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Emakumeen eskubideen alde.- Martxoaren 8an Emakumeen Nazioarteko eguna ospatu zuten Lasarte-Orian. Aldarrikapenez betetako ospakizuna izan 
zen ordea, herriko emakumeek hainbat ekintzen bidez bizi duten egoera salatu nahi izan baitzuten. Larunbat eguerdiko elkarretaratzean 40 bat lagun bildu ziren 
“Martxoak 8, emakumeen eskubideen alde“ lemaren atzean. Argazkian ikus daitezkeen afixa more horietan hainbat eskubide eskakizun idatzi zituzten, besteak beste: 
“Amatasun libre eta kontzientea izateko eskubidea, gauez bakarrik ibiltzeko eskubidea, zaintza eta etxeko lanak baloratuak izateko eskubidea, beldurrik gabe bizitze-
ko eskubidea, lan baldintza duinak izateko eskubidea, esterotiporik gabeko emakumeak izateko eskubidea eta burujabeak izateko eskubidea“. Halere, horiek guztiak 
lortzeko oraindik jendartean lan asko egin beharra dagoela gogorarazi zuten. Bestalde, Kukuka eta Lan eta Lan taldeen antzerkiak edota emakumeen afari eta bazka-
riak ere izan dira asteburu osoan zehar eta Donostiako Lilatoiean 103 emakume lasarteoriatarrek parte-hartu zuten atzo. /4. ETA 5. ORRIALDEAN

3 SOLASKIDE

Euskal Herriko 
Solaskideen
topaketa Etxalarren
Euskal Herri osoko mintzalagu-
nek irteera egingo dute Etxala-
rrera apirilaren 4tik 6ra. Hainbat 
ekintzaz gozatzeko aukera izan-
go dute: sukaldaritza, masaje 
tailerra, ibilaldiak, kantu gaua... 
Herriko solaskideek izena ema-
teko solaskide@ttakun.com-era 
mezua bidali edo Ttakuneko 
bulegotik pasa beharko dute.

OKERRAK ZUZENTZEN

"Argizaiola" Juan 
Jose Mendiluzeren 
omenezko lana
Ostiraleko TXINTXARRI aldizka-
rian, Atsobakarreko parkean 
zegoen “Argizaiola” eskultura 
desagetu zelaren berri eman 
genuen. Honetan Juan Jose 
Mendizabalen oroimenean 
egina zegoela  a ipatzen 
genuen, baina okerreko infor-
mazioa zen, Juan Jose Mendi-
luze baita omendua.

Ostiralean
martxoaren 
14an, ez da 

TXINTXARRI-rik
argitaratuko.
Martxoaren 
17an izango 
da hurrengo 

zenbakia
zuen etxee-

tan.
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Emakumeek diskriminazioa pairatzen dute egun?

 Hitz eta pitz

 Iruditan

Emakumeak lantegietan

1894. urtean Brunet lantegian 129 gizon eta 271 emakume zeuden, 1924ean 118 gizon eta 
190 emakume eta 1947an 130 gizon eta 270 emakume. Herriko lantegi handienean emaku-
meak izan ziren langileen gehiengoa sorreratik hori bai, 1947an bulegoetan lan egiten zuten 
10 langileak gizonezkoak ziren eta berdin tailer mekaniko eta aroztegian zeuden 19ak ere 
gizonak. Emakume askok ezkondu eta etxetik kanpo lan egiteari uzten zioten. Garaiko kro-
niken jasotzen zen bezala, ezkondu eta orduan emakumeari zegokion etxeko dirua adminis-
tratu, seme-alaben heziketa eta etxeko gainerako lan guztiak. Baita guraso zein osaba-izeba 
ezkondugabeena ere.

E
makumearen nazioarteko 
egunak gogoratzen digu 
munduan emakume asko 

dagoela egoera txarrak, gutxiago 
izango balira bezalako baldintza 
eta tratua jasaten.

Gogora ekartzen digu ere 
desberdintasun hau modu asko-
tara azaleratzen dela batzuetan 
irainekin, eraso fisikoekin, mes-
prezua,... azken batean biolen-
tziaren aurpegi desberdinak.

Baina zergatik dago eta man-
tentzen da sexuen arteko desber-
dintasun hau?

Alde batetik garrantzitsua da 
konturatzea ez dugula entzuten, 

ikusten, sentitzen benetan inguruan ditugun emakumeak. Egia da ere 
agian emakume asko ez direla gai ikusten euren burua entzun, begiratu 
edota sentitzeko.

Historian zehar emakumeengatik borrokatu duten beste emakumeei 
buruz hitz egin nezake, eskubide, berdintasunaren alde eta indarkeria-
ren kontra egin dutenak baina nire bizitzan ezagututako emakumeei 
buruz hitz egingo dizuet, niretzat eredu eta aldaketa posible dela 
erakusten dutenak. 

Marcelak orain 72 urte ditu. Ez zen ezkondu. Jubilatu arte lan egin 
zuen denda batean. Urte luzetan bizi izan da tristurarekin, isilik, beste 
batzuek irizten zutenaren aurrean bere haserrea azaldu gabe. Duela 9 
urte bere hirian ikastaro batean izena eman zuen, publikoaren aurrean 
hitz egiteko ikastaroa zen eta bertan jendea ezagutu, lagun berriak egin 
eta bere burua hobeto ezagutzen hasi zen, bera nor zen ulertu eta 
beste modu batera bizitzen hasteko hautua egin zuen. Konfiantza lortu 
zuen lehenengo, gero erabakia eta ekintza bere jarrera aldatu eta bere 
bizitza ere. Orain inoiz bezala hitz egin, irribarre egiten du. Lehen 
nolakoa zen gogoratzen duen bakoitzean harro sentitzen da orain lortu 
duenarekin eta noski, ekintza ezberdinetan izena ematen jarraitzen du. 

Cristinaren bizitza nolabait eten zen 41 urterekin gaixotasun kro-
niko bat diagnostikatu ziotenean. Honek guztiz mugatzen du. Senarra, 
lagun eta bi alaben laguntza izan arren txiki sentitzen zen, ahul. Orain 
52 urterekin zoriontsua da. Egunero disfrutatzeagatik borrokatzen du, 
ikasteko, ondo pasatzeko… dantza egiten du eta dantza talde bat 
zuzentzen du, lasterketa ezberdinetan parte hartzen du, erabakiak har-
tzera ez zen inoiz ausartzen besteen onarpenik gabe eta orain egiten 
du. Bere buruari beti hiru galdera egiten dizkio: Ahal dut? Egin beharko 
nuke? Nahi dut?

Arantxak ibilbide bat hautatu du, 38 urterekin ama izan nahi du 
bakarrik, prozesua hasi eta beldur eta zalantzak gaindituta bere erabaki 
sendoarekin aurre egiteaz harro sentitzen da, badaki ez dela erraza 
izango umea bakarrik heztea baina bere gaitasunetan sinesten du. Bi 
karrera ditu, irakasle bikaina da eta lagun ona.

Susana 20 urte eta gero dibortziatzea erabaki du. 45 urterekin berriz 
jaio dela sentitzen du semea zaindu, lan egin... Hasieran batez ere bel-
dur eta zalantza pila sentitzen zituen baina egin du, zerbaitek esaten 
zion bere bizitza aldatu behar zuela eta egin zuen. Bizitzaz gozatzeko 
modu berriak ari da ezagutzen, maitatua, errespetatua sentitzen da. 

Benetako pertsonak dira, egoera zailak gainditu eta egunerokoan 
borrokan jarraitzen dutenak hobetu eta ondo sentitzeko. Askotan 
zalantzak izan eta entzun zutenarekin ados ez eta euren erabakien 
jabe egin zirenak lehenengoz. 

Gizon bezala ulertu behar dugu hautatu dezakegula gure  inguruan 
ditugun emakumeak beste modu batera begiratu, entzun eta sentitzea. 

Aipatutako emakume bakoitzak erabaki zuen momentu batean 
beste modu batera bizitzea, bisible egin ziren lehenengo eurentzat eta 
gero besteentzat. 

Zer nahi duzu zuk egin?

Bruneteko langileak Antxon Agirre Sorondoren "Oria, bizitzako erkidegoa, laneko eremua" liburuko irudian.

Diruz laguntzen duten erakundeak

Babeslea Laguntzailea
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Jesus Muñoz
Psikologoa

Rafa Lopez
Lanean eta gizartean oroko-
rrean pairatzen da oraindik 
diskriminazioa. Soldata 
aldetik gutxiago irabazten 
dutela esaten da eta noski 
hori parekatu beharko litza-
teke gaur egun. Egoera gaiz-
ki dago hori aldatzen ez 
den bitartean. Emakume 
guztiak manifestazio batean 
atera beharko lirateke eta 
akaso greba egin etxe asko-
tan ere. Horrek gauza asko 
azaleratuko lituzke nire 
ustetan.

Laura Gonzalez
Bai oraindik berdintasun 
osoa egoteko asko falta da. 
Lan munduan bereziki ez 
zaigu berdin kontsideratzen 
eta kualifikazio maila altua-
goa izanda emakumeak 
oraindik gizona kontrata-
tzera jotzen dute enpresa 
askok. Langabezia tasa 
altuagoa da emakumeen 
artean. Martxoaren 8a 
o s p a t u  b e h a r r a  e z 
dagoenean izango da bene-
tako berdintasunera heldu 
garela.

Txema Soriano
Bai, nire ustez orain duela 
urte batzuk baino gutxiago 
baina badago diskrimina-
zioa. Munduko herrialde 
guztietan dagoen arazoa da 
eta oraindik asko dago egi-
teko hau aldatzeko. Nik 
uste gero eta gehiago kon-
tzientziatzen ari garela 
baita gizonok ere, egoera 
honi buelta eman behar 
zaiola baina zoritxarrez 
Martxoaren 8a aldarrikapen 
eguna  iza ten  ja r ra i tu 
beharko du.
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A
pir i la ren 4t ik  6ra , 
Euskal Herri osoko 
mintzalagunentzako 

a s t ebu ru  pa sa  an to l a tu 
dute Etxalarko Mokorreko 
Borda baserriko lagunek.

 Sukaldaritza eta masaje 
t a i l e r r a k ,  k a n t u  g a u a , 
mendi bueltak, herritarre-
kin solasaldiak eta mila 
bizipen izango dira Etxala-
rren. 

Iaz 50 mintzalagun joan 

ziren Etxalarrera, eta poz 
pozik i tzuli ziren denak. 
Asko berriz joateko gogoz 
geratu ziren… eta oraintxe 
dago aukera. 

Ostiral arratsaldean iri-
tsi eta igande bazkalostera 
ar te ,  o torduak,  lo tarako 
lekua, tailerrak eta ibilal-
diak… guztia, 80euroren 
truke. 

Leku mugatuak

Izen ematea martxoaren 
28ra arte egongo da zaba-

l ik.  Baina antolatzai leek 
adierazi dutenez, 26 lagu-
n e n t z a k o  l e k u a  d a g o 
Mokor reko  Borda  base -
r r ian ,  e ta  izena ematen 
duten lehenengoek izango 
dute lehentasuna.

“As teburu  berez i  ba t 
izateko, euskaraz gozatze-
ko,  mintzalagun berr iak 
ezagutzeko zein herr iko 
txokoetan murgi l tzeko… 
zatoz Etxalarrera!” 

Irteeran parte hartzeko 
i azko  a rgazk iak  hemen 
d i t u z t e  m i n t z a l a g u n e k 
www.min t za l aguna .o rg /
goazen-etxalarrera/.

H e r r i a n  s o l a s k i d e n 
parte hartzen ari direnek  
izena emateko Ttakunetik 
p a s a  e d o t a  s o l a s k i d e @
t t a k u n . c o m - e r a  m e z u a 
bidalita egin ahal izango 
dute.
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MUGIKORTASUNA

Lasarte-Oria - Donostia bidegorria

Lasarte-Oriako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak mar-
txoaren 12an, asteazkena, Lasarte-Oria Donostiarekin batuko 
duen bidegorriaren aurkezpen publikoa egingo dute, Manuel 
Lekuona kultur-etxean, 18:30etik aurrera.

Bilera honetan Aldundiko Mugikortasuna eta Bide 
Azpiegituretako departamentuko teknikariak egongo dira, eta 
Aldundiak lotura hau gauzatzeko egiten duen proposamena 
azalduko die bertaratzen diren herritarrei. 

Ekitaldian hizlari izango dira herriko mugikortasun zinego-
tzia Nerea Sanchez eta Unai Erroitzenea Aldundiko mugikor-
tasun zuzendaria.

IPUIN KONTALARIA

Mundu berriak ezagutuz

Ipuin-kontalari saio berria izango da bihar, Manuel Lekuona 
kultur etxeko haur liburutegian.

6-8 urte bitarteko haurrei zuzendutako ekimena da aste 
honetakoa, beraz, ipuin kontaketa izango da. Mundu desber-
dinetan barrena ibili eta milaka pertsonaia ezagutzeko aukera 
aparta izango dute saiora hurbiltzen diren gaztetxoek.

UDALBATZARRA

Ohiko batzarra izango da bihar

Hilabeteko bigarren asteartea izanik, bihar ohiko udal bilkura 
izango da 18:30ean. Gaien artean, Donostia etorbideko biga-
rren zenbakiko garajeen salmentarako baldintzen agiria onar-
tuko dute alderdiek, Gaztelekuaren araudia eta animaliak 
babesteko eta edukitzeko udal araudiaren behin-betiko ones-
pena izango da.

 Udaleko talde sozialistak Oriako Karmengo Amaren kape-
rari buruzko mozioa aurkeztuko du, EAJk, herritarren elkarbi-
zitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko 
ordenantzaren inguruko mozioa  eta Bilduk kontrato publikoe-
tan klausula sozialak deiturikoaren ingurukoa. Udal kontu-
hartzaileak izango du hitza ondoren eta azkenik, galdera eta 
erreguen txanda izango da. 

IKASTAROA

Oinarrizko defentsa pertsonala 

Lapurreta, eraso, genero indarkeria kasuak... gero eta entzuna-
goak dira. Hau dela eta, DYAk defentsa pertsonalaleko oina-
rrizko teknikak ikastaroa eskainiko du martxoaren 18an, 
Usurbilen.

Ikastaro honetan edozein pertsonak parte hartu dezake, ez 
da beharrezkoa fisikoki sasoi onean egotea edo adin zehatz 
bat izatea. 

Helburua erasotzaile posible batengatik ihes egiteko 
orduan baliagarri diren ezaguerak eta abileziak eskuratzea da, 
eta egoera kritiko bati erantzuteko gai izatea, lehendabizi, 
distrazioko eta autokontroleko teknikak erabiliz; eta agresioa 
saihestezina bada, erasotzailea menderatzeko autodefentsaz-
ko teknikak erabiliaz.

Saioak astearte eta ostegunetan izango dira martxoaren 
18tik apirilaren 10era Usurbilgo Kiroldegian, 19:30etik 
21:30etara.

Ikastaroaren prezioa 80 eurotakoa da eta plazak mugatuak 
dira prestakuntzaren kalitatea bermatzeko asmoz. Izena ema-
teko, edo informazio osagarria eskatzeko, 943 464 622 telefo-
norara deitu behar da.

ELKARTASUNA

Azoka solidarioa

Donostiako Santa Teresa ikastetxeak azoka Solidarioa antola-
tuko du ikastetxean, martxoaren 13 eta 14ean, 9:30etik 
13:30era eta 15:15etik 18:00etara.

 Azokan lortutako diruarekin hiru proiektu diruz lagun-
duko dira: Manos Unidas-ek Kongoko Errepublika 
Demokratikoan duen komunitate abere-ustiapena; Fundeok 
Uruguain duen nezakal ekologiko etxea eta Caritasek duen 
Gipuzkoako familia behartsuenei laguntza zerbitzua. 

Sarien zozketa ere izango da: jatetxe desberdinetan  bazka-
ri eta afariak, ile-apaindegirako txartelak… 

Ikastetxeak ikasle eta guraso lasarteoriatarrak gonbidatzen 
ditu ekimen honetan parte hartzera.

Ekintza guztien artean mendi irteera ere egin zuten mintzalagunek iaz Etxalarren.

Solaskideentzat asteburu pasa

Euskal Herri osoko mintzalagunentzako irteera izango da 

Etxalarren apirilaren 4tik 6ra. Honetan hainbat ekintza 

egiteko aukera izango dute besteak beste, sukaldaritza, 

masaje tailerra, mendi bueltak edota kantu gaua. Herriko 

solaskideek izena emateko aukera izango dute solaski-

de@ttakun.com-era mezua bidalita edo Ttakuneko bule-

gotik pasata.

Euskal Herri osoko solaskideentzat Etxalarrera irteera

EUSKARA

Izan begirale udalekuetan

Gertu dugu udaberria eta 
konturatu orduko udan 

ere izango gara. Gazte gehie-
nek oporretan ederki igaro-
tzea dute buruan, baina 
batzuk lan egiteko prest 
daude. Ttakun kultur elkar-
teak herriko gazteei aukera 
bat eskaini nahi die, begirale 
izatea.

Uztaila edo abuztuan 
zehar  udako txokoe tan 
herriko gaztetxoekin primeran 
pasa edo Mendigorria eta 
Gobiaran udaleku itxietan ibi-
laldiak egin eta milaka aben-
tura bizitzeko prest dauden 
gazteek izena emateko auke-
ra dute dagoeneko.

Baldintzak

Begirale ugari behar dira 
batez ere udako txokoetarako.

Aisia saileko arduradunek 
azpimarratu dutenez, bi bal-
dintza daude 18 urte baino 
gehiago izatea eta euskara 
maila txukuna izatea.

Informazio gehiago esku-
ratu nahi duenak Ttakun kul-

tur elkartera hurbildu edo 
aisia@ttakun.com helbidera 
mezu bat bidali besterik ez 
du.

Begirale poltsan izena 
emateko azken eguna apirila-
ren 10a izango da.

Izena emateko azken eguna apirilaren 10ean.



4 albistea  2014-03-10 txintxarri 1158

Eskolarteko Bertsolari txapelketa Lasarte-Orian

G
ipuzkoako Eskolarte-
ko Bertsolari txapel-
k e t a  l e h e n e n g o z 

Lasarte-Orian izango da. 
Manuel Lekuona kultur-
etxean eta Arrieskalleta elkar-
tean ber-tsoaz gozatzeko 
aukera izango dute herriko 
gazte, zein helduek mar-
txoaren 14an. 

Eskolarteko txapelketako 
34. edizioa martxoaren 7an 
hasiko da Zarautzen eta 
Maiatzaren 11n, igandean, 
Arrasateko Amaia antzokian 
amaituko da bat-bateko fina-
larekin.

28 ikastetxeetako 956 
ikasle, 10 bertso-eskoletako 
taldeak, 15-18 urte arteko 34 
bertsolari eta 12 bertsolari 
ezagun izango dira lehiaketan 
parte hartuko dutenak.

Aldaketak

Aurten lehengoz Gipuzkoako 
Bertsozale elkarteak eta Ikas-
tolen elkarteak batera antola-
tu dute eta txapelketak 
berrikuntza ugari dakartza bai 
filosofian baita formatuan ere.

Aldaketa nagusiena kan-
poraketa egun bakoitzean, 
hiru ekimen antolatuko direla 

da. Saio horien artean, gaine-
ra, bertsolari ezagunekin 
egingo diren saio didaktikoak 
daude.

Idatzizko proba 

Kanporaketa bakoitza idatziz-
ko sariketarekin hasiko da. 
Hau eskolei soilik zuzendu-
tako saioa izango da.

Lasarte-Orian, martxoaren 
14an, herri ezberdinetako 
ikastetxeetako ikasleak elkar-
tuko dira. Hain zuzen ere, 
Oiartzun, Donostia, Hernani, 
Urnieta, Donibane eta noski 
Lasarte-Oriako gaztetxoak 
Landaberri zein Zumaburu-
Sasoeta ikastetxeko haurrak 
izango dira bertsoekin duten 
trebetasuna erakutsiko dute-
nak.

Bertsoak jartzeko gaia 
emango zaie eta denbora 
jakin bat izango dute bertsoa 
sortu eta lana aurkezteko. 

Saioan hautatzen diren 
lanak bat-bateko txapelketa-
ren final egunean sarituko 
dira.

Ikasteko aukera

Jarraian, saio didaktikoa izan-
go da. 

Ikasleen eta gurasoen neu-
rrikoa izango den bertso saio 
bat eskainiko dute inguruko 
bertso-eskoletako haur eta bi 
bertsolari ezagunek. 

Lasarte-Oriako kasuan, 
Beasain eta Oiartzungo ber-
tso-eskoletako gazteak Ane 
Labaka eta Beñat Gaztelu-
mendi bertsolariekin batera 
arituko dira. 

Amaia Agirre bertsolaria 
izango da gaiak jarri eta gaz-
tetxoei ariketak proposatuko 
dizkiena.

Bertso afaria 

Azkenik, bat-bateko txapelke-
taren kanporaketa izango da. 

15 eta 18 urte arteko gazteek 
hartuko dute parte honetan. 
Herriko elkarte batean bertso 
afari formatuan egingo da 
bat-bateko kanporaketa saioa.

Arrieskalleta elkartean 
izango da Lasarte-Oriako bat-
bateko kanporaketa, arratsal-
deko 19:00etatik aurrera. 

Honetan  Larraul, Oiar-
tzun, Ordizia,  Zaldibia, 
Zarautz eta Aretxabaletako 
gazteak lehiatuko dira. Aur-
kezle lanetan Amaia Agirre 
bertsolaria izango da. 

Afarirako txartelak salgai 
daude www.bertsosarrerak.eu 

atarian eta 12 eurotako balioa 
dute.

Lanketa berezia

Bestalde, Eskolarteko txapel-
keta dela eta, Landaberri eta 
Sasoeta-Zumaburu ikastetxe-
ko ahozkotasun proiektuaren 
arduradun den Unai Muñoak 
azaldu digunez, idatzizko 
bertsoen lanketa berezia egin-
go da herriko ikastetxeetako 
ikasleekin hilabete honetan 
zehar.

Eta ekimen honen barruan 
egindako bertso-paperek saria 
izango dutela aurreratu du 
Muñoak, “bi ikastetxeetako 
lanak aztertuko dira eta 
maiatzean egin ohi den Aho-
zkotasun jaialdian lan onenak 
sarituko ditugu”. 

Gipuzkoako Bertsozale elkarteak eta Ikastolen elkar-

teak elkarlanean 34. Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari 

txapelketa antolatu dute. Herri desberdinetan izango 

dira saioak eta martxoaren 14an Lasarte-Orian izango 

da. Hiru saio desberdin izango dira, idatzizko sariketa, 

saio didaktikoa eta bat-bateko txapelketako sailkapen 

saioa. Azken hau, bertso-afari formatuan egingo da.

Iazko herriko bertso-paper lehiaketako irabazleak Unai Muñoa eta Beñat Gaztelumendiren saioa entzuten.

Martxoaren 14an Manuel Lekuonan eta Arrieskalleta elkartean izango dira saioak

Emakumeen eguna medio hitzaldia eta bazkaria.-

Ostiral arratsaldean Semblante Andaluz elkartean Yaiza Ruiz herritarrak eta 
Oporrak bakean egitasmoaren arduradunak Saharako kanpamenduetan 
emakumearen papera zein den azaldu zuen herrian bizi den Ailem Etleimidi 
sahararraren laguntzarekin. Elkartean jendetza bildu zen hitzaldiaz gozatze-
ko, batez ere emakumeak. Ostean afaria egin zuten elkartean bertan. Iaz 
Emakumearen egunaren harira, Nerea Segura nutrizionista izan zuten hizlari. 
Bestalde, ostiral gauean Goiegin bildu ziren Emakumeen Zentroak antolatu-
tako afarian, guztira 50 bat lagun.

Larunbatean berriz, martxoaren 8an bertan, paella jana egin zuen Lasarte-
Oriako emakume ezberdinez osatutako koadrila batek. Bazkari soila egiteaz 
gain, hainbat jokoren bitartez norberaren izaera, zaletasunak, sexualitatea 
etab. lantzeko aprobetxatu zuten eguna. Koadrila ezberdinetako jendea elka-
rrekin harremantzen hasteko eta elkar ezagutzeko jokoak izan ziren. Behin 
bazkaldu eta postrean bizkotxoa jan ostean, joko gehiago egin zituzten eta 
ilunabarrean horietako batzuek kultur-etxerako bidea hartu zuten Kukukaren 
antzerkia ikusteko. Finean, feminismoaren helburu eta kausa berberak elkar-
tu zituen adin-tarte ezberdinetako hainbat emakume lasarteoriatar mar-
txoaren 8an.

Batez ere emakumeak hurbildu ziren ostiraleko hitzaldira, ostean afaria egin zuen. Lasarte-Oriako emakume desberdinen talde batek bazkaria egin zuen Xirimiri elkartean.



albistea 5txintxarri 1158 2014-03-10

TXINTXARRI

L
an eta Lan taldearen 
"Cinco mujeres con el 
mismo vestido" antzerki 

amateurra izan zen aste-
b u r u a n  E m a k u m e a r e n 
Nazioarteko egunaren harira 
egin zen ekimenetan lehena. 

Kultur etxeko auditorioan 
300 lagun bildu ziren (gehien 
gehienak emakumezkoak), 
herritarren obra umoretsua 
ikusteko eta tarteka barre 
algara ozenak entzuteko 
aukera izan zen.

Antzezlaneko protagonis-
tak ezkontzen zen bikotearen 
lagunak izan ziren. Ospakizu-
nak aurrera egin ahala eta 
zenbat eta gehiago edaten 
zuten neurrian, komedia 
katramilatzen joan zen.

Kukukak larunbatean

Manuel Lekuonan bertan, 
baina larunbatez, “Begiratu 

eta ikusi ez” antzezlana egin 
zuen kafetegian Kukukak. 
Herriko antzerki eta dantza 
eskolako kideek adierazi 
zutenez beti  izan zuten 
Emakumearen Egunaren ingu-
ruan zer edo zer antolatzeko 
gogoa, eta aurten lehen aldiz 
eskaini dute antzerki berezia. 

Adin-tarte ezberdinetako 
emakumeek egindako irakur-
ketak izan ziren antzerkiaren 
ardatza. Formatu txikiko lana 
izan zen, aretoko lana albo 
batera utzi eta sormena lan-
tzeko parada eskaini zien 
obra sakon honek.

Zenba i t  momentu tan 
gogorra ere izan zen, emaku-
meek bizi dituzten bazterke-
ria egoerak gordin-gordinean 
deskribatu zituztenean kasu.

Zuzendari lanetan Miren 
Gojenola aritu zen. Kukukako 
emakumeen irakurketa entzu-
tera dozenaka herritar hurbil-
du ziren kafetegira.

Izan ere, 

Emakumeen Nazioarteko Eguneko obrak
Lan eta Lan taldeak eta Kukukak antzerki bana eskaini dute ostiral eta larunbatean

Kultur-etxeko auditorioa eta kafetegia martxoaren 8ko 

ekintzen lekuko izan dira asteburuan. Ostiral ilunaba-

rrean Lan eta Lan antzerki taldeak “Cinco mujeres con 

el mismo vestido” obra interpretatu zuten 300 ikusleren 

aurrean. Kukuka dantza eta antzerki eskolak berriz, 

larunbatean eskaini zuen “Begiratu eta ikusi ez!” an-

tzezlana, formatu intimoagoan. Obra ezberdinak izan 

ziren, ostiralekoak asko izan zuen koloretik zein umore-

tik eta larunbatekoa  berriz gordinagoa izan zen, iluna-

goa. 

Kukukak ezohiko formatu eta eskenatokian aurkeztu du “Begiratu eta ikusi ez” obra herritarren aurrean, kultur-etxeko kafetegian.

"MUren metodologia etorkizunerako mundura 
bideratuta dago"

Zergatik aukeratu zenuen 
Energiaren Ingeniaritza? 
Eta zergatik MONDRA-
GON UNIBERTSITATEAn?  
Gradu hau egitea erabaki 
nuen energiaren arloa oso 
interesgarria iruditzen zaida-
lako. Ate irekien jardunal-
d i an  egon  n in tzenean 
graduaren ikasgaiak gustatu 
zitzaizkidan eta MUren 
metodologia erakargarria, 
oso praktikoa eta etorkizune-
rako mundura bideratuta 
dagoela dela pentsatzen dut.

Nola baloratuko zenuke 
o r a i n  a r t e  b i z i t a k o       
esperientzia?
Orain arte izandako espe-
rientzia positiboa izan da. 
Unibertsitatean giro ona 
dago, instalazioak gradu 
honetarako ezin hobeto pres-
taturik daude (tailerra, talde 
lanerako gelak etab.) eta 
edozein galdera izanez gero, 
irakasleak beti erantzuteko 
prest daude.

Nola definituko zenuke 
Goi Eskola Politeknikoan 
jasotzen duzun ikasteko 
m e t o d o l o g i a ? ,  A l d e 
praktikoari garrantzi asko 
ematen zaio?
Niretzat Goi Eskola Politek-
nikoan erabiltzen den meto-
dologia hau berria da. Izan 
ere, kurtso guztia teorikoa 
izan ordez, klasean  ikasitako 
kontzeptuak aplikatzeko 
proiektu errealak daude. Gai-
nera, lehenengo seihilabete-
k o  h o n e t a n  a u r r e r a 
eramandako proiektuan 
z e h a r  k o n t u r a t u  n a i z 
praktikaren bitartez kontzep-
tuak hobeto ulertzen eta ikas-
ten direla. Hasiera batean 
pentsatu nuen zailtasunak 
izango nituela metodologia 
honekin, baina azkar molda-
tzen zara.

MUtik zer da gehien gus-
tatzen zaizuna? Eta zerbait 
hobetzeko?
Beharbada gehien gustatzen 

zaidana, gradu hau bizitza 
errealerako eta etorkizune-
rako bideratuta dagoela. Hau 
da, ingenieritzaren munduan 
talde lanak garrantzia handia 
du eta MUk zehazki hori 
eskaintzen du. Bestetik, 
Orona Ideo Innovation City-
ko kanpus hau Arrasate eta 
Goierriko kanpusetatik oso 
hurbil ez dagoenez, antola-
tzen diren ekintza asko gure-
tzat urruti geratzen zaizkigu.

Cristina Rosado Alberdi lasarteoriatarra Energiaren 

Ingeniaritza graduko 1.go maila ikasten ari  da 

MONDRAGON UNIBERTSITATEAN.

www.mondragon.edu/prest
Lan eta Lan antzerki taldearen obran kolore gorrixkak izan ziren nagusi.
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P
artida galtzen hasi zen 
ISU Leihoak,  baina 
Ander Petxarromanen 

zuzeneko falta jaurtiketa 
batek jarri zuen berdinketa 
markagailuan. Zelai erdian 
borroka eta intentsitate han-
diko jokoa izan zen nagusi  
andoaindarrek aurrea hartu 
zuten arte. Lehen zatiaren 
hondarrean ordea, Javi Sol-
chagak areaz kanpotik seku-
lako ezkerkeda eman zion 
baloiari eskuadra guztitik ber-
dinketa ezartzeko.

Bigarren zatiari hobeto ekin 
zioten etxekoek, Aitor Hernan-
dok bigarren zutoinean galdu-
tako baloi bat probestu eta 
aurretik jarri zituen etxekoak, 
3-2. Bi goleko abantaila ere 
hartu zuten Pablok sartutako 
golari esker eta 5-2koa Pablo-
ren beraren eta Petxaren bat-
biko zoragarri baten ostean 

etorri zen, kontraerasoan sartu 
zuen bere bigarren gola 
Petxak.

Bi minuturen faltan Eus-
kaldunakek gola egin zuen. 
Mikel Ziganda ISUko atezai-
nak penaltia gelditu, baina 
aldaratzea Andoaingo jokala-
rien oinetara joan zen eta 
hauek ez zuten huts egin.

Aipatu legez, ISU taldea 3 
postuan dago. Lehen bi pos-
tuetan Bilkoin Legorreta eta 
Oiartzun daude, bederatzi eta 
zortzi  puntura hurrenez 
hurren, eta Eneko Molinaren 
mutilek ederki egin beharko 
dute lan denboraldia amaitze-
ko geratzen diren falta diren 5 

jardunaldietan lehen postua 
eskuratzeko edo playoffetan 
sartzeko behintzat.

Aldaz H.K.
Bestalde, III. Nazional mailan 
Aldaz H.K. taldeak San Jorge 
Santurtziren aurkako partida 
zuen asteburu honetan.

Partida hau baino lehen sai-
lkapeneko 7. postuan zegoen 
herriko taldea eta gertu zituen 
5. eta 6.n dauden Inter Eder eta 
Elorrioko Buskantza. Oscar 
Garciaren mutilek 7 jardunaldi 
dituzte maila mantentzeko, ez 
dute lan zaila izango izan ere 
beheko postuetatik urrun baita-
go taldea.

Partida garrantzitsua irabazi zion ostiralean Euskaldunari

Gipuzkoako Ligako hiru-

garren eta bosgarren     

taldeen arteko  norgehia-

goka izan zen kiroldegian,   

ISU Leihoak eta Euskal-

dunaren artekoa. Burun-

tzaldeko bi taldeak aurrez 

aurre aritu ziren eta etxe-

koak gailendu ziren 5-3ko 

emaitzaz.

6 kirolak

ISU play-off postuetatik gertuago 

Otsailaren 22an, Lasarte-
Oriako igerilekuan Kirol 

Zehaztasun Ligako 3 jardu-
naldia burutu zen.

Honetan Buruntzaldea 
IKT-ko benjamin eta alebi-
nek ederki egin zuten igeri.

Benjaminak
2005. urtean jaiotako benja-
minek eta 2004. urteko haur 
batzuk 50 m. bular proba 
egin zuten.

Nora Imaz izan zen talde-
ko nesketan azkarrena; muti-
letan, berriz, 2005 urtekoen 
artean,  Unai Barcina eta 
2004 ur tekoetan,  Beñat 
Lizartza.

100 m. bular proba izan 
zuten 2004. urteko gazte-
txoek. Honetan, Jone Arzallu-
s e k  G i p u z k o a  o s o k o 
sailkapen orokorrean 5. pos-

tua eskuratu zuen; mutiletan 
taldeko azkarrena Eneko Liza-
su izan zen.

Proba indibidualaz gain, 
6x25 m. tximeleta erreleboa 
izan zuten eta bi talde lehiatu 
ziren.

Borja Apeztegia entrena-
tzaileak aipatu digunez, 
“errelebua gogotsu eta txukun 
osatu zuten”.

Honetaz gain, lehen urte-
ko benjaminetan “bular esti-
l o a n  h o b e t z e k o  a s k o 
daukagula ikusi genuen”, 
aipatu digu.

Alebinak
Alebinak adinaren arabera 
distantzia desberdinetan 
lehiatu ziren.

Lehen urtekoen artean, 
Leire Martin, Ainhoa Martin eta 
Aiora Casado 50 m. libre pro-

bako Gipuzkoa osoko lehen 
postuetan izan ziren. Gainera, 
Leire garaile izan zen.

Leire eta Ainhoa Martin 
ere 200 m. bular proban sail-
kapenean ederki  kokatu 
ziren. Leire txapeldun izan 
zen eta Ainhoa bosgarren.

2003 urtekoen artean, 
Unai G. Somovilla izan zen 

azkarrena 50 m. libre eta 200 
m. bular probetan eta bietan 
bere marka hobetu zuen.

Lander Sorozabal izan zen 
azkarrena bi proba hauetan. 
2002 urtekoen artean eta nes-
ken mailan, berriz, Irati Arza-
llus izan zen. 

2001 ur teko mut i len 
kasuan, 100 m. libre proba 

izan zuten eta Xabier Alonso 
izan zen azkarrena.

Alebinek 4x50 m. bizkar 
errelebua izan zuten eta bai 
nesketan baita mutiletan ere 
bi talde izan ziren lehian. 

Neskak lehen postuetan 
sailkatu ziren; mutilen taldeak 
berriz “bikain eta gogotsu  
aritu ziren”. 

I G E R I K E TA . -

Igerilari gazteak txukun

Buruntzaldea IKT-ko alebin eta benjaminak ederki ibili ziren Lasarte-Oriako jardunaldian.

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

Ander Petxarromanek bi gol egin zituen, lehena falta jaurtiketa bidez.

Babyauto Zarautz-Beltzak nagusi Bilboren 
aurkako partidan, 53-12
Beltzak taldeak egur handi samarra eman zion Universitario Bil-
baori Michelingo berdegunean jokatutako kadeteen Euskal 
Ligako neurketan.

Lerro guztietan jokatu zuten ondo, serio. Lehen minuturako 
Julen Fernandinok entsegua egina zuen. Hortik aurrerakoa Bel-
tzaken joko erakustaldia izan zen. Aimar Mitxelena, Ibai Mitxe-
lena, Andoni Amonarrizek entseguak egin zituzten eta Xalbat 
Amilibia baloia hiru zutoinen artetik jaurtitzen fin aritu zen. 
Atsedenaldian markagailuak zioen emaitza 25-7.

Bigarren zatian ere Beltzaken indarra eta baloi jabetza age-
rian geratu zen. Lehenez gain, Oihan Corcherok ere egin zuen 
bere entsegua. Azkenean 53-12 garaile. Bestalde, larunbat goi-
zean 16 urtez azpikoen taldeak 17-5 irabazi zion La Blancari.

Bazpiko alebinak ederki lehen lasterketan
Bazpi txirrindulariak ederki hasi dute errepide denboraldia. 
Lehengo asteburuan Udaberri Sarian, Ibaetan eta Hondarribin 
izan ziren maila desberdinetako txirrindulariak. Taldeko txikie-
nak alebin eta infantilak izan ziren fin ibili zirenak.

Hondarribiko saria proban alebin mailan Bazpiko gaztetxoak 
lehen postuetan izan ziren. Asier Pozo eta Beñat Carbayeda 
izan ziren lehen bi postuetan.

Infantiletan berriz, lehen hogeien artean izan ziren Manex 
Altuna, Iraitz Illarramendi eta Mattin Baztarrika gaztetxoak.

Ibaetan, kadete mailako lasterketa izan zen, bertan Luken 
Carbayeda kadete mailako lehen lasterketa izan zuen eta 12. 
postuan amaitu zuen.

Udaberri Sarian, 13. postua eskuratu zuen Joan Ander Una-
nuek eta Xuban Errazkin 19. izan zen. 

Hurrengo asteburuan, Bazpi taldeak antolatzen duen Usur-
bilgo proban izango dira.

L A BU R R A K . -

Beltzakeko mutilak errebantxa gogoz zelairatu ziren.
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Lasarte-Oria
Zinea
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Ostirala 14, 20:00etan
Okendo Zinema taldearen denboraldi 
berriko saioa, "Una cuestión de tiem-
po" filma ikusi ahalko da. Sarrera, lei-
hatilan, 4,70 euro; internet bidez, 4,24 
euro. Gaztelaniaz.

Igandea 16, 17:00etan
Haurren zinea atalean, "Lluvia de 
albondigas 2" filma izango da. Sarrera, 
leihatilan 3,70 euro; internet bidez, 
3,18 euro. Gastelaniaz.
Igandea 16, 19:30ean
Helduentzako zinea, "Una cuestión de 
tiempo" filma ikusteko aukera izango 
da. Sarrera, leihatilan, 5,90 euro; inter-
net bidez, 5,30 euro. Gaztelaniaz.

Emakumearen eguna
EMAKUMEEN ZENTROA

Osteguna 13, 18:30ean
"Alarderen seme-alabak" dokumenta-

laren bideoforuma egingo dute. Jone 
Karres zuzendaria izango da solasal-
dian.

Ipuin-kontalaria
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Asteartea 11, 18:00etan
6-8 urte bitarteko haurrentzat ipuin 
irakurketa izango da.

AMARAUN LUDOTEKA

Osteguna 13, 18:00etan
Sentimenduak landuz ipuin kontake-
ten barruan, “Jonas eta hozkailu bel-
durtia” ipuina irakurriko da. Beldurra 

eta poesia landuko dituzte 3-6 urte 
arteko haurrek.

Bakarrizketa
ABEND KAFE-ANTZOKIA

Larunbata 15, 00:00etan
"Vaya semanita" edo "Euskadi Movie" 
saioetako Maribel Salas-ek umorezko 
bakarrizketa eskainiko du. Gaztelaniaz.

ZULO ARETOA

Larunbata 16, 19:00etan
Esther Uriak "Al calor del humor en un 
bar" umorezko bakarrizketa eskainiko 
du. Gaztelaniaz.

Musika
ZULO ARETOA

Ostirala 14, 22:00etan
Def Con Dos Sound Sytem-ek "Dos 
Tenores Def" girako saioa aurkeztuko 
dute. Sarrera, aurretik 10 euro; leihati-
lan, 12 euro. 
Ostirala 14, 23:55ean
Putxero Dj-en rap eta metal saioa izan-
go da.
Larunbata 15, 22:00etan
Kinky Bwoy-ren kontzertua. Flamenko 
eta reggae nahasketaz gozatzeko aukera.
Larunbata 15, 23:55etan
La Chinoise & Cubo dj-en emanaldia 
izango da.

Irakurle-Txokoa
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Asteartea 18, 18:30ean
Hilabete honetako irakurle-txokoan 
Virginia Wolf-en "Gela bat norberare-
na" liburua aztertuko da Uxue Alberdi
dinamizatzailearen laguntzaz.

non zer 7

Agenda

Larunbata 15, 20:00etan, Manuel Lekuona kultur-etxean

Nazioa eta nortasuna 

Ertza dantza taldeak N.A.N. lana aur-
keztuko du. Dantza garaikidea, testua, 
bideoa eta zuzeneko musika uztartuz, 
nortasunaren eta nazionalitatearen 
mugetatik at eginiko bidaia eszenikoa 
da N.A.N. Lasarte-Oria Dantzan zirkui-
tuko saioa. Sarrera, leihatilan 6,60 
euro; internet bidez, 5,40 euro.

Herritarren txokoa

Gure Esku dago
Gure Esku dago ekimenak ekainaren 
8-an Durango eta Iruñea arteam egin-
go duten giza katean Lasarte-Oriari 
dagokion kilometroan zure metroa 
erosi nahi baduzu, herriko taldeko 
kideak ostiralero Okendo plazan izan-
go dira arratsaldeko 18:00etatik 
21:00etara.

"Ez zaitez lekurik gabe geratu Euskal 
Herriaren historiako une garrantzitsu 
eta berezi honetan, etorri bizkor!"

Megaba elkartea kide berrien bila
Lasarte-Oriako Megaba elkarteak jende 
gehiago behar du bere jarduna aurrera 
eramateko. Horregatik, herritarrak ani-
matzen dituzte honetan parte hartzera.

Horretarako www.megaba.es 
weban formulario bat bete edota 649 
513102 telefonora deitu behar da. 
Urtean 10 euroko kuota ordaintzen 
dute.

Uztaro Kooperatiba
Uztaro Kooperatiba Lasarte-Orian 
martxan da. Kooperatibaren xedea 
janarien kontsumo arduratsu bat iza-
tearena da, bertakoa eta ekologikoa.

Lasarte-Oriako eremua elikatzen 
duen baratza, Beizaman kokatua 
dago. Astelehenero, Danok Kide 
elkarteko lokalean banatzen dira 
barazki eta frutak, garaian garaikoak 
eta ekologikoak.

Kooperatiba honen proiektua gus-
tuko dutenentzat ateak zabalik dituz-
tela jakitera eman dute Uztarokoek. 
Informazio gehiago eskuratzeko uzta-

rolasarteoria@hotmail.com helbidean.

Erketz-eko taldeen entseguak
Erketz EDT eta Erketz-eko Lagunak 
taldeak lanean ari dira. 

Erketz-eko Lagunak taldeak astear-
tetan ditu saioak eta Erketz EDT-ko 
kideek, berriz ostegunetan. 

Entseguak Zumaburu ikastetxeko 
gimnasioan dira, 20:00etatik aurrera 
ohi bezala. 

Era berean, 5 urtetik aurrerako haur 
eta gaztetxoek ere Erketz Txikin dan-
tza egiteko aukera dute. 

Azalpen edo informazio gehiago 
eskuratu nahi dutenek 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

Duela 1000 ale

Duela mila ale, 1996ko mar-
txoaren 15eko alean, Emaku-
meen Nazioarteko Egunari 
erreferentzia egin zitzaion TXIN-

TXARRIn Mari  Paz Arteaga 
Michelingo langilea elkarrizke-
tatuta.

“Ezkondu eta gero lan egitea 
nahiko aurrerakoia zen“, zioen 
titularrak.

Garai hartan, 33 urte zera-
matzan jadanik Michelingo fabrikan lanean: “Ezkondu nintzenean lanean 
jarraitzea erabaki nuen. Orduan ezkontzen ziren emakume gehienek lana 
utzi egiten zuten. Horregatik, garai hartan, erabakia nahiko arraroa ez 
ezik, aurrerakoia ere izan zela uste dut. Nik makinaren aurrean egiten 
nuen lan eta hori ez zegoen ondo ikusia, ez baitzen emakumeen lana“.

Lanean zergatik jarraitu zuen galdetuta, diruagatik bakarrik ez zela izan 
argi utzi zuen: “Erabaki pertsonal horren atzetik bazegoen beste zerbait: 
pertsona bezala osatzeko aukera neukan“.

Ama, etxekoandrea eta gainera langilea izan zen Mari Paz Arteaga. 
Senarrak eta seme-alabek bere egoera “oso ondo“ ulertzen zutela zioen, 
baina nolabaiteko erruduntasun sentimendua ere bazuela esan zuen: “Ez 
dakit, beti izan dut errudun sentimendua, zenbait momentutan ezin izan 
naizelako nire seme-alabekin egon. Nik, halere, ez dut arazorik izan sena-
rrak ardura handia izan du eta“.

Errelebo sistemak sortzen zizkion arazoez ere mintzatu zen: “erreleboa 
nola, nire bizimodua hala. Goizeko txandetan familiarekin egon eta zale-
tasunak egiteko aukera dut, arratsaldekoetan etxekoandrea naiz, eta gaue-
koetan ia egun osoa lotan pasatzen dut“, zioen.

Hemeroteka



Iñigo Ibarburu lan eta lan ari da abso-

lutu mailako Espainiako Opena pres-

tatzen. Ostean, Udako denboraldia 

prestatzen hasiko da, helburua berriro 

ere Espainiako txapelketan fin egotea.
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“Finalean sartzea oso zaila zen”

Nerea EIZAGIRRE

D
ominak, markak, txa-
pelketak... Iñigo Ibar-
buru gazteak hamar 

urte daramatza igeriketa mun-
duan. 16 urteko gaztea iaz 
Palma de Mallorcan izan zen 
infantil mailako Neguko txa-
pelketan lehian eta aurten 
Pontevedran izan da maila  
aldatuz, juniorra da orain. 
Nahiz eta mailaz aldatu, lau 
probatan egoteko txartela 
eskuratu eta hirutan lehiatu 
da. Harekin bildu gara txape-
lketaren nondik norakoak eza-
gutu eta neguko denboraldia 
amaitu duen jakiteko.

Zer moduzko esperientzia 
izan da Espainiako txapel-
ketan lehiatzea?
Txapelketan ondo egon naiz, 
baina sentsazioak aurreko 
astekoak hobeak izan dira. 

Entrenamenduetan ongi 
nengoen. Hamazazpi pres-
takuntza egun egin nituen, 
baina azkenean txapelketa 
ikusita hurrengoetarako 14 
egitea erabaki dugu. Izan ere,  
errendimendua jaitsi nuen. 

Deskarga gutxiagorekin, ea 
zer egiteko gai naizen. Ea 
markak gehiago hobetzeko 
gai naizen.

Lan handia egin duzu den-
boraldian zehar eta markak 
hobetzen joan zara...

Bai horrela da. Entrenamen-
duak potentziazkoak egin 
ditugu, lehenengo bolumena 
hartzea izan da eta gero gara-
tzen joan garen heinean, 
potentziarekin bukatu dugu. 

Nire proba gehienak azka-
rrak dira eta hori landu behar 
nuen. 50 m. eta 100m. probak 
dira gehienak. 200 m. libreak 
ere abiadura proba dira, baina 
erresistentzia puntu bat ere 
behar da. Horretarako entre-
natu behar, metro asko egin 
behar dira.  

Lau probatan parte hartu 
behar zenuen Espainiako 
txapelketan, hori ez da 
mauka?
Bai, horrela da. Gutxienekoak 
lortzea gainera oso zaila zen, 
asko exijitzen zuten, baina lau 
egin nituen.

Hala ere ez zenituen lau 
probak egin, ezta?
50 m. libre proba ez nuen 
egin 100 m. tximeleta egun 
berean zelako eta hau nire 
proba nagusia da. Beraz, baja 
eman genuen 100 m. tximele-
tan indartsu egoteko.

Ederki ibili zinen 100 m. 
libreetan ere, ezta?
100 m. libre proban sentsazio 
onak izan nituen, baita 100 
tximeletan ere baina bigarren 
itzuliko azken metroak kostata 
bukatu nituen. 

Marka jaitsi nuen eta bie-
tan finalean egotea lortu 
nuen, beraz primeran.

Eta 100 tximeletan hiruga-
rren postua lortu zenuen...
Juniorretan A finalean sartu 
nintzen baina adin desberdi-
netakoak gaude. 

1997 urteko hiru igerilari 
sartu ginen finalean eta beraz, 
nire adineko hirugarren pos-
tua ziurtatua nuen. 

Bigarren denbora zuena-
ren bila joaten saiatu nintzen. 
Horretarako, azkarrago egin 
behar nuen pasea eta azkar 
pasa nintzen baina gero buel-
ta asko kosta zitzaidan. Baina 
hirugarren postua ere kontuan 
izatekoa da.     

Beraz, zu baino urte bete 
zaharragoekin lehiatu zara
Juniorra zen maila eta hone-
tan bi urte desberdinetako 
gazteak lehiatzen gara. Batetik 
nire adinekoak 16-17 urte-
koak, junior lehen urtekoak 
eta bestetik urte bete zaharra-
go direnak, 1998 urtean jaio-
takoak. 

Nire adinarekin finaletan 
sartzea oso zaila zen handie-
kin lehiatu behar nintzelako 
baina zortea eta entrena-
menduak onak izan ditut 
eta bi proba horietan 
finalean izan nintzen. 
Tximeletan A finalean 
egon nintzen hori oso 
garrantzitsua da. 

Derberdinasun handia 
dago Euskal Herriko 
edo Espainiako txape-
lketan artean?
Espainiakoak zailagoak 
dira, maila altuagoa dago. 

Bertan lehiatzen direnak 
guk baino gehiago entrena-
tzen dute eta nik entrenatzen 
dudanarekin haien mailan 
egotea polita da. 

E a  h u r r e n g o 
urtean, indar-
t s u a g o 
hasiko 

naiz entrenatzen eta ikusiko 
dugu zer egiteko gai naizen.

Oraindik neguko denboral-
diko probak dituzu egiteko?
Bai, gutxi batzuk ditut orain-
dik.

Api r i lean  Espa in iako 
Opena dugu eta hori presta-
tzen ari gara. 

Sei aste falta dira eta entre-
namendu planteamendua 
aztertu behar dugu. Ea nola 
iristen naizen fisikoki. 

Absolutu mailako lehiake-
ta da eta 100 m. tximeleta 
proban lehiatuko naiz. Erkide-
go arteko txapelketan, Madri-
len egin nuen gutxieneko 
marka bertan lehiatzeko eta 
Pontevedran ere marka hori 
hobetu nuen. 

Nahi nuke taldeko beste 
norbaitek ere marka gutxiene-
korik lortzea bakarrik ez joa-
teko.

Zaragozan ere izango gara 
nazioarteko sarian. Honetan 
100 m. tximeleta, 50 m. eta 
100 m. libre probak egin 
behar ditudala uste dut. 

Eta Gipuzkoako Federa-
zioko saria ere badugu, baina 
hau ez da helburua. Openera 
begira, prestakuntza nola 
doan ikusiko dugu bertan, 
garapena ona den aztertu eta 
udako denboraldia prestatzen 
hasi behar garen erabakiko 
dugu.

Beraz, oraindik ez duzue 
finkatua Udako denboral-
diako prestakuntza noiz 
hasiko duzuen...
Oraingoz, Openaren ostean 
hasiko gara ekaina-uztaila 
aldera izango den Espainiako 
txapelketa prestatzen. Hau 
gainera, igerileku luzean egi-
ten da.

Honetan ere 100 m. txime-
letan hirugarren postua esku-
ra tzea dut  he lburu e ta 
negukoaren antzera lau pro-
batan izango naiz, 100 m. 
libre, 100 m. tximeleta 200 m. 
libre eta 50 m. libre. 

Eta hilabetea hauetan beste 
marka gutxienekorik lor-
tzen saiatuko al zara?
Agian 400 m. libre probakoan 
saiatuko naiz.

Bestalde, Borja Apeztegia 
prestatzaileak 200 m. tximele-
tan ere saiatu behar naizela 

dio. 
Baina nire ustez, hori 

bidean geratuko da. Abia-
dura eta potentzia dira 
nire ezaugarriak eta 200 
m. egiteko, buf! Hori 
Haitz Mitxelena taldeko 
kideari utziko diot.

Buruntzaldea IKT-ko Iñigo Ibarburu otsailaren 27tik mar-

txoaren 2ra Pontevedran izan da infantil eta junior mailako 

txapelketan lehian. Honetan, lau probatan parte hartu behar 

zuen Lasarte-Oriako gazteak, 100 m. tximeleta eta  50 m., 100 

m. eta 200 m. libre probetan. 100 m. bi probatan finaletan 

egotea lortu zuen eta bere markak ere hobetu zituen. Gaine-

ra, tximeleta proban bere adineko hirugarren postua eskuratu 

zuen. Orain buru belarri ari da Espainiako Neguko Openerako 

prestatzen, honetan 100 m. tximeleta proban parte hartuko 

du.

Iñigo Ibarburu Buruntzaldea IKT-ko igerilaria

Espainiako junior txapelketan 100 m. libre eta 100 m. tximeleta finaletan lehiatu zen

Iñigo Ibarburu Espainiako txapelketan epaileen azalpenak adi jarraitzen. BURUNTZALDEA IKT


