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6 IGERIKETA

Buruntzaldea IKTko 
igerilariak sasoi 
onean 
Buruntzaldea IKT-k Errendi-
mendu eta  Par te-har tze 
Ligako lehen jardunaldia izan 
du asteburuan. Taldea lan eta 
lan egon da irailetik txapelke-
ta garaia prestatzen. Borja 
Apeztegia entrenatzaileak 
kontatu digu nolakoa izan 
den prestaketa eta zeintzuk 
dira taldearen helburuak.
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Baratzetik plazara zuzen-zuzenean.- Dozena bat postu jarri zituzten Lasarte-Oria bertako eta inguruko baserritarrek larunbat goizean Okendon euren 
produktu ekologikoak herritarrei saltzeko. Denetariko produktuak ikusi ahal izan ziren plazan: ogia, gazta, eztia, esnekiak, pastelak, letxuak, barazkiak... Zuzenean 
baratzetatik plazara ekarriak. Kolore eta jaki festa izan zen, baina horretaz gain, nekazaritza ekologikoaren aldeko mezua zabaldu nahi izan zuten baserritarrek. Hur-
biltzen zen ia herritar orok zer edo zer erosi zuen, kalitatezko produktua jarri baitzuten salgai Okendon, prezio eskuragarrian gainera. Nekazariak kontent ziren saldu-
takoarekin, goizaldean eguna triste xamar hasi bazuten ere, eguerdi aldera jendetza bildu zen eta produktu dezente erosi zuen azkenerako. Haizeak bazterrak gogor 
astindu zituen eta tenperatura ezatsegina zen arren, gogoan zuten saltzaileek ekainean egindako azokan sekulako erauntsia bota zuela, eta larunbatean konforme 
ziren beraz euririk ez izatearekin. Bestalde, Udaletxeko arkupeetan umeentzako jokoak ere jarri zituzten eta gaztetxoak gelditu gabe saltoka ibili ziren egurrezko 
uztaiekin eta makilekin jolasean. 

3 UDALBATZARRA

2014rako 
ordenantzak 
onartu dira
2014 urteko ordenantza fiska-
len proposamena onetsi zen 
ostiralean ez ohiko Udalba-
tzarrean. Orokorrean KPIa 
igoko dira. Adostasuneko 
ordenantzak ziruditen arren, 
Udalba-tzarrean onartutako 
emendakinak kontuan izanik, 
EAJk ez zuen aldeko bozka 
eman.

5 MUSIKA

Doinu dotoreak 
Zero Setteren 
X. akordeoi jaialdian
Zero Sette orkestrak antolatu-
ta, jaialdia egin zen larunbat 
ilunabarrean. Aurten bete du 
X. edizioa eta nazioarteko 
akordeoi-jole ezagunak etorri 
izan dira hamar urteotan. 
Aurtengo gonbidatuak Iñaki 
Dieguez, Arrigo Tomasi, 
Daniel Levy eta Jokin Goena-
ga herritarra izan dira. 
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Adituak dio

GFAko Kultura eta 
Euskara Departamendua

Jaione Txapartegi
Bidelaguna
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A
urreko asteazkenean Lorea Agirre izan zen hitzaldia 
ematen herrian.Honen baieztapen bat da goiburuan 
erabilitakoa. Ezin aproposagoa da gainera gaurkoan 

dugun gaiari heltzeko. Solaskide programaren inguruan luze 
idatzi izan dugu Txintxarrin baina urtetik urtera Lasarte-
Orian geroz eta gehiago dira mintzapraktikarako ekimen 
honetan parte hartzen dutenak eta hala izaten jarraitzea da 
asmoa, ehun inguru matrikulatu dira dagoeneko eta hala 
ere, aukera dago oraindik izena emateko.

Izan ere, asko dira euskaldun berriak gure inguruan. 
Hauek hizkuntza ikasteaz gain, erabili, euskaraz bizitzeko 
pausua ematen badute gehiago izango gara eta hizkuntzaren 
erabilera gure herriko esparru gehiagotan entzutea ekarriko 
du.

Hala ere, Lasarte-Oria euskaldunagoa nahi badugu, bide 
horretan euskaldun berriez gain funtsezkoak dira euskaldun 
zaharrak, solaskide hauen laguntza, bidelagunak ondoan 
izatea. Euren hizkuntza ezezagun bati ikasten laguntzeko 
ahalegina egiten dutenak dira, eurentzat askorentzat behint-
zat ez da esfortzua, meritua ikasten ari direnena dela entzun 
diegu behin baino gehioagotan, baina euren figura gabe 
nekez hasiko ziren batzuk eta egitasmoan jarraitu beste ba-
tzuk, horretaz idatzi du Jaione Txapartegik hain zuzen. 

Ikasturte berri bat hasi da eta denek, hobeto esanda, ber-
tan egon ahal izan zuten guztiek, afaria egin zuten lagun 
artean eta giro ederrean gozatu zuten lagun on artean beza-
la. Ikasturteari indarrez eta gogotsu ekin diotenaren seinale. 

Euskara jendea da

Talaiatik

Euskara gehiago entzuten al da herrian?

Olaia Palacian
Duela gutxi etorri naiz 
Lasarte-Oriara bizitzera. 
Euskalduna naiz, euskaraz 
hitz egiten dut eta iruditzen 
zait euskara leku askotan 
entzuten dela. Ni erosketak 
egitera joaten naizenean 
edo tabernetan euskara era-
biltzen dut eta orain arte ez 
dut arazorik izan. Iruditzen 
zait nahikoa euskara entzu-
ten dela kaletik eta ez dela 
duela ur te batzuetako 
egoera.

Montse Peralo
Orain askoz gehigo entzuten 
da. Orokorrean iruditzen zait 
jendea askoz kontzientzia-
tuago dagoela eta modu 
naturalagoan bizitzen da 
euskaraz garai batean baino. 
Haurreskolek asko egin dute-
la iruditzen zait, gurasoak 
nolabait behartuta ikusten 
dira umeekin euskaraz hitz 
egitera eta horrek normalta-
suna ekarri du. Nik ez dut 
ondo hitz egiten baina bilo-
barekin euskaraz beti.

Kontxi Aristegi
Bai askoz gehiago entzuten 
da badirudi modan jarri dela. 
Nik lagunak ditut Solaskide 
programan eta haiek esaten 
dute zenbat herritar ari den 
euskara ikasten eta ez soilik 
gazteak baita helduak ere. 
Gu saiatu behar gara hitz egi-
ten ikasten ari direnak ere 
animatu daitezen. Garai 
batean oso bestelakoa zen, 
etxetik atera eta gazteleraz 
egiten genuen ia leku guztie-
tan.

Ixabel Zuaznabar
Euskaldunak garenak saitzen 
gara euskaraz egiten beti eta 
lehen agian ez. Erosketetara 
joan eta euskaraz egiten dut, 
gertatu izan zait pentsatu 
euskaldunak ez zirela gazte-
leraz eskatu eta euskaraz 
erantzutea. Lasarte-Orian 
egoera aldatu dela ikustea 
oso pozgarria da. Hala ere, 
oraindik talde batean gehie-
nak euskalduna izanda 
erdaldun bakarra egon eta 
hizkuntza aldatzen da. 

 Hitz eta pitz

 Iruditan

Bidelagunak

16 urte inguru dira Solaskide progra-
ma martxan jarri zela Lasarte-Orian.  
Aurtengoan ere ikasturtea hasi dute 
herritar askok. 1997ko irudian Begoña 
Cid, Eusebi Olaia eta Juan Segurola 
daude. Orduan berria zen mintza-
praktika saioen inguruko azalpenak 
eman zituzten TXINTXARRIN. Euskararen 
erabilera sustatzeko ekimena begi 
onez ikusi zuten herriko euskaldun 
zahar askok eta euskaldun berriak 
laguntzeko prest azaldu ziren egitas-
moaren hastapen haietan. Egun ere 
asko dira mintzapraktika honetan 
lagundu nahi izan dutenak, beraiek 
bidelgunak dira.

E
uskalduntzat jo dut beti 
neure burua baina zaharra, 
zahar-zaharra... oraindik ez 

naiz, ezta? 
Bost emakume elkartzen gara 

astean behin ordubetez euskaraz 
hitz egiteko asmoz. Beraiek eus-
kalduntze prozesuan buru belarri 
murgilduta daude eta batzuk 
ingurune euskaldunaren beha-
rrean aurkitzen dira. Beste batzuk 
berriz, egunean beste ordubete 
euskaraz aritzeko nahia izaten 
dute. Agian, ikasgelatik kanpo eta 
gramatika alde batera uzteko irri-
kitan egoten dira nahiz eta zen-
baitetan “ekarri… zidan, ez! 
nizun, ez!, ninduen… “ horiekin 
korapilatu.

Pertsonalki, solaskideko par-
taide izateari ere alde baikor asko 
ikusten dizkiot. Alde batetik, 
ondo pasatzen dugu. Gure artean 
giro ona da nagusi eta ederki arit-
zen gara umore onean. Noizean 
behin ere, solaskide guztion 
artean afaritxoak antolatzen dira. 
Bestetik, neguko arratsalde hotz 
eta euritsutan kafetxo bat hartze-
ko aukera izatea edo udaberri 
edo udazkeneko arratsalde leho-
rretan Zubietatik bueltaxka ema-
tea ere atsegina da.

Gainera, gaur egun hain zaila 
den komunikazioa lortzea, per-
tsona berriak ezagutzea, gure 
arteko bizipenak, sentipenak en-
tzuteko eta konpartitzeko gune 
bat edukitzea ahalbideratzen du. 
Azken finean, lagun berriak eza-
gutzea. Eta guzti hau, euskaraz!

Nahiz eta gure “figura” hasie-
ran taldea lotzeko beharrezkoa 
izan, denbora pasa ahala ez da 
hainbeste. Inoiz gelditzen garen 
ordu eta egunean nik ezin badut 
beraiek elkartzen dira. Horrek 
pozten nau! Taldeko “euskaldun 
zaharra” baino nahiago nuke 
euskalduntze prozesu honetan 
lagun bezala hartuko banindute.

Solaskide berriak animatu 
nahi nituzke eta euskaraz aritze-
ko guregana gerturatzeko deia 
luzatu. Solaskide programaren lehenengo urtean aritutako talde bat 1997. urteko irudian. 

Diruz laguntzen duten erakundeak

Babeslea Laguntzailea
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TXINTXARRI

O
stiraleko ez ohiko 
Udalbatzarreko gai 
nagusia 2014 urteko 

ordenantza fiskalal izan ziren. 
Baina aurretik beste bi gai jorra-
tu zituzten alderdiek eta oroiga-
rri berezi bat ere izan zen. 
Udalbatzar honetan Vanessa 
Velez PPko zinegotzia eta PSE-
EEko Nerea Artamendi falta 
ziren.

Lasarte-Oriako Gobernuak 
Carlos Garcia PSE-EEko zinego-
tzi ohiaren senide eta alderdi 
kideei dolumina adierazi zien.

Bestalde, 2013 urteko kredi-
tuen dosierraren aldaketa jakin 
arazi eta proposamen berria 
onartu zen.

Aldaketak

Jarraian, ordenantza fiskalei 
alderdi desberdinek egindako 
hogeita bi emendakinak aztertu 
zituzten. Eztabaida handia izan 
zen hainbat puntuetan, baina 
azkenean Bilduk aurkeztutako 
zazpi atera ziren aurrera, batzuk 
alkatearen kalitatezko bozkari 
esker.

Era honetara, konposta egi-
ten duten herritarrek %20-ko 
hobaria izango dute.

Bestalde Estitxu Alkortak 
Ogasuneko arduradunak aurre-
ratu zuenez, udal instalazioak 
erabiltzeko prezio publiko bate-
ratuak ezarri ziren zirriborroan. 

Baina Udalbatzarrera aur-
keztu eta alkatearen kalitatezko 
bozkari esker, onartutako emen-
dakinaren arabera, elkarteek 
Udal instalakuntzak eta ekipa-
mendua erabiltzeko salbuespen 
eta hobariak izango dituzte, bai 
aretoetan egindako ekintzetan, 
baita kanpoan antolatzen diren 
ekitaldietan ere.

Horretaz gain, zirriborroan 
agertzen ziren, hainbat salbues-
pen ere aldatu ziren. Bildu, 
LOHP eta Marisa Zubiri zinego-
tzi ez adskribatuaren bozkek eta 
alkatearen kalitatezko bozkak 
ahalbideratu zituzten hauek.

Batetik nahiz eta sarrera eza-
rri, herriko taldeek udal instala-
zioak erabilpen publikorako 
eskatzen badituzte, ez dute 
alokairurik ordaindu beharko.

Gainera, herritik kanpoko 
erakundeek ere salbuetsia izan-
go dute alokairua, beti ere, 
sarrerarik ez balego. Sarrera 
ordaintzen badute, %50-ko 
hobaria izango lukete.

Lexiko aldaketa batzuk ere 
onartu ziren, hala nola, departa-
mentu bakoitzeko prezioak jarri 
beharrean, ekintza burutzen den 
lekuarena jartzea.

Eta eztabaida horien guztien 
ostean, ordenantza fiskalen txos-
tena onartu zen, Bildu, LOHP 
eta Marisa Zubiri zinegotzi ez 
adskribatuaren bozkei esker.

Era honetara, hirugarren 
urtez KPIaren %1,2 baino ez 
dira igoko udal zerga eta tasak. 
IBI-aren kasuan ez da aldaketa-
rik izango.

Alkateak ordenantza hauek 
aurerra eramateko alderdi eta 
teknikari guztien lana aipatu 
zuen eta orain aurrekontuak 
lehen bait lehen aurkezteko 
lanean daudela adierazi zuen.

Irakurketa

Batzarra amaitu baino lehen, 
alderdiek haien irakurketa egite-
ko aukera ere izan zuten.

Bildu pozik agertu zen orde-
nantza fiskal hauetan eman den 
aldaketarekin, ordenantza ba-
tzuk errotik aldatu baitira.  Ba-
t z a r r e a n  a u r k e z t u t a k o 
emendakinen onarpenak aipatu 

eta Gizarte Zerbitzuen alorrean 
lorutako salbuespen eta hoba-
riak ere azpimarratu zituzten.

Izan ere, gizarte-bazterketa 
arriskuan dauden familiek udal 
zerga eta tasak ordaintzetik sal-
buetsiak egon ahalko baitira, 
edo hobaria izango baitute 
%25, %50 edo %75. Familia 
hauen egoera aztertu eta balo-
ratzeko Eusko Jaurlaritzako tau-
lak kontuan izango  dira.

EAJk, berriz, bere bozka 
aldaketa azaldu zuen. Nahiz eta 
oinarrian KPIaren igoeran, IBIa-
ren mantentzearekin... ados 
egon, Udalbatzarrean onartu-
tako emandakinek bost hilabe-
teetako lan eta proiektuaren 
arima aldatu zutela azpimarratu 
zuen alderdi jeltzaleak.

Azkenik, PSE-EEk Udal 
Gobernuaren koherentzia falta 
salatu zuen, “aurrekoa urteetan 
herritar guztien onerako zen 
ordenantza bati uko egin zi-
tzaion eta orain konposta egiten 
duten gutxiei %20-ko hobaria 
egingo zaie”. 

Era berean, herritar guztien 
berdintasuna eskatu zuen alder-
di sozialistak, “ez da normala 
gazte batek ikastaroaren ordua 
8 eurotan ordaintzea eta 
Manuel Lekuonan, berriz, 27 
euro izatea”.

Langabeei %10-eko hobaria 
kentzea ere salatu zuten eta 
hobariak dituzten pertsonek 
zeinbait baldintza izatearen 
aurka agertu ziren.

Hau guztiaz gain, Udalba-
tzar horretan gertatutakoa larria 
iruditzen zitzaion. Izan ere, 
sozialisten aburuz, Gobernu tal-
deak Ogasuneko batzorde 
buruak eta teknikariek egindako 
zirriborroa hankaz gora jarri bai-
tzuten. Eta Estitxu Alkortari bere 
lekuan egongo balitz dimisioa 
eskatuko lukeela jakin arazi 
zion Zaballosek. 

Era berean, gobernuaren 
kudeaketa falta salatu eta batza-
rrean gertatutakoa Bildu, EAJ eta 
LOHP hitzarmena uretan hon-
doratzen ari delaren seinalea 
zela azpimarratu zuen.
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ANIMALIEN ORDENANTZA

Bilera berria asteazkenean

Asteazkenean, Animaliak edukitzeko eta babesteko Udal 
Ordenantzaren inguruko bilera berri bat egingo du Lasarte-
Oriako Udalak asteazkenean, azaroak 13, Manuel Lekuona 
kultur-etxeko hitzaldi aretoan, aratsaldeko 18:00etan.

Ordenantza berri hau gauzatzeko herritarren parte-hartzea 
sustatu du Udalak eta hainbat bilera egin dira ekainetik hona. 
Duela bi asteko bileran, herritarren eskaerei erantzunez, 
txakurrak aske ibiltzeko zonaldeetan ordutegiak zabalagoak 
zituen planteamendua aurkeztu zuen Udalak. 

Baina argitu gabeko zalantzak eta galderak geratu ziren. 
Horregatik, Lasarte-Oriako Udalak beste bilera baterako gon-
bita luzatu nahi die herritarrei. 

Bilera berri honetan, alegazioak aurkezteko bidea eta epe 
muga eta zonalde eta ordutegien azalpen laburra egingo da. 
Ostean, herritarrek haien kezkak eta galderak aurkezteko 
aukera izango dute.

IKASTAROA

Janari manipulatzaile ikastaroa

Elkolab. S. Coop. enpresak, Lasarte-Oriako Udalaren Osasun 
sailarekin elkarlanean, janari-manipulatzaile ikastaro berri bat 
emango du. Arrisku handiko elikagaiak erabiltzeko balioko du 
eta ostalaritzako sektoreari zuzendua da, Osasun Sailak eska-
tzen duen autokontrolaren inguruko edukiak baitu. 

Ikastaroa azaroaren 19an, asteartean izango da Osasun 
Zentroko bigarren solairuan dagoen erabilera anitzeko are-
toan. Ordutegia 09:30etik 13:30era bitartekoa izango da. 

Prezioa pertsonako 45 eurotakoa da; langabetuentzat 
berriz, 35 euro (erregimen orokorrean dauden pertsonek 
hobariak izan ditzakete). Informazio gehiago jasotzeko edo 
izena emateko, deitu OMIC 943 361 605 edo Elkolab, 
S.COOP. 943 533 303 telefonoetara. 

BIYAK BAT ELKARTEA

Gabonetako loteria salgai

Biyak Bat elkarteko zuzendaritzak bazkideei gogora arazi 
nahi die Gabonetako loteria salgai dagoela elkarteko egoi-
tzan. 80.876  da aurtengo zenbakia. 

Txartelak eskuratzeko goizeko 10:30etik 12:30era hurbil-
du behar dira bazkideak egoitzako bulegora.

UDALBATZARRA

Ohiko batzarra asteartean

Lasarte-Oriako Udalak asteartean, azaroaren 12an, ohiko 
Udalbatzarra egingo du.

Batzarrak sustapen ekonomikoa eta enplegu alorrean 
eskualdeko mailako protokolo orokorreko lankidetzaren 
jarraipena aztertu beharko du. 

Alkatetzak, berriz, Sozioekonomiaren Dinamizazioa 
Batzorde informatiboaren lehendakaritza eraginkorraren dele-
gazioaren berri emango du.

Bestalde, Udalaren jabetzako garajeen eskaintza prozedu-
rako eta errentamenduko erregimenean emateko baldintzak 
aldatzea aztertuko da.

Hiru mozio ere eztabaidatuko dira. Euskadiko Guraso 
Bananduen Federakuntzaren “Por una ley vasca de correspon-
sabilidad parental”, alderdi sozialistak udaleko lan egutegiari 
buruz aurkeztutako mozioa eta Bildu eta EAJk batera  25/02 
eta 26/11 sumarioei dagokien eskaera defendatuko dute.

Azkenik, galdera eta erreguen txanda izango dute alder-
diek, baita Batzarrera hurbiltzen diren herritarrek ere. 

LA SALLE BERROZPE

Langile eta langabeentzat ikastaroak

Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxeak eremuko langile eta 
langabeentzat ikastaroak antolatzen ditu. Eusko Jaurlaritzako 
Hobetuz programak lagundutako etengabeko prestakuntza 
ikastaroak dira, mekanika, administrazio eta ofimatikakoak, 
batez ere.

Kurtsoak 30 eta 140 ordu artekoak dira eta arratsaldez 
eskaintzen dira. Saioak astean hiru edo lau egunetan izaten 
dira. Informazioa eskuratu edo izena eman nahi duten herrita-
rrek La Salle Berrozpe-ko 943 590 557 zenbakira deitu behar 
dute. 

Bildu, LOHP eta Marisa Zubiri zinegotzi ez adskribatuaren bozkekin onartu ziren ordenantza fiskalak.

Ordenantza fiskalak onartuta

2014 urteko ordenantza fiskalen proposamena onetsi zen 

ostiralean ez ohiko Udalbatzarrean. Orokorrean KPIa igoko 

dira. Gainera, hobariak izango dituzte egoera larrian dau-

den familiek. Adostasuneko ordenantzak ziruditen arren, 

Udalbatzarrean onartutako emendakinak kontuan izanik, 

EAJk ez zuen aldeko bozka eman.

PSE-EE aurka egin zuen eta EAJ abstenitu zen

UDALA



Biktima guztien omenez, 
ekitaldi ireki eta xumea 

egin zuten igande goizean 
Askatasuna parkean Bildu, 
PSE-EE, EAJ eta LOHP-ko 
ordezkariek eta Marisa Zubiri 
adskribitu gabeko zinegotziak 
hainbat herritarrekin batera. 
Ez zen PPko ordezkaririk 
agertu omenaldira.

U d a l e t i k  j a k i n a r a z i -
takoaren arabera, alderdi 
guztien artean adostutako 
"minimoetan" oinarrituriko 
ekitaldia izan zen igandekoa.

Askatasunaren parkean 
dagoen Gotzon Huegunen 
eskulturaren oinetan lore-sor-
ta utzi ostean, Pablo Barriok 
testu labur bat irakurri zuen. 

Gasteizko Legebiltzarrean 
alderdi guztiek adostutako 
testuak honela dio: "Etorkizu-
neko bakeak eta bizikidetzak 
biolentziaren bidegabekeria-
ren aitortzea eskatzen dute, 
sortutako minaren eta bikti-
men duintasunaren aitortzea, 
biktima guztiek egiarako, jus-

tiziarako eta erreparaziorako 
eskubidea dutelarik".

Bakea lortzeko bidean 
beste urrats baten gisan hartu 
du Udalak. 

Eguneko anekdota edo 

gertakari bitxia eguraldiak 
utzi zuen. 

Pablo Barriok testua eus-
ka raz  ze in  gaz te lan iaz 
irakurtzeaz amaitzearekin 
batera eta bost minutuko 

isiluneari ekitear zirela, seku-
lako euri zaparrada bota zuen 
bat-batean.

Bost minutu horiek ater-
kien babesean egin zituzten  
Lasarte-Oriako zinegotziek 

eta bildu ziren herritar apu-
rrek. Bost minutuak pasa eta 
Barr io a lkateak bikt ima 
guztien omenezko ekitaldia 
amaitutzat eman bezain pron-
to atertu egin zuen. 
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T
takun Kultur elkarteak, 
Udalaren eta herriko 
euskaltegien laguntzaz 

aurrera eramaten den proiek-
tua da Solaskide. 

Guztira 100 bat partaide 
ditu eta 32 taldetan daude 
banatuta. Taldeek denetariko 
ekintzak egiten dituzte, esate 
baterako, kafe bat hartu, 
paseo bat eman, kirola egin... 
Betiere euskara ahoan dutela. 

Baina asteroko hitzorduaz 
gain, solaskideek ekimen 
bereziak ere dituzte urtean 
zehar, afariak, ikastaroak, 
etab. 

Egindako hobekuntzek ez 
dute solaskidea bakarrik poz-
ten, herritar guztientzat da 
berri ona, herriko euskararen 
normalkuntzan aurrerapausoa 
delako.

Solaskide izan

Euskaltegietan 4. eta 5. maile-

tan hau da, euskaraz harre-
mantzeko gai direnek edo 
maila altuagoa duten ikasleek 
parte hartu dezakete ekimen 
honetan. “Euskaraz hitz egin 
eta euskaltegietan ez dagoen 
jendea ere ongi-etorria da”, 
aipatu dute antolatzaileek.

Honetz gain, bidelagunak 
behar direla ere azpimarratu 
dute Udalak eta Ttakuneko 
ordezkariek, batez ere euskal-
dun berriei bideak zabaltzeko 
prest dauden euskaldun zaha-
rren beharra dute Solaskide 
Programarako.

Solaskideen abantailak

Ttakuneko antolatzaileek argi 
dituzte Solaskide programan 
ja rdu tea ren  aban ta i lak : 
“jende jator ugari ezagutu eta 
dibertigarriak gertatuko zai-
zun makina bat gauza egin 
ahal izango duzu”, era horre-
t a r a  e u s k a r a  m a i l a 
“hobetzea”du xede progra-
mak.

Entzumenaren garrantzia 
nabarmendu dute, haurtza-
roan bezala, entzunez asko 
ikasten dela uste dute progra-
maren bultzatzaileek: “Berdin 
dio poteoan otorduren batean 
zein ikastaroren batean, kon-
tua da euskaraz hitz egitea. 
Hizkuntza baten ahoskera eta 
hizjarioa entzunez eskuratzen 
baita”.

Aholkuak

Hainbat aholku ere luzatu 
dizkiete programan dabiltzan 
edota solaskide izan nahi 
duten kide potentzialei. 

Lehena, euskara hutsean 
hitz egitearena. “Zenbat eta 
gehiago euskaraz hitz egin 

euskaldunei, hauek ere gero 
eta gehiago hitz egingo dizu-
te”, adierazi dute.

Bestetik, garrantzitsua iza-
ten da solaskideari esandakoa 
ulertu duzun ala ez adieraz-
tea.

Lotsarik ez izatea beha-
rrezkoa dela eta euskaldun 
berriei beldurrik ez izateko 
eskatu diete, euskaldun zaha-
rrek “gustura asko” lagunduko 
baitiete euren hizkuntza 
akatsak zuzen.

Esaldiren batekin trabatuz 
gero, erdarara ez jotzeko deia 
egin dute. Esaldia beste modu 
batera osatu eta euskaraz 
esatea komeni dela azpima-
rratu dute, gainontzean ez 

baita hobekuntzarik nabari-
tuko.

Izena ematea

Inolako kezkarik izanez gero 
ez izan zalantzarik eta Solas-
kide programako koordinat-
zailearekin harremanetan jar 
zaitezte Ttakun elkartera hur-
bilduz, solaskide@ttakun.com

helbidean edo 943 371 448 
zenbakira deituz. Pertsona 
bakoitzaren beharrak aztertu 
eta bakoitzarentzat aukerarik 
onena bilatuko du.

Azken finean, euskara 
ikasteko prozesua ez da erra-
za izaten askorentzat, “bidea 
egiteko laguntza behar badu-
zu, Solaskide da aukera”.

Solaskide izateko deia herritarrei
Ttakunek antolatutako programa da Solaskide, Udalak eta euskaltegiek lagunduta

Osteguneko afarian bildu ziren lagunen talde-argazkia, umore onean, marmitakoa jan eta mihia astindu zuten, euskaraz noski.

Euskara ikasi, praktikatu eta hobetu nahi dutenek, edo hauei 

laguntzeko mintzalagun izan nahi duten euskaldun zaharrek 

ateak zabalik dituzte Solaskide programan. Ostegun gauean 

solaskideek kurtso hasierako afaria egin zuten Arrieskalleta 

elkartean. Giro onean afaldu zuten marmitakoa bertan bildu 

ziren 31 lagunek. Hitz eta pitz aritu ziren, euskara bihotzetik 

plazara ateraz. Tartean ziren Boris Nogales Udaleko Euskara 

eta Hezkuntza zinegotzia, Tomas Arrizabalaga Ttakuneko 

lehendakaria eta herrian solaskide programa kudeatzeaz 

arduratzen den Ttakuneko ordezkaritza, tartean Junkal Perez 

programaren koordinatzailea. 

PP ez beste alderdi denak bat eginik, biktima guztiak gogoan

Pablo Barrio alkateak Eusko Legebiltzarrean alderdi guztiek adostutako testua irakurri ostean bost minutuko isilunea egin zuten lore-sortaren aurrean.
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Jon ALTUNA EGITEGI

Z
ero Sette akordeoi 
orkestra 1987an sortu 
zen, baina jaialdia 

bere horretan gazteagoa da. 
Aurten bete du X. edizioa eta 
nazioarteko akordeoi-jole 
ezagunak etorri izan dira 
hamar urteotan. Aurtengo 
gonbidatuak Iñaki Dieguez, 
Arrigo Tomasi, Daniel Levy 
eta Jokin Goenaga herritarra 
izan dira. 

Itxura polita hartu zuen 
Manuel Lekuona kultur-etxe-
ko areto nagusiak larunbat 
ilunabarrean. Herritar ugari 
hurbildu ziren akordeoi doi-
nuak entzutera eta gozatu 
ederra hartu zuten bi ordu 
pasatxoko emanaldian.

Jaialdia Iñaki Dieguez soi-
nujole irundarraren kontzer-
tuarekin hasi zen. "Birak" 

disko berria aurkeztu zuen 
Cirque du Soleilen aritu zen 
musikari trebeak.

Zero Sette ez zen herriko 
ordezkari bakarra izan, Jokin 
Goenaga lasarteoriatarrak ere 
bere hatz luzeak abiada 
bizian mugitu zituen akor-
deoiari doinu biziak sortzeko. 
J o s e  A n t o n i o  M e rc e r o 
musikari handiarekin egin 
zituen akordeoi ikasketak 
gazte zela eta larunbateko 
kontzertuan "Pentsatzen", 
"Soinuhaundi", "O Samba 
Perla" eta "Udazkendantza" 
interpretatu zituen herritarren 
aurrean.

Arrigo Tomasi eta Daniel 
Levy bikoteak jarri zuen ilu-
nabarreko umore puntua. Ez 
akordeoi eta perkusio doinuei 
esker bakarrik, euskaraz hitz 
egitera ere ausartu zelako 
Arrigo Tomasi soinujole italia-

rra. Daniel Levy perkusionista 
uruguaidarraren konpainian 
denetariko jazz doinuak jo 
zituzten eta inprobisazio eta 
soloei ere lekutxoa egin zie-
ten. Txalo zaparrada handia 
jaso zuten saioa amaitzean.

Zero Setteren momentua

Antolatzaileen momentua irit-
si zen jarraian. Zero Sette 
akordeoi orkestrak lau pieza 
jo zituen Jose Manuel Crespo-
ren gidaritzapean."Harmonia 
Festoverture", Metallicaren 
"Nothing E lse  Mat ters " , 
"Supertramp" eta "Rock and 
Roll is King" kantuak interpre-
tatu zituzten eta ikusleek 
gogotik txalotu zuten herriki-
deen lana.

Ekitaldiari amaiera emate-
ko, Pablo Barrio alkateak eta 
Boris Nogales zinegotziak 
oroigarri bana eman zieten 
jaialdian parte-hartu zuten 
artistei. Opari gisa, Goenaga, 
Tomasi eta Dieguez gonbida-
tuek pieza alai bat jo zuten 
Zero Se t te rek in  batera , 
p u b l i k o a  a h o  z a p o r e 
gozoarekin agurtzeko.

Akordeoien sinfonia
Zero Settek X. aldiz antolatu du akordeoi jaialdia

Zero Sette akordeoi orkestrak antolatuta, Iñaki Dieguez, Jokin 

Goenaga eta Arrigo Tomasi akordeoi-joleek kontzertua eskaini 

zuten Zero Setterekin batera X. Akordeoi Jaialdian. Manuel 

Lekuonako auditorio nagusiak itxura polita hartu zuen, herri-

tar ugari hurbildu baitziren akordeoi doinuez gozatzera.

Jaialdiari amaiera emateko Tomasi, Dieguez eta Goenagak Zero Sette orkestrarekin batera agurreko kantua jo zuten. Jokin Goenaga lasarteoriatarrak lau pieza interpretatu zituen herrikideen aurrean.

Arrigo Tomasi italiarrak eta Daniel Levy uruguaidarrak jarri zuten kalitate puntua.

Jose Manuel Crespok maisutasunez gidatu zuen Zero Sette akordeoi orkestra.Iñaki Dieguez Cirque du Soleilekin aritua den soinujole irundarrak "Birak" disko berria aurkeztu zuen,
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NEREA EIZAGIRRE

B
urun tza ldea  IKT-ko 
i g e r i l a r i a k  p r e s t 
daude lehiaketa den-

b o r a l d i r a k o .  B e n j a m i n 
mai la t ik  mas te r  a ta leko 
kideetaraino lanean daude 
haien hoberena emateko. 
Borja Apeztegia Buruntzal-
dea IKT-ko entrenatzaileak 
ederki  ikusten du taldea 
eta iazko emaitzak man-
t e n d u  e d o  h o b e t z e k o 
asmoa dute.

Denboraldia prestatzen
Irailean hasi ziren lanean eta 
lehen hiru asteetan prestaketa 
lana egin zutela aipatu digu, 
“korrika saioak, lehorrean 
beste kiroletan jolasten, saski-
baloia, bestelako joko eta 
jolasak... Igerilekuan lan tek-
nikoa, estiloak, biraketak, 
irteerak...”

Orain, berriz, oinarrizko 
lana egiten ari dira, “lan aero-
bikoa, lan teknikoa eta abia-
dura ariketaren bat ere egiten 
da egunero”. Eta lanean eder-
ki ari direla azpimarratu du. 
Hala ere, entrenamenduetan 

aldaketak sartu dituztela onar-
tu du, “Gauza batzuk aldatu 
ditugu nagusien entrenamen-
duetan. Estimuluak aldatu 
behar zaizkie eta gauza 
berriak sartu ditugu entrena-
menduetan. Oraindik ez daki-
gu funtzionatuko duen baina 
ikusten joango gara Ligako 
jardunaldietan”.

Txapelketei begira
Txapelketa garaia hasi da eta 
hauen arabera lan egiten dute 
igerilariek. Borjak azaldu due-
nez, “helduen kasuan, urtea 
beti banatzen dugu bi edo 
hiru zatitan”.

Infantil eta juniorrek bi 
zati egiten dituzte, “pertsona-
ren arabera Espainiako txape-
l k e t a ,  E u s k a l  H e r r i k o 
txapelketa edo Gipuzkoako 
txapelketarekin amaitzen da”. 

Absolutuek eta junior ba-
tzuk aldiz, hiru ziklotako 
urtea egingo dute. “Lehen 
zikloa gabonetako nazioarte-
ko sarian amaituko da, biga-
rrena Neguko Espainiako 
txapelketarekin eta hirugarre-
na Udako Espainiako txapel-
ketarekin”.

Benjamin eta alebin mai-
letan, berriz denboraldi baka-
rra egiten da. “Linealago 
egiten dugu lan. Lehen astetik 
Udaran izango duten txapel-
keta nagusira begira gaude. 
Beti lan aerobikoa, abiadura 
ariketak eta batez ere, lan tek-
nikoa egiten da”. 
 “Benjaminek seguraski gure 
sariarekin amaituko dute 
urtea eta alebinek txapelketa 
nagusi bezala izango dute 
Udara aldean eskolarteko ale-
binen txapelketa. Lehenengo 
urteko alebinek hor amaituko 
dute eta gero gure saria izan-
go dute. Eta bigarren urtekoak 
Euskadiko eskolarteko txapel-
ketan sailkatzen badira,” atxi-
ki du.

Maila hauetan helburu 
nagusia “lau estiloetan arlo 
teknikoa ahalik eta sakone-

nen lantzea da. Infantil maila-
ra iristean oinarri bat izan eta 
gero beste era batera entrena-
tu ahal izateko”.

Maila mantendu
Iaz Buruntzaldea IKT-ko 
hainbat igerilari maila altuan 
lehiatu ziren “Haitz Mitxelena, 
Itsaso Tolosa, Naiara Lizaso, 
Nahia Jie Villamediana, Iñigo 
Ibarburu...” eta ideia maila 
mantentzea dela onartu du 
entrenatzaileak. 

Horietaz gain, maila hori 
lortu ahal duten beste gazte-
txo batzuk ere daudela azpi-
marratudu eta horretarako 
lanean ari direla onartu du.

“Emaitzak etorriko dira eta 
pertsonaren eta bere egoera-
ren arabera baloratuko dira. 
Lehenengo gauza da guztiak 
gustura egotea, bakoitzak 

bere buruarekin duen lehia 
garatzen eta hobetzen joatea 
eta gero ahal den igerilari 
gehienek ahal den maila 
altuena lortzea. Bakoitzak  
bere neurria du eta txikiekin 
helburu nagusia garapen tek-
nikoa da,” adierazi du.

Liga hasiera
Asteburu honetan, infantil, 
junior eta absolutuak Tolosan 
izan dira lehian Ligako lehen 
jardunaldian.

“Lehenengo honetan ez 
dugu helburu berezirik. Baina 
batetik motibazioa berpiztu 
eta lehiaketa gogo hori ase-
tzeko balioko du; bestetik, 
orain arte egindako lana 
proba konkretu batzuetan eta 
pertsona zehatz batzuetan 
zein emaitza ematen duen 
ikusi. Infantilen kasuan, iaztik 
zein nolako garapena izan 
duten ikusteko balioko du”.

Txikiek ere hurrengo 
larunbatean, azaroaren 16an 
dute Kirol Zehaztasun Ligako 
lehen jardunaldia. “Txapelke-
taren izaera desberdina da. 
Guk test moduan erabiltzen 
ditugu. Proba horrek dituen 
atal desberdinak ahalik eta 
ondoen burutzea da hel-
burua, eskatzen zaizkien dis-
tantziak burutzeko gaitasuna, 
bereziki teknikoki modu ego-
kian igeri egitea...” 

Hau guztiaz gain, esti-
loetako ikastaroa ere mar-
txan dela gogorarazi du.

Infantil, junior eta seniorrek lehen txapelketa izan dute; alebin eta benjaminek hurrengo asteburuan

Buruntzaldea IKT taldeak Errendimendu eta Parte-

hartze Ligako lehen jardunaldia izan du asteburu 

honetan. Taldea lan eta lan egon da irailetik hona 

txapelketa garairako prestatzen. Borja Apeztegia 

entrenatzailearekin egiten duten lanari eta aurten-

go denboraldiari buruz egin dugu solasean.

6 kirolak

Buruntzaldeko igerilariak lehiatzeko prest

I G E R I K E TA . -

Txapelketetan iazko maila mantentzea espero dute Buruntzaldea IKT-ko lagunek.

AT L E T I S M OA . -

192 herritarrek egin dituzte Behobiatik Donostiarako 20 kilometroak.- 
Erraz esaten da, ia 200 lasarteoriatar ausartek egin zieten aurre eurite eta haizeteei atzoko 
Behobia-Donostia lasterketan 192 horietatik 22 izan ziren emakumezkoak. Denborarik onena  
Mari Carmen Olasok egin zuen, kronoa 1:34:27an geldituz. Olatz Arozenak gertu izan zuen 
1:40ko langa jaisteko aukera, baina azkenean 1:40:38 egin zuen. Gizonezkoetan berriz, onena 
Raul Gomez Margallo izan zen, 1:09:50eko denbora puskarekin. Haren atzetik Jose Luis 
Delgado (1:10:30), Raul Tejado (1:11:32) eta David Martin (1:12:44). Helmugarako bi kilometro 
falta zirela 30 urteko neska nafar gazte batek bihotzekoa izan zuen Gros inguruan eta hil egin 
zen. Huraxe izan zen festa eguna garraztu zuen eguneko berri txarra. Behobiako antolakuntzak 
irteera ordua 30 minutu aurreratu du aurten, beraz, inoiz baino goizago atera zuten talde-
argazkia Euskotrenen parean. Hemugako argazki batzuk txintxarri.info-n dituzue. 

A R E TO  F U T B O L A . -

Ostiralean, Lasarte-Oriako 
areto-futbol txapelketa 

hasi zen Kirol guneko kan-
txan. Izarra Bitxitegia eta 
Urdaneta H.K. taldeen arteko 
partidak eman zion hasiera 
her r ian  er ro tua  dagoen 
lehiaketari.

Trumoi-Izkiña, Balerdi-El 
Punto, Vilña del Mar-Buene-

txea, Ilargi-Indaux eta Arku-
pe-Txindoki izen ziren lehen 
jardunaldi honetako gainon-
tzeko partidak.

Areto-futboleko zaletuek 
berriro ere herriko taldeen 
a r teko  norgeh iagoke taz 
gozatzeko aukera izango dute 
txapelketa amaiera arte, ekai-
nera arte.

Herriko txapelketa hasi da
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Lasarte-Oria
Zinea
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Igandea 17, 17:00etan
Haurren zinea atalaren barruan, "Avio-
nes" filma ikusi ahalko dute gazte-
txoek. Sarrera, leihatilan 3,60 euro; 
internet bidez, 3,18 euro. Gaztelaniaz

Igandea 17, 19:30ean
Helduei zuzendutako zinea, "Mud"  
filma ikusi ahalko da. Sarrera, leihatilan 
5,85 euro; internet bidez, 5,30 euro. 
Gaztelaniaz.

Musika
ZULO ARETOA

O s t i r a l a  1 5 , 
23:00ean
E s n e  B e l t z a k o 
" D Z "  d j - a r e n 
saioa.
Larunbata 16, 21:30ean
"Glaukoma" eta "Humus" taldeen 

kontzertua. Sarrera, 5 euro. Ondoren, 
"Ni-Mu" dj-aren saioa.

MENDI KAFE-ROCK

Larunbata 16, 20:00etan
"Azkaiter Pelox"-en rockabilly eta 
blues doinuez gozatzeko aukera pare-
gabea.

Ipuin-kontalaria
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Asteartea 12, 18:00etan
Pello Añorgak ipuinen mundu zoraga-
rrian murgilduko ditu 4, 5 eta 6 urteko 
haurrak.

Genero indarkeria
EMAKUMEEN ZENTROA

Asteazkena 13, 18:00etan
"¡Ay, Amor amor! No me quieras 
tanto" maitasun erromantikoaren 
inguruko tailerra eskainiko du Myriam 
Herbonek.

MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Ostirala 15, 19:30ean
Emakumeen Zentro Zibikoko antzerki 
taldeak "El cabaret de Madame" an-
tzezlana eskainiko du. Doan.
Asteartea 19, 
18:30ean
"Blue Valenti-
ne"  f i lmaren 
bideo foruma 
izango da. Dai-
teke-ko berdintasun teknikariak mode-
ratuko du.

Erakusketa
JALGI KAFE-ANTZOKIA

Azaroan zehar
Lasarte-Oriako ”Euskal Jaiak” argazki 
zaharren erakusketa izango da ikusgai.

Usurbil
Hitzaldia
SUTEGIKO AUDITORIOA

Asteartea 12, 19:00etan
Eñaut Elorrietaren eta Mikel Markezen 
hitzaldi kontzertua. Euskaraz sortutako 
musika da protagonista ekimen hone-
tan. 60. hamarkada abiapuntu hartu 
eta gaur egunera arteko ibilbidea egin-
go dute musika eta hitza uztartzen 
diren ikuskizunean. Sarrera, 5 euro.

non zer 7

Agenda

Herritarren txokoa

Larunbata 16, 18:00etan, Manuel Lekuona kultur-etxean

Txalo produkzioak taldeak "Jon Beldur-
gabea" haurrentzako antzerkia eskai-
niko du. Antzerkiaren ikuskizun 
klasikoetan divertimento bat da, hau 
da, aktore-jolas bat, non clown bik 
Grimm anaien ipuin ospetsua antzez-
ten duten. Jon gazteak ez daki beldu-
rra zer den, beraz, haren aitak aholku 
zentzuduna eman dio, behin eta berri-
ro zer ote den azaltzen saiatu ondoren: 
goxo-goxo bizi den etxea utzita, beldu-
rraren bila abiatzea. Sarrera, leihatilan, 
3,70 euro; internet bidez, 3,24 euro. 
Euskaraz.

Beldurraren bila

Ingeles Mintzapraktika
Ingelesa ikasten ari garen lagun talde 
bat gara eta astean behin ikasitakoa 
praktikan jarri nahi dugu. 

Ingeles maila ertaina edo gehixeago 
baduzu eta zuk ingeles mintzapraktika 
nahi baduzu, jarri gurekin harremane-
tan, solaskideinglesa@gmail.com.
  Animatu eta ea talde polit bat osa-
tzen dugun! 

Usurbilgo Lanbide eskolako 
tituluak

Usurbilgo Lanbide eskolak jakin araz-
ten du, 2012 urtean erdimaila eta goi 
mailako ikastaroak amaitu zituzten 
ikasleek haien tituluak jasotzera hur-
bildu daitezkela eskolara. 

Tituluak Lanbide eskolako bulegoan 
jasoko dira, goizetan 9:00etatik 14:00etara.

Lasartearra elkarteko loteria
Lasartearra elkarteak bazkideei eta 
lagunei jakinarazten die Gabonetako 
loteriako txartelak salgai dituela 
dagoeneko.

Hauek eskuratzeko, elkarteko egoi-
tzara, Erribera Kalea 10 atzealdea, 
hurbildu behar dira interesatuak. 

Alboka Abesbatza eta Alboka 
Txiki-ren entseguak

Alboka abesbatzak jakin arazten du 
Alboka Txiki abesbatza lanean ari dela. 
Entseguak astearteetan arratsaldeko 
18:00etan dira Arantzazuko Ama elizaz-
piko aretoan.
  Herriko abesbatzak 5 eta 16 
urte arteko haur eta gaztetxoak anima-
tu nahi ditu entseguetara hurbildu eta 
probatzera.   

Bestalde, helduen abesbatzak astele-
hena eta ostegunetan 20:00etatik 
21:30etara ditu entseguak. 

Erketz-eko taldeen entseguak
Erketz EDT eta Erketz-eko Lagunak tal-
deak lanean dira. 

Erketz-eko Lagunak taldeak astearte-
tan egingo ditu saioak eta Erketz EDT-ko 
kideek, berriz ostegunetan. Entseguak 
Zumaburu ikastetxeko gimnasioan izan-
go dira, 20:00etatik aurrera ohi bezala. 

Era berean, 5 urtetik aurrerako haur eta 
gaztetxoek ere Erketz Txikin dantza egite-
ko aukera dutela gogoratu dute. 

Informazio gehiago eskuratu nahi duten 
herritarrentzat 635 746 028 telefono 
zenbakia jarri du eskura dantza taldeak.

Zuen oharrak jarri, kexak adierazi edo 
eskutitzak argitaratzeko: Geltoki kalea, 4 943 366858

txintxarri@txintxarri.info

Euskara-ziurtagiriak prestatzeko aplikazioak

HABE 1. maila eta 
HABE 2. maila eus-
kara-ziurtagiriak lort-
zeko trebatzen ari 
diren ikasleek orain 
bere mugikor eta 
tablet-etan ariketak 
egi teko apl ikazio 
sorta dute. Hauek 
Android plataforma-
rekin dabiltzan tele-
fono mugikor eta 
tablet-etan erabili 
daitezke.

Erabilera erraze-
koa eta oso intuitiboa 
da aplikazioa. Hone-
tan, azterketetan ebaluatzen diren trebetasunak lantzeko proposamenak 
daude; hala nola, irakurmena, entzumena, idazmena eta mintzamenerako. 

Mintzamen nahiz idazmen probetan azterketetako enuntziatuak azal-
tzen dira, ariketarik gabe, ezin baita idazlana edota mintzamen ekoizpen 
bat modu automatikoan zuzendu. 

Trebetasunetako ariketak momentuan zuzentzen dira, modu automa-
tikoan, eta berehala esaten zaio erabiltzaileari zein den lortu duen emai-
tza.

GooglePlay-n eskuratu daitezke Euskara ikasiz HABE 1. maila eta Eus-
kara ikasiz HABE 2. maila aplikazioak. Erabiltzaileek bi aukera dituzte: 
bertsio osoak (hamar azterketarekin, 2 euroren truke) edo beta bertsioak 
(bi azterketarekin, doan).

Sarean
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G
ure esku dago” egitas-
moaren kimua Idiaza-
ba len  so r tu  zen 

Nazioen Mundua herri ekime-
na da Oiarbideren esanetan. 
Herri kirola ardatz, sentsibilitate 
ezberdinetako herritarrak bildu 
ziren nazio guztiek duten era-
bakitzeko eskubidea aldarrika-
tzeko. Ekimen hori eskualdera 
zabaldu eta ondoren Euskal 
Herrira egin du salto.

Asteazkenean aurkeztuko da 
Lasarte-Orian “Gure esku 
dago” ekimena. Zer da?
Euskal Herri mailan sortu den 
erabakitzeko eskubidea alda-
rrikatzeko, aldarrikatzetik egi 
bihurtzeko trantsizio hori egin 
nahi duen mugimendua da. 
Hau da, aldarrikatu eta kon-
tzientziatzetik ez bakarrik 
baizik eta hortik egikaritzera. 

Nola sortzen 
da dinamika 
hau?
Herritarren 
dinamika da, 
hor i  da 
i n d a -
r r a . 

Kimua 2007n Idiazabalen 
sortu zen Nazioen Mundua 
herri ekimena izan daiteke, 
txikitik handirako pausoa. 
Herri txiki batetik, eskualde 
batera eta hortik posible den 
adibide bat sortu eta Euskal 
Herri mailara zabaldu. 

Herritarren mugimendua 
da baina Euskal Herriko era-
gile ezberdinekin parte har-
tzea bilatzen duena. Alderdi, 
instituzio ezberdinen topagu-
nea sortu nahi dugu. 

Herritarren parte hartzea 
bilatzen du ekimenak. Prest 
gaude aktibo izateko? 
Ikusten dugu autodetermina-
zioaren gaia korapilatsua 
bihurtu zutela, berez ez 
delako eta horren adibide 
hoberena momentu honetan 
Erresuma Batua da Eskoziare-
kin. Bertan ez da korapilatsua 
gaia, demokrazia norabidean 
berrehun urte daramatza 
herrialdeak ez gu bezala eta 
agian hango gizarteak duen 
heldutasuna faltan dugu. 

Ikusten dugu heldutasun 
falta, goitik etorriko zenaren 
zain egon gara urte askotan, 

goiko botere horiei dele-
gatu diegu ardura eta 
iritsi gara puntu batera 
non goiko horiek ez 
duten gaia bideratu 
behar bezala. 

Horregatik iru-
ditzen zaigu berriz 
hartu behar dugula 

ardura, herritarren 

ordua iritsi da. Gai garrantzi-
tsuegia da soilik politikoen 
esku uzteko, gure etorkizunaz 
hitz egiten ari gara, datozen 
belaunaldien etorkizunaz. 

Zergatik utzi da ardura poli-
tikoen esku orain arte?
Zure ardurak beste batengan 
uzten dituzunean, momen-
tuan, pisu bat kendu duzula 
dirudi baina denborak aurrera 
egin ahala, ikusten duzu zure 
gaitasunak, berezkoak, gal-
tzen joan zarela, ez zarela gai 
ikusten halako gai baten 
aurrean, gizartean ekiteko. 

Gaitasuna badugu nahiz 
eta denbora luzean horrela 
jokatu dugun. Dinamika parte 
hartzailea da “Gure esku 
dago”, positiboa, pausoz-pau-
so joango dena gure buruari 
sinestaraziz gai garela ekite-
ko. Adibide argia dugu Kata-
lunia, bere buruarengan 
sinesten hasi direnean begira 
zer egin duten, beraiek ere 
harritu dira eta konturatu dira 
zein indar duten eragiteko. 
Bide hori egin behar dugu. 

Idiazabalen hasita, eskual-
dera zabaldu genuen. Harre-
manetan jarri ginen Eskoziako 
eragileekin, ekarri genituen 
gobernuko kideak Goierriko 
instituzioekin harremanetan 
jarri genituen, enpresak harre-
manetan jarri genituen... 
Eskualde batean herritarrek 
hori lortu bagenuen, zer ez 
dugu lortuko Euskal Herri 
mailan? Izugarria da egin 
dezakeguna.

Erakundeen erantzuna zein 
izan da?
Atzo hasi ginen nolabait 
esateko, demokrazia batean 
eta eskema batzuk ditugu bar-
neratuta baina horiek alda-
tzen doaz eta hobetu daitezke 

gainera. Aukera izango dugu 
datorren urtean Eskoziako 
prozesua ikusteko. Kontutan 
izan  behar da autodetermi-
nazio kontzeptua XIX.mende 
amaieran jaiotzen dela, 1905.
urtean Norvegia erreferendu-
maren bidez Suediarengandik  
independizatzen da eta 
mugarria izan zen. Orain-
goan, Erresuma Batua XXI.
mende hasieran potentzia 
mundial bat izanda, datorren 
urtean bere lurralde zati bati 
aukera emango dio era eredu-
garri batean bere etorkizuna 
aukeratzeko eta hori beste 
mugarri bat izango da. Adibi-
de horrek sorraraziko dituen 
inertziak gure gizartearengain 
eragiteko aukera, “Gure esku 
dago“. Eredu horren baloreak 
gureganatzeko aukera izango 
dugu. Guretzat aurrerapauso 
handia izan daiteke.

Eskoziarena aukera bat da 
beraz?
Guretzako aukera paregabea 
da. Ziklo naturalak bezala, 
pertsonek, herriek, nazioek 
zikloak bizi dituzte. Herri 
honetan 60.hamarkadan jaio 
zen ziklo bat izan genuen, 
euskal kulturen suspertzea, 
ikastolen sorrera, kooperati-
bak… ziklo horrek orain arte 
iraun du eta gainera urte 
askotan errentetatik bizitzen 
izan garela uste dugu. Aurre-
ko ziklo hasierako lekukoa 
gureganaino iritsi da. Orain 
ziklo hasiera batean gaude. 
Ziklo berri honetako lekukoa 
noraino iritsiko den ardura 
gurea da. Guk 60. hamarka-
dan suspertu zuten ziklo har-
tako herritarrei eskertzen eta 
miresten ditugun bezalaxe. 
Hemendik 60 urtetara gure 
saiakeraz harro egongo den 
gizarte bat aurkitu nahi badu-

gu, pausoak emateko garaia 
iritsi zaigu.

Momentu honetan ziklo 
berri baten hasieran gaude, 
koinziditzen du Eskoziako 
p roze sua rek in ,  Ka t a lu -
niakoarekin, Flandeskoare-
kin… Beste herri batzuk gu 
bezala, ziklo baten hasieran 
daude  e ta  egoe ra  hau 
hainbeste kausalitate elkarre-
kin ez dugu berriz ezagutuko. 

Hau dena badatorkigu 
beraz goazen sare tzen, 
hainbeste zauri josten has gai-
tezen. Herritarren saretze bat 
da “Gure esku dago” datorki-
gun inertzi guztia aprobetxatu 
eta aurrera egiteko.

Bileraren helburua zein da?
Aipatutako guztiarekin ados 
egonda ere, jendeak esango 
du nik zer egin dezaket? 
Horretarako erronka jarri 
dugu, 2014ko ekainaren 8an 
gizakate bat egingo dugu 
Durangotik Iruñeara. Zerta-
rako gai garen ikusiko dugu. 

Hau eg i teko her r i ta r 
guztien beharra izango dugu, 
50.000 lagun elkartu behar 
ditugu. Katalunian 400km 
osatu zituzten katean, ez gara 
gu gai izango 123km osatze-
ko?

Ez gara gai ikusten baina 
hasi gaitezen herri guztietan 
bilguneak sortzen, elkartzen, 
saretzen hori da bileraren hel-
burua Lasarte-Orian ere talde 
bat eratzea. 

Herritarrek bileretan zein 
kezka plazaratzen dute?
Gogoa dago, beharra ikusten 
da elkartzeko baina oraindik 
ez dugu gure gaitasunetan 
sinesten. Bakoitza bere neu-
rrian lan txikiak egiten baina 
hasi gaitezen sinisten merezi 
du eta!

Villa Mirentxun ekimenaren aurkezpena egingo da asteazkenean 19:00etan

“Gure esku dago” dinamika aurkeztuko dute asteazkenean 

Villa Mirentxun arratsaldeko 19:00etan. Ekimena zertan da-

tzan ezagutzeko Angel Oiarbide sustatzaileetako batekin hitz 

egin dugu. Oiarbidek argi utzi du bilera ez dela ohiko hitzaldia 

izango, parte hartzean oinarritutako topaketa bat izango da 

eta bertaratzen direnek euren kezkak, zalantzak, iritziak adie-

razteko aukera izango dute.

Angel Oiarbide Gure esko dago ekimeneko kidea

"Erabakitzeko eskubidea 
herritarron esku dago"

ZUZEU


