
2015eko otsailaren 6a, 427 zenbakia X. urtea     Andoainen eta Urnietan doan banatzen da

Euskal Metereologia

agentzien

aurriekuspenen

arabera, oso

tenperatura baxua

izango da eskualdean. 

A
ndoaingo Udalak datu

horiek eskuetan Elur-

te plana martxan jar-

tzea erabaki du: “dato-

zen orduetan nabar-

men jaitsiko dira tenperaturak,

muturrekoak izatera arte. Izo-

tza bota eta elurra egiteko auke-

rak ere handiak direla azpima-

rratu dute, eta egoera hori gai-

nera hainbat egunez luzatuko

omen da”. Udalak, arazoak

saiheste aldera, informazioa esku-

ragarri ipiniko du honako tele-

fono zenbakietan:

• Udala: 943 30 08 30. 

• Udaltzaingoa: 092.

900 300 819.

Udalak jakinarazi duenez, mer-

katalguneetako eta atarietako

espaloia garbitu ahal izateko

gatza herritarren esku egongo

da Udaltzaingoaren bulego na-

gusian, Galardi kalean.

URNIETA

Udalak elurtearen aurkako

protokoloa indarrean jarri du

Urnietan ere. Gatza banatzen

ari dira, baina kontrolpean.

• Udala: 943 00 80 00.

• Udaltzaingoa: 943 00 80 00.

943 33 22 45.

[URNIETA, 3. ORRIALDEA]

HERRI ANTZERKIA,  GEHIGARRI BEREZIA

Izotza, elurra eta hotza datozen
orduetan Andoainen eta Urnietan

Andoaingo Kale Nagusia, ikusgarri

Gogoangarria

izan zen

Basteron

igandean bizi

izan zena

Adarra zuri-zuri eta elur asko zuela, astearte goizean.

Wentxi artistaren lanak ikusgai daude Kale Nagusian.

Axeri
puska
biltzea

Aurreko larunbatean euriari

eta hotzari aurre eginez,

axerien puska biltzearen

ohitura biziberritu zuten Bu-

runtza auzunean.

[ANDOAIN, 6. ORRIALDEA]

Arreta
zerbitzuak
urtebete

Atariak herritarrentzat arreta

zerbitzuak, urtebete egin du.

Iazko urtarriletik hainbat agi-

ri bulego berean eskuragarri

daude. Zerbitzua eskaintzen

dutenen ikuspegia jaso du Aiu-

rri astekariak.

[ANDOAIN, 5. ORRIALDEA]

Merkataritza

biziberritzeko asmoz,

Udalak kalea apaindu

du herriko artisten

laguntzarekin.

A
ndoaingo artista talde

bat Kale Nagusian

utzikeriak jota zeuden

hainbat atari eta pareta

biziberritzen hasiko da, Udala-

ren enkarguz. Hainbat kale ko-

lorez eta bizitasunez jantzi

nahi dituzte, hiru fase ezberdi-

netan. Egun hauetan ikusgai

daude Kale Nagusian erabilpe-

nik gabeko erakusleihoetan

Iñaki Gozalo Erro Wentxi artista-

ren lanak. Argazki zahar, grafi-

ko eta marrazkien bidez, kale-

ak izan duen garrantzi soziala

islatzen saiatu da. 

Bigarren fasean, Gartxot Arre-

gi eta Alaitz Bikuñak murala

osatuko dute posta zerbitzua-

ren pareko eraikinaren parete-

an. Azkenik, Olaia Zapirainek

eta Edurne Pisadorrek Kale Na-

gusiko eskaileretan beste mu-

ral bat margotuko dute. 

[AIURRI.COM: IRUDIAK, BIDEOA]
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Axerien puska biltzea tradizio bilakatzen ari da. Kaldereroen au-

rreko asteburuan, eta Inauteriak hasteko hamabost egun falta dire-

nean, Axeri dantzako kideak puska biltzean aritzen dira, urtero au-

zune ezberdinean. Partaideak pozarren agertu ziren, “hirugarrenez

bikain aritu ginelako, hirugarrenez gozatu genuelako eta hiruga-

rrenak bihurtzen duelako horrelako ohitura bat tradizio”.

Axeri puska biltzea Buruntzan

TRADIZIO BILAKATZEKO BIDEAN

Fernando eta Klotilde Iturralde anai-arrebek gurplldun aulkietan pozez hartu zuten bisita Irurainberrin. Arrieta etxeko nagusia Migel Irazusta, axerien artean.

Serorategiko Txomin Usandizaga, Arantxa Ansa eta haien alaba Jasoneren aurrean dantzari aritu ziren. Gaztañaga anaiekin sagardoaz gozatzen aritu ziren Gaztañaga sagardotegian.

Zerua beltz eta euria barra-barra, axerien aurpegia alaitasunarena zen. Kaletxikitik gora Buruntza aldera abiatu ziren. Irudian, orratzakoa dantza egiten Agirialaiondo etxe aurrean.

B
uruntza auzoak base-

rri eta etxe ugari ditu,

45 hain zuzen, baina

axeriak ezin izan ziren

denetara iritsi, egural-

di makurra zela medio. Aterrune

bakanak probestu zituzten han-

dik hona ibiltzeko ahal bezala. 

Soilik San Martin eliza zaha-

rraren inguruko etxeak bisita-

tu zituzten; besteak beste, Iku-

tzazarra, Eguzkitza, Arrieta,

Elizaldetxiki, Irurainberri, Eli-

zagaratetxiki, Serorategi, Gaz-

tañaga, Gorostidi... Ibibidea

murrizte horrek, pena handia

eragin zieten urrutien bizi di-

ren auzotarrei. 

Ohikoa egiten ari den usa-

dioa errespetatu zuten aurten-

goan ere axeri dantzariek: ale-

gia, baserri atarira hurbildu,

bertan axeri dantzako joko edo

dantzaren bat dantzatu, eta

ondoren, etxeko nagusi edo

andreari Axeri Dantzaren adie-

razgarri den zapi zuria jarri le-

poan. Zenbat etxe ataritan

dantzatu, hainbatetan etxeko-

ek hamaiketakoa edo zizka-

mizkaren bat atera zieten axe-

riei. Gauzak horrela, egundo-

ko jai giroa sortu zen axerien

eta auzotarren artean goiz eta

eguardian zehar. Ezin bestela

izan. 

Hurrengo urtean, Goiburu

auzoari egokitu zaio axerien

puska biltzeari harrera egitea. 

Argazkiak, bideoak: aiurri.com   
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Esnearen ekoizpenari lotutako prozesu osoa bertatik bertara jarraitu zuten.

Egun osoko bisitaldia egin zuen, aurreko ostegunean

M
arkel Olano Gipuz-

koako Aldundirako

EAJren hautagaia,

Mikel Pagola alkate-

aren eskutik herria eta herrita-

rren beharrak ezagutzen izan zen

urtarrilaren 29an. Eskualdera

sarritan gerturatu da jeltzaleen

hautagai nagusia. Izan ere, urta-

rrilaren 22an Andoainen egin

zuen egun osoko bisitaldia. Eta

aurreko igandean ere, otsailak

1, Andoaingo 400. urteurrene-

ko ospakizunetan parte hartu

zuen.

Goiz-goizetik, enpresak eta

intereseko lekuak bisitatzen ari-

tu zen. Esnea ekoizten duten

enpresa eta etxaldeetan izan

zen, eta nola lan egiten duten

ikusi ahal izan zuen. Olanok le-

hen sektoreko agenteek pro-

duktuen kalitate gorena eta se-

guritatearen alde egiten duten

apustua ezagutu ahal izan zuen

horrela. Kalitatea eta berrikun-

tza biak azpimarratu zituen:

“Euskadiko elikagaien industria

sektore estrategiko bilakatu da

ikerketa eta berrikuntzan egin

duen esfortzuari esker. Eta ho-

rrek kalitate eta seguritate ber-

me guztiak ematen dizkie

ekoizten dituzten produktuei”.

Udaletxea, kiroldegia, Sale-

siar ikastetxea, Sarobe eta Ba-

bilonia guneak bisitatu zituz-

ten egun osoko bisitaldian. Po-

zik zegoen egindako bisital-

diak eman zuenarekin: “Oso

egun aberasgarria izan da Ur-

nietako erradiografia zabala

egiteko balio izan digulako,

eta baita bertako herritarren

kezka eta beharrak ezagutzeko

ere”, adierazi zuen.

Markel Olano Aldundirako
hautagaia Urnietan

Denis Itxaso, Consuelo Frutos eta Herme Gonzalez aurkezpen ekitaldian.

Maiatzeko Udal hauteskundeetarako alkategai izango da

U
rnietako PSE-EEk

datozen Udal hautes-

kundeetarako azken

agintaldietan zinego-

tzi lanetan aritu den

Consuelo Frutos herrikidea aur-

keztu du alkatetzarako. Orain

arte herriko sozialisten bozera-

maile eta buru izandako Herme

Gonzalez eta batzar nagusieta-

rako hautagai Denis Itxaso albo-

an izan zituen aurkezpen ekital-

dian. Bertan adierazitakoaren

arabera, Frutosentzat gobernu

talde berri baten premia nabar-

mena da: “beharrezkoa dugu

ideiak garbi izango dituen gober-

nu taldea, gardena eta apala lan-

gabeziari eta krisiari aurre egi-

teko”. Kudeaketarako eta herri-

tarrak entzuteko gaitasuna alda-

rrikatu zituen. Prest dagoela dio,

“borroka zelaian esperientzia

izatea baino eskola hobeagorik

ez dagoelako”. Lanarekin, eran-

tzukizunez eta kemenarekin

Urnieta ezberdina, hobea lortu

nahi du.

Sozialisten buruzagitzan le-

kukoa utziko dion Herme

Gonzalezek, Consuelori auke-

ra bat eman behar zaiola adie-

razi zuen, eta horretarako bizi-

lagunei laguntza eskatu zien.

Agerraldian adierazi zuenez,

sozialisten herriko asanbladak

aho batez onartu zuen Fruto-

sen hautagaitza. Balorez bete-

riko emakumetzat definitu

zuen Urnietako sozialisten al-

kategai berria.

Consuelo Frutos Gonzalez

Burgosen jaio zen 1962an, eta

4 urte zituela bere familiarekin

hona etorri zen. Azken 12 ur-

teetan zinegotzi lanetan aritu

da Urnietako udaletxean. 

Urtarrilaren 30ean egin zu-

ten aurkezpen ekitaldian EAJ-

PNVren agintaldia eta EH Bil-

duk tarteka eskaini dion lanki-

detza gogor kritikatu zituen.

PSEren gidaritza hartu du 
Consuelo Frutos zinegotziak

Tailerrak eta sagardotegira
irteera Denda Berrirekin
Aste honetan ikastaro ezber-

dinei eman diete hasiera. As-

telehenean abiatu zen antzer-

ki tailerra. Arratsaldeko

17:30-18:30 artean arituko

dira. Partaide berriei aukera

irekita dago. Gauza bera eus-

kal dantzen ikastaroari dago-

kionez. Hori asteazken arra-

tsaldetan eskainiko dute,

19:00-20:00 artean.

OTSAILAREN 15EAN EULARA

Inauteri egunean, eguerdiko

13:45etan Denda Berritik bu-

sean igoko dira Eulara, bertan

bazkaltzeko. Izen-ematea za-

balik dago.

Gida-baimena euskaraz
2014an gida-baimenaren

atal teorikoa euskaraz egin

zutenen artean 400 euroko

11 sari zozketatu dituzte es-

kualdean, Udal euskara sai-

len ekimenez. Ekimenean

parte hartu dute Andoaingo

Bengoetxea eta Mendi auto-

eskolek eta baita Urnietako

Solozabal autoeskolak ere.

Sarituak hauexek izan dira:

Urnietan Paula Fernandez, 19

parte hartzaileren artean.

Andoainen, bestalde, Irati de

la Revilla eta Andoni Alon-

so, 17 parte hartzaileren ar-

tean.

Euskararen aldeko joera

goruntz doa urtez urte.

2010ean 34 izan baziren

euskararen alde egindako

ikasleak, 2014an 140 ikasle-

ra igo zen kopurua Burun-

tzaldean. Ekimenak aurten

ere jarraipena izango duela

adierazi zuten.

Santa Ageda bezpera
Erredakzio lanak amaituta

zirenean, Urnietako taldea

hotzari aurre eginez kalez

kale Santa eskean ibiltzekoa

zen. Arratsaldeko 16:00etan

azken entseguak egin eta ge-

ro, San Juan plazatik irtete-

koak ziren 17:00etan.

On Bosko gazte musikala

Urtarrilaren 18an Azkoitiko

Alai Batzak aisialdi taldeak

On Bosko gazte musikala

aurkeztu zuen, eta larunbat

honetan bi saio eskainiko di-

tuzte Urnietan. 2015eko

abuztuan 200 urte beteko

dira Joan Bosco jaio zenetik,

eta antzerki musikalaren bi-

tartez Boscoren bizitzako

unerik garrantzitsuenak go-

goratu nahi dituzte. Ikusleek

aktore, dantzari eta kanta-

riez osaturiko bi orduko

ikuskizuna ikusiko dute.

Iñaki Etxeberriak, musika-

laren sustatzaileetakoak, zera

adierazi zuen urtarrilaren

18ko estreinaldiaren oste-

an.“Jende askok parte hartu

du egitasmo honetan. Eta lan

horren guztiaren emaitzak

ikusle guztiak liluratura utzi

ditu. Lehen aldiz antzeztu da

eta besaulki-patioa jendez be-

teta egon zen. Dena primeran

atera da eta proiektuak arra-

kasta handia izan duela esan

dezakegu, musikalak susta-

tzen dituen giza baloreak pu-

blikoarengan sakon iritsi zire-

lako”. Bosko Anitz taldeak

musikala ikustera gonbidatu

nahi ditu urnietarrak.

LARUNBAT HONETAN

• Bi saio: 16:30, 19:00.

Gonbidapenak:

• Ikastetxeko idazkaritzan:

8:00-14:00 / 15:00-17:30.

• bosko-anitz@hotmail.com

Gonbidapena eskuragarri

izango du leihatilan, saioa ha-

si baino ordu erdi lehenago.

Azkoitiko Floreagako gazteak dira musikalaren protagonista nagusiak.
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Auzuneetara gatza banatzeko traktore-

ak prest ditu Urnietako Udalak.

U
rnietako Udalak mar-

txan jarri du elurtea-

ren aurkako protoko-

loa. Egoeraren arabe-

ra, protokoloa akti-

batu eta beharrezko neurriak har-

tzen dituzte. Elurra egonez gero,

lau traktorek elurra baztertu eta

gatza botatzen dute. Udaletik

adierazi dutenez, SOS deiak-ek

alerta bidali eta egoeraz oharta-

razten ditu; horrela, alkatea,

larrialdietako arduradun tekni-

ko eta operatiboa eta hirigintza-

ko arduradunak elkartzen dira,

balorazioa egin eta hartu beha-

rreko neurriak adosteko. 

GATZA, IZOTZAREN ARRISKUAK

SAIHESTEKO

Egun hauetan elurrik egin ez

arren, oso tenperatura baxuak

daudenez, izotz arriskua

saihesteko gatza bota dute he-

rriko zenbait gunetan; anbula-

torio zaharreko maldan, Den-

da Berriko sarreran eta trenbi-

deko sarbidean, besteak beste.

“Eguraldi lehorra bada, leku

arriskutsuenetan soilik bota-

tzen dugu gatza”, azaldu dute

Urnietako udaletxean. Dena

den, elurra egiten duenetan,

gatza banatzeko traktoreak

martxan jartzen dituzte; baita

herritik aparteko guneetan ere,

Goiburun, Ergoienen, Oztara-

nen eta Lategin, hain zuzen.

GATZA TAMAINAN

Bestalde, herritarren batek

arazoren bat badu udaletxera

edo Udaltzaingora deitu deza-

ke eta bertan emango diete be-

har duten informazio guztia.

Gatza behar izanez gero, Udal

zerbitzuen biltegia Erratzun

dago eta hara hurbilduta

emango diete. “Gatza ematen

dugu baina kontrolpean; izan

ere, ezin dugu nolanahi eman

eta bota. Jadanik lau lagunek

eskatu digute eta guk ikusitako

proportzioan eman diegu”.   

INFORMAZIOA

Udala: 943 00 80 00.

Udaltzaingoa: 

943 00 80 00 / 943 33 22 45.

Enkarni Cuesta eta Axun Jauregi Belaxen taldeko bi kide.

Eguraldia dela eta, larunbat honetakoa bertan behera geratu da

M
erkataritza pizte-

ko asmoz batu

dira Enkarni Kues-

ta, Axun Jauregi eta

Belen Anso. Bela-

xen elkartea sortu dute, komer-

tzioari bizitasuna emateaz gain,

beraien abileziak martxan jartze-

ko. Enkarni jostuna da eta hau-

rrentzat arropak egiten ditu;

Axunek burnia birziklatzen du

eta kandelabroak, zintzilikario-

ak eta abar egiten ditu. Belenen

laguntzarekin artisautza eta mer-

katua oinarri hartuta, herriari

bizitasuna eman nahi diote. Has-

teko, otsailaren 7rako bigarren

eskuko azoka antolatuta zeuka-

ten, baina eguraldia medio, uda-

berrira atzeratzea erabaki dute

azken momentuan. Zubitxo pla-

zan bigarren eskuko postuak

jartzea zen asmoa.

Urnietak horrelako ekintzak

behar dituela uste dute. “Euro-

pan bigarren eskuko arropa

erabiltzeko ohitura dago. He-

men ere, krisialdi honetan,

kultura hori pixkanaka sartzen

ari da”, azaldu du Enkarnik.

Donostian, Hernanin, Tolosan

badira bigarren eskuko azokak

eta dendak. Horregatik, Urnie-

tak ere horrelako zerbait falta

duela irizten diote, “bertako

komertzioa oso eskasa da eta

kanpora joaten gara kontsumi-

tzera”, aitortu du Axunek.

Lehenengo ekimen hau uda-

berrira atzeratu badute ere,

gogoz eta ilusioz hasi dira. Jen-

dea animatuz gero, azoken di-

namika batean sartzea gustatu-

ko litzaieke eta behin baino

gehiagotan egin. Gainera, arti-

sautza azoka egitea ere pentsa-

tu dute: “Jendea ezagutzen du-

gu, eta kontaktuan jarri gara

jada. Bakoitzak bere produk-

tuak jarriko lituzke salgai”. 

Eguraldiagatik oraingoan ez

da posible izan. “Jendea anima

dadila, izan gazte edo heldu.

Gazteek ere aprobetxatu di-

tzatela horrelako aukerak,

kurtso amaierako bidaiarako

dirua lortzeko, esate batera-

ko”.

Bigarren eskuko azoka
udaberrira atzeratu dute

“Gatza ematen dugu baina kontrolpean”, diote udaletxean

Urnietako Udalak elurte
plana indarrean jarri du

Euriteak eta kazkabarra
elurraren atarikoak

Aurreko asteburuak euria eta

kazkabarra ekarri zuen herri-

gunera, eta elurra Adarra al-

dera. Ez da kalean egoteko gi-

rorik izan, eta eguraldiaren

gose direnentzat internet sa-

rea gozamen hutsa izan da.

Hango eta hemengo argazkiak

ikusi, informazioa elkarbana-

tu... Urnietarren artean, ba-

tzuk aipatzearren, sare sozia-

letan informazioa eta irudiak

zabaltzen aritu dira Jonathan

Lopez, Mikel Etxezarreta edo-

ta Andoni Urbistondo. Argaz-

ki hauek eurenak dira.

Haiek esandakoaren ara-

bera, aurreko asteko euritea

eta kazkabarra aste honeta-

ko elurtearen atariko dira.

Etxeberria plaza zuri zuri, kazkabarraren eraginez, aurreko asteburuan.

Kazkabarra oinezkoentzat berezikia-

rriskutsua da.

Trankatx erreka herrigunean barrena

bete-betea zetorren.

Irudi ikusgarriak Adarra mendi ingu-

ruan, asteartean ateratakoak.

Bidea egiteko elur maila handi sama-

rra zen, irudian ikus daitekeenez.

Aurreko asteburuan Adarra elurtuta zegoen, eta han bertan argazkia atera zuen

Mikel Etxezarretak.



Andoaindartasunari hauspoa
HERRI ANTZERKIAK ANDOAINGO HISTORIAN GARRANTZIA IZAN DUEN GERTAERA GOGORA EKARTZEAREKIN BATERA, HAUSPOA EMAN

DIO ANDOAINDARTASUN SENTIMENDUARI. ANTZEZLANAK AHO BETE HORTZ UTZI ZITUEN IKUSLEAK, GEHIENGOA HUNKITZERAINO.

E
zusteko atsegin horietakoa izan

zen askorentzat aurreko igande-

an lehen aldiz taularatu zen herri

antzerkia ikustea. Andoainda-

rrak 400 batzordeak aspaldian hasi zi-

tuen ospakizun ekitaldiak antolatzeko

lanak, eta lehenetako enkargua Katra-

mila antzerki taldeari egin zioten. Hila-

bete luzez lanean jardun dute herriko

hainbat kultur talderen parte hartzea bi-

latuz. Ikusleen begietara, igandekoa

emanaldi borobila izan zen. Luzez go-

goratuko den horietakoa. Antzezlanak

izan duen oihartzunarekin, Bastero bi-

garren aldiz erraz beteko zuketen. Taula

gainetik Andoaingo iragana arakatu zu-

ten historia ardatz hartuta, herritartasu-

naren gaur-gaurko ikuskerari bideo

atseginen bitartez tartea eskaini zioten

eta azkenerako, parte hartu zuten doze-

naka artistek andoaindartasunari haus-

poa eman zioten. Nola, gainera! Antzez-

leek agertokitik malkoei eutsi ezinik

zeuden ikusle asko ikusi zituzten. 

Igandea borobiltzeko kultur jarduera

dotorea izan zen, urte osoko ekitaldien

artean gogoan iltzaturik geratuko dena.

Aurretik, ordubete lehenago, Udal ba-

tzar aretoan Gipuzkoako ordezkaritza

zabala bildu zen mendeurrenaren hari-

ra antolatutako ekitaldi instituzionale-

an.



II  ANDOAINDARRAK 400
2015eko otsaila

Herri izaera lortzeko nahi hori maisuki irudikatu zuten antzerkiaren, dantzaren eta bertsoaren bitartez.

Sarreren salmenta azken egunetan azkartu eta azkenerako jendea sarrerarik gabe sartu ezinik geratu zen.

Aloña Arostegi, Joxeba Lizeaga, Maialen Letamendi eta Leire Etxeberria Mailu Arrutiri begira. Atzean ditu

Lashia Arakama, Pilar Rodriguez eta Joxe Joakin Esnal.

Herri antzerkia, ikuskizuna eta ikasgaia

Agintarien desafioa, bertsotan 

IGANDEKO ANTZEZLANEAN DENBORAN ATZERA EGIN ETA 1615EKO PROZESU HISTORIKOA BIZIBERRITZEN AHALEGINDU ZIREN,
GARAI HARTAKO HERRITARREK EUREN ARTEAN ETA TOLOSAKO AGINTARIEN AURREAN IZAN ZITUZTEN EZTABAIDAK ISLATU ASMOZ. 

A
ndoaingo lurrak eta biztanle-

ak, antzezlanaren hasieran go-

gora ekarri zutenez, Donostia-

ren menpe egon ziren Tolosa-

ren parte izatera igaro arte.

Askatze prozesua hamarkada luzetan sus-

traitu zen ekimena izan zen. Basteron Ka-

tramilak zuzendu zuen ikuskizunean herri

izaera lortzeko nahi hori maisuki irudika-

tu zuten antzerkiaren, dantzaren eta ber-

tsoaren bitartez. Hezitzailea izan zen,

ikasgai modura har daitekeen ikuskizuna.

Bestalde, estreinaldian izan zirenek ez zu-

ten antzezpen historiko hutsa ikusi. Iraga-

nean oinarritu bazen ere, gaurkotasunari

tartea eskaini zioten fikzioaren eta erreali-

tatearen arteko collage modukoa osatuz.

Pantaila handian andoaindar-tolosar biko-

teen lekukotzak eskaini zituzten. Festak,

inauteriak, euskara, izakera..., herritarta-

suna bakoitzak nola bizi eta defendatzen

duen argiro ikusi zen, behin baino gehia-

gotan ikusleen barreak eraginez. 1615a

izan, ala 2015a izan, herriarekiko atxiki-

mendua puri-purian dagoen eztabaida da.

Aipatzekoa da, bestalde, herri antzerkian

genero ikuspegiak hartu zuen tokia. An-

tzezlanaren pasarte batean 1615eko an-

doaindar emakumeak amesten hasten di-

ra. Jomugan dituzte, izarak garbitzen ari

diren haiek etorkizunean ordezkatuko di-

tuzten emakumeak: Ana, Maider, Asun,

Mari Jose..., izen eta guzti aipatzean egun-

go Udal ordezkaritzari egindako keinua

izan zen. Ez baita ahaztu behar Andoain-

go 17 Udal ordezkarietatik 11 emakume-

ak direla. Herri gehienekin alderatuta, da-

tuak parekorik ez du izango.

A
ntzezlanean agintarien arteko

desafioa bertso bidez antzeztu

zuten.  1615ean Andoaingo alka-

te Martin Izturitzaga izan zen, eta

haren papera Ion Belokik bete zuen. Tolo-

sako alkatearena, berriz, Jon Eskuderok.

Doinua: Aita izena kanta beharrak

Andoaingo alkatea:

Tolosagandik aske izatea

andoaindar denen nahia,

askatasuna lortu ezkero

litzake herri alaia.

Herri bezala funtziona dezan

badaukagu nahiko gaia,

garai batean laguna zena

gaur egun degu etsaia,

pake pakean utzi gaitzaten

badu Tolosak garaia.

Tolosako alkatea:

Andoaindarrak kexa ta kexa

ez degu ez nobedade,

tolosar denak ez gaude ados

deritzogu oso grabe.

Bi aldiz ondo pentsa zazute

ze ai zeraten bazpare,

guztia eman dizuegu ta

ezin konforma halare

desanexioa aldarrikatuz

inongo lotsarik gabe.

Andoaingo alkatea:

Gure inguruan aspalditikan

zarete zuek nagusi,

beti dituzue zeuenganatzen

zenbat afera ta auzi.

Zuen aginte era zakarra

guretzako da itsusi,

zuen ataka estu hortatik

egin nahi kanpora jauzi.

Zuek bezalako nagusi txarrik

sekula ez degu ikusi.

Tolosako alkatea:

Gure atzetik hor zabiltzate

aspalditik erreguka,

desanexioa nahi dezuela

gelditu gabe ujuka.

Asko saiatzen ari zarete

hori ezin leike uka,

baina alperrik ari zarete

krixtoren lanak hartuta,

botere dena gure Tolosak

betiko izango du ta.

Andoaingo alkatea:

Ez dezute ba pentsatu izango

beti hola ibiltzerik,

ez ditteu maite zuen alarde

ezta zuen erokerik.

Gehiegizkoak dira guretzat

tolosarran zurikerik,

askatasuna eskatu eta

ez genun falta besterik.

Ez gattuzue libre utzi nahi

ez dago eskubiderik.

Bideoa: andoaindarrak400.eus
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T
oki askotan nahiko lukete Katra-

mila taldearen parekoa euren he-

rrian izatea. Andoain herriak

zorte hori izan du, Urnietak Ma-

rizulorekin duen parekoa. Hein

batean igandeko antzezlanak zentzu osoa

eman diolako efemerideari. Historia ez da

oso gogokoa herrikide askorentzat; gabe-

zia hori herri guztietan berbera da. Ha-

maika kultur jarduera gehiago daude inte-

resgarri zaizkionak: musika, dantza, ber-

tsoa... Katramilak herritarren gustuko di-

ren jarduera horiek guztiak uztartu eta

historia herritarren gogora modu atsegi-

nean eskaintzea lortu du. Makina ordu

eta buruhauste izango ziren tamaina ho-

rretako lana burutzeko. Ikuslearentzat

erosoa da Basteroko eserlekuetan eseri

eta ikuskizunaz gozatzea. Une hori iristea

amesten ari ziren Katramilakoak, behin-

goz has zedin funtzioa. Uneren batean

amesgaizto bilakatzeko beldur izan bazi-

ren ere, igande eguerdikoa amets gozoa

izan zen. Ikusleen txalo zaparradarekin

hautsitako ametsa. Errealitatean, ikuski-

zuna paregabea izan zen. Amets gozoen

parekoa. Zorionak! Lehen lerroan, Katramilakoekin batera lanean aritu den antzezle taldea, Mikel Moreno Kauta taldeko kantaria abesten ari den bitartean.

Katramilakoen kemena ezinbestekoa izan zen
EZ DA ERRAZA IZAN MENDEURRENA OSPATZEKO HERRI ANTZERKIA EGITEKO MANDATUA JASO ETA PORTU ONERA ERAMATEA.
EZTA ESTREINALDIRA IRISTEKO DOZENAKA LAGUNEN LANA BIDERATZEA ERE. KATRAMILAKOEN KEMENARI ESKER LORTU ZUTEN.

HERRI ANTZERKIA: 

Zuzendaria:

Miren Gojenola.

Erregidoreak:

Arantza Etxeberria.

Idoia Mendiluze.

Aitziber Sarasola.

Aktoreak:

Lashia Arakama.

Aloña Arostegi.

Mailu Arruti.

Oihana Arruti.

Joxe Joakin Esnal.

Amaia Elizondo.

Leire Etxeberria.

Maialen Letamendi.

Joxeba Lizeaga.

Iñaki Martiarena.

Pilar Rodriguez.

Kristina Ropero.

Urtzi Ugalde.

Uxue Ugartemendia.

Helena Zubillaga.

Aktoreak, haurrak:

Aner Alkain.

Nahia Barea.

Maider Diaz.

Manex Etxeberria.

Izortze Oiartzun.

Gainerako partaideak:

Ion Beloki bertsolaria.

Jon Eskudero bertsolaria.

Txomin Etxeberria kantaria.

Mikel Moreno kantaria.

Sofia Quilez kantaria.

Itxaso Mungia akordeoilaria.

Amaia Oreja panderojolea.

Kristina Solano trikitilaria.

Myriam Ulanga pianojolea.

Maizorri txalapartariak.

Olagain txistulari taldea.

Udal musika eskolako 

helduen abesbatza.

Urki dantza taldea.

Tango dantzariak:

Marta Oteiza.

Sebastian Farias.

Argazkiak
Bideoak
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2015eko otsaila

Mendeurreneko ekitaldi instituzionala
ELKARBIZITZA, KULTUR ARTEKOTASUNA, GARAPENA ETA DIBERTSITATEA HIZPIDE IZAN ZITUEN ANA CARRERE ALKATEAK BERE

ADIERAZPENEAN. ERA BEREAN, SORTZEZ BESTE HERRI BATEKOA IZAN ETA ANDOAINDARTU DENAREN AHOTS BILAKATU ZEN.

Gipuzkoako ordezkaritza zabala Andoainen
ORAIN LAUREHUN URTE TOLOSA, SEGURA ETA ORDIZIA HERRIETATIK ASKATU ETA HERRI IZAERA LORTU ZUTEN UDALERRI

GEHIENETAKO ORDEZKARIAK ANDOAINEN IZAN ZIREN IGANDEAN. HAIEKIN BATERA, GIPUZKOAKO ORDEZKARI NAGUSIAK.

Udaleko, Aldundiko eta Batzar Nagusietako ordezkarien omenez, Urkik ezpata dantza eskaini zuen. Udalerrietako ordezkariei lekua utzi eta Andoaingo zinegotziak herrikideen ondoan eseri ziren.

Aldundiko, Batzar Nagusietako eta Gipuzkoako hainbat alkate eta Udal ordezkari Andoaingo udaletxeko

batzar aretoan bildu eta 1615eko gertaera hura gogora ekarri eta orduko konpromisoa biziberritu zuten.

Ekitaldia amaituta, agintariak txistularien atzetik Basteroraino jaitsi ziren herri antzerkia ikustera.

O
spakizun garaia da, adierazi

zuen Ana Carrere alkateak eki-

taldi instituzionalean. Atzoko,

gaurko eta biharko andoainda-

rrak gogoan izan zituen, desio

batekin: geroan ere herri izaera eskuratu

zuteneko “ospakizunari lotzeko arrazoiak”

izan ditzatela. Euskaraz eta gaztelaniaz

irakurri zuen adierazpenean elkarbizitza,

kultur artekotasuna, garapena eta dibertsi-

tatea hizpide izan zituen. Alkatea sortzez

ez da andoaindarra eta bere adierazpene-

an lehen pertsonan jardun zuenean, Ando-

ainera etorritako askoren sentimenduari

hitza jarri zion: “Joan-etorri asko eta gerta-

era ugari utzi dituzte 400 urte hauek,

gehientsuenak ezezagunak herritarrontzat.

Ni neu izan naiteke ezjakinena. Izan ere,

jaiotzez ez naiz andoaindarra, eta zuetako

askok baino gutxiago ezagutuko ditut ziur

asko herriaren bueltan sortu diren hamai-

ka istorio eta bizipen. Hemen jaioa ez iza-

nagatik ere, herri honek lehen aldiz etorri

nintzenetik besozabal hartu nau. Andoain-

dartu egin naiz, hau ere nire herria da. Eta

nik dudan sentipen berbera izango dute

arrazoi desberdinengatik zuen ondora bi-

zitzera etorri diren beste hainbat bizilagu-

nek ere”. Sentimendu hori, Andoainera

etorritako askorena ere bada. 

Bertako eta kanpoko, andoaindarrak

hamaika direlako. Laurehun direlako.

A
baltzisketa, Albiztur, Alegia, Al-

tzaga, Altzo, Amasa, Amezketa,

Andoain, Anoeta, Arama, Asti-

garreta, Ataun, Baliarrain, Bea-

sain, Berastegi, Elduain, Gaintza, Gudu-

garreta, Idiazabal, Ikaztegieta, Itsason-

do, Legorreta, Mutiloa, Orendain, Or-

maiztegi, Zaldibia, Zegama, Zerain eta

Zizurkil herriak izan ziren 1615eko urta-

rrilaren 26an herri izaera lortu zutenak.

Andoaingo ekitaldian gertaera hura go-

gora ekarri eta orduko konpromisoa bi-

ziberritu zuten: “Gaur banantze hura

gertatu zenetik 400 urte igaro direnean,

herri horietako guztietako alkateak el-

karturik Gipuzkoako Batzar Nagusieta-

ko lehendakari eta Gipuzkoako ahaldun

nagusi txit prestuen aurrean, gure he-

rrientzat biziaro berri bati hasiera emate-

ko iturburu izan zen ekimen hura sinbo-

likoki gogora dakargun bitartean, gure

buruari zinez opa diogu duela lau mende

gure arbasoei adore eman zien askatasu-

nezko eta udal onuraren aldeko kemen

hori bera izan dadila orain gure udal jar-

dunaren bide erakusle”.

Historia idatziek diotenez, monarkia-

ren beraren interes ekonomikoez gain,

ezinbesteko gertatu zen herrigune ho-

rien borondatea eta ekimena. “Antzina-

ko askatasun maitea” berreskuratzea,

“politika zuzena”, “gobernu zuzena”,

“herriaren onura” eta “banaketa-justi-

zia” izan ziren garai hartan erabilitako

argudioak. 400 urte igaro dira, baina

argudioak gaur-gaurkoak dira.
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Zuzendaria:
Jon Ander Ubeda.

andoain@aiurri.com

Erredaktoreak:
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URNIETAKO UDALA

Agenda
OTSAILAREN 6TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Musika
Urnieta, Sarobe
On Bosco, musikala. 

Bi saio: 16:30, 19:00.

Otsailak 7, larunbata.

Andoain
Udal musika eskolako 12-

14 urteko gazteek Mugaz

izeneko taldea osatu dute.

Guztiak aho bete hortz uz-

teko moduko kontzertua.

Ondoren, afari merienda

egiteko aukera izango da.

18:30. Gazte Lokala.

Otsailak 6, ostirala.

Ruben Genbeltzuk jaso

zuen zigor ekonomikoari

aurre egiteko musika jaial-

dia. HC Punk maratoia: Nue-

vo Catecismo Católico,

Ezin izan, On, Fly Shit,

Bar Remigio, Herena, La-

dislao,  DJ Nabarro.

18:00. Gaztetxea.

Otsailak 7, larunbata.

“Epa!” ahots bidezko musi-

ka ikuskizuna Demodé

Quartet taldearekin. Talde-

kieen artean dago David

Rosco urnietarra.

20:00. Ekitaldi aretoa.

Otsailak 7, larunbata.

Udal musika eskolaren kon-

tzertu bufoa Basteron.

18:00. Auditorioa

Otsailak 13. ostirala.

Gazte jai disko festa, Inauteri

giroan.

23:00-03:00. Nafarroa plaza.

Otsailak 14, larunbata.

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

DATORREN AIURRI ASTEKARIA OTSAILAREN 13AN ARGITARATUKO DA

Zinema
Andoain, Bastero
Zarzuela: “Amor de mi vida”

Otsailak 6, ostirala. 20:15.

“Birdman”.

19:30, 22:00. Larunbata, 7.

19:30. Igandea, 8.

19:30, 22:00. Astelehena, 9.

Haurrentzat: 

“Doraemon, stand by”.

Otsailak 7, 8. 17:00.

Urnieta, Sarobe
“Lifi”. 16:00, 18:30.

Otsailak 15, igandea.

Antzerkia
Urnieta, Sarobe
Erpurutxo, familia osoari zu-

zendutako ikuskizuna.

12:00. 3 euro

Otsailak 8, igandea.

Andoain, Bastero
Erdibana, Joxe Ramon So-

roiz eta Iker Galartza akto-

reekin.

Otsailak 20, ostirala.

Jardunaldiak
Urnieta, Sarobe
Bake eta bizikidetza jardunal-

diak, II. edizioa. 

Antzerki foruma, partaide-

tza kopuru mugatua:

11:15 Euskaraz.

Otsailak 7, larunbata

11:15 Gaztelaniaz.

Martxoak 28, larunbata.

ZORION AGURRAK

Kaldereroak
Andoain
Kalejira herrian barrena. 

17:00 Kaletxiki.

Otsailak 7, larunbata.

Inauteriak
Andoain
Gazte Lokala

Beldurraren etxea: Ostegun

Gizenean hamar urtetik go-

rakoentzat gomendagarria.

17:30. Gazte Lokala.

Otsailak 12, osteguna.

Lehiaketa: “Irabazteko ba-

karra” gaitasun lehiaketa

eta merienda berezia koa-

drila guztientzat.  Mozorro-

tuta joan behar da.

17:30. Gazte Lokala.

Otsailak 13, ostirala. 

Erakusketak
Andoain
Andoaindarrak 400: 

Historiari errepasoa lau aro

ezberdinetan. 

Otsailaren 15era bitarte.

Piano jaialdiak 10 urte: 

Erakusketa eta musika

emanaldiak. 

Otsailaren 21etik aurrera.

Batzarra
Andoain
Peña Santa Krutz elkartea-

ren batzarra 10:30etan.

Otsailak 22, igandea.

ZORIONAK

Ikerne Jorgek

10 urte beteko

ditu otsailaren

10ean.  Muxuak

gure  e t xeko

printzesari.

ANDOAIN

ZORIONAK

Manex , 11.

urtea ere aurre-

koak bezain ona

izan dezazula.

Etxekoen parte-

tik.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Otsailaren 18an,

Ane eta Jon

Urkiak 4 urte

beteko dituzte.

Zorionak etxeko

guztien partetik.

ANDOAIN

ZORIONAK

Ekhiñe etxeko

txikiak urtetxo

bat otsailaren

8an. Ondo-ondo

ospatuko dugu!

Muxu potoloak.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Urtarrilaren 28an

Ekiñek 2 urte

zoragarri, beti irria

ahoan. Aitatxo,

amatxo eta Izartxi.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Eneko Idigora-

sek hilaren 19an

16 urte. Muxuak

aiton-amona eta

etxekoen partetik.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Julenek 2 urte bete zituen

otsailaren 1ean eta Olaiak

5 urte otsailaren 2an. Zorio-

nak eta muxu handiak etxe-

koen partetik.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Zorionak Irune eta Gorka.

Besarkada potolo bat Tolo-

satik! Ederki ospatu. Muxu

potoko Elaia, Ekain, Alaz eta

Iboren partetik!

ANDOAIN

ZORIONAK 

Ainhoa eta Oihanek urte-

ak egingo dituzte otsailaren

12an eta 15ean. Muxu goxo

bana eta prestatu belarriak

ospatzen dugunerako!

ANDOAIN

ZORIONAK 

Maitanek 8 urte bete zituen

hilaren 27an eta Nahiak  13

urte beteko ditu hilaren

12an. Aiton-amonen eta

etxeko guztien partetik.

ANDOAIN

Gida-baimena euskaraz
Buruntzaldean iaz gidatzeko

baimenaren atal teorikoa

euskaraz egin zutenen artean

400 euroko  11 sari zozketa-

tu dituzte. Sarituak hauexek

izan dira: Urnietan Paula Fer-

nandez eta Andoainen Irati de

la Revilla eta Andoni Alonso

(argazkian). 
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KIROL ALBISTEAK
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Mikel Rodriguez nagusi
lehen On Bosco krosean

Kadete mailako pilotariak
bikain ari dira Euskal Ligan

A
urreko larunbatekoa

Euskal Herriko herri

kirolarien biltzar modu-

koa izan zen, bederatzi-

garrenez Eula sagardotegian egin

zutena. Juan Iguaran Tolosan bizi

den Urnietako Eula baserriko

semeak antolatuta, Urnietako

sagardotegian egindako bazka-

riaren bueltan elkartu ziren.

Hitzordu hori estimu handian

dute kirolariek, urtean zehar

elkarrekin lasai egoteko duten

aukera bakarrenetakoa delako.

Atzoko eta gaurko kirolarien

bilkura bilakatzen da.

A
urreko igandean, ehun

lagun ausardiaz bete

eta hotzari zein euri-

teari aurre egiteko gai

izan ziren. Lehen edizioaz iza-

teko eta eguraldia ikusita,

pozik egon daitezke lasterke-

taren antolatzaileak. Hauexek

lehen sailkatuak:

1. Mikel Rodriguez (Andoain).

2. Ibai Alba (Urnieta).

3. Asier Goikoetxea (Urnieta).

Emakumeak:

1. Maitane Guerrero (Hernani).

2. Ana Megias (Hernani).

3. Mara Olazabal (Hernani).

Lehen ikaslea: 

1. Beñat Goenaga.

Artola eta Tolosa
pilotariekin solasaldia

Herri kirolarien bilkura
Eulan, Divaren eskutik

S
alesiar ikastetxean aurre-

ko astean Gaztedi astea

ospatu zuten eta ikaste-

txera kulturgintza, eus-

kalgintza eta kirol munduko per-

tsona ezagunak gonbidatu zituz-

ten. Horien artean Xabi Tolosa

eta Iñaki Artola pilotari gazte-

ak. Anoeta eta Alegiko pilota-

riak maila ona ematen ari dira

profesionaletan. Ikastetxean sola-

saldi atsegina izan zuten ikasle-

ekin. Euren ibilbidea irudi bidez

ere jarraitu zuten. Bitxikeria

ugari kontatu zituzten, umore

handia erabiliz. Ikasle eta pilo-

tazaleak pozarren izan ziren. Xabi Tolosa eta Iñaki Artola pilotari gazteak Salesiar ikastetxean izan ziren.

Aurtengo bazkarian Koldo Aldalur ETBko kazetari ohia omendu zuten.

Herri kirolarien urteko egunaren parekoa da Eulako bazkaria, lehiatik kanpo elkarrekin egoten diren eguna delako.

Irabazlea helmugara iristen. Lehen edizioko podiuma.

Alberdi eta Odriozola kadete mailakoak.

Amurrio 10

Urnieta 22

Euskal Liga. Jon Alberdi-

Imanol Odriozola. Eskuz bi-

nakako txapelketan garaite-

zin jarraitzen dute, Amu-

rrion laugarren garaipena ja-

rraian eskuratuz.

Asteburuko partida:

Otsailak 6, ostirala. 19:30.

Urnieta-Lagun Onak.

Urnieta 40

Orio 32

Gipuzkoako trinkete txapel-

keta. Julen Loitegi-Aritz So-

lano. Senior maila. Bi parti-

datan garaipen bana lortu

dute, gogortasun handiko li-

gaskan. Gipuzkoako sei tal-

de onenak lehian, Urnietako

bikotea finalean sartzen aha-

leginduko da.

Urnieta 40

Gazteleku 13

Gipuzkoako trinkete txapel-

keta. Imanol Odriozola-Ai-

tor Aldunberri. Kadeteak.

A taldea, bigarren jardunaldia:

Pinturas Aure-Maiton 2-2 Ekhia

OZU 3-2 Galpasitx

Txalaka 4-4 Centro Extremeño

Hirugarren jardunaldia:

Asteburu honetan.

Sailkapena:

1. Ekhia.

2. Keler.

B taldea, bigarren jardunaldia:

Ondarreta 3-4 Academia G.F

Ekaitz 7-4 Leiza 77

Extremeño Andoain 3-2 Pausoka

Hirugarren jardunaldia:

Asteburu honetan.

Sailkapena:

1. Ekaitz.

2. Academia G.F.

Areto futbol txapelketa
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Preferente mailako futbola
Preferente. 17. jardunaldia:

Euskalduna 2-0 Sanpedrotarra

Urnieta 2-0 Hondarribia

Asteburuko partidak:

Allerru-Euskalduna

Mariño-Urnieta.

Sailkapena, futbola:

1. Orioko 42

2. Euskalduna 40

3. Urnieta 38

4. Baskonia 35

5. Mariño 31

6. Allerru 29

Jokin Alberdiren saio polita
Munduko txapelketan

Andoaingo txirrindulari es-

kolako gaztea, junior maila-

ko lehen urtekoa izanik ere,

16. postuan helmugaratu zen

Taborreko munduko txapel-

ketan. Lasterketa horrekin zi-

klokros denboraldiari amaie-

ra eman dio. Otsailean atse-

den hartuko du.

Leizaran eskubaloi taldeko

jubenil nesken taldea Gipuz-

koako Ligan hirugarren sail-

katu eta gero, Euskal Liga jo-

katzeko igoera fasea jokatu

zuen aurreko asteburuan. Hi-

ru partida izan ziren eta zori-

txarrez ezin izan zuten helbu-

rua lortu. Muskiz taldea ga-

raitu zuten, baina Usurbil eta

Aloña Mendiren aurka galdu.

Irakaspen bikaina izan da.

Ganbara saski taldea

UKEko bazkidetza kanpaina
Urnietako kirol elkarteko

bazkide izateko hitzorduak

asteburuan. Interesatuak

Udal kiroldegiko tabernaren

ondoko bilera gelan aurkitu-

ko ditu UKEko kideak:

Otsailak 7, larunbata:

10:00-12:00 / 16:00-18:00.

Otsailak 8, igandea:

10:00-12:00.

A
urreko asteburuan hasi

eta larunbat honetan

amaituko da bikotekako

pala txapelketa mistoa,

Irunberri elkartearen alde Aita

Larramendi ikastolako frontoi

estalian jokatzen ari direna. Hogei-

ta hamar bikote izan ziren dene-

ra txapelketaren hasieran bildu-

takoak. Zer esanik ez, adiskidan-

tza giroan igaro zirela aurreko bi

jardunaldiak.

Pala txapelketaren azken
saioa larunbat honetan

Lasterketaren ibilbidea
ezagutzeko deialdi irekia

Final-laurdenak arratsaldeko 15:30etan hasiko dira, finalaurrekoak 17:30etan eta finala 18:30etan. Txapelketa amaituta berta-

ratzen direnak Gaztetxera joatera gonbidatuko dituzte, zigor ekonomikoak arintzeko kontzertua antolatu baitute.

Jubenil mailako neskak
Euskal Ligaren ateetan

ASTEBURUKO EMAITZAK:

Ganbara Seniorrak 19

Tolosa 37

Asteburuko partidak

Ostadar-Ganbara Seniorrak:

Igandea, 8. 11:00. Lasarte. 

Ganbara Kadeteak-Añorga:

Larunbata, 7. 12:15. 

Axular-Ganbara infantilak:

Larunbata, 7. 12:00. 

U
rnietako mendi lasterke-

taren ibilbidea ezagutze-

ko aukera eskainiko du

antolaketak igande hone-

tan, aurretik sekula egin ez duten

lasterkariak bereziki kontuan har-

turik. Lasterketa martxoaren 29an

izango bada ere, aldez aurretik

ibilbidea ezagutu eta horren bai-

tan prestakuntza antolatzea

garrantzitsua izaten da. Ez baita

ahaztu behar aurtengo edizioan

bakarka eta taldeka lasterketaren

garaipenarekin batera Euskal

Herriko txapela ere jokoan izan-

go dela. Hitzordura sasoiko iri-

tsi eta ibilbidearen jakitun izan

nahi duenarentzat, igande hone-

tan (otsailak 8) Xoxokako apar-

kalekuan geratu dira goizeko

08:30etan. Alegia, lasterketaren

irteeran bertan. Ikustear dago

igandean zer nolako zorua topa-

tuko duten, egun hauetako elu-

rrak eta euriteek ibilbidea zeha-

ro baldintzatzen baitute.

Probak interes handia piztu

du. Maratoi erdiaren izen-ema-

tea ireki eta ordu gutxitan 400

txartelak agortu ziren. 

Eta 11,5 kilometroko laster-

keta txikian ere parte hartze

handia izango da. Dagoeneko

izen-ematea osatu da.

Entrenamendua Xoxokan:

Otsailak 8, igandea

08:30. 
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Andoaindar ororentzat erabilgarria den zerbitzu publikoa

H
erritarrek tramiteak

eroso eta erraz egite-

ko aukera ematen du

Udaleko Ataria zerbi-

tzuak. Duela urtebe-

te ireki zuten, herritarrek Uda-

larekin dituzten betekizunak

bulego bakar batean egin ahal

izateko. 

Leire Beraza eta Jone Iturrioz

bertako langileak dira, eta

Ixiar Galdeanorekin batera,

andoaindarrek edozein izapide

erraztasunez egiteko ari dira

lanean. “Lehen ematen geni-

tuen zerbitzuak ematen ditugu

orain ere, baina toki bakar ba-

tean, herritarrak batetik beste-

ra ez ibiltzeko”, dio Jone Itu-

rriozek. Urtean zehar, herrita-

rrak zerbitzu hori erabili eta

eskertu dutela diote langileek,

bulegoz bulego ibili ordez, de-

na leku berean egiteko aukera

dutelako.

Errolda agirien eskaera, do-

kumentazioen banaketa, erre-

ziboen ordainketak eta beste-

lako kontsulta edo zalantzak

argitzen dituzte Atarian.

“Errolda agirien ziurtagiriak

eta erreziboen ordainketak egi-

teko etortzen da gehienbat jen-

dea. Eusko Jaurlaritzara eta

Foru Aldundirako dirulagun-

tza eskaerak ere hemendik bi-

deratzen dira, Donostiara joan

beharrik gabe”.

Adin guztietako herritarrak

bertaratzen dira: “Dirulagun-

tzak eskatzeko jende gaztea

etortzen da, guraso izan berri

direnak, adibidez. Erreziboak

ordaintzera jende helduagoa

etortzen da, errolda ziurtagiria

gazteek eskatzen dute…”,

azaldu du Leire Berazak. Tra-

mite eta dokumentu anitzak

kudeatzen dituzte eta, beraz,

herritar ororentzat da erabilga-

rria zerbitzua. 

Gainera, gertuko harremana

da beraien abantaila nagusie-

na: “Gu momentuan beraien

eskaerak bideratzen saiatzen

gara, eta ezin bada, nola egin

dezaketen azaltzen diegu”. As-

kotan, ez da erraza izaten zen-

bait dokumentu edo txartel

non lortu behar diren jakitea.

Horrelakoetan, andoaindarrek

Atariara joatea besterik ez du-

te, eta bertan azalduko diete

nola egin. “Heldu askok ez da-

kite nortasun agiria nola berri-

tu dezaketen. Hona etortzen

badira, internet bidez eskatzen

diegu hitzordua”. 

Andoaindarrek ezagutzen

dute zerbitzua, baita eskertu

ere. Dena den, badira jakin be-

harko lituzketen beste zeinbait

kontu ere. Atariak, aurrez au-

rreko zerbitzuaz gain, telefo-

noz ere bidera ditzake hainbat

dokumentu: “Askok ez dakite

errolda agiria telefonoz eska

dezaketela eta hona etortzen

dira lan orduetan. Lanetik ate-

ra ordez, telefonoz dei bat egi-

tea nahikoa da datorren egu-

nean etxeko buzoian agiria ja-

sotzeko”. 

Urtebete da Ataria arreta
zerbitzua ireki zutela

Euriteak alerta egoera
piztu zuen Zumea kalean

Eurite garaian, Oria ibaiaren

ur maila kezka iturri bilaka-

tzen da Zumea kaleko eta

Kale Nagusiko bizilagun eta

merkatarientzat. Zumea kale-

ko atzealdean ura pilatzen ari

zela eta, ostiral goizean gara-

jeetatik ibilgailuak ateratzeko

oharra zabaldu zuen Udal-

tzaingoak. Hainbat merkatal-

gunetan eta Santa Krutz eli-

zan ere euriagatik babesteko

neurriak hartu zituzten. Er-

naitzan, esaterako, apal ugari

hustu zituzten uholdeen bel-

dur. Ostiral gauean merkata-

riak eta ikusle ugari Espigoia-

ri eta inguruei adi egon ziren.

Zorionez, kalteak arinak izan

ziren. Aiurrik internet bidez

bideoak eta argazkiak eskegi

zituen asteburuan.

Santa Krutz elizan Oriak eta Leizaran ibaiek irudi ikuskarria eskaini zuten.

Ortzadar ikusgarria larunbat goizean Allurralde inguruan. Zerua beltz-beltza.

Udaletxera sartu eta beheko solairuan ezkerraldera sartuta aurki daiteke Ataria arre-

ta zerbitzuaren bulegoa.

Enekoitz Telleria kazetariak Belabi kalean kazkabarraren irudi argigarria zabal-

du zuen internet bidez.

KALDEREROEN ETORRERA LARUNBAT HONETAN

Larunbat honetan Kalderero-

en etorrera ospatuko dute he-

rriko kaleetan barrena. Ho-

rretarako entseguetan aritu

dira Berrozpe ikastetxean.

Kaldereroen irteera Ontza el-

kartetik egingo dute arratsal-

deko 17:00etan hasita. Kale-

jira egin eta gero, Berrozpen

afari herrikoia egingo dute.

Aldez aurretik izena eman

behar da: 649 043 812.

Aurten “Andoaingo Kalde-

reroak” doinu berria estreina-

tuko dute.


