietako agin-

tarien bilkura.

11:00. Udaletxea. Doan.

Otsailak 1, igandea.

Herri Antzerkia:

Katramila eta hainbat herri

eragileren partaidetzarekin.

12:00. Bastero. 5 euro. 

Otsailak 1, igandea.

Erakusketa: 

Andoaingo historiari erre-

pasoa lau aro ezberdinetan.

Bastero, erakusketa gela. 

Otsailaren 15era bitarte.

Literatura
Andoain, Liburutegia
Janne Teller idazlearen

“Nada” liburua aztergai.

Izen-ematea liburutegian.

Urtarrilak 27, asteartea.

Deialdia
Andoain
Argazkialdiaren deialdia

dendariei eta argazkilariei.

8. orrialdea.


