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Ostadarreko neskek 

18 partida irabazi 
dituzte aurten, bakar 

bat ere galdu gabe 
sendo diraute
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Landare eta lore koloretsuz jantzi da Okendo plaza asteburuan.- Bigarren urtez jarraian, eskualdeko landare ekoizleen produktuak sustatu 
eta hauei salmenta bidez aterabidea eman asmoz Landare eta Lore azoka arrakastatsua egin zuten larunbat goizean herriko erdigunean. Lasarte-Oriako Udalak eta 
Behemendi Landa Garapenerako Elkarteak elkarlanean antolatutako ekintza izan zen. Goizeko lehen orduetan zeruan lainoren bat edo beste agertu arren, ateri iraun 
zuen goizak eta azoka amaitzean saltzaileak kontent ziren saldutakoarekin. Herritar batzuk paseoan zebiltzala izan zuten azokaren berri, besteak aurrez jakitun hur-
bildu ziren, baina guztiak postuz postu zuhaixka, orkidea, larrosa, kaktus, bonsai, landare exotiko edo dena delakoei begira ibili ziren. Plazaren erdian haurrentzako 
ekintzak eta jolasak egiteko lekua ere atondu zuten. Dorreak osatuz edo makilekin golfean, gustora aritu ziren haurrak zelaitxo txikietan gurasoek erosketak egiten 
zituzten bitartean. Adin guztietako jendea hurbildu zen, batzuek kuriositatez begiratzen zituzten lore berezienak, ukitu edo usaintzen ere aritu ziren batzuk. Lorezai-
narekin tertulian eta iritziak konpartitzen ere aritu ziren landare munduan jakituria gehien zuten herritarrak. Finean, Okendo plazak itxura alai, bizi eta koloretsua 
hartu zuen larunbat goiz eta eguerdia partean. 

2 HONDAKINAK

BAI plataforma 
zabortegirik gabeko 
Europaren alde
Hondakinen kudeaketa mahai-
gainean dagoen eztabaidagai 
garrantzitsua da Gipuzkoan. 
BAI plataformak asteazkenean 
gai honen inguruan duen ikus-
puntua aurkeztu zuen. Besteak 
beste, Europako sistemak jarrai-
tu eta zabortegirik gabeko 
lurraldea nahi dutela adierazi 
zuten ekitaldian.

3 UDALA

Somotoko afera 
argitu nahi dute EAJ, 
LOHP eta Bilduk
Barrio, Alkorta eta Prieto udal-
ordezkariek ostiraleko agerral-
dian esan zuten eskatutako 
auditoriak irregulartasunak 
baieztatu dituela. Era berean, 
PSE-EEren “manipulazio saiake-
ra” salatu zuten. Zaballosek 
asteartean “behingoz” Somoto-
ra bideratutako diru laguntzen 
afera ixtea eskatu zuen.

4 MUSIKA

Martxan da 
Aste Musikala, 
bigarren urtez
Ainhoa Merzero sopranoak eta 
Alberto Saez piano-joleak ireki 
zuten ostiralean II. Aste Musika-
la. Larunbatean Arimaz Kamara 
Orkestra eta Santa Zezilia Abes-
batza aritu ziren eta igandean 
berriz, Illumbe eta herriko Zero 
Sette Akordeoi Orkestra ikuste-
ko parada izan zuten herritarrek 
kultur-etxean.
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TXINTXARRI

B
AI plataformak antolatu-
ta asteazkenean Jose 
Mari Puldain, Natxo 

Izeta, Luismari Ormaetxea eta 
Patxi Amantegik hondakinen 
kudeaketari buruzko hitzaldia 
eskaini zuten. Hainbat izan 
ziren Manuel Lekuona kultur-
etxeko hitzaldi aretora hurbil-
du ziren herritarrak.

Lehenik Luismari Ormae-
txe eta Patxi Amantegik Usur-
bil eta Tolosaldeko atez 
atekoaren aurkako platafor-
men eta herrialde hauetako 
esperientziaz hitz egin zuten. 

E r r auske ta  p lan ta ren 
aurkako mugimenduaz min-
tzatu ziren. Honen ondorioz, 
atez atekoaren eta Zero Zabor 
plataforma “salbatzaileen” 
sorreraz hitz egin zuten. 

Era berean, Foru Aldundi 
eta herrietako aldaketa poli-
tikoaren ostean, herrietan 
eman den hondakin kudeake-
ta inposaketa eta informazio 

eta eztabaida eza salatu 
zuten. Plataformen lana azal-
du eta hauek kontsultak eta 
atez atekoa bertan behera 
geratzeko sinadurak lortu 
dituztela ere aipatu zuten.

Europari begira

Joxe Mari Puldainek Europan 
martxan dituzten hondakin 
kudeaketa sistema ezberdine-
taz hitz egin zuen, baita 
Gipuzkoako hondakinen 
kopuruei buruz ere, “320.000 
tona bilduko dira. Horietatik 
40.000 tona organikoak dira”.

Ipar eta erdialdeko Euro-
pako sistemak adibide hartu 
beharko genituzkeela aipatu 
zuen, “%50 edo %60a biltzen 
dute eta Zero Zabortegi egotea-
ren aldekoak dira”. Honeta-
rako, Alemaniako hainbat 
herrialdeetan martxan ari den 
hondakinen kudeaketa sistema, 
konpostaje planta, tratamendu 
mekaniko-biologiko planta eta 
errausketa planta, erakutsi 
zuen.

Era berean, tratamendu 
mekaniko-biologikorako, TMB 
planten funtzionamendua azal-
du zuen. Materia bizigabea 
sortu eta hauek gordailu edo 
“zabortegietara” eramaten dire-
la azpimarratu zuen.

Zaragozako TMB plantaren 
irudiak erakutsi zituen, baita 
Europako hainbat herrialde eta 
hiri erdietan martxan dauden 
errausketa planten irudiak ere.

Zubietan TMB planta bat 
ezarriko dutela eta Foru Aldun-
diak inerteen zabortegia non 
kokaltuko den ez duela esan 
aipatu zuen.

Legedia eta zabortegiak

Azkenik, Natxo Izetak inda-
rrean dagoen legeaz hitz egin 
zuen, PIGRUG-a eta honen 
garapen planak izan duen mol-
daketa ere aipatu zuen.

Izetak azpimarratu zuenez, 
PIGRUG-ak eta ezker abertza-
leak martxan jarritako 2008+4 
plan berriak helburu berdinak 
ditu, hondakinen murrizketa 
eta %60aren bilketa. 

Baina azken honek erraus-
keta plantarik aipatzen ez 
duela eta inerteen gordailuak 
behar dituen segurtasun neu-
rriak ere aipatzen direla adiera-

zi zuen, baita Catalunyako 
hainbat herrietako egoera ere. 
Horregatik, egun eztabaida 
zabortegiak egon edo ez dela 
adierazi zuen.

BAI plataformak PIGRUG-
aren alde eta Europako erdial-
deen antzera, zabortegirik ez 
egotearen alde egingo duela 
onartu zuen, baita atez atekoa 
Lasarte-Orian ezartzen bada 
plataformak honen aurka lan 
egingo duela ere.

Amaieran hitzaldira hurbil-
du ziren herritarrek haien gal-
derak era iritziak eskain-tzeko 
aukera izan zuten. 

Aldundiaren erantzuna

BAI plataformak lehengo 
astean eskainitako prentsau-
r r e k o a r i  e r a n t z u n e z , 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Zubietan inerte planta eraiki-
tzearen zurrumurrua gezurta-
tu dio TXINTXARRI aldizkariari. 

Inerteen gordailua koka-
tzeko hiru aukera daude, 
Gipuzkoan dauden hiru 
harrobi eta lurrak berreskura-
tze aldera bertan ezarriko lira-
teke goradailuak. Beraz,
Zubietan konpostaje planta eta 
tratamendu mekaniko-biolo-
giko planta eraikiko direla jaki-
narazi du.

Usurbil eta Tolosaldeko herri eta Europako esperientziak azaldu zituzten.

"Hondakinen kudeaketan zabortegirik ez"

Gaur egun, hondakinen kudeaketa eztabaidagai garran-
tzitsua da Gipuzkoan. BAI plataformak asteazkenean gai 
honen inguruan duen ikuspuntua aurkeztu zuen. Besteak 
beste, Europako sistemak jarraitu eta zabortegirik gabeko 
lurraldea nahi duela adierazi zen ekitaldian.

Europa iparralde eta erdialdeko herrialdeen hondakin sistema ezarri beharko litzakeela uste du BAI plataformak

HONDAKINAK

Lasarte-Usurbil Institutuan eta 
Landaberri BHIn erabateko 

jarraipena izan zuen ostegune-
rako ikasleek egindako greba 
deialdiak. Ikasleek egun osoan 
zehar euren aldarrikapenak 
ezagutzera emateko ekintzak 
eg in  z i t uz t en  he r r i an . 
12:00etan Okendon kontzen-
t raz ioa  eg in  zuten e ta 
19:00etan manifestazioa.

Ikasle Abertzaleak deitu-
tako mobilizazio egunean 
LOMCE-ren aurkako jarrera 
sendoa erakustea zuten hel-
buru ikasle eta atxikipena azal-
dutako hainbat eragilek.

Lasarte-Orian ikasleek azal-
du bezala, “Hezkuntza errefor-
ma honek, besteak beste, 
euskara hirugarren mailako 
hizkuntza bezala kontsidera-
tzen du, txikitatik azterketa eta 
emaitzen bidez gazteen etorki-
zuna bideratzen du, eskoletan 
sexu banaketa egotea berma-
tzen du besteak beste”.

LOMCE eta gainontzeko 
erreformak gaitzesteko herrian 
zehar euren aldarriak zabaldu 
zituzten. Era berean, erreforma 
guzti hauei aurre egitea guztiei, 
ikasle, irakasle eta gurasoei 
dagokiela gogoratu zuten.

Manifestazioa

Arratsaldean eskualde mai-
lako manifestazioa egin zuten 
ikasleek herriko kaleetan 
barrena “LOMCE, EU2015 eta 
Heziberri ez! Euskal Herrian 
hezkuntza herritik eta herria-
rentzat” lemapean. Ikasleek 
hainbat herritarren babesa 
izan zuten ibilbide osoan 
zehar. Okendon bi ikaslek gre-
baren arrazoiak azaldu eta 
pankarta bat zintzilikatu zuten 
oholtzan bertaratutakoen txa-
loen artean. Lege hauei aurre 
egiteko lanean jarraitzeko 
asmoa ere adierazi zuten.

Ikasleen greba arrakastatsua

Erdigunetik egin zuten eskualdeko ikasleek manifestazioa.
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A
gerraldian EAJ, EHBil-
du eta LOHP alderdie-
t a k o  o r d e z k a r i e k  

azaldu nahi izan zuten “PSE-
EEren partetik manipulazio 
saiakera bat sufritzen ari gara, 
kasu honekin helburu elekto-
ralak izan ditzakegula esaten 
ari baita”.

Argitu nahi izan zuten 
“PSE izan da orain arte Somo-
toko kasuaren inguruan jaso 
diren berri guztiak publiko 
egin dituena” euren aldetik, 
zentzu honetan ez dutela ino-
lako intentziorik izan esan 
zuten eta emandako pauso 
guztiak barne ikerketa bati eta 
gertaeren argipenari dagoz-
kionak izan direla soilik.

“Prozesu hau arinago joan 
izana gustatuko litzaigukeen 
arren, egiazko ikerketa serio 
eta objektibo bat emateko 
beharrezkoak izan diren den-
bora eta pausoak eman dira”. 

Miguel Castells abokatuari 
gairen inguruko kontsulta 
egin ostean eta zinegotzi 
guztiei aurkeztutako informe 
batean oinarriturik, Somotoko 
hiru erakundeei OHLOS, 
ASODECOM eta Somotoko 
Alkatetzari emandako diru-
laguntzen inguruko legezko-
tasun kontu-ikuskapen bat 
egiteari ekin zitzaion. Hau 
burutu du hain zuzen, Zubi-
zarreta Consulting enpresak.

Azken honen lana jaso 
ondoren, beharrezkoak ziren 
datu guztiak dituztela azaldu 
dute udal ordezkariek eta 
orain abokatua “aurkitutako 
irregulartasunen eta etorkizu-
nean hartu beharreko ekintza 
legal posibleen inguruan 
azterketa egiten ari da”. 
Honetarako epe finkorik ez 
dela ezarri esan zuten.

Irregulartasunak

Bestetik, aholkularitza enpre-
sak oposizioak bere garaian 

esandakoak egiaztatu dituela 
azaldu zuten “2000 eta 2010 
urteen artean diru-laguntzen 
kudeaketan irregulartasun 
larriak izan zirela”.

 Zehazki hurrengo irregu-
lartasunak aipatzen dira txos-
t e n e a n  a z a l d u t a k o a r e n 
arabera; laguntza justifikatua-
ren zenbatekoaren kontrol 
finantzariorik ez da egon eta 
ondorioz justifikatu gabeko 
laguntzen itzulpen eskaeraren 
beharra. Lasarte-Oria-Somoto 
anaitasun bulegoaren izaera 
juridikoaren gabezia. Lagun-
tzen kontzesioan hutsuneak. 
Jabetzen erosketa eta zesioen 
erabakietan eskumen falta 
alkatetzaren aldetik eta azke-
nik, lan kontratu baten forma-
lizazioan egungo legea ez 
betetzea.

Kudeaketa pertsonalista

“Ordezkatuak gauden alder-
dion ustetan guzti hauek ez 
dira akats puntualak, ezta 
akats multzo bat ere, baizik 
eta gertaerek egiaztatzen 

duten moduan, 2009 arte sis-
temat ikoa izan zen eta 
kudeaketa guztiz pertsonalis-
ta, ilun eta justifika ezinean 
oinarrituriko funtzionatzeko 
modu baten fruitu dira”.

Aste honetan emandako 
prentsaurrekoan Jesus Zaba-
llosek “hemen ordezkatuok 
eginiko kaltea dela eta  barka-
mena eskatu behar genuela 
esan zuen eta gainera gaizki 
eginak onartu beharko geni-
tuela. Benetan ulertezina egi-
ten zaigu interpelazio hau. 
Batetik, kontu-ikuskapen berri 
honek  au r r e t i k  e sanak 
egiaztatzen ditu eta bestetik 
pentsatzen dugu, logikoki eta 
arrazoi horrengatik, irregular-
tasun horietan inplikatua izan 
den parteari dagokiola bere 
ekintzengatik eta gure udale-
rriari eginiko kaltearengatik 
barkamena eskatzea”.

Gertaera guztiak argitu 
eta Lasarte-Oria nahiz Somo-
toko herriarentzako suposatu 
duen kaltearen arduradunen 
bilaketan bukaeraraino iriste-

ko  konpromisoa  ager tu 
zuten. 

PSE-EEri eskaera

Agerraldian aipatu zuten ez 
du t e l a  u l e r t zen  “ I ñak i 
Mugika, Somotoko diru-
laguntzei zegozkien aurre-
k o n t u e t a k o  p a r t i d e n 
arduraduna izan zena 2001 
geroztik eta baita Lurdes Ace-
vedo ere  Kooperazioko 
laguntzak kudeatzen zituen 
Departamentuko arduraduna, 
oraindik Lasarte-Oriako PSE-
ren lerroetan egotea”.

Ezta Ana Urchuegia alkate 
ohiak agintzen zuen garaiko 
PSEren ekintzak babestu eta 
justifikatzeko saiakerak ere. 

Hor rega t ik ,  “Lasar te -
Oriako sozialisten eledunari 
dei egiten diogu, kanpo kon-
tu-ikuskapen hauetan jaso-
tako irregulartasunen jakitun, 
argi eta garbi erantzun dezan 
ea oraindik Ana Urchuegiak 
gara i  har tan egin zuen 
kudeaketa bermatzen jarrai-
tzen duen”.
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BIYAK BAT

Lekeitiora bidaia

Biyak Bat elkarteak 
Lekeitiora antolatu du irtee-
ra. Apirilaren 11ean 
Bizkaiako kostako herrial-
dea bisitatuko dute elkarte-
ko kideek.  Horretarako 
goizeko 9:00etan aterako 
dira.

Antolatzaileek aipatu 
digutenez, interesa badago 
itsasargia ere ezagutu ahal-
ko dute. Bazkarian sagar-
dotegi menua izango da.

Izena ematea apirilaren 
1ean, asteartea hasiko da. 
Elkarteko bazkideek 35 
euro ordaindu beharko 
dute, bazkide ez direnek 
berriz, 37 euro.

UDA

Kanpaldietan 
izena emateko 
epea
Bihartik aurrera Ttakun kul-
tur elkarteak antolatzen 
dituen Kanpaldi eta udale-
ku itxietan izena ematea 
irekitzen da. 

DBH1-DBH4 urte arte-
ko gazteek kanpaldi ibilta-
riak egingo dituzte. DBH1 
eta DBH2 mailetako gaz-
teek Bizkaiako kostaldea 
ezagutuko dute, uztailaren 
3tik 14ra; zaharrenak 
berriz, uztailaren 15etik 
26ra Nafarroan murgilduko 
dira. LH3-4 mailako gazte-
txoek Gobiaran, Araban 
izango dituzte udaleku 
itxiak, uztailaren 16tik 
25era.

Izena ematea Ttakun 
kultur elkarteko bulegoan 
egingo da soilik. Informazio 
gehiago eskuratu nahi due-
nak bulegora hurbildu eta 
943 371 448 telefonora 
deitu behar du.

GAZTEAK

Bertsoa 8mm-tan 
lehiaketa
Kuadrillategik Bertsoa 
8mm-tan lehiaketa antolatu 
du. Bertsoa ardatz hartuta 
bideoa osatu behar dute 
parte hartu nahi duten gaz-
teek. Lehiaketa irekia da eta 
DBHko herriko ikasleek 
dute aukera euren bideoak 
bidali eta saria eskuratzeko. 

Antolatzaileek bi gai 
zehaztu dituzte, “Zer behar 
du Lasarte-Oriak?” edo 
“Uda perfektua”. Hauetako 
bat hautatu eta 1'30 eta 5' 
arteko iraupena duen 
bideoa egin beharko da. 

Hau maiatzaren 2a 
baino lehenago bidali 
beharko da ktglasarte@
gmail.com helbidera. 

Edozein zalantza argi-
tzeko ere helbide honetara 
mezua bidaltzea eskatzen 
dute antolatzaileek.

Estitxu Alkorta, Pablo Barrio eta Ana Prietok eman zuten prentsaurrekoa ostiralean. 

Somotoko afera argitzea helburu

EHBildu, EAJ eta LHOP 

alderdiek Lasarte-Oriako 

PSE-EEren aldetik manipu-

lazio saiakera salatu nahi 

izan zuten ostiralean egin-

dako agerraldian. Pablo 

Barrio alkatea, Ana Prieto 

eta Estitxu Alkorta batera 

azaldu ziren asteartean 

PSE-EEk egindako adieraz-

penen harira. Honekin 

batera, auditoriak irregu-

lartasun larriak egon zirela 

baieztatu egin duela azal-

du zuten.

Irregulartasun larriak ondorioztatu ditu auditoriak EAJ, EHBildu eta LOHPren ustez

UDALA

PSE-EEren ustez, erabilera politikoa

Jesus Zaballosek asteartean 
e g i n d a k o  a g e r r a l d i a n 

“behingoz” Somotora bidera-
tutako diru laguntzen afera 
ixtea eskatu zuen. Bere esa-
netan, Bildu, EAJ eta LOHP-k 
eskatutako azken auditoriaren 
arabera, ez dago ilegaltasun 
zantzurik.

Zaballosek gogoratu zuen 
Ezker Batua eta Plataformak 
bere garaian jarritako salaketa 
artxibatu egin zela. Jesus 
Zaballosen iritziz, salaketa 
alderdiek erabili nahi izan 
zuten PSE-EE Lasarte-Oriako 
alkatetzatik botatzeko hel-
buruarekin.

PSE-EErentzat Bildu, EAJ 
eta LOHP alderdiek inoiz ez 

dute afera argitzeko asmorik 
izan. “Hauteskundeetan gure 
aurka erabiltzeko tresna gisa 
mantendu nahi dute Somo-
toko gaia”.

PSE-EEko ordezkariak esan 
zuen dena argitzeko lehen 
interesatuak beraiek, bere tal-
dea dela. Euren azken berrien 
arabera, Miguel Castells 
abokatuak aztertu zuen gaia 
eta honek auditoria bat egin 
eta ostean, berriz ere gaia 
hartzeko prest azaldu zen. 
“Lehenengo kontsulta hori 
herritarrei 1.815 euro kostatu 
zitzaigun”.  Bildu, EAJ eta 
LOHPek auditoria egitea 
onartu zuten eta dagoeneko 
egin da.

“ A u d i t o r i a  h o n e k 
21.547,68 euroko kostua izan 
du eta azaldutakoaren arabe-
ra, udaleko ikerketa komi-
sioak ondorioztatutakoarekin 
bat egin du puntu guztietan”. 
Bere garaian PSE-EEk onartu 
zituen akatsak agertu dira, 
hau da, diru laguntzak eman 
zirela izaera juridikorik gabe-
ko elkarteei.

PSE-EErentzat Bildu, EAJ 
eta LOHPek ez dute afera 
bukatutzat eman nahi hautes-
kundeei begira komeni ez 
zaielako. “Gure irudia nork 
garbituko du? Nork eskatuko 
dio barkamena talde sozialis-
tari urte guzti hauetan lepora-
tutako guztiaz?”.
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O
stiral ilunabarrean 
ireki zuten programa 
A inhoa  Me rze ro 

sopranoak eta Alberto Saez 
piano-joleak Manuel Lekuo-
nan kultur-etxean emandako 
kontzertu dotore batekin.

Besteak beste, Guridi, 
Sorozabal, Puccini edota 
Merceroren obrak interpretatu 
zituzten atzealdean irudi 
esanguratsuak lagun zituztela. 
Kalitate handiko kontzertuaz 

gozatzeko aukera izan zuten 
auditoriora bertaratu ziren 70 
herritarrek.

Larunbatean Kepa Marti-
nez de Alberdi zuzendariak 
Arimaz Kamara Orkestra eta 
Santa Zezil ia Abesbatza 
zuzendu zituen. Tolosako 
orkestrak Donostiako abesba-
tzarekin elkarlanean, XIX. 
mendeko obrak interpretatu 
zituen bertaratu ziren ikusle 
askoren aurrean.

Igandean akordeoia izan 

zen protagonista. Illunbe 
orkestra donostiarrak Rossini, 
Chueca, Facchiano eta Mar-
quezen obrak eskaini zituzten 
Jose Juan Zubillagaren gidari-
tzapean.

Zero Sette eta UME

Herriko akordeoi orkestrak 
jarri zion II. Aste Musikaleko 
lehen ekinaldi honi amaiera.

Mahr, Boieldieu, Rixner 
eta Merceroren lau pieza jo 
zituzten denera J.M. Crespo 
zuzendar i  zu te la .  Udal 
Musika Eskolako trikitilari eta 
panderojoleek egin zuten bi 
emanaldien arteko trantsizioa.

Asteburu honetan Kalakan 
eta Musikene Metal Ensemble 
entzuteko aukera izango da.
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II. Aste Musikala abian

Bost kontzerturekin gozatzeko aukera izan dute 
lasarteoriatarrek asteburuan

Ainhoa Merzero sopranoa eta Alberto Saez piano-jolea ostiraleko kontzertuan.

Manuel Lekuonako auditorio nagusia musika instrumentu 

eta ahotsen doinuek hartu zuten ostiral, larunbat eta igan-

dean. II. Aste Musikaleko lehen txanpa honetan abesbatza 

bat, kamara orkestra bat, soprano ahotsa, piano-notak eta 

bi akordeoi orkestra izan dituzte herritarrek gozagarri.

Mus ika r i  e ska in i t ako 
astearen baitan, Kalakan 

iparraldeko taldearen kon-
tzertua izango da ostiralean, 
apirilak 4, Manuel Lekuonan 
22:00etan.

Bigarren urtez antolatu du 
udaleko kultura sailak herriko 
hainbat elkarteren laguntzare-
kin batera Aste Musikala. Bi 
asteburutan izan da musika 
estilo ezberdinez osatutako 
egitarauaz gozatzeko aukera 
eta taldeen artean entzute-
tsuena ostiralean etorriko da 
gurera, Kalakan taldea. 

Thierry Biscary, Xan Erro-
tabehera eta Jamixel Bereau 
osatzen dute Kalakan. Taldea 
nazioartean famatua egin zen 
Madonna abeslariarekin bate-
ra 2012an egindako birari 
esker. Zazpi hilabetetan 80 
kontzertu inguru eskaini 
zituzten eta mundu osoan 
egin zuten ezagun “Sagarra 
jo!“ kanta.

Ahotsak eta perkusioak 
dira musikaren oinarri baka-
rrak, “emozio sinple bat ent-
zulearen baitan sortarazteko 
asmoz“.

 Euskal musika tradiziona-
lean oinarritu arren, askoz 
harago eramaten dute euren 

musika. Tradiziotik abiatuta 
sortzen dituztelako euren doi-
nuak.

Euskaraz kantatzen dute 
eta euren nortasuna euskara-
ren kolorean,  neurr ian, 
aniztasunean eta hizkuntzak 
berak daraman musikan, 

oinarritzen dela dio hiruko-
teak.

Kalakan taldekoek Manuel 
Lekuonara ekarriko dituzte 
euren doinuak, tartean, txala-
parta, atabal, ttun ttun, pan-
dero, eta hirukoteak berak 
sortutako danborrekin.

Gertukoa

Madonnarekin izandako 
esperientziaren ondoren, tal-
deak emanaldi txiki eta inti-
moetara bueltatu nahi izan du 
eta halakoa izango da ostira-
lean, Lasarte-Orian Aste 
Musikalaren barruan eskai-
niko dutena.

Euren musikaren bitartez, 
gertuko harremana bilatu eta  
ikus-entzuleengan emozio 
ezberdinak sortzea izango 
dute helburu.

Ostiraleko kontzerturako 
dagoeneko sarrerak salgai 
jarri dira. 5,40 euro Internet 
bidez erosita eta Manuel 
Lekuonako leihatilan 6 euro-
tan.

Momentu honetan hiruko-
tea ohiko kontzertuez gain, 
“Herritmo“ ikuskizuna egiten 
ari da ere Euskal Herriko 
agertoki ezberdinetan Oreka-
Tx eta Kukai dantza taldeare-
kin batera. 

Kalakan-en kontzertua Manuel Lekuonan

Kalakan taldearen kontzertua izango da ostiralean Aste Musikalaren baitan.

Arimaz Orkestra eta Santa Zezilia besbatza elkarlanean aritu ziren.

Zero Sette Akordeoi Orkestrak lau pieza jo zituen herrikideen aurrean, J.M Crespo zuzendariaren esanetara. 
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O
stadarreko neskek ez 
dute etenik. Su txi-
k i a n  e g o s i t a k o a 

mahai gainera ateratzen ari 
dira denboraldi honetan.  Eta 
badirudi ezin aseturik dabil-
tzala. Horren erakusgarri da 
kadeteen errendimendu mai-
lan aurtengo denboraldian ez 
dutela alerik galdu. 

Hemezortzi partida jokatu 
eta guztiak irabazi dituzte. 
Balentria handia egiten ari 
dira Itziar Bermudez eta 
Ander Otaegiren neskak.

Etxean eroso
Soraluze Bergararen aurkako 
neurketan etxekoak nagusitu 
ziren hasi eta buka. Beraiek 
markatu zuten neurketaren 
erritmoa eta nahieran aritu 
zirela esan daiteke.

Lehen zatia orekatuxeagoa 
izan zen. Bigarrena aldiz, 
Ostadarren erakustaldia. 
Hirugarren laurdenean txaka-
laldi txiki bat izan zuten 
arren, azken hiru minutuetan 
12-0eko partziala sartu zieten 
herritarrek bisitariei.

Lauko finala
Denboraldi honetan izaten ari 
diren emaitza bikainek badu-
te fruitua. 

Apirilaren azken aste-
bukaeran Aieten izango baiti-
r a  Os tada r reko  neskak 
Gipuzkoako talde onenekin 
mailaz igotzeko lehian. 

Partida hau jokatu aurretik 
jada eskuratuta zuten txartela 
eta Otaegik badu fedea bere 
neskengan: “Gauzak ongi egi-
nez gero txapeldun irteteko 
aukerak dauzkagu. Horreta-
rako egingo dugu borrokan”. 

Juniorrak sendo
Asteburuko beste partida 
Ostadarreko juniorrek eta 
SUMMA Aldapetaren artekoa 
izan zen. 

Endika Marrahi prestatzai-
leak azaldutakoaren arabera 
neurketa “berdinduta” hasi 
zen, defentsa jokoan bi tal-
deak sendo arituta. “Azken 
laurdenean egin dugu ihes, 
ordura arte gogotik egin behar 
izan dugu lan eta zelai osoan 
presioa eginez beste garaipen 
bat zakuratu dugu”.

Aurtengo denboraldian hemezortzi partida jokatu eta guztiak irabazi dituzte kadete mailan

Kadeteen errendimendu mailan, bigarren faseko zor-

tzigarren partida jokatu zuten Ostadarreko neskek 

larunbat arratsaldean Lasarte-Oriako Udal kiroldegian. 

Erraz menderatu zuten Soraluze-Bergara 67 eta 24ko 

emaitzaz. Junior mailan ere berri onak utzi zituen aste-

buruak, Ostadarreko neskek 57 eta 24 garaitu 

baitzuten SUMMA Aldapeta taldea.

6 kirolak

Garaiezin diraute Ostadarreko neskek

Buruntzaldea IKT-ko erren-
dimendu eta ibilbideko 

infantil, junior eta absolutuak 
Donostiako Paco Yoldi igeri-
lekuan izan ziren GIF Sarian 
parte hartzen.

Borja Apeztegia taldeko 
entrenatzaileak aipatu digu-
nez, “emaitza bikainak lortu 
zituzten gure igerilariek”. Izan 
ere, Espainiako gutxieneko 
berri bat, 21 marka pertsonal 
lortu zituzten gazteek eta 
finaletan lehiatu ziten gehie-
nak.

Azpimarragarriena, Itsaso 
Tolosak 200 m. bizkar proban 
lortutako Espainiako gutxiene-
ko marka izan zen. 

Honela, Iñigo Ibarburure-
kin batera apirilaren 10etik 
13ra Palma de Mallorcan 
ospatuko den Open txapelke-
tan izango da.

Honetaz gain,  50 m. eta 
100 m. bizkar probetan bere 
marka hobetu zuen eta Ope-
nerako gutxienekotik ehune-

koe ta ra  ge ra tu  zen  b i 
kasuetan. 100 m. libre proban 
ere marka pertsonala egin 
zuen.

Marka pertsonalak
Mikel Esnalek ere lan ona 
egin zuen. 100 m. libre pro-
ban bitan hautsi zuen bere 
marka eta 50 m. bizkar pro-
ban ere hobetu zuen.

Haitz Mitxelena eta Naia-

ra Lizaso Espainiako gutxiene-
k o  m a r k a k  l o r t z e k o 
a smoarek in  joan  z i r en 
lehiaketara. Baina ez batak ez 
besteak ezin izan zuten lortu.

Hala ere, Haitzek 100 m.  
eta 200 m. tximeleta proba 
“ederrak egin zituen”, bere 
marketatik gertu.

Lizasok 100 m. libre pro-
ban bere marka hobetu zuen. 
400 m. libreetan “ikaragarri 

ibili zen” eta marka pertsonal 
berria egin zuen.

Iñigo Ibarburuk entrena-
mendu modura hartu zuen 
txapelketa. Izan ere, Espai-
niako Opena prestatzen ari 
dela azaldu du Borja Apezte-
giak. Hala ere, 50 m. bizkar 
probako bere marka pertsona-
la hautsi zuen. 

Igerilari hauetaz gain, bost 
infantil ere lehiatu ziren. 
“Marka pertsonalak egitea ere 
lortu zuten batzuentzat igerile-
ku luzean lehen aldiz lehiat-
zen ziren aldia zen honetan”.

Nahia Jie Villamedianak 
100 m. libre eta 50 m. bular 
probetan hobetu zuen bere 
marka; Nora Irazustak 100 m. 
libre eta 50 m. bizkar probe-
takoa; Janire Berasartek 100 
m. libre, 50 m. bular eta 400 
m. libreetan; Beñat Alkortak 
100 m. libre eta 50 m. bular 
probetan eta Jon Ibargoyenek 
100 m. eta 400 m. libre pro-
betan.

I G E R I K E TA . -

Igerilariek lan ederra GIF Sarian

S A S K I B A L O I A . -

Ostadarreko jokalariek lan itzela egin zuten Soraluze-Bergararen aurka, batez ere azken laurdenean.

Gimnastak Gipuzkoako 
txapelketarako prest

Eskolarteko A maila eta ama-
teur mailako txapelketako 
bigarren saioa burutu zen 
larunbatean Ibarran eta LOKE-
ko gimnastak ederki lehiatu 
ziren.

Senior A mailan Aizpea 
Arroyo eta Ainara Apeztegiak 
Jubenil B mailan xingolarekin 
lan egin behar izan zuten. 
Aizpeak 4. postua eskuratu 
zuen. Sailkapen orokorrean 
berriz, lehenengoa izan zen. 
Apeztegiak 7. postuan amaitu 
zuen; orokorrean zortzigarre-
na.

Jubenil A taldeak soka 
lanarekin 4. postua lortu zuen 
eta orokorrean 5. izan ziren.

Borrekin lan egin zuen 
kadete B taldeak eta lanak 5. 
postua merezi izan zuen. Sail-
kapen orokorrean 3. izan 
ziren. 

LOKEko entrenatzaileak 
oso pozik agertu dira, gimnas-
ta guztiak maiatzean ospatuko 
den Gipuzkoako txapelketan 
izango baitira lehian.

GIMNASTIKA.-

Ostadarreko kadeteak Bermudez eta Otaegirekin partida hasi aurretik.

Itsaso Tolosak ederki egin zuen lan 200 m. bizkar proban. 
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Lasarte-Oria
Zinea
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Igandea 6, 17:00etan
Haurren zinea atalean, "Los cinco. El 
misterio de la joya escondida" filma 
izango da. Sarrera, leihatilan 3,70 
euro; internet bidez, 3,18 euro. Gazte-
laniaz.

Igandea 6, 19:30ean
Helduentzako zinea, "Al encuentro de 
Mr. Banks" filma ikusteko aukera izan-
go da. Sarrera, leihatilan, 5,90 euro; 
internet bidez, 5,30 euro. Gaztelaniaz.

Mundua pil-pilean
ELEBELTZ TOPAGUNEA

Asteartea 1, 19:00etan
"Mundua pil-pilean. Jardunaldi Inter-
nazionalistak" hitzaldi zikloaren 
barruan, saioan Txente Rekondo 
nazioarteko analistak "La primavera 
árabe y la centralidad de Siria" solasal-
dia eskainiko du.

II. Aste Musikala
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Ostirala 4, 22:00etan
Kalakan taldearen emanaldia izango 
da. Sarrera internet bidez, 5,40 euro 
eta leihatilean 6,00euro.
Larunbata 5, 20:00etan
Musikene Metal Ensembleak kontzer-
tua eskainiko du.

Musika
ZULO ARETOA

Ostirala 4, 22:00etan
Luis Beltza records dj-aren eskutik, Mar-
vin Gaye-ri tributo jaialdia egingo zaio. 

Larunbata 5, 21:30ean
Fake Against The Machine-k RATM tal-
dearen doinuak ekarriko ditu Lasarte-
Oriara. Sarrera aurrez erosita, 8 euro; 
leihatilan, 10 euro.
Larunbata 5, 23:55ean
Dj Chelisen eskutik musika elektroniko 
bereziaz gozatzeko aukera.

Bakarrizketa
ABEND KAFE-ANTZOKIA

Larunbata 5, 00:00etan
Humberto Gutierrez-en umorezko 
bakarrizketa Encomediados bakarrizke-
ta zikloaren barruan.

Gure Esku dago
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Larunbata 5, 12:00etan
Gure Esku dago taldeak sinadura bilke-
ta eta argazki erraldoia antolatu du.

Andoain
Opera proiekzioa
BASTERO KULTURGUNEA

Asteazkena 2, 20:00etan
Giuseppe Verdiren "Carmen" operaren 
proiekzioa eskainiko dute. Sarrera 
aurrez, 7,5 euro; egunean bertan, 9 
euro.

Bertsoak
BASTERO KULTURGUNEA

Larunbata 5, 19:00etatik aurrera
"Sorozabaletik Mendiluzera" bertso 
jaialdia ospatuko da. Harrera saioa 
doan izango da. Ostean, 20:30ak alde-
ra, bertso afaria egingo dute.

non zer 7

Agenda

Astelehena 31-Apirilak 5, Sasoeta-Zumaburu ikastetxea

Kulturaniztasuna ospatzen

Burunzpe Sasoeta-Zumaburu Guraso elkarteak Udala-
ren laguntzaz, 2014 urteko Kulturartekotasun astea 
antolatu du. Haur, zein helduentzako ekintzak izango 
dira astean zehar eta batez ere, apirilaren 4 eta 5ean. 
Kultura ezberdinak ezagutzeko aukera izango da.

Herritarren txokoa

Odol-ateratzea
Hileroko azken astelehenero bezala, 
odol ateratzeak egingo dituzte 
Osasun Zentroan gaur, arratsaldeko 
17:30etik 20:30era. 

Anima zaitezte, odola ordezkaezina 
da eta odol falta dago!

Gure Esku dago
Gure Esku dago ekimenak ekainaren 
8-an Durango eta Iruñea artean 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, herri-
tarrak animatzen 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.

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

Foru Aldundiak aurkeztu berri du 
Lasarte Donostiarekin oinez eta 
bizikletaz lotzea ahalbidetuko duen 
bidegorri proiektu berria. Gaur egun 
bi herrien artean dagoen inkomunika-
zio egoera zeharo anormala kontuan 
izanik, albiste bikaina da, dudarik 
gabe, eta are bikainagoa izango da 
baldin eta epeak bete eta, agindu 
bezala, eraikitze lanak aurten bertan 
hasten badira.

Lehen bazen beste bidegorri proie-
ktu bat, baina hura Errekaldetik gora 
zihoan; beraz, luzeagoa, aldapatsua-
goa eta askoz garestiagoa zen. Proiek-
tu berriak, berriz, Eusko Trenek 
azkenaldion Irubide aldean libratu 
duen trenbide zatia aprobetxatzen du, 
eta, horri esker, zuzenagoa, erosoagoa 
eta askoz merkeagoa da; azken 
batean, erabilgarriagoa eta egingarria-
goa.

Arestian esan bezala, albiste bikai-
na. Hala ere, gure ustez, Lasartek 
Donostiarekin bidegorri batetik hara-
goko beste lotura batzuk ere aztertu 
beharko lituzke. Zehatz-mehatz, Lore 
Tokiraino iritsiko omen den Añorgako 
bulebarizazioa Lasarteraino bertaraino 

luzatzeko aukera aztertu beharko 
luke. Aztertu, behintzat.

Bestalde, Lasarte-Oriak ez du 
oinezkoentzako eta txirrindularient-
zako lotura arazorik Donostiarekin 
soilik, inguruko herri guztiekin baizik. 
Horra  Usurbi lgo kasua;  horra 
Andoaingoa.

Gauzak horrela, Lasarte-Oria ingu-
ruko herriekin oinez eta bizikletaz 
modu normalean lotzeko aukerei 
buruzko azterketa bat egitea ezinbes-
tekoa iruditzen zaigu. Badakigu urte-
tan eraikitako oztopoak ez direla 
berehala gaindituko, baina noizbait 
aztertzen hasi beharko da nola gaindi-
tu, noizbait gainditu nahi baditugu, 
behintzat.

Gure ustez, pena handia litzateke 
legealdia bukatzea langintza honi ekin 
gabe, maila teorikoan besterik ez bada 
ere.

Martin Anso 
Eguzki talde ekologistaren izenean

Eskutitza

Donostiako bidegorria eta beste aukera batzuk

Martxoak 31, astelehena 
(Sasoeta)
17:30ean, Kulturaniztasunaren 

astearen aurkezpena.

17:45ean, esperientzia integra-

tzaileak.

19:00etan, tea eta mahai-ingurua.

Astelehenetik Ostiralera 
(Sasoeta-Zumaburu)
Kultura-aniztasunarekiko jardue-

ra didaktikoak.

Apirilak 4, ostirala (Sasoeta)
16:30ean, merienda.

16:30ean, tailerrak: henna, glo-

boflexia, txalaparta, eva goma,…

16:30ean, “Kubatar sustraiak” 

erakusketa.

18:00etan, saltsa ikastaro azkarra

18:30ean, “Habana Son” eta 

Amaya Caballero.

Apir i lak 5,  larunbata 
(Sasoeta)
11:00etan, ginkana nazioarteko 

senidea: lokotxak,…

12:30ean, euskal dantzak. 

Kukuka.

13:00etan, herri bazkaria haurrak.

14:00etan, herri bazkaria helduak.

15:00etan, arabiar tea jaiman 

chillout musika arabiarrarekin.

17:00etan, merienda.

17:00etan, sevillana ikastaro 

azkarra.

17:30ean, Zambraren ekitaldia. 

18:00etan, Bollywood ekitaldia.



U
rte betean azpiegitura 
berri hau aste osoko 
ekintza egitarauarekin 

bete da eta gazteen aisialdira 
zuzenduak dauden herriko 
hainbat talde eta elkarte ber-
tako erabiltzaile finko bihurtu 
dira. Etorkizunerako zerbitzu 
berriak jartzeko asmoa du 
Lasarte-Oriako udalak.

Martxan dauden jarduerak

Urte honetan hainbat ekintza 
eta zerbitzu sustatu ditu uda-
lak Gaztelekuaren baitan.

Irakurketa eta lan txokoa:
Hasieratik gazte ugarik adie-
razi dute gune hau erabiltze-
ko interesa eta gaur egun 
batez ere eskolatik bidalitako 
etxeko-lanak egiten edo ikas-
ten aritzen dira arratsalde 
askotan.

Gainera bertan dago gaz-
teentzako informazio bulegoa 
eta behar dutenerako aholku-
laritza ematen zaie. 

Nerabeen txokoa: Nera-
beentzako zerbitzu bat mar-
txan dago eta begiraleak dira 
asteartetik ostiralera arratsal-
deko 17:00etatik 20:00etara 
beraien aisialdia lantzeko 
ardura dutenak. 

Dantza aretoa: Momentu 
honetan asteartetik larunbate-
ra bitartean dantza aretoa 
beteta egoten da eta bertan 
mota ezberdinetako saioak 
izaten dira.

E sa te rako ,  Kukukako 
DBH1 eta DBH4 arteko gazte 
taldeak bertan egiten dituzte 
entseguak. Bi gazte talde ari-
tzen dira ere break dance 
saioak egiten astean hiru 
bider eta Gaztelekuak antola-
tu tako  Zumba  ikas ta ro 
arrakastatsuak hartzen du 
gela ostegunero.

Familia Heziketa zerbi-
tzua: Taldea sortzeko zailta-
sun, babesgabetasun edo 
arrisku egoeran dauden 14 eta 
16 urte bitarteko gazteak 
hezitzaileekin lan ezberdinak 
burutzen dituzte Gaztelekuan.  

Besteak beste, zerbitzu 
hau bideratu da familia ara-
zoak, isolamendu soziala edo 
integrazio eza, eskola porrota, 
lan munduan sartzeko eta 
jendartean kolaboratzeko 
motibazio eza, berdinkidee-
kin edo inguruarekin liska-
rrak, harremanak izateko 
gaitasun falta edo berdinkide 
talde egonkor eza duten gaz-
teei zuzenduta.

Proiektuaren helburuak 
gaztea integrazio sozialean 
laguntzen duten ohiturak eta 
gaitasunak lortzen laguntzea 
da, komunitatean eta gertuko 
inguru sozialean rol aktibo 
eta parte-hartzailea betetzen 
ikastean, proiektu kolabora-
tzaile baten parte egitea. 
Praktikaren ikuspuntutik for-
makuntza eta lana aurreko 

esperientzia positibo eta 
berriak gehitzea bilatzen da.  

Entsegu gelak: Gaur egun 
19 musika talde aritzen dira 
Gaztelekuan dauden bi entse-
gu geletan eta asteartetik 
larunbatera eguerditik hasita 
ilundu arte aritzen dira entse-
gutan. Musika estilo ezberdi-
netako taldeak dira AOD, 
DYPA, Radio Nowhere, The 
Garax, La huerta del punk, A 
human disaster, Son Kandela, 
Strummer band, Electronic 
galery, Obito, Withowt me, 
Psikoacustic, Hogei minutu, 
Zokormazo eta partikular 
moduan izena eman duten 
beste hainbat.

Bilera gelak: Gaztelekuan 
bi bilera gela daude nahi due-
naren eskura, erabilera pun-
tuala edo eta erabilera jarraia 
izan dezakete. Oraintxe ber-
tan, erabilera jarraia talde 
batek bakarrik ematen dio, 
Rol jokoen jokalari elkarteak.

Etorkizuneko apostuak

Nerabeentzako zerbi tzu 
berria jartzea izango da 
erronka nagusietako bat.

Hurrengo ikasturtean mar-
txan jarriko da eta nerabeen 
ezaugarri, interes eta beharrei 
erreparatuta, horiengan eragi-
teko helburua izango du. 
Honek pertsona eta hiritar 
eraikuntza modu ezberdinen 
garapenerako baldintzak sor-
tzea bilatuko du. 

Neska-mutilei ingurune 
hurbilenean aurki ezin di-
tzaketen aukerak bilatzen 
lagunduko die eta bizitzan 
aurkituko dituzten arrisku 
egoerei autonomoki erantzun 
ahal izateko baliabideak 
eskaintzea bilatuko du bes-
teak beste. 

Sexologia zerbitzua izan-
go da beste berrikuntzetako 
bat. Emakumeen zentroan 
dagoeneko martxan dago 
sexu aholkularitza bulegoa. 

Baina asmoa honen funtzio-
namendua mugikorra izatea 
da zerbitzua ahalik eta herri-
tar gehienei eman ahal izate-
ko. Horregatik, ostegunetan 
18:00etatik 20:00etara, sexu 
aholkularitza bulegoa Gazte-
lekuan egongo da.

Azkenik, sarrera elektro-
nikoa jarriko du udalak. Orain 
arte ordutegi mugatua izan du 
Gaztelekuak eta bertako era-
biltzaileak gazte informazio 
bulegoaren ordutegira molda-
tu behar izan dira. 

Hemendik aurrera ordea, 
ber tara  sar tzeko txar te l 
bidezko sarrera elektronikoa 
jarriko da martxan eta erabil-
tzaile guztiek izango dute 
aste osoan zehar eta ordutegi-
rik gabe nahi dutenean sar-
tzeko aukera.

Neurri hauekin guztiekin 
Gaztelekuaren erabilera zabal-
du, sustatu eta zerbitzuaren 
errotzea bilatzen du Udalak.
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Gaztelekua, hamaika aukera eskaintzen 
dituen gunea

Urtea bete du gazteentzako zerbitzu berriak ateak zabaldu zituenetik

Dantza aretoan egiten den Zumba ikastaroak arrakasta handia izan du gazteen artean. 

Dagoeneko urte bete igaro da Lasarte-Oriako Gaztelekua 

martxan jarri zenetik eta denbora honetan guztian espazio 

berri hau proiektu ezberdinez eta edukiz bete da. Proiektua-

ren helburua hasieratik gune berri hau gure Udalerriko gaz-

teei beraien asmoetarako baliabideak eta aisialdi nahiz 

aholkularitza zerbitzu ezberdinak eskainiko dizkien errefe-

rente bat bihurtzea izan da.

Nerabeen txokoan ikastaro ezberdinak egiteko aukera dute gaztetxoek egunero.  The Garax musika taldeak ostiraletan egiten ditu entseguak Gaztelekuan.


