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TXINTXARRI

V
. errezitaldia antolatu 
du herriko Presoen 
Lagunak taldeak urta-

rrilaren 9an Manuel Lekuo-
nan 19:00etan. 

“Urtero hartzen gaitu 
azkena izango denaren 
nahiak. Baina urtea joan eta 
berriz hemen gabiltz Harre-
sien bestaldetik jaso ditugun 
testuak lantzen”.

Taldeko kideek azaldu 
dutenez, “bost urte hauetan 
preso politikoen egoera ape-
nas aldatu da. Sakabanaketak 
bere horretan jarraitzen du 
eta ondorioz, astebururo 
milaka kilometro egitera 
behartuta gaude”.

Urtean zehar bisitak, esku-
titzak, deiak izaten dituztela 
diote. Gabonetan ordea, 
“euren hitzak, gure ekarpene-
kin bat egiten dute errezital-

d i a n .  K a n t u ,  d a n t z a , 
antzerkiak denak josten ditu 
ilusioak”.

Azaltzen dutenez, eurei 
hitza ematea da ekimenaren 
helburua hastapenetatik. 
“Haien eta gure arteko komu-
nikazio ariketa izango da”. 

Urtea Ibon Fernandez Ira-
diren egoerak markatu du: 
“kezkatuta joan zaigu berezi-
ki, gaixo larri dagoelako eta 
epaileak mediku informeak 
eskatzen jarraitzen duelako. 
Xantirekin, ezin poztu gabiltz, 
kalera atera dute baina Euro-
patik betearazi dieten legea 
aldatu nahia dute. Aitzol 
espetxez aldatu dute, Moulins 
Yzure-ra eraman dute. Bidaia 
trake-tsagoa, ordu gehiago 
beharko ditugu bidaian”.

Aurtengo errezitaldian 
Andatza mendia eta bere 
“inguruak, txokoak, bazte-
rrak” agertuko direla aipatzen 

dute sustatzaileek. Honetan 
herriko musikari eta artista 
ugarik hartuko du parte. 
“Espetxeako egunak, urtea 
nola joan zaien edo egoera 
politikoaren gaineko iritziak 
osagai nagusiak izango ditu-
gu. Espetxea urruneko zulo 
ilun bat baino gehiago da, 
bertatik jasotzen ditugun bizi-
pen argiak hala erakusten 
digute”.

Aurten ere aurrez eskuz-
esku salduko dira 5eurotan 
bono laguntzak. Egunean ber-
tan, errezitaldirako sarrera 
izango dena. 

Taldetik gonbidapena egi-
ten diete herritarrei errezital-
dira gerturatzeko. 

Beste hitzorduak

Hala ere, ez da taldeak anto-
latu duen ekitaldi bakarra. 
Aurten abenduaren 24ean 
izango da ohiko brindisa 
Okendo plazan 19:00etan. 
Honetan galtxagorriak izango 
dira besteak beste. 

Bestalde,  abenduaren 
26koa da urteko azken ostira-
la eta ohi bezala berezia izan-
go da. Hitzordua honako 
honetan ere, 20:00etan izan-
go da, Okendo plazan.

2014-12-22 txintxarri 12144 Gabonak

SARIA

Motxian eby lehiaketako saridunak

Oarsoaldea edo Buruntzaldean DBH 1, 2, 3 edo 4ko ikas-
leentzat esketx lehiaketa antolatu zuen mankomunitateak. 
Ostegunean egin zen Astigarragan Buruntzaldekoen arteko 
sari banaketa eta Landaberri BHIko DBH2 mailako ikasle 
talde batek eskuratu zuen bigarren saria “Udarako memoriak” 
izeneko minutuko lanagatik.

Astigarragan egin zuten ostegunean “Motxian eby” esketx 
lehiaketaren sari banaketa. Oarsoaldea eta Buruntzaldeako 
herrietan egin da lehiaketa hau eta sariak eskualdeka banatu 
dira. Irabazleak aukeratzeko bideoak motxianeby.com webgu-
nean jarri ziren eta Oarsoaldekoek Buruntzaldekoenak bozka-
tu zituzten eta alderantziz.

Horrela izanda, Buruntzaldeako sari nagusia 300 eurokoa 
eta publikoarena, 50 eurokoa, Astigarragara joan ziren 
“Aitortxo” esketxaren egileentzat. Bigarrena, 200 euroko saria, 
herriko talde batentzat izan zen, “Udarako memoriak” esketxa-
gatik. Sariak Agin Laburuk eta Boris Nogalesek banatu zituzten, 
Astigarragako eta herriko euskara zinegotziak hurrenez hurren. 
Esketx sarituak ikusgai daude motxianeby.com web orrian.

GURE ESKU DAGO

Geroz eta tutore gehiago herrian

Guztira 20 tutore zeuden Lasarte-Orian larunbateko ekitaldia 
baino lehen eta antolatzaileen arabera dagoeneko 600 herri-
tar daude “saretuta”. Kopuru hori igotzeko asmoz, Okendo 
plazan elkartu ziren hainbat herritar erabakitzeko eskubidea-
ren alde urratsak ematen jarraitzeko. Bost karpa jarri zituzten 
plazan, informazio gunea eta denda txiki batekin, baina ekin-
tza nagusia sare, katekorratz eta kartulinen bidez egin zuten. 
Tutoreak gidatuta, talde bakoitzak esaldi bat osatu behar izan 
zuen oholtzan itsatsi eta harekin argazkia atera aurretik. 
Erabakitzeko eskubidearen aldeko esaldi guztiak bildu eta 
Ane Labaka bertsolariak herriko GEDren kanta ofiziala egingo 
du. Otsailerako 50 tutore izan nahi dituzte eta ekainerako, 70.

Errezitaldian dantza eta musikak ere izango dute lekua.

Presoen hitzak oholtzara

Manuel Lekuonan, urtarrilaren 9an egingo du errezitaldia 

herriko Presoen Lagunak taldeak espetxetik iritsitako hitzekin. 

Hitzak laguntzeko musika, dantza eta antzerkia izango dira 

ikuskizuna borobiltzen. Horretaz gain, asteazkenean egingo da 

urteroko brindisa eta ostiralean, urteko azken ostirala izanik, 

berezia izango da. Antolatzaileek herritarrak animatzen dituzte 

ekimen hauetan parte-hartzera. 

Presoen lagunak taldeak V. errezitaldia egingo du urtarrilaren 9an

ELKARTASUNA
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TXINTXARRI

E
guneko gai-zerrendari bi 
puntu gehitzeko proposa-
menarekin hasi zen urteko 

azken ez ohiko udalbatzarra. 
Lehen puntuan, Somoton diru 
publikoen prebarikazio eta 
bidegabeko ustezko erabilpe-
na egin duen Ana Urchueguia-
ren edota beste edonoren 
aurka kereila jartzeko eskume-
na eman zitzaion alkateari 
bozketa bidez. Bigarrenean, 
zeregin horretarako abokatuak 
izendatzeko eskumena aitortu 
zitzaion.

Pablo Barrio alkateak 
berak (Bildu) hartu zuen hitza 
hasteko: “Udalak jarriko duen 
salaketan ageri da bi delitu 
e g o n  d a i t e z k e e l a  d i r u 
publikoa modu desegokian 
erabiltzeagatik. Azken urteo-
tan egin diren batzordeetako 
dokumentuak bildu, Zubiza-
rreta Consulting-ek osatutako 
txostena irakurri eta aboka-
tuekin kontsultatu ostean, 
auzitara eramango du Udalak 
Ana Urchuegia”.

Dena den, lasarteoriata-
rrek itxaron egin beharko dute 
kereilaren mamia ezagutzeko. 
“Hala aholkatu digute aboka-
tuek, baina gure ustez egin-
dako ikerketetan nahikoa 
informazio badago erantzuki-
zun penala egon daitekeela 
irizteko”, esan zuen Barrio 
alkateak.

Bozketa eta justifikazioa

Alkatearen hitzen ostean, 
bozketari ekin zitzaion. Bil-
duk, EAJk, LOHPk eta adskri-
batu gabeko Marisa Zubirik 
alde bozkatu zuten, bederatzi 
denera. PSE-EE abstenitu egin 
zen eta PPko Vanessa Velezek 
ez zuen bozkatu nahi izan 
Udal Gobernuari “informazioa 
ezkutatzea” egozten baitio. 

Bozka justifikatzeko txan-
detan alderdi bakoitzak bere 
iritzia emateko aukera izan 
zuen. Juanjo Castrok hartu 
zuen hitza LOHPren izene-
nan: “Somoton gauza ustelak 
egin dira diru publikoa erabi-
lita, gardentasuna exigitzen 
dugu eta horretarako beha-
rrezkoa da auzitara jotzea”.

Jarrarian, Nikaraguan egin 
diren balizko irregulartasune-
tako batzuk zerrendatu zituen 
eta PSEko kideei Somoto eta 
Lasarte-Oriako herritarrei 
barkamena eskatzeko galde-
gin zien. “Gastuen balantzea 
sarri ez dator bat hasierako 
aurrekontuarekin, bidean 
dolar asko galdu dira”, adie-
razi zuen Castrok.

EAJ izan zen 2011n Ana 
Urchuegiaren aurkako proze-
sua hasi zuena eta ostiralean 
berretsi egin zuen jarrera hori. 
“Urchueguiak Udaletxearen 
kontrol sistema guztiak ekidin 
zituen gehiengo absolutua 

baliatuz, horregatik eraman 
behar dugu orain epailearen 
aurrera, egin zuen guztia eza-
gutzeko. Irregulartasun zantzu 
handiak daude”, adierazi zuen 
Estitxu Alkorta jeltzaleen 
bozeramaileak. “Gainera PSEk 
plano politikoan Urchueguia 
alkate ohia defendatzen jarrai-
tu zuen. Eman al duzue sozia-
listek azalpenik?”

PSE-EEren erantzuna

Kasu honetan “informazio 
falta” handia dagoela salatu 
zuen Jesus Zaballosek: “Ez 
badugu kereilak zer dioen 
irakurri, nola bozkatuko dugu 
alde edo kontra?”, esan zuen. 

Jarraian, Udal gobernuak 
Somoto Auzian duen jarrera 
“itxia eta iluna” gaitzetsi eta 
“asmo elektoralak” besterik ez 
dituela aurpegiratu zion Udal 
Gobernuari: “EAJk, Bilduk eta 
LOHPak irain eta kalumnia 
kanpaina bat duzue abian 
2005. urtetik hona. 2011n 
alkatetzara iritsi zinetenetik, 
hiru urte eta erdi izan dituzue 
salaketa jartzeko, zergatik itxa-
ron duzue orain arte? Urte 
guzti hauetan ohiko pleno 
bakoitzean galdetu dut kerei-
laren inguruan, eta sekula ez 
dut erantzun bakar bat ere 
jaso zuen aldetik, nahierara 
jokatzen ari zarete. Auzitegiek 
erabaki beharko dute orain”. 

Ana Urchueguia, auzitara
Erabakia ezohiko plenoan zuen hartu zuen Udalak
Bederatzi bozka alde eta sei 

abstentzio. Horixe izan zen 

Ana Urchueguiaren aurka 

Udal gisa kereila jarri edo ez 

erabakitzeko bozketaren 

emaitza.  Bi lduk,  EA Jk, 

LOHPak eta adskribatu 

gabeko Marisa Zubirik alde 

bozkatu zuten; PP eta PSE-

EE abstenitu egin ziren. 'Eus-

kara Sustatzeko Ekintza 

Plana Lasarte-Orian 2014-

2017' ekimena ere onartu 

zuten ostiralean.

'Kaleak eta hiri-hondakin solidoak garbitzeko' kontratu-luzapena ere onetsi zen.

UDALA JAIA

Santo Tomas herriko 
ikastetxeetan

Hamaiketakoa eta gabon kantak izan ziren protagonista.

Tx i s t o r r a  o t a r t e k o a k , 
musika, jokoak, jaialdiak...

izan ziren ostiralean protago-
nista Sasoeta-Zumaburun eta 
Landaberrin. Santo Tomas 
eguna ospatu zuten herriko 
ikastetxeek, Gabonetako opo-
rrak hartu zituzten egun 
berean. Ospakizun giroa han 
eta hemen.

Hamaiketako gozoa

Santo Tomas eguneko ospaki-
zunak 10:15ean hasi ziren 
Sasoeta-Zumaburun. Ikastetxe-
ko gimnasioan ekitaldia egin 
zuten, txistorra otarteko 
gozoak dastatu aurretik.

Korrika batean atera ziren 
ikasleak otartekoen bila, eta 
ilara luzeak osatu zituzten 
hamaiketakoa prestatzen ari 
ziren mahaien alboan. Irakasle 
eta gurasoak banatu zizkieten 
txistor bokadiloak haurrei, eta 
bai ta  f reskagarr iak ere . 
Hamaiketakoa jan bitartean 
trikitixa eta pandero doinuek 

giro bikaina sortu zuten ikaste-
txeetako gela eta pasiloetan. 

Ostiralean hartu zituzten 
Gabonetako oporrak Sasoeta-
Zumaburuko ikasleek, lehen 
ebaluaketako notak ere jaso, 
eta amaiera ezinhobea eman 
zioten 2014ko azken klase 
egunari.

Jaialdia Garaikoetxean

Santo Tomas ospatu zuten 
baita ere Landaberrin, egun 
osoan zehar. Hamaiketako 
berezia dastatu zuten baita  
ikasleek: txistorra ogitartekoa. 
Horrez gain, lehen ebaluake-
tako notak eraman zituzten 
motxilan etxera ikasleek. 
Arratsaldean jarraitu zuten 
ospakizunek, Garaikoetxeako 
ikasleek jaialdia ospatu zuten 
eraikineko patioan, guraso eta 
lagunen aurrean. Ikasleek 
hainbat gabon kanta abestu 
zituzten, oholtza gainean 
ziren musikarien doinuez 
lagunduta.
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A
urtengoan Santo Tomas 
eguna igandean izanda, 
Ttakun elkarteak goizez 

antolatu zuen azoka Okendon. 
Elkarteak jarri ohi dituen 
gaztaina eta talo postuekin 
batera, Uztaro Kooperatibako 
kideak, Lasarte-Usurbil Institu-
tuko ikasleak eta  Alboka abes-
b a t z a k o a k  a r i t u  z i r e n 
hamaiketakorako jakiak sal-

tzen. Fardelekin egindako tar-
tak eta gantxilozko arropak ere 
eskura izan ziren.

Txiki zein helduen aten-
tzioa deitu zuen Telleri base-
rritik ekarritako txerramak 
bere kumeekin. Plazaren alde 
batean jarrita, ume eta hel-
duen begiradak erakarri zituz-
ten. Hamaika argazki egin 
zitzaizkien arren, animaliak 

lasai azaldu ziren jai giro jen-
detsuaren erdian. 

Goizak aurrera egin ahala, 
giroa berotzen joan zen. Bete-
rriko talogile hirukotea ibili 
zen kalez kale. Euren postu 
ibiltariari tiraka, kontu kontari  
aritu ziren herritarrekin eta 
oholtzara igota, abestera ere 
animatu ziren. Hauen ostean, 
Ttirriki-Ttarrakakoen doinue-
kin haurrentzako erromeria 
egin zen eta asko izan ziren 
euren lehen dantza pausoak 
ematera animatu zirenak.

Talogile harrobia bada-
goela argi utzi zuten herriko 
ume askok. Ttakunek aukera 

Baserritarrez jantzi zen Okendo
Santo Tomas azoka jendetsua izan zen

Santo Tomas azokak baserritarrez jantzitako jende ugari 

erakarri zuen atzo Okendora. Urtero bezala, taloak eta txis-

torrak izan zuten arrakasta gehien. Txerramak eta haren 

kumeek eta kalez kale ibili ziren Beterriko talogileek borobil-

du zuten musika eta dantzaz girotutako goiza.

Ttirriki-Ttarrakako kideek girotu zuten euren doinuekin Santo Tomas jaia.Telleri baserriko txerramak bere kumeekin begirada guztiak erakarri zituen.

Talogile harrobia badagoela erakutsi zuten herriko txikiek.  
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Kiloka gaztaina banatu ziren herritarren artean.

Xumelak ez zuen hutsik egin eta dantzarako tartea ere izan zen.

Talogileak jo ta su aritu ziren lan eta lan goiz osoan zehar.

Beterriko talogileak ibili ziren kalez kale.  Postuetan jende asko ikusi zen.

eman zien etxeko txikienei 
taloak egiteko eta ederki mol-
datu ziren ia laguntzarik 
gabe. Lanak bere saria izan 
zuen eta bakoitzak egindako 
taloa txokolatez beteta jan 
ahal izan zuten.

Xumela abesbatzak berriz, 
euskal abesti ezagunak kanta-
tu zituen.

Jarraian, plaza-dantza 
saioa izan zen eta honetan 
Erketz, Kukuka eta plaza dan-
tzako kideek parte hartu zuten 
lasarteoriatarrak dan-tzara ani-
matzeko. Erromeriarekin eman 
zaio bukaera jaiari. 

Beste urte batez talogileak 
jo eta su aritu ziren gelditu 
gabe. Denera 40 kilo irin eta 
32 kilo txistorrak bete zuten 
herritarren sabela. 

Urtetik urtera Santo Tomas 
jaiak herritar gehiago erakar-
tzen dituela argi geratu zen.
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E
guberri eguna ate joka 
dugu. Gabon-gaua iris-
tear da eta etxeko txikiak 

baita hain txikiak ez direnak 
ere, urduri zain daude Olen-
tzero noiz iritsiko. Ikazkinak 
opariz edo ikatzez beteko 
ditu Lasarte-Oriako etxeetan 
dotore apaindutako zuhaitzen 
azpia.

Baina asteazkenean lotara 
eta afaltzera joan aurretik, 
herriko txikiek Olentzero 
ikusteko aukera izango dute 
Ttakun K.E. antolatutako des-
f i le  e ta  har re ra  ja ia ld i 
b e r e z i a n .  1 7 : 0 0 e t a t i k 
20:00etara Olentzero Lasarte-
Orian izango da eta haurren 
eskutitz eta muxuak jasoko 
ditu ohi bezala Xixuko aha-

tea, Porrotx eta Mari Domin-
giren laguntzarekin.

Desfilea

Lehenik,  17:00ak aldera 
hasita, kalejira erraldoia 
egingo da Loidi-Barrengo 
pilotalekutik Okendo plaza-
ra .  Hi tzordua 16:45ean 
izango da puntual abiatu 
ahal izateko herriko kalee-
tan barrena desfile koloretsu 
eta alaia.

Ttirriki Ttarraka-ko trikiti-
lariek jarriko diote doinua 
desfileari. 

K u a d r i l l a t e g i ,  G a z t e 
Kluba, Amaraun ludoteka 
eta ikastetxeetako gazteek 
parte hartuko dute kalejira 
honetan, nahi duten herritar 

guztiekin batera. Antolatzai-
leek sorpresaz bete tako 
kalejira izango dela iragarri 
dute.

Pertsonaia mitologikoak

Amaraun ludotekako hau-
rrek eurek egindako kri-
seiluak eramango dituzte 

eta gainera, gabon kantuak 
eskainiko dituzte ibilbidean 
zehar. Egun horretarako kri-
seiluak egiteko aukera ez 
dutenek linternekin argitu 
ahal izango dute ibilbidea 
nahi izatekotan.

Hauetaz gain, kalejiran 
hainbat pertsonaia mitolo-
giko ere izango da. Gazte 
Klubeko gazteak sorginez 
azaltzeko asmoa dute eta 
argi-zuziekin argituko dute 
bidea. Akuilu-makuiludun 
sorginak eta Tartalo, Basa-
jaun, Basandere, Mari Teila-
tuko eta lamiak ere ikusteko 
aukera izango da.

Aipatu behar da, desfian 
parte hartuko dutela Jalgu-
neko kideak ere.

Kalejirak ordu erdi bat  
iraungo du eta Okendo pla-
zara iristerako, hau haurrez 
beteta egotea espero dute 
Olentzerok, Mari Domingik, 
Xixukok eta Porrotxek.

Xixuko eskoletan

Okendo plaza ikazkinari eta 
bere lagunei ongi etorria 
egiteko dotore apainduko da 
eta honetan izango dira 

herriko ikastetxeetako hau-
rrek Xixukori aurreko astean  
gelaz-gela egindako bisite-
tan emandako marrazki 
guztiak. 

Aurreko zenbakian jaso 
genuen bezala, Xixuko aha-
tea ikastetxeetan izan zen 
bisitan eta harrera beroa 
jaso zuen herriko txikienen 
partetik. 

Xixukok Lasarte-Oriako 
haurrei  Olentzero berak 
haien izenean prestatutako 
eskutitza banatu zien eta 
hauek  t rukean aha tear i 
marrazki koloretsu eta poli-
tak eman zizkioten Olentze-
rorentzat.

Emanaldia

Giro eta musika ez da fal-
tako plazan, Gabon kantak, 
emanald ia ,  e r romer ia . . . 
izango di ra  Olentzeror i 
harrera beroa egiteko. 

Gainera, Alboka abesba-
tzako kideek ere kantatuko 
dute Okendon Olentzeroren 
ongi etorrian. 

O k e n d o r a  i r i s t e a n , 
Olentzero, Mari Domingi, 
Porrotx eta Xixuko oholtza 

Badatoz Olentzero, Xixuko eta Mari Domingi 

Sorpresa ugari izango da Olentzeroren harrera jaialdian

Hitzordu garrantzitsua dute herriko txikienek asteazkenean. 

Olentzero, Mari Domingi, Xixuko eta Porrotx Loidi Barrengo 

frontoira iritsiko dira eta bertatik, 17:00etan lagun pilaren 

laguntzarekin, kalejira alai eta koloretsuan aterako dira 

herriko kaleetan barrena. Ondoren, Okendo plazan harrera 

jaialdia egingo zaio Olentzerori eta haurrek aukera izango 

dute euren eskutitzak Olentzerori edo Xixukori emateko 

20:00ak arte. Eguraldi txarra egitekotan, jaialdia, iaz bezala, 

frontoira mugituko litzateke antolatzaileek jakitera eman 

dutenez.

Mari Domingi, Xixuko, Porrotx , Galtzagorri txikiak eta beste hamaika lagun Olentzerori harrera beroa egiteko.

Iaz Olentzeroren etorrera jaialdia frontoian egin zen eta aurten ere eguraldi txarra egotekotan bertan egingo da.

gainera igoko dira. Eguraldi 
txarra egitekotan, antola-
tzaileek  diote  Loidi Barre-
nen  eg ingo  l i t za t eke l a 
jaialdia iaz bezala. 

Haurrak agurtuko dituzte 
oholtzat ik eta kanta eta 
dantzek izango dute tartea 
ziur.  

Ondoren, Olentzero eta 
Xixukok eskutitzak jasoko 
dituzte 18:15etatik aurrera. 

Bitartean jaiak ez du etenik 
izango.  20:00ak aldera, 
Olentzerok agur esango die 
Okendo bildutako haurrei. 
Izan ere, gau nekeza izango 
baitu. 

Mendira bueltatuko da 
haur guztien eskutitz eta ilu-
sioekin. Azken orduko opari 
a ldake tak  eg in ,  a fa ldu , 
guztia zakuetan antolatu eta 
bere astoaren laguntzaz etxe 

guztietan opariak banatuko 
ditu.

Gabon kantak 

Baina gure herriko kaleetan 
Eguberri bezpera giroa goiz 
goizetik izango da urteroko 
tradizoari jarraiki. Izan ere,   
gazte eta ume taldeen gain, 
hauek eskean aterako dira 
etxez-etxe; Lasarte-Oriako 
hainbat talde aterako dira 

herriko kale eta baserrietan 
gabon doinuak abestera.

Goizean,  10:00eta t ik 
aurrera, Antonio Blas plaza-
tik irten eta auzoan, zein 
auzo inguruko baserrietan 
gabon kan tak  abes tuko 
dituzte Zabaletako lagunek. 
Landaberri ikastolako ikasle 
eta gurasoak Olentzeroare-
kin  kantuan 11:00etan ate-
rako  d i ra  e re  u r t e roko 
bezala. 

A r r a t s a l dean  A lboka 
abesbatza ere Atsobakar 
zaharren egoitzan hasi eta 
herriko kaleetatik barrena 
ibiliko da kantuan.  Herriko 
zahar egoitzako egoileent-
zat saiotxoa eskainiko du 
abesbatzak hauei ere egun 
berezi hauek alaitzeko hel-
buruarekin.

Bestalde, baserriz baserri 

kantatuko dute Erketz Euskal 
Dantza Taldeko kideek. 

Beraz jai giroa herriko 
e txe ,  baser r i  e ta  txoko 
guztietara zabalduko da 
asteazkenean egun osoan 
zehar.

Entseguak

Erketz EDT eta Zabaleta 
auzoko lagunek astearte 
arratsaldean ahotsak presta-
tzeko entseguak egingo 
dituzte. Zabaletako auzota-
rrek 19:00etan dute hitzor-
dua Antonio Blas plazako 
lokalean.

Erketz EDT-k 20:00etan, 
Zumaburuko  ikas to lako 
lokalean du entsegua.

Herr i tarrak gonbidatu 
nahi dituzte taldeekin batera 
Gabon bezperako erronda 
egitera.

Arratsaldeko 17:00etan abiatuko da 
kalejira erraldoia kiroldegitik. 
Harreraren ostean, Olentzero eta 
Xixuko 18:30etik 20:00etara 
eskutitzak jasotzen izango dira 
Okendo plazan.

Amaraun ludotekan asteazken eta ostegunean 
lan eta lan aritu ziren gaztetxoak begiraleen 

laguntzarekin. Bertan 70 haurrek Olentzeroren 
etorrerako desfilean parte hartzeko kriseiluak 
egin zituzten aurreko urteetan bezala. Ederki 
pasa zituzten arratsaldeak begiraleen argibideak 
jarraituz eskulanetan. Zetazko paperarekin egin-
dako kriseiluan argia jartzeko linternak edota 
kandelak erabili zituzten. Guztiak pozik azal-
tzen ziren Olentzero eta bere lagunen etorrerare-
kin, urduri zeudela ere aitortzen zuten batzuek. 

Hala ere, Amaraunek antolatutako saioetara 
gerturatu ezin izan zuten haurrek etxean egin 
ditzakete kriseiluak modu errazean. Kriseiluak 
egiteko linterna bat, zetazko paper argia eta soka 
edo artilea behar dira. Linternari dagokionez, 
“eskuko linterna izan beharko luke”. Zetazko 
papera “zuria, horia edo laranja” gomendatzen 
dute.

“Beste aukera bat da desfilean bidea argitze-
ko umeek linterna txiki bat eramatea”.  

Kriseilu tailer arrakastatsua

Haurren muxuak eta eskutitzak jasoko dituzte Olentzerok eta Xixukok 20:00ak arte.

Gazte Klubeko neska-mutilek kriseiluak egiteko ederki jarraitu zituzten begiraleen gomendioak. 



extra bat eskaintzea litzateke. 
Haien lana erraztuko luke 
eta eskaintza hobetzeko 
aukera  ba t  l i t za tekee la 
pentsatzen baitugu“.

Sarrerar i  dagokionez, 
herritar guztien eskura egon 
dadin nahi du Udalak, horre-
gatik helduek euro 1eko 
sarrera ordaindu beharko 
dute eta haurren kasuan 
doakoa izango da parkera 
sartzea.

Irteerak

Bestalde Ttakun Kultur Elkar-
tearen eskutik, gaur bertan 
Amaraun klubeko lagunak 
Mungiara doaz Olentzeroren 
etxea ezagutzera.

Honetan, euskal mitolo-
giako hainbat pertsonaia eza-
gutzeko aukera izango dute 
joko eta jolas dibertigarrien 
bidez.

Asteazkenean, abendua-
ren 24ean, urtero legez, 
Olentzero eta Mari Domingiri 
ongi etorria egingo zaie 
Okendo plazan Ttakunek 
an to l a tu t ako  j a i a ld i an . 
17:00etan hasita, Loidi-Barre-
neko pilotalekutik kalejira 
abiatuko da eta 20:00ak bitar-
tean iraungo du jaialdi kolo-
retsuak.

Gazte klubeko lagunek, 
berriz, Barakaldoko BEC-eko 
Eguberrietako Haur Parke 
erraldoiera egingo dute txan-
goa abenduaren 30ean, 
asteartean.

Ur festa

Ederki gozatzeko aukera izan-
go dute abenduaren 26an 
g o i z e k o  1 0 : 0 0 e t a t i k 
12:00etara kiroldegiko igerile-
kura hurbiltzen diren gazteek.

Bertan parte hartu ahal 
izango dute 2004-2010 
urteen bitartean jaiotako hau-
rrek. Kiroldegiko arduradunek 
gogoratzen dute umeak baka-
rrik sartuko direla igerilekuan 
eta igeri egiten jakin behar 
dutela parte hartzaile guztiek. 
Bazkideek doan parte hartu 
ahal izango dute eta ez bazki-
deek  3 ,7euro  orda indu 
beharko dituzte.

Jaiotza lehiaketa

Hau guztiaz gain, Danok 
Kide elkarteak antolatzen 
duen Jaiotzen Lehiaketako 
sari banaketa izango da aben-
duaren 28an, 12:00etan 
elkartearen egoitzan. 

Abenduaren 19 eta 20a 
izan ziren jaiotzak aurkezteko 
egunak. Antolatzaileek gogo-
ratu dutenez, lehiaketara aur-
keztu diren lan guztiak San 
Pedro elizan daude ikusgai 
eta irabazleak, berriz, Mue-
bles Azpeitian egongo dira.

Antzerkia eta zinema

Manuel  Lekuona kul tur 
etxean egun hauetan ere 
izango da zer ikusia. 

Abenduaren 26an “Gui-
llaume y los chicos ¡a la 
mesa!” filma ikusi ahalko da 

Okendo zinema taldearen 
zine forum saioan. Film 
frantses honek bost Cesar sari 
eskuratu zituen 2013an.

A b e n d u a r e n  2 7 a n 
20:00etan eta abenduaren 
28an 19:30ean “Los juegos 
del hambre: sinsajo 1” film 
entzutetsua ikusi ahal izango 
da Manuel Lekuonan.

Antzerkiari dagokionez, 
abenduaren 28an, 17:00etan, 
“Mendizaleak” haur antzer-
kiaz gozatu ahal izango da. 
Xepeta produkzioak-en lan 
honetan Tomax eta Muxugorri 
mendira joango dira. Perre-
txiko batzuk bildu ondoren 
mendira abiatuko dira bi pro-
tagonistak. Txangoaren baitan 
murgilduko dituzte ikusleak. 
Hauekin abesteko tartea ere 
izango da. 

Erregeen harrera

Urtarrilaren 5ean, berriz, Erre-
ge Magoak etorriko dira 
Lasarte-Oriara. Eta erregeen 
etorrera antolatzen duen 
MEGABA elkarteak aurten 
hainbat berrikuntza izango 
direla aurreratu du iazko 
bideari jarraiki. Aurten karro-
za berri bat izango da eta 
honen gainean joango da 
jaiotza. “Karroza berri hau 
Bikain Okindegiarekin sinatu-
tako babes hitzarmenari esker 
erosi da”, azaldu dute.

Bestalde, “2014ean erosi-
tako bigarren eskuko karroza, 

izar erraldoi bat izango da. 
Karrozan aingeruak eta Jesus 
haurtxoa bidean jarriko ditu 
Errege Magoak”. Lasarte-
Oriako APG (lerro patinajea) 
elkartearen laguntza izan 
dute kabalgataren antolatzai-
leek eta hauei esker iratxoak 
ere izango dira erregeekin.

Musika eskolako trikitila-
riak irtengo dira Biyak Bat 
elkartetik eta Errege Magoak 
Udaletxera iristerakoan, Uda-
letxe berriko sarreran narrazio 
bat jarriko da jaiotza zein 
kabalgatan dauden pertsonaia 
nagusien inguruan azalpenak 
ematen.

Goizean laguntzaileak

Baina arratsaldean erregeekin 
egon ezin duten haurrek 
12:00etatik 13:15era haien 
laguntzaileei edo Ama Brigi-
tarren komentuan jarriko 
diren postontzietan utzi ahal 
izango dituzte eskutitzak.

Eta MEGABAkoek aurreratu 
dutenez, Atsobakar Zahar 
egoitzako lagunek Errege 
Magoen bisita ere izango dute.
Erregeek haurrak hartuko 
dituzte 16:00rak eta 17:00ak 
bitartean Ama Brigitarren 
komentuko kaperan. Gurasoei 
gomendio bat egin diete anto-
lakuntzatik, “ez dezatela 
azken momenturako utzi”. 
Izan ere, komentuko ateak 
itxiko dituzte “Erregeak presta-
tu eta Oria auzorantz joateko”.

Kabagalta

Era honetara, 18:00etan, 
Oriatik hasiko da kabalgata. 
Ohi bezala erregeek goxokiak 
botako dituzte. Era berean, 
baserritarrak, erregeen lagun-
tzaileak, zuzi eramaileak eta 
Jalguneko lagunek parte har-
tuko dute desfilean.

Urtero bezala, geldialdia 
egingo dute  Br ig i ta r ren 
komentu aurreko jaiotzan eta 
ostean, bidearekin jarraituko 
dute, Hipodromo etorbidea, 
Iñigo de Loyola eta Geltoki 
kaletik Okendo plazara iri-
tsiko dira su artifizil eta 
musika artean.

Ohi bezala Mercero pla-
zan suziriak izango dira Erre-
g e  M a g o a k  p l a z a r a 
iristerakoan. Balkoitik eskuti-
tzak irakurri eta goxokiak 
botako dira harrerari amaiera 
emateko.

Zuzi eramaileak 

MEGABA elkarteak azpima-
rratu du zuzi eramaile bezala 
atera nahi dutenek abendua-
ren 29an izena emateko 
aukera izango dutela.

18:00etan izango da hi-
tzordua Manuel Lekuona kul-
tur-etxean.

Bertan eskainiko zaie 
informazio guztia eta haur eta 
gaztetxoen gurasoak ere hur-
biltzea nahi dute, kabalgata-
r e n  n o n d i k - n o r a k o a k 
ezagutzeko.
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G
abonetarako egitarau 
oparoa antolatu du 
aurten ere udalak 

herriko hainbat elkarterekin 
batera. Eguberrietako Haur 
parkea, zinea, antzerkia... 
etxeko txikiek egun hauek 
ederki pasatzeko hamaika 
ekintza izango dituzte auke-
ran. Hala ere, helduentzako 
ekintzak ere izango dira.

Haur parkea

Larunbatean Eguberrietako 
Haur Parkeak bere ateak ireki 
zi tuen Michel ingo kirol 
gunean. Abenduaren 31ra 
arte zabalik izango da Lasar-
te-Oriako haur eta gazteek 
ederki goza dezaten.

P a r k e a r e n  o r d u t e g i a 
11:00etatik 14:00etara izango 
da eta arratsaldez, 17:00etatik 
20:00etara. Abenduaren 24an 
goizez bakarrik egongo da 
irekita eta Eguberri egunean 
itxita egongo da.

Kirol guneko pilotalekuko 
aforoa 250 pertsonetara eta 
ka rpa  100e ra  muga tua 
dagoenez, goiz eta arratsal-

deak ordu eta erdiko bi txan-
datan banatuko direla jakitera 
eman dute antolatzaileek.

Adin guztietarako guneak

Eguberrietako parke berezi 
honek hiru gune ezberdin 
izango ditu aurten. Kirol 
guneko pilotalekuan 0-11 
urte arteko haur eta gazte-
txoentzat puzgarriak, jokoak 
eta eskulanak egiteko txokoa 
izango dira besteak beste.

Egingo diren tailerretan 
Gabonetako maskarak egin-
go dituzte gaztetxoek, Gabo-
n e t a k o  z u h a i t z a k , 
Olentzeroren irudi mugiko-
rra, malabarak, birziklatze 
tailerra, play mais, akroba-
ziak,  i le  luzapenak e ta 
ponpak izango dira ere.

Teniseko pistan berriz, 
12-14 urte bitarteko gazte-
txoentzako karpa erraldoi 
bat egongo da. 

Karpa klimatizatu hone-
tan jokoa ezberdinak izango 
dira: mugimenduko puzga-
rriak, bideo jokoak, rokodro-
moa, zezen mekanikoa… 

EHP Mercero plazan

Iazko bideari jarraituta, kirol 
guneko mugak gainditu eta 
Eguberrietako parkeak bere 
lekua izango du Mercero pla-
zan.

Gune hau 0-99 urte arte-
koentzako izango da eta 
“familia gunea” deitu diote. 
Honetan joko tradizionalak 
eta tamaina handiko jokoak 
egongo dira familian parte 
hartzeko. Jolas gehienak egu-
rrez egindakoak dira eta Ani-
maservicioseko Asier  Velasco 
arduradunak uste du gune 
honek “arrakasta handia“ 
izango duela. Irekiera ekital-

dian Pablo Barrio alkateak eta 
Taxio Arrizabalaga zinego-
tziak lehen eskutik probatu 
zituzten GHPko joko gehie-
nak.

Udaletik azaldu dutenez, 
Manuel Lekuonan abendua-
ren 28an egongo den “Men-
d i z a l e a k ”  h a u r 
antzerkiarentzat sarrerak 
zozketatuko dira Eguberrie-
tako haur parkearen baitan.

Horretaz gain hainbat 
i k u s k i z u n  i z a n g o  d i r a 
19:00etan, guztiak parkean, 
abenduaren 22an “txondata-
txondai bibentsio eta jai”; 
27an “Patata tropikala”; 

30ean Koko ipuin kontalaria 
eta 31an parkearen itxiera-
jaia joku eta opariekin.

ASIDEL-entzat sarrera

L a s a r t e - O r i a k o  U d a l a k 
herriko elkarteek Gabone-
tako parkeko sarrera eta 
taberna kudeatzeko deialdia 
egin zuten eta aurten ere, 
Lasarte-Oriako Langabetuen 
plataforma izango da ardura-
duna.

Udalak azaldu legez, 
modu horretan, “talde hauek 
herriarentzat burutzen duten 
lana baloratuz eta kontutan 
hartuz, helburua diru sarrera 

Gabonetan hamaika ekintza
Santo Tomas jaialdiarekin hasi eta Errege Magoekin amaituko dira ekintzak herrian

Gabonetan ez da aspertzeko denborarik izango herrian. Bi 

astez ekintza sorta zabala izango dute lasarteoriatarrek 

aukeran, egunerokotik ihes egin eta gertukoekin une alaiak 

bizitzeko. Bereziki etxeko txiki eta gaztetxoentzat eginiko 

egitaraua da, nahiz eta adin guztietako jendeak topatuko 

duen bere lekutxoa. Berrikuntza batzuk ere badakartza aur-

tengo egitarauak, Gabonetako Haur Parkeari dagokionez 

gehienbat.

Erregeak Udaletxeko balkoitik agurtuko dituzte umeak kabalgatari amaiera emanez.

Larunbatean, zabaldu zen Gabonetako Haur Parkea. Bertan izan ziren Pablo Barrio alkatea, Taxio Arrizabalaga Kirol, 

Gazteria eta Festak saileko zinegotzia eta baita Asier Velasco Animaservicios enpresa antolatzaileko kidea ere.

Haur eta gaztetxoek ederki gozatu ahalko dute 26an ur festaz.
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N
erea Paniagua lasar-
tearrak ez zuen ima-
jinatzen Australian 

bizitzen bukatuko zuenik. 
Artearen Historia ikasketak 
bukatuta, Londresera joan 
zen ingelesa ikastera eta 
han ezagutu zuen egun bere 
senarra dena. 

Londresen hiru urte egin 
ostean, bikotea Australiara 
mugitu zen. Diseinuaren 
munduan Nerea Greenwell 

bezala ezagutzen dute izan 
ere, Australian ezkontze-
rakoan senarraren abizena 
har tzen du emakumeak. 
Batez ere luma naturalekin 
egindako lanak dira ezagun 
egin dutenak Nerea Green-
well horretaz gain, beste 
osagarri eta bitxiak ere egin 
eta saltzen ditu. Ilean jartze-
ko luma estentxioak modan 
jarri dituela esan dezake 
ha r ro  l a sa r t eo r i a ta r r ak . 
Hauek t in ta tu ,  k ixkur tu 
edota nola jarri azaltzeko 

gomendio guztiak bere web 
atarian aurki daitezke online 
dendaren baitan. Aipatu 
behar da maskotentzako 

estentsio batzuk ere daudela 
eskuragarr i .  Modelo eta 
argazkilari profesional hasi-
berriekin ezagutzera eman 
ahal izan ditu bere eskula-
nak. 

Aitortu bezala, lagunei 
opariak egiteko helburuare-
kin lantzen hasi zen bitxi 
eta osagarri mota hau eta  
orain kaletik ezazagunak 
bere diseinuekin ikustera 
ohitzen ari  da. Bigarren 
denda bat ere buruan du.

Nola tan  buka tzen  du 
lasarteoriatar batek Aus-
tralian? 
Ba egia esan, ez nuen inoiz 
pentsatu Australian biziko 
nintzenik. 

2006. urtean Londresera 
joan nintzen ingelesa ikastera 
eta han gaur nire senarra 
dena ezagutu nuen, bera aus-
traliarra da. 

Hiru urte Londresen egin 
ondoren, Australiara bizitze-
ra etortzeko erabakia hartu 
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“Poz izugarria sentitzen dut jendea nire 
diseinuekin ikusten dudanean”

Lumekin egiten du lan Nereak eta bere diseinuak ezagunak egin dira Australian

Lumekin diseinu ezberdinak egiten ditu Nereak 'Boho chic' modan inspiratuta.

"Ez nuen inoiz pentsatu Australian 
biziko nintzenik. 2006an Londresera 
joan nintzen ingelesa ikastera eta ez 
naiz bueltatu Lasarte-Oriara, soilik 
bisitan. Hiru urte Londresen eta 
jadanik sei daramatzat Australian 
bizitzen"

Nerea Paniagua herritik Londresera joan zen duela bede-

ratzi urte ingelesa ikastera. Han australiar betekin maite-

mindu eta egun Australian bizi da bikotea eta Luka 

semearekin. Betidanik izan ditu Nereak gustuko esku 

lanak eta lumekin egindako belarritakoak egiten hasi eta 

egun material hau erabilita, ile estentxioak, bitxiak eta 

mota ezberdinetako osagarriak egin eta saltzen ditu Perth 

hiriko bere dendan edota www.chicafeathers.com ata-

rian. Honi esker bere lanak nazioarte mailan ezagunak 

egiten ari dira. 

Nerea Paniagua bere luma ile estentxioak erakusteko modelo lanak ere egin ditu.

12 Gabonak

Nerea Paniagua  Diseinatzailea
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genuen. Jadanik sei urte 
igaro dira ordutik.

Eskuz egindako bitxiak 
eta lumekin ilean jartzeko 
estentxioak egiten dituzu 
egun… hobbya lanbide 
bihurtu al duzu?
Bai guztiz, hala izan da. 
Luma naturalekin egindako 
belarr i takoak,  lepokoak, 
estentxioak eta abar egiten 
hasi nintzen lagunei eta 
hemengo (Australiako) fami-
liari oparitzeko eta baita 
bertako kale merkatuetan 
saltzeko asmoarekin ere. 

Lan ik  gabe  nengoen 
orduan eta denbora asko 
nuenez, horrela hasi nintzen  
pixkanaka mota guztietako 

diseinuak probatzen eta 
gauzatzen.  Sal tzerakoan 
harrera ona zuten lanek. 

Nolatan hasi zinen lume-
kin lan egiten? 
Betidanik gustatu zaizkit 
lumak. Berez duten esanahi 
sinbolikoagatik eta duten 
itxura leunagatik batez ere.  

Asko gustatzen zaidan 
moda estiloa da, 'hippy' edo 
'bohemioa',  eta honetan 
lumak asko erabiltzen dira 
osagarri modura. 

Est i lo hori ,  batez ere 
'Boho Chic' dei tutakoa, 
jarraitzen duten moda blog-
etan sartzen naiz nire lanak 
egiteko inspirazio bila eta 
tendentziak ikusteko. 

Nondik ateratzen dituzu 
lumak? Errazak dira aurki-
tzen? 
Lumak aurk i tzea  ez  da 
gauza erraza nik erabiltzen 
ditudanak naturalak dire-
lako, oilar lumak dira.  

Z a i l t a s u n a  d a  o i l a r 
berezi hauek ez dituztela 
Europan edo Aus t ra l ian 
hazten.

Zein harrera dute zure 
lanek jendearen artean?
Sa l tzen  d i tudan lumak, 
bitxiak eta bestelako osaga-
rriek oso harrera ona izan 
dute jendearen artean, Aus-
tralian batez ere. 

Oso ondo saltzen dira ia 
lehenengo egunet ik  e ta 
ilean jartzeko luma esten-
txio koloretsuak Australian 
modan egon direla esan dai-
tek hauek saltzen hasi nin-
tzenetik. 

Chicafeathers.com atarian 
daude zure lanak. Bertan 
erosi eta Australian ez 
ezik, mundu osora bidal-
tzeko aukera eskaintzen 
da. Bezeroak nagusiki 
australiarrak al dira?
Saltzen dudan guztia www.
ch ica f ea the r s . com web 
orrian dago bai eta noski 
P e r t h e n  d u d a n  d e n d a 
fisikoan ere.  

Bezeroak nagusiki aus-
traliarrak dira bai, Perth, 

Sydney eta Queensland-
ekoak gehienak. 

Singapur eta Londresera 
ere bidali izan ditut lanak 
eta Lasarte-Oriara ere bai! 
Baina herrira egindako bida-
lketak lagunentzat izan dira 
batez ere...

Diseinu ikasketak egin al 
dituzu? 
Ez dut halakorik egin. Artea-
ren His tor ia  ikas i  nuen 
baina betidanik gustatu izan 
zait eskulanak egitea.

Marrazketa eta pintura 
gustatzen zait, ez naiz oso 
ona baina nire gauzatxoak 
ere egiten ditut. 

Lumekin gauza bera ger-
tatu zait, oso gustora egiten 
dut lan lumekin. Pixkanaka 
gauza berriak egiten saia-
tzen joan naiz eta horretan 
jarraitzen dut.

Zer sentitzen da norbera-
ren diseinuak kaletik ikus-
tean?
Pasada bat da, poz izugarria 
sentitzen dut jendea nire 
lumekin eta batez ere boten 
gainean jartzeko osagarrie-
kin ikusten dudanean. 

Hasieran nire lanak sal-
tzeko erabakia hartu nue-
n e a n ,  l o t s a  a n t z e k o 
sentsazioa nuen. Ez nekien 
nolako harrera izango zuten 
diseinuek ezta jendeari gus-
t a tuko  z i t za izk ion  e re . 

Behin hasita zalantzak argi-
tu ziren.

Webgunean ikusi dugu 
etxekoak ere erabili ditu-
z u l a  z u r e  d i s e i n u a k 
erakusteko modelo lane-
tan… 
Bai, anaia eta koinata bisi-
tan etortzen direnean mode-
lo bezela erabiltzen ditut, 
hemengo lagunetaz  e re 
“aprobetxatzen” naiz ahal 
dudanean.  

Ni neu ere jarri izan naiz 
kamaren aurrean!

Hala ere, modelo profe-
sional hasi berriak ere erabi-
l i  i z a n  d i t u t  e l k a r 
promozionatzeko, argazkila-
ri profesionalekin ere gauza 
b e r a  e g i n  d u t .  ' C h i c a 
Feathers' Facebook orrian 
jarraitzaile dexente izateak 
horrelako elkarlanak egiteko 
aukera eman dit. 

Ea martxoan herrira buel-
ta tzen naizenean hango 
lagunak animatzen diren 
modelo lanak egitera!

Momentu honetan zein 
erronka dituzu, noraino 
iritsi nahiko zenuke zure 
diseinuekin?
Orokorrean horrela jarrai-
tzea gustatuko litzaidake. 
Esan behar da nik egiten 
dudala dena, produkzioa, 
interneteko salerosketak 
kudeatu, marketing lana... Lumak lantzeaz gain beste bitxi eta osagarriak saltzen ditu Nereak.

"Luma naturalekin egindako ilean 
jartzeko estentxio koloretsuak 
Australian modan egon dira hauek 
saltzen hasi nintzenetik. Oso harrera 
ona izan dute"

13Gabonak

Gerrikoak lantzen ditu ere material ezberdinekin, Pertheko dendan edo webgunean saltzen ditu bere lanak.
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eta duela gutxi arte dendan 
ere lan egiten nuen. Dendan 
orain neska batek laguntzen 
dit.

Oraintxe egiten dudana-
rekin pozik nago, gustatzen 
zaidan honetaz bizi ahal 
izatearekin benetan pozik 
nago jada. Noski horrela 
jarraitu nahi dut. Datorren 
urtean Sydney-ra goaz, Per-
th-en bizi gara orain, eta 
han bigarren denda bat ire-
kitzea ere gustatuko litzai-
dake.

Famil iaz gain,  zer  da 
Lasarte-Oriatik gehien fal-
tan botatzen duzuna?
Guztira dagoeneko bedera-
tzi urte izango dira urtarri-
lean Lasarte-Oriatik kanpo 
bizi naizela, Londresen hiru 
u r t e  p a s a  n i t u e n  e t a 
dagoeneko sei urte daramat-
zat Australian. 

Familia eta lagunak dira 

batez ere faltan botatzen 
ditudanak jakina baina baita  
hizkuntza, pintxoak, urdaia-
zpikoa eta txistorra adibidez 
edota ogia! Santo Tomas 
jaia eta Gabonekin gogora-
tzen naiz ere. 

Hango bizimodua oroko-
rrean faltan botatzen da. 

Oso desberdina al da Aus-
tralian bizimodua hemen-
goarekin alderatuta?
Bai zentzu askotan oso des-
berdina dela esango nuke. 
Ezkerretik gidatzen da, hego 
h e m i s f e r i o a n  G a b o n a k 
udara erdian izaten dira eta 
hondartzan pasatzen ditugu. 
Bestetik, ordutegiak ere des-
berdinak dira goizean jaiki-
t z e k o ,  l o t a r a  j o a t e k o , 
jateko... dana askoz goizago 
egiten da.  

Kanpora  joan  ba ino , 
etxeko party-ak oso arruntak 
dira hemen eta barbakoak 

egiten dira lagunen etxee-
tan, piknik-ak eta horre-
lakoak. 

Bestalde, eguraldia oso 
ona da beti Australian, uda-
rak luzeak izaten dira eta 
neguak oso motzak.

Lasarte-Oriara bueltatze-

ko asmoa duzu? 
Ahal dudanean herrira buel-
tatzen naiz eta aste batzue-
tako egonaldia egiten dut. 
Urtero saiatzen naiz behin-
tzat behin joaten. 

Hurrengo bidaia  Lasarte-
Oriara 2015eko martxoan 
egingo dut. Baina ez dut 

uste bizitzera bueltatuko 
naizenik. Dagoeneko Aus-
tralian nire bizitza antolatu-
ta daukat; ezkonduta nago, 
Luka hiru urte eta erdiko 
semea dut, denda martxan, 
hipoteka, lagunak... beraz 
ez dut uste. Hala ere, nork 
daki. 

"Facebook-eko jarraitzaile kopuru 
handiari esker modelo eta argazkilari 
profesional hasi berriekin 
harremanetan jarri ahal izan dut eta 
nire lanak promozionatzeko 
elkarlanak sortu"

Senide eta lagunak jarri ditu modelo lanetan tartean Noelia Herrero bere koinata.
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D
onostian egin dugu 
hitzordua, Larramendi 
eskola ondoko lokal 

txiki batean. Gabezia  taldea-
ren entsegu lekua da. Hogei 
metro karratu, eta musika uni-
bertso bat barruan.

Noiz eta zergatik sortu ze-
nuten Gabezia?
2012ko udan sortu genuen. 
Txikitatik izan dugu interes 

musikal handia, hortaz, inte-
res musikal hori asetzeko 
asmoz sortu zen Gabezia.

Has iera t ik ,  pro iek tua 
serioski hartuko genuela hitz 
egin genuen, metalaren estilo 
zabalaren barruan kokatu 
genuen geure burua eta 
aurreiritzi gehiegirik gabe 
abestiak sortzen hasi ginen, 
sortzen genuena sailkatzeko 
asmo handirik gabe. 

Gizakia etsai lan laburrak 

harrera ona izan zuen bi 
urte atzera, kolpe moduko 
bat izan zen, flash bat 
metal zaleontzat. Herrian 
bai, eta ausartuko nintzate-
ke probintzian ere hala 
izan zela baieztatzera.
Metalaren mundua kuantitati-
boki txikia den arren, “mun-
du txo”  ho r ren  ba r ruan 
eraginik izan ez zuela ezin 
dezakegu esan. Izan zuen 
bere eragina, lehenengo lana 
izateko askok aitortu baitzu-
ten kalitatea eta sormena 
bazituela eta kritika onak izan 
dira jaso dituenak. Herrian 
ere, inguruko jendeak hala 
uste du, iritzia eman digute-
nek behintzat. Gainera, meta-
la entzuten ez duen jendeari 
ere gustatu zaio, harrigarria 
eta pozgarria da hori. 

Euskaraz kantatzearen hau-

tua egin duzue hasieratik. 
Kalterako izan daitekeela 
pentsa dezake askok, meta-
laren mundua asko ingele-
s e z  e g i t e n  d e l a k o , 
gazteleraz ere bai, baina 
berezitasun etiketa ere 
ematen dizue hizkuntzak 
ezta? Zergatik euskaraz?
Azkenean gure hezkuntza 

euskarazkoa izan da. Beraz, 
zentzuzkoena euskaraz kan-
tatzea dela uste dugu. Berezi-
tasuna ematen digu eta harro 
egoteko identitate baten adie-
razlea da, mundu osora 
esportagarria.

Talde amateur bat izateko 
kritika oso onak jasotzen 

“Ezinegona baretzeko jotzen dugu, 
barrua husteko egiten dugu musika”

'Bilanx' diskoa atera eta estatuan barrena bira hasi du herriko Gabezia taldeak

Julen Basterra, Guillermo Murcia eta David eta Guillermo 

Carcedo anaiak dira Gabezia taldeko kideak. Ez dute beste 

taldeen bertsiorik jotzen. Ez dira eta ados jartzen. Bakoitzak 

bere musika gustuak ditu, gabeziak. Eta kolore guztiak batu 

dituzte 'Bilanx estudioko lan berri honetan. Jendeak metala 

zarata eta garrasiarekin alderatzen duela diote, eta ez dute  

halakorik ukatzen. Baina euren kantuetan badago musika 

eta sentimendua, zarataz gain. Hori zuzenean berresteko 

aukera izango dute herritarrek Abenden, urtarrilaren 9an.

Gabezia Lasarte-Oriako metal taldea

Gabezia taldea duela bi urte sortu zuten Lasarte-Orian.
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ari zarete 'Bilanx' zuen lan 
berr iarekin,  Espainian 
barrena bira hasi duzue, 
furgonetan bafleak eta erre-
mintak sartu eta handik 
hona ibiliko zarete talde 
handien gisan...
Tira... Talde handiek txofe-
rrak, sukaldariak, managerra, 
eszenatokia eta ekipoa mun-
tatzeko taldetxoa eta soinu 
teknikaria bezalako pertsone-
kin egiten dituzte birak. Gu 
talde txikia gara une honetan 
eta lan guzti hauek guk egin 
behar izaten ditugu.

Iruditzen zaigu “amateur” 
hitzak musika hobby bezala 
hartzen duen pertsona defini-
tzen duela. Gu, ordea, musika 
modu profesionalago batean 
hartzen ahalegintzen gara eta 
lan honen inguruko kritikak 
ere oso onak izaten ari dira, 
aurreko diskokoak baina 
hobeak.

Zuen melodietan, riffetan, 
kantuetan oro har nabari 
da musika ikasketak badi-
tuzuela, ez zaretela lagun 
koadrila soil bat, gitarra, 
baxua eta bateria hartu eta 
besterik gabe batu zarete-
nak, baduzuela gaia. Gaur 
egun  su smoa  dauka t 
musika egitea erlatiboki 
erraza dela eta kalitatea 
gramotan neurtzen dela.
Kalitate asko dago musika 
kontserbatorioetatik kanpo 
e re .  Gu kont se rba to r io 
barruan zein kanpoan ibili 
gara. Mundu “klasiko” akade-
mikoa eta “underground” 
mundua ezagutzen ditugu, 
neurri handiagoan edo txikia-
goan.

Gaur egun edonork egin 
dezake talde bat, egia da 
erraztasun asko daudela tal-
deak sortzeko, baina gure 
ustez, formazio musikala edu-
kitzeak ez du kalitatea ber-
matzen. Kalitatean hezkuntza 
musikalak laguntzen du, 
baina, interes musikala, ingu-

ruko taldeak entzutea, kon-
t z e r t u e t a r a  j o a t e a , 
“mundutxoa” ezagutzea... 
Ezinbestekoa da kalitatezko 
musika sortzeko. 

Testuei ere garrantzia ema-
ten diezue halere. Esate-
rako,  Jorge Oteizaren 
hitzak txertatu dituzue, 
metala ez dela bestelako 
arte-adierazpenekin kontra-
jarria ezta?
Bai, hitzari  eta poesiari 
garrantzia eman nahi izan 
diogu. Hitza garrasien artean 
adierazten den arren eta 
garrasiak mezua distortsiona-
tzen badu ere, horrek ez dio 
mezuari garrantzia gutxiago-
tzen. Jorge Oteiza hitzaren 
garrantzia azpimarratzeko 
autoritate gisa txertatu dugu.

Onartuko dizuet introa en-
tzunda, Oteizaren hitzekin, 
oilo-ipurdia jartzen zaida-
la. Lotura bikaina egiten du 
Atabismoa lehen kantuare-
kin. Gustuarekin, pazien-
tziarekin egindako lana da. 
Nolakoa izan da prozesua, 
nola grabatu duzue diska 
etapaka?
Urte bateko lana izan da. 
Lehenengo, diskoaren hezur-
dura egin genuen, alegia, 
zein kantu mota egingo geni-
tuen adostu genuen. 

Ondoren, riffen hautaketa 
egin genuen, ezaugarri horiek 
betetzen zituzten kantuak 
sortzeko. Honen ostean, kon-
posizioari ekin genion, hau 
da ,  “puzz lea”  eg i tea r i . 
Orduan, “demoak” grabatzen 
hasi ginen (behin-behineko 
grabaketa). Azkenean, pista 
definitiboak eta azken ukituak 
eman genizkion lanari. Proze-
su luzea izan da, laburki kon-
tatzen dugu, baina ordu asko 
daude atzean. 

Talde baten atzean lan 
asko dagoela ezin uka...
Bai. Astean bi aldiz elkartzea 

sakratua da. Honetaz gain, 
e txeko- lanak egi tea ere 
ezinbestekoa. Eta “etxeko-
lanak” aspektu musikaletatik 
haratago doaz sarritan. Talde 
bat serioski hartzeak lan han-
dia ematen du, baina, satisfa-
zio handiak ere ematen ditu. 
Bestela ez genuke egingo.

Denera hamar kantu dis-
koan, thrash-metal, post-
hardcore, metalcore kutsua 
ere bai kantaren batean...
Metalaren mundu zabalean 
murgil tzen zarenean eta 
aurreiritzi musikalak atzean 
uzten ahalegintzen zarenean 
zure sorkuntza lanak uki di-
tzakeen generoak anitzak dira 
halabeharrez.

Estilo nahasketari ez diogu 
beldurrik. Kantak egitea da 
helburua, kanta sailkatu gabe 
“ondo” sartzen eta entzuten 
den kantua egiten saiatzen 
gara.

Soinu potoloa du, gorputz 
askoko diskoa da, indartsua 
da, baina melodiari ez dio-
zue muzin egin, askotan 
uztartuta ageri da gainera. 
Ze asmorekin?
Helburu berarekin, esplorazio 
musikal honetan positiboa eta 
aberasgarria iruditzen zaigu 
kontrasteak eta estilo desber-
dinak uztartzea, eta honek 
lau instrumentuetan du eragi-
na: gitarran, baxuan, baterian 

eta ahotsean. Esperimentatzea 
gustatzen zaigu.

Zer transmititu nahi duzue 
zuen musikaren bitartez? 
Zein helbururekin jotzen 
duzue?
Ezinegona. Ezinegona bare-
tzeko jotzen dugu, barrua 
husteko eta jendeak ere 
barrua husteko egiten dugu 
musika. Sufrimenduari irtenbi-
de eman nahian, “gaizki” 
dagoena salatzeko eta geure 
buruarekin lasaiago egoteko 
igotzen gara oholtzara.  

Eta hitzen bidez, zer esaten 
dute zuen kantuek? Edo 
behintzat, zer mezu zabal-
du nahi duzue kantuekin?
Letrak nahiko pertsonalak 
dira. Norbaitek letra bat egin 
nahi duenean esan nahi 
duena esaten du. Ez dugu hi-
tzen esanahia mugatu nahi, 
gure letrek bakoitzarentzat 
esanahi desberdin bat dute-
lako. Hala ere, mezu guztiak 
laburbiltzekotan desoreka bat 

salatzen dugula esan dezake-
gu, desoreka hau aspektu 
pertsonalean edo gizartean 
ematen delako eremu zaba-
lean. “Bilanx” latinetik dato-
rren hitzak “balantza” esan 
nahi du. Hortaz, oreka dugu 
helburu.

Kolaborazioak ere izan 
dituzue... Mikel Yarza 
(Hilotz), Ivan Martinez 
(Defectos Comunes), Petti...
Esperientzia polita izan da 
kolaborazioena. Mikelekin 
grabatutako garrasiak burua 
lehertzeko modukoak izan 
ziren literalki. Ivanekin egin 
genuena familiartean izan 
bagina bezala izan zen. Eta 
Pettiren kolaborazioa ziztu 
bizian egin bagenuen ere oilo 
ipurdia jartzeko moduko gra-
baketa oparitu zigun.

Gainera, azken aldian talde 
askoren gisan, autoekoizpe-
neko lana da, diskoetxerik 
gabekoa. Ze abantaila eta 
desabantaila ditu horrek?
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"Gu kontserbatorio barruan zein 
kanpoan ibili gara. Mundu 'klasiko' 
akademikoa eta 'underground' 
mundua ezagutzen ditugu, biak dira 
garrantzitsuak"

Gabezia taldeko kideak ezkerretik eskubira: Guillermo Murcia (bateria), David Carcedo (ahotsa), Julen Basterra 

(gitarra) eta Guillermo Carcedo (baxua).
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"Bilanx diskoaren izena latinetik 
dator eta “balantza” esan nahi du.  
Desoreka bat salatzen dugu lan 
honekin eta oreka dugu helburu"
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Abantaila nagusia alde eko-
nomikoa da. Auto-ekoizpe-
nak gastu ekonomiko handiak 
aurrezten ditu, izan ere, une 
honetan ezin diogu estudio 
batean grabatzeak dakarren 
gastuari aurre egin. Honek, 
ordea, lan eta esfortzu handia 
dakar grabatzen ikasi behar 
baita. Zentzu honetan Davi-
den interesa azpimarratu 
behar da berak gidatu baitu 
neurri handi batean auto-
ekoizpenaren bidea. Beraz, 
abantaila: dirua; desabantaila: 
esfortzua eta orduak. 

Kritiketan 'freskotasuna' 
hitza nabari da. Euskal 
metala ordu baxuetan 
zegoen, hala dago oraindik?
Sorkuntza aldetik eta original-
tasuna baloratzen dugun tal-
dea  i zan ik  e r r e f e ren te 
gehienak kanpoan bilatu 
behar ditugula aitortu beharra 
dugu eta belarriak Euskal 
Herritik kanpo jarri ditugu 
gehienetan. Hortaz, “freskota-
suna” kanpoan bilatzen dugun 

arren Euskal Herriko eszenan 
interesa mantentzen dugu. 

Euskal metal eszena bizi-
rik dago, astero antolatzen 
diren kontzertuek baieztatzen 
dute hori. Zazpi probintzietan 
berrehun musika taldetik gora 
dago, Gipuzkoan 70 dira 
metala egiten duten taldeak. 
Beraz, ez ginateke euskal 
m e t a l a  o r d u  b a x u e t a n 
dagoela esatera ausartuko. 

Zein dira zuen musika-
influentziak?
Bakoitzak bereak dauzka. 
Luze joango litzaiguke denak 
aipatzea musika asko entzu-
ten baitugu. Influentzia ani-
tzak eta desberdinak dira eta 
pluraltasun honek sorkuntzan 
berebiziko garrantzia duela 
iruditzen zaigu. 

Bira hasita duzue, zer 
moduz doaz orain arteko 
zuzenekoak? Elebeltzen 
debuta herritarren aurrean 
eta… Bartzelonan ere jo 
duzuela alajaina!

Elebeltzeko kontzertua ez zen 
bira bati hasiera bat emateko 
emanaldirik onena izan, 
Gabezia laukotea izanik tal-
dekide batek huts egitea asko 
nabaritzen baita. Dena den, 
jendearen erantzuna oso poz-
garria izan da hasi berri 
dugun bira honetako bi kon-
tzertuetan. Jendearengana 
gehiago heltzen garela senti-
tzen dugu, kontzertuetan eta 
kontzertuetatik kanpo. 

Grabazioan, estudio lane-
tan emaitza bikaina lortu 
baduzue ere, zuzenekoeta-
rako jaiotako taldea zarete-
la esango zenukete?
Zuzenekoetarako jaio garela 
esan ordez zuzenekoetarako 
egiten ari den taldea garela 
uste dugu. Estudio lanetan 
lortutako emaitza onak zuze-
nekoetan berrestea dugu hel-
buru. Urteetan zehar askotan 
igo gara oholtza gainera eta 
horrek lagundu du gure zuze-
nekoa hobetzen. Izan ere, 
talde bezala ez ginen atzo 
hasi eta plano pertsonalean 
gutariko bakoitzari jendau-
rrean egotea tokatu zaio une 
batean edo bestean. 

Etapa honetan, asko zain-
tzen ari zarete sare sozia-
lak,  bideoen edizioa, 
argazkiak… Esparru horre-

tan ere lan handia egiten 
ari zarete.
Musikari bezala aro informa-
tikoan bizitzea tokatu zaigu. 
Gure lana jendeak entzutea 
nahi dugun neurrian ezinbes-
tekoa da jendeak une hone-
tan gehien erabiltzen dituen 
bitartekoak erabiltzea. Esate-
rako Facebook oso erabilga-
rria iruditzen zaigu gure 
kontzertuen zein berrien 
inguruan interesa duen jen-
dea jakinaren gainean jartze-
ko. Honetaz gain, Youtube-ra 
bideo asko igotzen ditugu, 
Spotify-n, Itunes-en eta Band-
camp-en gaude eta web orri 
bat eresortzen ari gara.

Abiada handian eboluzio-
natzen ari zarete, ez da 
zalantzarik. Norabiderik 
baduzue finkatuta? Nora 
jo, zer egin, ze urrats 
eman…
Orain egindakoa baloratzea 
eta disfrutatzea tokatzen da. 
Bi disko egin ditugu oso den-
bora laburrean eta kontzertu 
gutxiegi eman ditugu gauden 
lekuan egoteko. Beraz, une 
honetan kontzertu asko ema-
tea tokatzen da. Hirugarren 
diskoa buruan dago jada, 
“riff”, estribillo eta melodia 
berriak buruan daude, baina, 
ez da konposatzen hasteko 
unea. Hortaz, oraingo hel-
burua taldea ezagutaraztea 
eta jendearen erreakzioa ikus-
tea da. 

Zer lortuta geratuko zinate-
kete gustura?
Euskal metalaren historian 
lekutxo bat egitea lortuko 
bagenu errealizatuta sentituko 
ginateke. Bestalde, beti esan 
dugu Resurrection Fest beza-
lako musika jaialdi batean jo-
tzea gustatuko litzaigukeela. 
Une honetan amets bat da 
bertan jotzea, baina, ari gara 
pixkanaka ametsak betetzen.

Nork daki... Dena den, 
amesteari ez genioke inoiz 
uko egingo eta amets berriak 
sortuko lirateke hauek bete-
tzen genituzkeen neurrian, 
ziur.  

Zer nolako egoera bizi du 
herriak musikaren alorrean?
Herri multikulturala da Lasar-
te-Oria. Biztanle asko ditu 

baina ezin ditugu gure herri-
ta r rak  pare  ba t  genero 
musikaletan sailkatu. 

Metalaren alorrean herria 
ez da kuantitatiboki oso akti-
boa, baina, Parapetasonik 
bezalako ekimenek eta azken 
aldian hainbat tabernetan 
antolatu diren metal kontzer-
tuek positiboak izateko para-
da eskaintzen digute. Ezin da 
gu mugitzen garen genero 
honetan jendetza biltzea 
eskatu, dagoena baloratzen 
jakin behar da hainbeste 
aukera eskaintzen dituen 
herrian.

Ba al dute herriko musika 
taldeek nahikoa azpiegitura 
entseguetarako, kontzertue-
tarako, lokal edota material 
aldetik?
Guk parapetoari esker hasi 
g e n u e n  g u r e  a b e n t u r a 
musikala. Alabaina, ezin esan 
dezakegu parapetoa etorkizu-
nera begira dagoen talde 
batentzat egina dagoenik. 
Udaletxeak Gaztelekua sortu 
du egoera hau hobetzeko 
asmo onarekin. Hala ere, ber-
t ako  o rdu teg i ak ,  t a lde 
kopuruek, materiala gordetze-
ko eta muntatzeko arauek... 
Arazo bera dakarte: ez da 
etorkizunera begira dagoen 
talde batentzat egindako 
entsegu lokal bat. 

Dena den, musika denbo-
ra-pasa bezala hartzen duten 
herritarrentzat egokia den ins-
talazio bat dela iruditzen 
zaigu. Behar zuen Lasarte-
Oria bezalako herri batek 
halako leku bat, gauzak 
hobeto egin zitezkeen, baina 
herritar askorentzat ondo 
egon daitekeen doako espa-
zio bat da.

Beti izan du tradizioa 
musikarekin herriak, asko-
tarikoa gainera, Joseba 
Tapia edota Angeles del 
Infierno, Gaueko Itzalak, 
lagun dituzuen Hilotz, Juan 
Mari Beltran, Alboka Abes-
batza, Zero Sette eta Sube-
rri akordeoi orkestrak... 
Esan bezala, herriak duen 
izaera multikulturalarekin bat 
dator zerrenda hori. Positiboa 
da guztiz. Herriak berak 
eskaintzen du aukera herrita-
rrak bere lekua bilatu dezan.

"Bi disko egin ditugu oso denbora 
laburrean eta kontzertu gutxiegi 
eman ditugu gauden lekuan egoteko. 
Orain, zuzenekoen txanda da"

17Gabonak

Iparmendebaldeko Jainkoa, Atabismoa, Aszeta Gorena, Kitea Takite, Bidaiari Iluna, Bilanx, Maitasun Kontuak, Kondena 

Bikoitza, Ideien Trafikoa, eta Trantsizioari Ipuina dira diskoko hamar kantak. Elkarrizketaren bideoa txintxarri.eus-en.
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Jon ALTUNA EGITEGI

F
in dago Ander Barrene-
txea, aurpegia zorroztuta 
dauka. Argal dago, nahiz 

eta oraindik ez duten denbo-
raldia hasi. Egiten dioten biga-
rren elkarrizketa omen da, oso 
eskertuta ageri da.

Zorionak Ander. Jauzia 
profesionaletara. Zeinetaz 
akordatzen zara momentu 
honetantxe, ametsa bete 
berri duzunean?
Batez ere nire taldearekin 
gogoratzen naiz. Arratiako 
Txirrindularitza taldean igaro 
dut bizitza osoa, 11 urte 
nituenetik orain arte. Gogoan 
ditut urtez urte eman ditudan 
pauso guztiak eta ikasi ditu-
dan gauza guztiak. 

Duela urtebete ziklista 
profesionala izango nintzela 
esango balidate…ez nukeen 
sinetsiko. Oso eskertuta nago 
familiari, lagunei, txikitako 
klubari eta baita Murias 
Enpresari berari ere, txirrindu-
laritzaren aldeko apostua egi-
teagatik.

Zenbat lan egin behar izan 
da Euskal Herrian txirrindu-
lari talde profesionala iza-
teko?
Ez dakit, asko. Jon Odriozola 
gure gure zuzendaria lanez 
lepo ikusten nuen… Lan asko 
egon da atzean, seguru.

Behar baino gehiago agian.
Bai, bitxia izan da. Inork ez 
zuen hau espero. Urtean 
zehar notizia asko entzun eta 
i rakurr i  d i tugu han eta 
hemen. Talde batek ekipoa 
aterako zuela, gero beste 
batek… Azkenean, isil-isilean 
aritu direnak atera dute aurre-
ra. Orain euskaldun guztiok 
talde profesional hau aupatu 
behar dugu.

Horretarako, zuei tokatzen 
zaizue lana egitea, txirrin-
dularioi.
Hau ez da lana niretzako, 
sekulako poza izan da. Bat-
bateko deia izan zen aukera 
emango zidatela esateko. Pri-
bilegiatua sentitzen naiz, oso 
gainera. Talde hau sortu izan 
ez balitz, ez nintzatekeen  

profesionala izango, hori ziur 
izan.

Merezi al du honaino iritsi 
ahal izateko igaro behar 
izan dituzun une zail eta 
sufrimendu guztiak? 
Bai bai, argi dago saltorik zai-
lena emanda dagoela. Orain 
ikusi beharko da ea nola mol-
datzen naizen kategoria berri-
ra. Mailara egokitzea da 
lehen helburua, eta gero 
gerokoak.

Jon Odriozola zuzendariak 
esan du ilusioa eta haize 
berr ia dakarrela zuen 
proiektuak. Zer zentzutan?
Nabari da taldea oso gaztea 
dela. Beteranoenak 26 urte 
besterik ez ditu. Asko ez gara 
oraindik profesionalak izan 
eta ilusioa handitu egiten du 
horrek. Beste txirrindulari ba-
tzuk etxeko taldera itzuli dira 
eta etxean korritzeak motiba-
zio handia ematen du

Halere, kanpoan jende 
asko geratu da. Euskadiko 
afizionatu lasterketetan 
maila ikaragarria dago. 
Zaila da, ezin diezulako 
guztiei aukera eman, nik zor-
tea eduki dut, hori behintzat 
esan dezaket.

Esan duzun bezala, lantal-
de gaztea duzue oro har, 
gehienek afizionatuetatik 
salto egingo dute lehen 
aldiz profesionaletan ari-
tzeko, baina Gari Bravo 
edota Egoitz Garcia txirrin-
dulari zailduak ere baditu-
zue taldean.
Bai, nik askotan ikusi ditut 
biak telebistan. Orain nirekin 
ditut eta hori izugarria da, 
beraiengandik ikasi nahi dut. 

Egoitzek (Garciak) ikaraga-
rrizko postuak egin ditu Bel-
gikako klasiketan eta Gari 
(Bravo) UCIproTour talde 
batean egon da, horrek presti-
gioa ematen dio taldeari.

Bi horiek taldeko buruak 
dira, baina besteok ere izango 
ditugu aukerak. Lasterketa 
garrantzitsuenetan eurak 
babestea izango da helburua, 
eta erasoetan eta ihesaldietan 
presentzia izaten ahalegin-
duko gara, botellinak igo,  
argi ibili, buruarekin jokatu…

Zeintzuk dira Murias tal-
dearen helburuak aurten? 
Txirrindulari bakoitzari pres-
taketa ezberdina tokatuko 
zaio. Niri esan didate urtea 
lasai hartu beharko dudala. 
Urtarrilera arte ikasten ari 
naiz eta ikasketek denbora 
asko kentzen didate.

Horrek zure egutegian era-
gina izango du, ezta?
Beno, orain dela gutxi jakin 
dut urteko lehen lasterketen  
data berdinetan Unibertsitate-
ko azterketa finalak ditudala. 
Jakina, ez dut alferrik botako  
orain arte unibertsitatean 
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“Profesional mailara egokitu nahi dut”
Taldea eta kategoria, biak estreinatuko ditu Ander Barrenetxeak Murias Team-en

Ander Barrenetxea (Lasarte-Oria, 1992) herrian jaio bazen 

ere, galdakaoztar bihurtuta daukagu. Bere pasioa izan da 

txikitatik txirrindularitza eta orain profesionaletara eman du 

jauzia Murias Taldearen sorrerari esker. Pribilegiatua senti-

tzen da, oso gainera. Hala ere, jakin badaki txirrindularitza 

profesionalaren etapa nahi baino laburragoa izan daite-

keela, eta horrexegatik egin ditu Ingeniaritza Industrialeko 

ikasketak Unibertsitatean. Orain, masterra osatzen ari da 

Barrenetxea, goi-mailako kirola eta ikasketak bateragarriak 

direla frogatuz. Eredua bi gurpilen gainean.

Ander Barrenetxea (ezkerrean, beheko lerroan) bere taldekide eta zuzendariekin batera Murias Team-en aurkezpen 

ekitaldian. Profesionalen tropelean euskal zaleek berde koloreari begiratu beharko diote orain.
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Ander Barrenetxea Murias taldeko txirrindularia 

"Hau ez da lana niretzako, sekulako 
poza izan da. Bat-bateko deia izan 
zen aukera emango zidatela esateko. 
Pribilegiatua sentitzen naiz, oso. 
Talde hau sortu izan ez balitz, ez 
nintzatekeen profesionala izango" 
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egindako guztia, beraz, azter-
ketak egingo ditut. 

Dena den, espero dut las-
terketa asko korritzea, berdin 
zait zer egin, poz eta ilusio 
ikaragarriarekin hartu dut 
aukera hau. 

Amorebieta, Lizarra, Ordi-
zia... Etxeko lasterketa han-
dietan zaleen aurrean 
aritzea polita izango da.
Bai. Helburu nagusia etxeko 
lasterketak dira eta normala 
da, Murias enpresa Euska-
dikoa delako. Hala ere, espe-
ro dut kanpoko lasterketetan 
ere ongi moldatzea, Europa 
iparraldeko lasterketetan 
ondo moldatzea gustatuko li-
tzaidake, probatu nahi nuke 
behintzat. Hango kultura eza-
gutu eta ikusi nahi dut, 
hemen ez daukagu eta halako 
ezaugarriak dituzten lasterke-
tarik.

Noiztik ari zara txirrindula-
ritzan? Zergatik ziklismoa?
Gaztetan hasi nintzen esko-
lan, hamaika urterekin. Zer-
gaitia ez dakit zehatz. Asko 
gustatzen zitzaidan, hori bai, 
ilusioa beti nabarmena nuen, 
bestela ez nukeen hainbeste 
iraungo, argi dago.

Zein dira zure indarguneak 
txirrindulari gisa? Eta ahul-
guneak?
Kilometro luzeetarako laster-
ketetan ondo ibiltzea espero 
dut. Erresistentziako korredo-
rea naiz, ez naiz batere esplo-
siboa. Lasterketa hasieretan 
gaizki pasatzen dut ihesaldiak  
harrapatzeko, baina kilome-
troek aurrera egin ahala 
hobeto moldatzen naiz. Afi-
zionatu mailan kilometroak 
botatzen nituen faltan, ea 
orain ez dauzkadan soberan!

Zentzu guztietan dela 

etapa berria zuretzat. 
Inkognita horrek kezkatzen 
nau, abiadurak, nibelak… 
'Nolakoa da profesional 
maila?´ galdetu diet profesio-
nal izan direnei eta euren 
erantzunak harritu egin nau. 
Lehen karreran txirrindulari-
tza niretzako moduko mun-
dua ez dela pentsatuko 
dudala esan didate, jendea 
oso arin joaten delako. Baina 
hilabete bat edo bi barru mol-
datu egingo naizela eta goza-
tzeari ekingo diodala diote, 
hainbeste sufritu gabe.

Aipatu duzu Unibertsita-
tean ikasten ari zarela... 
Ingeniaritza Industrialeko 
ikasketak uztartu al dai-
tezke profesional mailako 
exijentziarekin?
Masterra egiten ari naiz. Ikas-
turte hasieran matrikulatu 
nintzenean ez neukan aukera 
hau sortuko zenaren idearik 
ere. Masterreko irakasgai 
guztiak hartu nituen eta hori 
akatsa izan zen, ezin ukatu. 
Arratsalde osoak igaro behar 
izaten ditut Unibertsitatean, 
askotan hiru egun jarraian. 
Jakina, profesional mailan 
ezinezkoa da hiru entrena-
mendu jarraian galtzea. 

Beraz, irakasgai batzuetan 
desmatrikulatuko naiz urtarri-
letik aurrera. Txirrindularitza-
ren aldeko apostua egin nahi 
dut. Aukera izugarria eman 
didate eta ezin diot uko egin, 
topera jarraitu behar dut 
aukera honekin. Bi edo hiru 
urtetan amaitu daitezke ikas-
ketak, presarik gabe. Txirrin-
dularitzaren ibilbidea ez 
dakizu noiz bukatuko den, 
beraz, ahal den arte gozatzen 
saiatuko naiz.

Jarraitzen al duzu harrema-
nik edukitzen Lasarte-Oria-
rekin?

Lehen bost sei urteak hemen, 
herrian, igaro nituen eta gero 
Galdakaora joan ginen bizi-
tzera. Han lehen hezkuntza 
hasi banuen ere, haurtzaroa 
Zubietako ikastolan egin 
nuen. Oraindik ere askotan 
nator Lasarte-Oriara, aiton-
amonak eta familiaren parte 
bat hemen daukat eta. Harre-
mana ez da eten.

Lasarteoriatar sentitzen 
naiz, egun asko pasatzen 
ditut hemen bizikletan ibil-
tzen, Galdakao inguruko erre-
pide berdinetan aspertu eta 
Lasarte-Oriara joaten naiz 
sarr i .  Hemen motibazio 
berezia topatzen dut, errepide 
berriak ezagutzea polita da, 
Bizkaiko portuak badakit 
nolakoak diren eta portu 
berriak ezagutzea asko maite 
dut. Horregatik aukera ona da 
herrira etortzea esperientzia 
berrien bila.

E r d i  b i z k a i t a r ,  e r d i 
gipuzkoar zarela ikusita, 
barkatuko didazu, baina 
galdera hau egin beharrean 
nago. Reala edo Athletic?
Egia esan ez dut futbola asko-
rik jarraitzen, baina badakizu 
gure gurasoek elkarrekin 
jokatu zutela futbolean eta 
beraz ba beno, beti ikusten 
dut zerbait (barrez). 

Han giputxi esaten didate 
eta agian horrexegatik, nahia-
go Reala.

Badago herrian Buruntzaz-
pi txirrindularitza eskola 
eta ziur bertan dabiltzan 
gaztetxo askok zu iritsi 
zaren lekura a i legatu 
nahiko luketela. Zergatik 
animatuko zenituzke hau-
r rak  pedale i  e rag i ten 
jarraitzera? Edota sekula 
probatu ez badute, hastera?
Esango nieke jubenilak diren 
arte lasai hartzeko ziklismoa. 
Preokupaziorik gabe, tripa-
jaterik gabe, gozatzeagatik 
egin dezatela. Behin hara iri-
tsita, erabaki dezatela zer 
egin.

Izan ere, orain kontura-
tzen naiz gaztea nintzenean 
serioegi hartzen nituela gau-
zak. Afizionatuetan ikusten 
da nork balio duen eta nork 
ez, bitartean, gozatzea da 
gakoa. Nik uste dut jendeak 

serioegi hartzen duela txirrin-
dularitza kategoria txikietan, 
profesionalak dirudite, halaxe 
prestatzen direlako, ia-ia neu-
rri berean. Nire aholkua da 
beste kirol batekin uztartzea 
eta nagusiagoa zeranean era-
bakitzea.

Errepidearen arriskua, eror-
ketak, gidariekin t ira-
birak… Hori da txirrindula-
ritzaren B aldea ezta?
Bai. Eta denbora asko kentzen 
duela bizitzako beste gauza 
guztietarako. Errepidean ibil-
tzea oso arriskutsua da eta 
telebistan oso albiste larriak 
ikusten ditugu, tira-birak, 
harrapaketak… Kontzientzia-

zioan dago gakoa, eta hor 
denok dugu zeregina.

Amaitzeko, zer titularrekin 
amesten duzu? Zein da 
zure ametsa? Zerk beteko 
zintuzke txirrindularitza 
munduan?
Helburua lehen urtean profe-
sional mailara moldatzea da. 
Urtebete igarota maila hori 
badaukat, kontentu egongo 
naiz. Bertara moldatzearekin 
konforme nengoke. Gustora 
ibilko naiz, presiorik gabe.  
Ametsa garaipen bat lortzea 
litzateke, jakina, baina horre-
tarako asko entrenatu beharra 
dago eta gainera, zortea izan. 
Irabaztea beti da oso zaila.

Ander Barrenetxea zikista pozik Murias Taldearen aurkezpenean, BIBE ferian.

"Master bat egiten ari naiz. Ikasturte 
hasieran matrikulatu nintzenean ez 
neukan aukera hau sortuko zenaren 
ideiarik. Unibertsitateko irakasgai 
guztiak hartu nituen eta hori akatsa 
izan zen, argi dago"

19Gabonak

"Jendeak serioegi hartzen du 
txirrindularitza kategoria txikietan, 
profesionalak dirudite, halaxe 
prestatzen direlako, nire aholkua da 
beste kirol batekin uztartzea"
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3
2 edizio, 20 kilometro 
ingurukoak. Biderketa-
ren emaitza, 640. Beho-

bia-Donostia lasterketan Fede 
Otaegik egindako kilome-
troak. Kalkulua egitea baino 
zailagoa da distantzia hori 
korrika burutzea. Eta lasterke-
tetan gustura aritzeko, beste 
hainbat kilometro egin behar 
izaten dira aurretik.

1990. hamarkadatik hona 
entrenamenduak eta egin-
dako kilometroak apuntatu 
egiten ditu Fede Otaegik: 
“Nire kalkuluen arabera, 
munduari bira bat eta erdi 
inguru eman diot honezkero. 
Ez da gehiegi ere, baina tira”. 

Behobian, lasterketa egu-
netan soilik, 640 kilometro 

inguru eginak ditu. Anto-
lakuntzaren omenaldia ere 
jaso du aurten; 30 zenbaki-
dun kamiseta bat jaso du, las-
terketako 30 edizio baino 
gehiagotan parte hartzeagatik. 
“Erromeria” gisako bat da 
F e d e r e n t z a t  B e h o b i a , 
“korrikalarien festa” moduko 
bat. 1983tik darama errome-
riara joaten, urtero-urtero, 
hutsik egin gabe. 

32. aldiz egin duzu aurten 
Behobia lasterketa. Zer 
moduz joan da? 
Ez nik nahi bezain ondo, egia 
esan. Urtero saiatzen naiz 
ordu bat eta erdiren bueltan 
egiten lasterketa, baina aurten 
ez dut lortu denbora hori jais-
tea; 1:36ko denboran igaro 
nuen helmuga. 

Datorren urtekoan baduzu 
zer hobetu, beraz.
Ez, aurtengoa izan baita nire 
azkenengo Behobia lasterke-
ta. Beno, egia esan, badara-
matzat hiruzpalau urte gauza 
bera esaten, baina lasterketa-
ren eguna hurbiltzen den hei-
nean barruan daramazun har 
horrek parte hartzera bultza-
tzen zaitu. 

Pena litzateke horrenbeste 
urte eta gero uztea. Noiz 
hasi zinen korrika egiten?
1980. hamarkadan hasi nin-
tzen lasterka egiten, anaiare-
kin batera. Donostiako dantza 
talde batean aritzen nintzen, 
eta hura utzi nuenean, anaia 
eta biok gure buruari galdetu 
genion: 'Zer egingo diagu 
orain?', eta erabaki genuen 
korrika egiten hasiko ginela.

Lehenengo Behobia 1983. 
urtean egin nuen, anaiarekin 
batera. Pare bat aldiz irten 
nintzen harekin, eta beste 

pare bat aldiz nire emaztea-
ren anaiarekin, baina haiei ez 
zitzaien niri bezainbeste gus-
tatzen, eta azken urteetan ni 
bakarrik atera izan naiz. 

1983tik, 2014ra. 32 Beho-
bia lasterketa hanketan. 
Merezitakoa aurten jaso 
duzun omenaldia.
Detaile polita izan zen, bai. 
Lasterketak 50 urte bete ditu 
aurten, eta antolakuntzakoek 
hainbat korrikalari omendu 
dituzte: 25 urtetan parte hartu 
dutenak, 30etan parte hartu 
dutenak eta 35 egin dituzte-
nak. Nik 32 egin ditut guztira; 
30ekoen taldean sartu naiz.

Zer moduz joan zen?
Lasterketa egunaren bezperan 
izan zen, Donostiako belo-
dromoan. Motxilak eta tres-
nak uztera joan ginen, eta 
bertan komentatu zidaten 
omenaldiarena. '30' zenbaki-
dun kamiseta bat eman zida-

ten, argazki bat ere atera 
nuen... detaile oso polita izan 
zen omenaldiarena. 

Lasterketan inoiz parte 
hartu ez duen batek galde-
tuko balizu, zer erantzungo 
zenioke? Zer da Behobia 
zuretzat?
Egia da edizio askotan parte 
hartu dudala, baina guztiaren 
gainetik korrika egitea gusta-
tzen zait niri, ez soilik Beho-
bian.

Erromeria moduko bat da 
Behobia niretzat, korrikala-
rien festa gisako bat. Nik hala 
hartzen dut behintzat. Urte 
osoan zehar nire kasa korrika 
egiten aritu eta gero, zerbait 
desberdina egiteko aukera 
bat, egun berezi bat. Baina ez 
dut lasterketa bereziki presta-
tzen, ez da obsesio bat nire-
tzat, ezta gutxiagorik ere.

Obsesio bat ez bada ere, 
20 kilometroko lasterketa 

"Erromeria moduko bat da Behobia"
Behobia lasterketa 32. aldiz jarraian egin du aurten Fede Otaegi herritarrak

1983an egin zuen Fede Otaegik lehenengo aldiz Behobia. 

bat ez da entrenatu gabe 
egiteko moduko zerbait...
Nola prestatzen zara zu 
urtean zehar?
Lasterketa egunak hurbiltzen 
doazen heinean moldatzen 
ditut apur bat korrika saioak, 
baina ez dut ezer berezirik 
egiten. Ez daukat entrena-
mendu plan berezirik, elika-
dura ere ez dut bereziki 
zaintzen, pasta gehiago jaten 
dut agian lasterketa baino 
egun batzuk lehenago, baina 
aparteko ezer ez dut egiten.

Lehen esan dudan bezala, 
korrika egitea gustatzen zait 
niri. Beste batzuk poteatzera 
irtengo dira agian, edo etxean 
geratuko dira telebista ikus-
ten... bada, korrika egitera 
irteten naiz ni, denbora librea 
daukadanean.

Ibilbide finko edo entrena-
mendu mota bereziren bat 
egiten duzu korrika egitera 
irteten zarenean?
Daukadan denbora librearen 
araberako saioak egiten ditut. 
Gaur ordubete badaukat libre 
tarte hori betetzen saiatzen 
naiz. Gorputzaren sentsa-
zioak ere garrantzitsuak dira 
niretzat: egun batean atera 
naiteke gogo askorik gabe, 
baina lasterka ari naizenean 
gustura sentitu eta saio ederra 
egin, edo alderantziz. Hobeto 
kontrolatzen dut nire burua 
denboraren arabera, distan-
tziaren arabera baino.

Entrenamendu berezirik ez 
dut egiten baina, hori bai, lur-
sail aldapatsuak gustatzen 
zaizkit; Santa Barbara aldean 
korrika egitea dut gustuko.

Lesiorik izan al duzu azke-
naldian?
Bai, min-hartuta egon naiz 
duela gutxi; tendinitis txiki bat  
eduki dut orpoan. Kosta egi-
ten zait hala ere geldi egotea, 

gorputzak gauza bat esaten 
baitizu eta buruak beste bat. 
Egun pare bat korrika egin 
gabe pasatzen ditudanean 
gogoa sartzen zait berriro, 
gorputzak eskatu egiten dit 
lasterka egitea. 

Korrika egiteaz gain, beste 
kirolen bat egiten duzu?
Bai, lau lagun juntatzen gara 
astean behin, palan aritzeko, 
Urnietako frontoi batean. 
Hala ere, batzuetan bertan 
behera utzi behar izaten dugu 
hitzordua, lau lagunetako bat 
edo gehiagok konpromisoak 
dituztenean.

Korrika egiteak badauka 
abantaila bat zentzu horretan: 
zuk nahi edo ahal duzunean 
egin dezakezu. Gauza gutxi 
behar dituzu, baina garran-
tzitsuak: zapatila batzuk, den-
bora eta, batez ere, gogoa.

Santa Barbara aldean las-
terka egiten duzunean ez al 
dituzu faltan botatzen las-
terketetan zaleek ematen 
dituzten animoak?
Egia da hori, indar asko ema-
ten dute ikusleen txalo eta 
animoek. Behobian zale asko 
biltzen dira, baina Lasarte-
Oriako krosean nabaritzen 
dut nik bereziki zaleen indar 
hori. Asko gustatzen zait gure 
herrian sortzen den giroa 
egun horretan.

Behobiaren dis tantz ia 
erdiko luzera du herriko 
krosak. Aise egingo duzu 
zuk...
Ez pentsa! Ibilbidea erraz 
egingo duzula pentsatzen 
duzu, baina uste baino gogo-
rragoa egiten da gero, helmu-
gako rekta luze hori batez 
ere. Kosta egiten zait buka-
tzea, baina une horietan 
nabaritzen ditut batez ere 
zaleen animoak, eta lasterke-

ta ongi bukatzeko indarra 
ematen didate. Korrikalariak 
eroso sentiarazten gaituzte. 

Michelingo rekta gogorra 
da zuretzat herriko kro-
sean. Eta Behobian, non 
sufritzen da gehien?
Gaintxurizketa izan ohi da 
mamua, nolabait esatearren.

Anekdota kurioso bat ger-
tatu zitzaidan egin nuen 
lehen Behobian. Gaintxuri-
zketa eta Mirakruzeko Gaina 
ongi igaro nituen, eta hiru 
kilometro soilik falta zitzaizki-
dan helmugara iristeko. Zaile-
na igaro zela uste nuen, baina 
benetan amaiezinak egin zi-
tzaizkidan azken kilometro 
horiek, teorian ia konturatu 
gabe egingo nituen horiek!

Adina eta esperientzia 
pilatzen joan ahala, esfortzua 
dosifikatzen ikasten duzu, eta 
badakizu zeintzuk puntutan 
sufrituko duzun gehiago, edo 
non deskantsatu dezakezun.

Behobiako lasterketa eguna 
32 aldiz bizitu duzu jada. 
Nolakoa izaten da?
Trenez joaten gara Hendaia-
raino lehenbizi. Urteroko ohi-

turari jarraiki, familia argazkia 
ateratzen dugu trenera igo 
baino lehenago. Ondoren, 
autobusez joaten gara Beho-
biara. 'Erromeria egun' horre-
tan batez ere lagun zaharrak 
ikusteko aprobetxatzen dut, 
berriketan aritzeko... Laster-
keta aurretik estiramendu eta 
beroketa ariketa batzuk egi-
ten ditut, baina asko ere ez, 
gero ederki berotzen bainaiz 

lasterketan zehar! Helmugara 
iristean, familiarekin elkartu 
eta bazkaltzera joaten gara.

Garai batean lasterketa eta 
gero korrikalari talde bat 
bildu eta elkarte batean 
bazkaltzen genuen, baina 
orain asko gara eta ez gara 
kabitzen! 1983an 1.200 per-
tsonak hartu genuen parte, 
eta aurten ia 27.000k. Pentsa 
zer dimentsio hartu duen. 

Aurtengoa kontuan hartuta, Behobian 32 urtez jarraian hartu du parte Fede Otaegik.

"Aurtengoa izan da Behobia lasterketan parte hartu dudan 

azkeneko aldia". Elkarrizketa hasi eta berehala eman dio 

esklusiba Fede Otaegik Txintxarriri. Esaldi hori izan zitekeen 

elkarrizketaren titularra, baina ez litzateke osorik kabituko, 

bigarren zati bat ere baduelako: "Hiruzpalau urte darama-

tzat hori esaten, eta azkenean hurrengo urteko lasterketan 

izena ematen bukatzen dut". 2015eko edizioan parte har-

tuko duen ala ez jakiteke dago, baina datu eta zifra ziurrak 

ere badaude. Aurtengoarekin 32 aldiz jarraian egin du 

korrika Fede Otaegik Behobia-Donostia lasterketa mitikoan.

Kamiseta hori jaso du aurten Fede Otaegik, Behobia lasterketaren 30 edizio baino gehiagotan parte hartzeagatik.

20 Gabonak

"Erromeria moduko bat da Behobia 
lasterketa niretzat, 'korrikalarien 
festa' moduko bat, urte osoan zehar 
nire kasa korrika egiten aritu eta 
gero zerbait desberdina egiteko 
aukera bat; finean, egun berezi bat".

21Gabonak

Irudian, Fede Otaegi Behobian lasterka, 2004. urtean.     

Fede Otaegi Korrikalaria
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TXINTXARRI

B
akoitzak bere kaxa 
egingo du ibilaldia eta 
an to la tza i l eak  San  

Roke baselizaren ondoan 
dagoen aterpean hamaike-
takoa eta giro ederra jarriko 
dituzte goizeko 10:00etatik 
eguerdiko 12:00etara. 

San Roke ermita

Aukera paregabea da ibilaldi 
hau Buruntza mendiaren ton-
torrera igo eta mendiaren 
magalean, 340 metroko altue-
ran dagoen San Roke baseliza 
ezagutzeko.

Baseliza hau 1908. urte 
inguruan eraiki zen eta abuz-
tuaren 16an ospatzen da 
meza San Roke egunez, 
Buruntza auzoko festak dire-
nean. Tontorretik behera, 400 
bat metrotara dago auzoa, 
mendiaren magalean.

San Roketik gertu harrobi 
ikusgarri bat dago Andoain 
aldeko magalean eta baita 
aterpe moderno bat ere, 
mahaiez hornituta.

Baselizari dagokionez, 
zementuz egindako eraikin 
txiki bat da, 3,8 metroko 
altuera duena. Barrutik ere ez 
da oso handia, 4,3x3 metroko 
azalera du, baselizara sartze-
ko hiru eskailera edo koxka-
txo igo behar dira eta aldarea 
iparraldera begira dago.

Paretak azulejo txuriz 
apainduta daude eta aldarea-
ren goikaldean, balio artistiko 
handirik ez duen San Rokeren 
harlanduzko irudi bat ikus 
daiteke, Buruntza mendiko 
harrian bertan eginda. 

Ermitaren kanpokaldean ur 
bedeinkatuaren harrizko edu-
kiontzia eta burniz egindako 
atea dauzka, Erroke Deuna 
hitzak bertan iltzatuta dituela.

Trikitixa eta hamaiketakoa

L a s a r t e - O r i a  i n g u r u k o 
txokoak ikusi eta bide batez 
kirola egitea da Ostadar SKT 
eta Ttakun KEren asmoa. 
Horrekin batera, 10:00etan 
hasita bi orduz, hamaiketako 
goxoa egiteko aukera izango 
da San Roke inguruan, txori-

zo errea, gazta, salda, ardo 
eta sagardo tragoxkarekin; tri-
kitixa soinuez girotuta.

Ibilaldi laburra eta luzea-
goa egiteko aukera dago, 
herritar bakoitzak bere ibilal-
dia antolatuko du; Lasartetik, 
Oriatik, Azkorteko baseliza-
tik, Urnieta bidetik…

Eguraldi txarra egingo  
balu, mendiaren magalean, 
baseliza ondoan aterpea 
dago, eta sua egingo da tarte 
horretan epelago egoteko. 

Urteari bukaera lege onean 
eman nahi dionak aukera du 
mendi buelta egin, lagun 
artean mokadu ederra jan eta 
kontu-kontari aritzeko.

Urteari amaiera emateko, Buruntzara
Giro ona eta hamaiketakoa izango dituzte zain herritarrek San Roke inguruan, hilaren 31n

Ostadar SKT-k eta Ttakun Kultur Elkarteak antolatuta, hiru-

garren urtez Buruntza mendiko gainaldean dagoen San Roke 

baselizara txangoa prestatu dute. 2014. urteari bukaera 

emateko aukera polita izango dute beraz lasarteoriatarrek. 

Kirol pixka bat egin eta era berean konpainia onean moka-

dutxo eta tragoxka batzuk hartuz, ermitaren inguruan goiz-

pasa ederra egitea da asmoa, Urtezahar egunari probetxua 

atera, eta 2015ari ongi-etorria emateko.

San Roke baseliza eta Buruntzako gurutzea, biak ikusteko aukera izango da Urtezahar egunean.

Jaki onak, tragoxka eta giro ederra ziurtatuta daude 10:00etatik 12:00etara.
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Jon ALTUNA EGITEGI

E
uria, elurra edo sekulako 
beroa egin, berdin du.
Imanol Ormazabalek 

bere denbora libreko une 
gehienak eskain-tzen dizkio 
longboard-ari.

Nolatan hasi zinen long-
board mundu honetan? 
Longboardarekin zehazki 
duela bost urte hasi nintzen. 
Apenas ezagutzen nuen kirol 
hau eta bideoak ikusten sortu 
zitzaidan probatzeko gogoa. 
Austrian eta Suitzan egiten 
zituzten jaitsierak bideoz 
ikustean liluratu egiten nin-
tzen eta orduz geroztik harra-
patuta nauka kirol honek.

Txikitatik datorkizu zaleta-
suna? Beti liluratu izan 
zaitu patinen munduak?
Bi urterekin eskiatu egiten 
nuen, patinetan ere ibiltzen 
nintzen eserita aldapa behe-
ra... Beti maite izan ditut irris-
taketako kirolak eta abiadura 
oro har. Askatasuna sentitzen 
dut, beste kirol batzuk ematen 
ez didatena.

Longboardaren barruan 
disziplina asko daude ezta? 
Ez da zuk egiten dituzun 
jaitsieratara soilik muga-
tzen...
Ez ez. Disziplina asko daude. 
Slaloma, karreteran konoak 
jarri eta zig-zag egitea, down-
hill-a, portuetako karreteretan 
behera azkar trazatzen joatea, 
'lineak' hartzen, Crussing egi-
ten, kalean, zuzenguneetan, 
biodegorrietan…

Zure espezialitatea zehazki 
zein da?
Downhill-a. Jaitsierak esango 
genuke, errepideetan behera 
egiten ditugun jaitsierak dira. 
Lagunekin edo bakarrik egin 
daiteke, oinez edo autoz igo-
tzen gara aldapan gora portu 
amaieraraino, askotan 'dedo' 
eginez.

Non entrenatzen duzu?
Ahal dudan lekuan, izan ere 
egiten dugun hau alegala da, 
ez dago homologatuta eta 
jendeak ez duenez kirol hau 
ezagutzen, ez du onartzen.

Baina oro har trafiko 
gutxiko lekuak topatzen saia-

tzen naiz. Polizia etortzen 
bada, eurekin ondo eramaten  
saiatzen gara, arrazoia dauka-
te, egia da, baina arazoa bes-
t e l akoa  da ,  l eku  f a l t a 
daukagu, maite dugun kirola 
lasai egiteko aukerarik ez 
dugu. Freeride-a gustora egi-
teko errepidea ixtea eskertuko 
genuke, besteak beste.

Egoera zailean dago zuen 
kirola...
Erregulatzea falta da, legezta-
tzea. Asoziazioak badaude, 
skateboard federazio bat ere 
badago, baina gu ez gara hor 
sartzen, inertzia kirolen fede-
razio bat ere badago, goitibe-
herak etab. kudeatzen dituena. 

Udaletxeetan eskatzen ari 
gara gure lekua behar dugula, 
gure onena ateratzen digu- 
lako kirol honek, sanoa da, 
ona da, bizirik sentiarazten 
zaitu.

Prestaketa fisiko handia 
eskatzen du? 
Ez askorik ez egia esan. Ahal 
dudan guztietan joaten naiz 
jaitsierak egitera. Euria edo 
elurra egin arren, ni joan egi-
ten naiz.

Hankak gogortzen dizki-

zu, forman jartzen zaitu... Ez 
dakit, igandean goizeko zaz-
pietan altxatzen gara askotan 
downhill egiteko, pentsa. 
Bizioa da.

Garestiak al dira taulak? 
Prezioak 80-200 euro bitar-
tean ibiltzen dira, jakina, 
segun eta zenbat ordaintzen 
duzun, kalitate bat edo beste 
bat emango dizu taulak. Ejeak 
edo ardatzak ere garestiak 
izan ohi dira, 30 eurotik hasi-
ta 500 eurotaraino… Gure 
kasuan 70, 80 edo 100 km/h 
abiadura hartzeko behar 
duzun materiala ona da, 
ezinbestean.

Nire kasuan, Boat tabla 
daukat, Berako (Nafarroa) 
marka bat da nire esponsorra, 
materiala oso ona daukate, 
oso eskertuta nago.

Txapelketa askotan izan 
zarela uste dut, nazioar-
tean, Estatu Batuetan ere 
bai...
Bai AEBetan eta Kanadan 
hilabete bat igaro genuen. 
Egia esan, urte osoa pasa 
nuen zita hori prestatzen... 
Baina hanka bat puskatu 
nuen bertan eta 25 egun turis-

moa egiten pasa nituen, pati-
natu gabe...

Baina beno, behintzat 
Washingtonen, Oregonen eta 
Kanadan izan ginen, mun-
duko eski estazio handiena 
ezagutu genuen... Hangoa 
beste mundu bat da, karrete-
rak itxi egiten dituzte, 200 
freerider jelkartzen gara, 
Malaysia, AEBak, Kanada, 
Argentina... Leku askotako 
jendearen bilgune da. 

Iaz ere Maryhillen (AEB) 
izan ginen, baina gehienbat  
Gipuzkoan ibilten gara. Baka-
rrik edo lagunekin egiten ditu-
gu jaitsierak, denborak hartu 
eta lasterketarik egin gabe. 
Dena den, badaude karrerak 
Erandion, Laredon… Pixka-
naka geroz eta gehiago. 
Gutxinaka lortuko dugu gizar-
tearen onarpena.

Normalean lehiatik at ari-
tzen bazarete ere, lasterke-
tak nolakoak izan ohi dira, 
erlojuz kontrakoak?
Bai, kontrareloj modukoak 
izaten dira, lehenengo librean 
egiten ditugu jaitsiera batzuk, 
non frenatu edo non derrapa-
tu behar dugun jakiteko. Bes-
talde, badaude launaka egiten 
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"Gure kirola legeztatu egin behar da"
Freerider-a da Imanol Ormazabal eta aldapak longboardean jaisten ditu ziztu batean

Imanol Ormazabal (Lasarte-Oria, 1985) herrian jaio bazen 

ere, Oiartzunen bizi da gaur egun. Abiadura maite du. Pati-

nak maite ditu. Eta bi pasioak uztartzeko aukera ematen dio 

Downhill-ak. Zer den hori? Labur esanda longboard edo 

patin baten gainean aldapan behera botatzea, abiada 

bizian. Noiz edo noiz gainditu izan du 100 kilometro orduko 

langa. Gehienok arriskua ikusten dugun lekuan, Ormazaba-

lek "askatasuna" sentitzen duela dio. Kirol honi esker, 

herrialde ugari ezagutzen ari da mundu zabalean.

Ia 100km/h abiadurak hartu izan ditu Imanol Ormazabalek. Longboard-aren munduan 'Orma' deitzen diote.

24 Gabonak

Imanol Ormazabal Freerider-a

"Iaz AEBetan eta Kanadan hilabete 
igaro genuen. Egia esan, urte osoa 
pasa nuen zita hori prestatzen... 
Baina hanka puskatu nuen bertan eta 
25 egun turismoa egiten pasa nituen, 
patinatu gabe..."

MIKEL ECHEGARAY
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diren lasterketak ere, errepi-
dea itxita, hil ala bizikoak iza-
ten dira, topera egiten ditugu. 

Topera, eta ia 100 kilome-
tro orduko abiaduran... 
Erorikoek ez al dizute bel-
durrik ematen?
Hori gauza guztiak bezala da, 
zenbat eta abiadura handia-
goan ibili, orduan eta arrisku 
handiago asumitzen duzu. 
Baina urte asko daramatzagu 
honetan, ez gara berriak.

Horrexegat ik  beharko 
duzue puntako materiala, 
segurtasunak berebiziko 
garrantzia du. 
Bai. Kasko integralak, larruzko 
trajeak, belaunetako babe-
sak... Oso ondo babestuta 
goaz. Dena den, beti gertatzen 
dira istripuak. Sorbaldak atera, 
belaunetan min hartu, hankak 
hautsi… akzidenetak egoten 
dira, nola ez.  

Hala ere, aprobetxatu nahi 
dut esateko oso kontuz ari-

tzen garela errepide irekian. 
Walki talkie bidez arriskuez 
ohartarazten digute, kotxe bat 
joaten da aurretik, beste bat 
behean egoten da zain… 
Beraz, ez da istripu askorik 
egoten, jakin badakigulako 
egiten duguna arriskutsua 
dela eta bizia gal dezakezula 
aldapa behera. Kitamiedosa-
ren aurka jo, kotxe bat jan, 
bidetik atera… oso kontuz 
ibiltzen gara.

Gidariren batekin baino 
gehiagorekin sesioa ere 
izan duzula uste dut...
Bai, izaten dira halakoak. 
Etxetik gertu daukadan aldapa 
batean gertatu izan zait. Hor 
hasi nintzan lehen urratsak 
ematen. Asko gustatzen zait 
joatea, bakarrik edo lagune-
kin, rollo ona izaten dut oro 
har jendearekin, zuk ez die-
zulako batere molestatzen.

Patinetan aldapa behera 
botatzen garenean, jendeak 
ulertu behar du moto bat edo 

bizikleta bat bezain ondo joa-
ten garela gure erraietik. Jaki-
na, beti daude tontoak leku 
guztietan, eta kotxe gidari 
batzuk ez dira salbuespena. 

Ez dugu ulertzen zergatik 
jartzen diren horrela gu ikus-
tean, ez diegu batere moles-
tatzen eta beraiek arriskuan 
jartzen gaituzte. Zaila da, 
badakit, kirol hau ez da asko 
ezagutzen eta pixkanaka lortu 
behar dugu erakustea gurea 
beste edozein kirolen parekoa 
dela eta buruarekin praktika-
tzen dugula. 

Profesionalki bizi al daite-
ke downhill egiteaz?
Gure kasuan ez. Munduan 
milaka lagunek egiten dute 
hau... Eta denera hamar per-
tsonak irabaziko dute dirua 
honekin, AEB eta Kanadan 
batez ere. Hemen bakoitzak 
bere soldata dauka, bere lana 
egiten du eta ez dago profe-
sionalik. Gure markek eta 
sponsorrek asko laguntzen 
digute, diru pixka bat emanez 
edota materiala lortzeko 
erraztasunak jarriz…

Jakin badakit, freerider iza-
tea ez dela zure pasio 
bakarra, musika zalea zara 
oso eta talde bat baduzu 
gainera.
Hala da, bateria jotzen dut  
eta astean bi aldiz entsega-
tzen dugu, kriston ondo pasa-

tzen dugu, denbora pasa 
ederra da. 

Etorkizunerako ze asmo 
duzu?
Epe laburrean ea neguan 
eskiatzera joan naitekeen. Eta 
downhill-ari dagokionez, 
Aurrezten ari naiz, ea zer 
egutegi irteten den. 

Munduko kopan lehiatzea 
handia litzateke. Europan hiru 
lasterketa dira, AEBetan bost, 
Kanadan bat, Australian bat, 
Hegoafrikan bat eta Hegoame-
rikan bi. 

Oraingoz, AEBtan, Kana-
dan, Inglaterran, Alemanian, 
Txekiar Errepublikan eta Fran-
tzian egon naiz eta hurrengo 
urtean ahal baldin bada 
Hegoamerikako errepideak 
probatzea gustatuko litzai-
dake, Kolonbia, Peru, Brasil…

Mundua ezagutzen ari naiz 
pixkanaka: lekuak, jendea, 
kulturak… Pasada bat da, kirol 
txikia da, pertsona bat patin 
batekin ikusten dudan bakoit-
zean, harekin hitz egitera joa-
ten naiz. Oso konexio polita 
sortzen da gure artean.

Imanol Ormazabalen jaitsierako bideo-irudiak txintxarri.eus atarian.

"Patinetan aldapan behera botatzen 
garenean, jendeak ulertu behar du 
moto bat edo bizikleta bat bezain 
ondo joaten garela gure errailetik. 
Kontu handiarekin ibiltzen gara 
errepide irekian, ez da txantxa"

25Gabonak
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N
ordic Walking-a edo 
Ipar Martxa, azken 
u r teo tan  azkar ren 

areagotu den aisialdirako jar-
duera fisikoetako bat da. Fin-
landian du jatorria. Bertan, 
ipar eskiatzaileek udan zehar, 
elurrik ez zegoenean, entre-
natzen jarraitzeko zuten 
aukera bakarra zen Nordic 
Walking-a. Elurrik gabeko lur-
zoruetan makilekin ibiltzea 
baitzen haientzat entrenatze-
ko aukera bakarra. 

Alemanian esaterako, osa-
sun publikoak NW-eko ikas-
taroak ordaintzen ditu zenbait  
errehabilitazio programaren 
osagarri modura eta hainbat 
gaixotasunen prebentzio tek-
nika gisa. Hankei ez ezik, 
besoei eta orokorrean soina-

ren goiko alde osoari eragiten 
dion ibiltzeko modua da Ipar 
Martxa.

Makilak oso material ari-
nez ekoitzita daude. Batetik, 
beheko muturrean metalez 
egindako punta zorrotza dute, 
bestetik, goiko aldean esku-
muturrari heltzeko “dragone-
ra” deritzon lokarria. Honi 
esker, makila besoaren luza-
pena bailitzan erabil daiteke, 
ibiltariari ALFA izeneko tek-
nika berezia balia dezan 
erraztuz.

Edozein lurzorutan egin 
daitekeen arren, gogorretan 
aritzeko, hau da, errepide edo 
bidegorrietan, punta zorrotza-
ri gomazko estalkia jarri ohi 
zaio, dardara eta labaindura 
saiheste aldera.

Plaza irekia Okendon

Ttakunek antolatuko duen 
ikastaroa ENWE (Euskadiko 
Nordic Walking Elkarteko) bi 
oinarrizko instruktorek eman-
go dute, 2014ko promozioan 
osatuak, Rosa Ormazabal eta 
Begoña Moriana dira eurak. 
Begirale bezala beraiek ikasi-
takoa elkarbanatu nahi dute 
eta ikastaro batzuk proposatu 
dituzte. Lehen hitzordua urta-
rrilaren 17an izango da, 
Okendo plazan, irekian.

Nordic Walking-a iritsi da herrira 
Ipar Martxa edo Nordic Walk ikastaroak antolatuko dira herrian, Ttakunen bitartez

Ipar Martxak bi makilaren laguntzaz ibiltzean datza, ez edo-

zein makilarekin ordea, kirol honetarako bereziki sortu-

takoekin baino. Mugitzeko era berri bat da, gorputz osoari 

eragingo diona; atsegina, leuna eta aldi berean oso era-

ginkorra, giharren indarra, bihotza, koordinazioa eta 

mugikortasuna areagotzen dituena. Kirol hau herritarrenga-

natzeko, urtarrilaren 17an Okendo plazan postua jarriko 

dute Rosa Ormazabal eta Begoña Moriana Nordic Walk ins-

truktoreek, gerora, ikastaroekin hasteko.

Rosa Ormazabal eta Begoña Moriana herritarrek emango dute ikastaroa.
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Lasarte-Oria
Zinea
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Ostirala 26, 22:00etan
"Guillaume y los chicos ¡a la mesa!" 
filma ikusi ahal izango da Okendo 
Zinema Taldeak antolatutako zinefo-
rum saioaren baitan. Sarrera 4,70 
euro.

MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Larunbata 27, 20:00etan
"Los Juegos del hambre: sinsajo 1" 
filma ikusi ahal izango da helduen 
zinema atalean. Sarrera 5,90 euro.

MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Igandea 27, 19:30ean
"Los Juegos del hambre: sinsajo 1" 
filma ikusi ahal izango da helduen 
zinema atalean. Sarrera 5,90 euro.

Olentzero
ZABALETA AUZOA

Asteazkena 24, 10:00etan
Zabaleta Auzoko lagunak auzo eta 
inguruko kaleak alaituko dituzte haien 
kantuekin.

OKENDO PLAZA

Asteazkena 24, 11:00etan
Landaberri ikastolako ikasle eta gura-
soek Olentzerorekin atera eta Gabone-
tako kantak eskainiko dituzte herriko 
erdigunean.

ZUMABURU IKASTETXEKO LOKALA

Asteazkena 24, 15:00etan
Erketz EDT-ko lagunak baserriz baserri 
joango dira Eguberrietako doinuak 
herritarrei eramaten.

ATSOBAKAR AUZOA

Asteartea 24, 17:00etan

Alboka Abesbatzak herriko kaleak 
girotuko ditu Eguberrietako kantak 
eskainiaz. Atsobakarreko egoitzan 
hasiko dute ibilbidea.

LOIDI-BARREN PILOTALEKUA

Asteartea 24, 17:00etan
Olentzero eta Mari Domingiri harrera 
egingo zaie. Xixuko, Porrotx lagunak 
izango dituzte ondoan eta desfile han-
dia egingo da herriko kaleetan barre-
na. Honetan pertsonaia ezberdinak 
izango dira.
OKENDO PLAZA

Asteazkena 24, 17:30ean
Desfilearen ostean, emanaldia izango 
da Olentzero, Mari Domingi, Porrotx 
eta Xixukorekin. 
Asteazkena 24, 18:15ean
Olentzerok eta Xixukok haurren esku-
titzak jasoko dituzte.

Eguberrietako Haur
parkea
KIROL GUNEA

Abenduaren 21tik 31ra
Herriko gaztetxoek primeran pasako 
dute. Sarrera doakoa da haurrentzat. 
Helduek euro bat.
Igandea 22, 19:00etan
Gabonetako haur parkearen baitan 
"Txondatatxondai bibertsi eta jai" ikus-
kizuna.
Larunbata 27, 19:00etan
"Patata tropikala" ikuskizuna.
Asteartea 30, 19:00etan
Koko ipuin kontalaria Gabonetako 
haur parkean.
Astearteazkena 31, 19:00etan
Gabonetako Haur Parkearen amaiera 
jaialdia egingo da. Honetan jokoak eta 
opariak izango dira.

Ur festa
KIROLDEGIKO IGERILEKUA

Ostirala 26, 10:00etan
2004 eta 2010 urte artean jaiotako 
gaztetxoek Ur festa paregabeaz gozatu 

ahalko dute. Arduradunek gogoratzen 
dute umeak bakarrik sartuko direla 
igerilekuan eta igeri egiten jakin behar 
dutela parte hartzaile guztiek. Bazki-
deek doan parte hartu ahal izango 
dute eta ez bazkideek 3,7euro ordain-
du beharko dituzte.

Elkartasun Eguberriak
OKENDO PLAZA

Asteazkena 24, 19:00etan
Galtxagorriekin batera Brindisa egingo 
da.
Ostirala 26, 20:00etan
Urteko azken ostirala.

MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Ostirala 9, 19:00ean
"Harresi guztien gainetik, sarraila 
guztien azpitik jasotako hitzak" preso 
eta iheslarien hitzekin antolatutako 
errezitaldia egingo da.

Antzerkia
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Igandea 28, 17:00etan
Xepetak Produkzioaken "Mendiza-
leak" haur antzerkia izango da euska-
raz. Honetan Tomax eta Muxugorri 
mendira joango dira. 4 urtetik aurre-
rako umeentzat da lana eta ordubete-
ko iraupena du. Sarrera 2,70 euro 
Interneten eta bertan 3 euro.

Jaia
SAN ROKE ERMITAN

Astelehena 31, 10:00etatik aurrera
Ostadarreko Mendi sailak eta Ttakunek 
antolatuta urteari amaiera emateko 
Buruntza mendira igotzen diren lagu-
nentzako jaia antolatu da. Txistorra, 
ardoa eta musika izango dira.

Erakusketa
JALGI KAFE ANTZOKIA

Abenduan zehar
El Estudio del Pintor-eko ikasleen 
margolanak ikusgai. 

EMAKUMEEN ZENTROAN

Abenduan zehar
"Ciudadanía por la igualdad" elkar-
tearen eskutik "Emakumeen kon-
trako indarkeriaren inguruan egiak 
eta gezurrak"erakusketa dago ikus-
gai.

Sari banaketa
DANOK KIDE ELKARTEA

Igandea 28, 12:00etan
Danok Kide elkarteak Jaiotzen XXI. 
Lehiaketako sari banaketa ekitaldia 
egingo du. 

Errege Magoak
AMA BRIGITARREN KOMENTUA

Astelehena 5, 12:00etatik 13:15era
MEGABA elkarteak antolatuta Errege 
Magoen postontziak egongo dira esku-
titzak uzteko. 
Astelehena 5, 16:00tik 17:00ra
Errege Magoen harrera egingo da eta 
haurrek haien eskutitzak emateko auke-
ra izango dute. 
ORIA AUZOA

Astelehena 5, 18:00etan
Errege Magoen kabalgata. Herriko 
kaleetatik goxokiak botako dituzte. 
Okendo plazara iritsita, Hiru Errege 
Magoek Udaletxeko balkoitik goxokiak 
bota eta eskutitzak irakurriko dituzte 
agurtu baino lehen.

Agenda
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Herritarren txokoa

Maria Auxiliadoraren ohorezko 
meza

Maria Auxiliadoraren ohorezko meza
Zumaburuko Arantzazuko Amaren eli-
zan Maria Auxiliadoraren meza ospa-
tuko da abenduaren 23an 17:00etan.

Kiroldegiko ordutegia
Lasarte-Oriako Kirol zerbitzuak jaki-
narazi du, 2014 eta 2015 urteko 
egutegiaren arabera, abenduaren 24, 
25 eta 31ean eta urtarrilaren 1ean 
kirol instalazio guztiak itxita egongo 
direla.

Korrikaren materiala
Martxoaren 19tik 29ra egingo da 
2015ean Korrika. Urepelen hasi eta 
Bilbon amaituko da Euskal Herri 
osoa zeharkatuko duen ibilbidea. 
Dagoeneko salgai dago materiala 
herrian, Geltoki Kaleko AEKren 
Muntteri euskaltegian. Neskentzat 
eta mutilentzat kamisetak, txanoak, 
jertseak, buffak eta poloak bertan 
daudela jakinarazi dute AEK-ko 
kideek. Herritarrak euskaltegitik 
pasa daitezke materiala ikusi eta 
erostera.

Zuen oharrak jarri, kexak 
adierazi edo 

eskutitzak argitaratzeko:
Geltoki kalea, 4 943 366858

txintxarri@txintxarri.info

Ostirala 26 eta larunbata 27, Elebeltz Topagunea 22:30ean

FABRIMUSIKALA 10+2 

Fabrimusikala antolatu dute Elebeltzen eta sustatzaileek herritarrak gonbidatu 
nahi dituzte bertan parte hartzera. “Aurtengoan ere Lasarte-Oriarrok musika 
kolore eta doinu anitzekin gozatzeko aukera izango dugu Elebeltz Sorkuntza 
eta Eztabaida Askerako Topagunean abenduaren 26 eta 27an. Txorimalo 
Gazte Kolektiboak hasitako ekimenari jarraipena emateko asmoz eta Fabri-
musikala beti bezain “Multi” dela erakusteko asmoz “Fabrimusikala 10+2, 
dozena bat urtetik gora herria iraultzen” lemapean dator aurtengo ekimena.

Ostirala 26ko kontzertuak 22:30etan hasiko dira, eta honako talde eta 
musikariak izango ditugu entzungai: Nafarroako Beratik euskal kantagintzan 
izen bat egin duen Petti izango dugu oholtza gainean gitarra eta ahotsa soilik 
lagun. Honen ostean, herrian aski ezaguna den Arramazka taldeak hartuko 
du testigua, maitasuna eta askatasuna bozgorailuetatik jaurtikiz. Hurrengoak, 
90ko hamarkadan hasitako Fly Shit Bergararrak izango dira, euren hardcore-
arekin giroa astinduko dutelarik. Giroa astintze lanetan Punk-ak ere izango 
du lekua Iparraldetik datozen Gadafistes Brothers taldearekin. Gaua egunare-
kin elkartzeko intentzioarekin Dj-en txanda helduko da: Selektah Stepi (Bad 
Sound System), Petx (More Jaia) eta Duam Koma Duam (More Jaia) gogor ari-
tuko direlarik euren biniloak biratzen. 

Larunbata 27ko zita 19:30etan hasiko da “Elebeltz sariekin”. Pikoteoa ere 
egongo da, baina, musika ez da faltako, noski, herriko Itzartu erromeria tal-
deak hasiera emango baitio datorrenari. Izan ere, 22:00etan Julieta, la chula 
potra rapera probokatzailea ikusteko aukera izango dugu, bere lirika erasoko-
rrak inor axolagabe utziko ez duelarik (esan diezaiotela bestela Barcinari). 
Honen ostean, Hernani eta Donostitik datozen Kaxianoren Alabak trikitixa doinu alaiekin dantzan jarriko gaituzte. 
Deskantsurako astirik gabe Luz de Putas taldearen Ska biziak gure gorputzari mugiarazteko mezua igorriko dio. 
Bukatzeko, eta hainbeste musikaren ostean bizirik jarraitzen badugu, Komando Tutupa Gaupasound Antisistema 
Dj-ak arituko dira pintxatze lanetan gehiago nahi duten guzti horiei nahi dutena emateko asmoz. 

Egun bakoitzeko sarrerak 6 euro balioko du eta kontzertuak hasi aurretik egongo dira salgai han bertan. Hortaz, 
musikaren mundu zabalean belarri kuxkuxeroekin ibiltzen den edonork zita berezia izango du Elebeltz Sorkuntza 
eta Eztabaida Askerako Topagunean. Ez galdu aukera!”
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 Zorion agurrak

Unai

Zorionak zure egu-

nean! Bost eta sei 

muxu goxo Plaza 

aiton-amonen partetik.

Gorka

Zorionak zure egu-

nean! Bost eta sei 

muxu goxo Plaza 

aiton-amonen partetik.

Zorion agurrak bidaltzeko 943 36 68 58, 
txintxarri@txintxarri.info edo txintxarri.eus web orrialdeko formularioa erabili dezakezue.

Ibai eta Maialen

Zorionak!! Ondo pasa zuen eguna. Muxu pila 

familiaren partetik.

Markel

Zorionak maitia! 2 urte! 

Asmo maite zaituen 

familia eta lagunen par-

tez egun zoriontsua izan 

eta Zorionak! Jarraitu 

hain guapo! Muxuu! 

Aitana

Zorionak zure lehen 

urtebetetzean! Aitatxo, 

amatxo eta arreben 

partez.

Dario eta Leo

Nire bihotz kuttunei Zorionak!!

Oier

Zorionak etxeko 

gizontxoa!!! Muxu 

handi handi bat etxe-

koen partetik.

Alazne

Zorionak bihotza 5. 

urtebetetzean. Zu zara 

gure Olentzero opari-

rik onena. Mila muxu 

familia guztiaren parte-

tik. Asko maite zaitugu!
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