
Pasa den asteartekoa izan 
zen Memoriaren eguna 
eta, horren harira, ekital-

di xumea prestatu zuen Uda-
lak indarkeriaren biktimak 
omentze aldera. Ordu erdi 
inguru iraun zuen. 

Okendo plaza atzealdeko 
Askatasunaren parkean bildu 
ziren alderdi politikoetako 
hainbat zinegotzi eta baita 
zenbait herritar ere. PPk ez 

zuen izan ordezkaritzarik eki-
taldian, zinegotzia ez baitzen 
bertan egon.

Lehenik eta behin Jesus 
Zaballos alkateak hartu zuen 
hitza testu bat irakurtzeko, 
erdaraz. “Memoriaren egunak 
horretarako balio behar du 
espreski, indarkeria mota oro-
ren biktima guztiak gogoratze-
ko, eta denok konturatzeko 
gertatutakoa ez dela errepika-

tu behar”, adierazi zuen alka-
teak asteartean. 

“Bakea eraiki nahi badugu, 
memoria behar dugu. Etorki-
zunera begiratu behar dugu 
baina iragana ahaztu gabe, 
indarkeriaren eraginez sufritu 
dutenak ahaztu gabe. Memo-
ria hori denon artean eraiki 
behar da; badakigu desberdin 
pentsatzen dugula, baina zen-
tratu gaitezen batzen gaituen 
horretan, eta eraiki dezagun 
denok memoria duen bakea”, 
azpimarratu zuen alkateak.

Biktimak omendu zituzten 
astearteko ekitaldian, eta haiei 
zuzendu zen bereziki alkatea: 
“Ekitaldira etorri garen guztion 
borondatea da biktimei maita-

suna eta errespetua erakustea, 
baita aitortza egitea ere. Esan 
nahi diegu ez dugula ahazten 
eta ez dugula ahaztuko, 
memoria baita indarkeria ez 
errepikatzearen aurkako anti-
doto onena”. 

Alkateak testua irakurtzen 
amaitu zuenean, 15 minutuko 
isilunea gorde zuten ekitaldira 
bertaratutako guztiek, biktimei 
errespetua adierazteko. 

Horren ostean, zinegotziek 
eta herritarrek larrosa zuri 
bana utzi zuten Gotzon Hue-
gun herriko artistak egindako 
plaka gainean, 'Biharraren 
oroipena' izenekoan. Ekitaldi 
sinboliko horrekin amaitu zen 
astearteko ekitaldia. 

txintx  rri Beltzak taldeko 
bost jokalari 
Gipuzkoako 
selekzioaren 

aurredeialdian1279. zenbakia 2015-11-13 Lasarte-Oria txintxarri.eus 

3 Udalbatzarra

Errausketaren alde 
baina kokalekuaren 
kontra dago PSE-EE
Errauste plantaren proiektua 
berrireki dela-eta saltsa egon 
zen pleno aretoan joan den 
asteartean, ohiko udalbatza-
rrean. Hondakinak kudeatze-
ko modu hori izan zen saioko 
gai nagusia. Mozio bateratua 
aurkeztu zuten EAJk eta PPk, 
errausketaren alde eginez. 
Onartu izan zen PSE-EEren 
babesari esker. Gero, ordea, 
kokalekuaren aurka agertu 
zen alderdi sozialista, pleno 
aretora eraman zuen mozio 
alternatiboan azaldu legez. 

5 ElEbEltz 
Elebeltz, musika 
elektronikoaren 
topagune bihar
Lasarte Elektronika festibala-
ren estreinako edizioa egingo 
dute bihar Elebeltz topagu-
nean. Festa-giroa arratsaldeko 
bostetan hasiko da, Rezibatu-
kadako kideen laguntzarekin 
joango baitira herritarrak Ele-
beltzera. Behin egoitzara iri-
tsita, etenik gabeko festa. 
18:00etatik igande goizeko 
8:00ak arte ariko dira hainbat 
artista musika jartzen: Paolo 
Solo, Furonia, Ruben Rubio, 
Julen-K, Txoni, M_Nu eta 
artista gonbidatu bat. 

Indarkeriaren biktimei omenaldia
Ekitaldi xumea egin zuen Udalak asteartean Askatasunaren parkean

Udalbatzar kideak eta herritarrak biktimei omenaldia egiteko bildu ziren asteartean Askatasunaren parkean.

Lasarte-Oriako udal korporazioak indarkeriaren biktimak 
omendu zituen astearte eguerdian, Memoriaren egunean. 
Alderdi politiko guztiek izan zuten ordezkaritza PPk izan 
ezik, zinegotzia ez baitzen joan. Okendo plaza atzealdeko 
Askatasunaren parkean ospatu zuen Udalak ordu erdi ingu-
ruko ekitaldi xumea.  

6
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Higiezinen Eskaintza 
• Autokarabana batentzat egokituriko garajea 
saltzen da. 56 metro karratu. 630 752 858.

Salerosketa
• Baserriko kutxa salgai. 688 615 916

Lan-eskaintza
•Garbitzailea bilatzen da gabonetan elkarte 
gastronomikoa garbitzeko. Ordezkapena. 
17:00etatik 20:00tara deitu. 658 725 463.

Lan-eskaria
• 31 urteko emakumea, saltzaile edo adminis-
tratzaile lan bila nabil. 675 703 163, Berta.
• Gizona eskaintzen da eskutitzak edo publizi-
tatea banatzeko. 943 364 527.

• Neska eskaintzen da pertsona adinduak 
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukaldaritza 
laguntzaile bezala. Esperientzia. 687 068 954.
• Jende nagusia zaintzeko, baserrian lan egite-
ko edota beharrezkoa den lanetarako prest 
nago. Ronald. 677342358

Bestelakoak
• Euskara, ingelesa edo latina irakasten dut, 
zure etxean bertan. Eskolak indartzeko ere 
prest. Ekonomikoa. 600 766 068.

Neure kabuz

Azoka txikia

Lasarte-Oria Bai!

Gorka Alvarez 

Jaiotzak
• Lukas Manzanares Fadrique, urriaren 31an.
• Akram Kawakeb Benjouda, urriaren 31an.

Heriotzak
• Felicidad Rendos Castillo, 
azaroaren 10ean, 86 urte zituela.
• Jesus Odriozola Beristain, 
azaroaren 8an, 75 urte zituela.
• Juan Mari Sarobe Aldalur, 
azaroaren 8an, 60 urte zituela.

EGUNEKOAK: 09:00-22:00

Ostirala,13
Urbistondo, San Frantzisko 1 943 366567

Larunbata, 14
Acha-Orbea, Hipodromo et. 6 943 363549

Igandea, 15
Acha-Orbea, Hipodromo et. 6 943 363549

Astelehena,16
De Miguel, Kale Nagusia 32 943 371151

Asteartea, 17
Lasa, Kale Nagusia 42 atzea 943 361774

Asteazkena, 18
Gil, Kale Nagusia 24 943 361529

Osteguna, 19
Acha-Orbea, Hipodromo et. 6 943 363549

Farmazia Goardiak

GAUEKOA: 22:00-09:00, egunero
Echeveste Elosegi, Elkano 9  
Hernani, Tel.: 943 552087

 Zorion agurrak Heriotzak Jaiotzak

Osasun Zentroa    943 007960
DYA    943 464622
Gurutze Gorria    943 363953
Udaltzainak    943 362442
Ertzaintza    943 288888
SOS Deiak     112

Larrialdi telefonoak

Txintxarrik ez du bere gain hartuko iritzi-artikuluetan edota irakurleen gutunetan adierazitakoaren erantzukizunik. 

Diruz laguntzen duten erakundeak

GFAko Kultura eta 
Euskara Departamendua

Babeslea Laguntzailea

Argitaratzailea: 
Ttakun Kultur Elkartea

Geltoki kalea 4 

20160 Lasarte-Oria

943 366 858/943 371 448 
G-20407557

Legezko gordailua: 
SS513/93   
ISSN: 1134-0053

Inprimategia 
Zeroa Multimedia, S.A. 
Aleak zenbakiko: 7.800  

Erregistroa     943 371629
Euskarako Zerbitzua      943 376184
Kiroldegia     943 376182
Kulturetxea     943 376181
Gizarte Zerbitzuak     943 376179
KIUB     943 361605
Udal euskaltegia     943 361621
Muntteri AEK     943 372863

Udalaren telefonoak

Igandea, goizeko 7:30ak. Iratzargai-
lua oihuka, ni galduta. Zergatik? 

Zer ordu da? Zertarako esnatu? Gaur-
koan ordea, egunerokoan baino 
gutxiago kosta zait nire oinak ohetik 
kanpo jartzea. Begiak ireki orduko, 
urteko egun berezi horietako bat 
bizitzen hasteko ilusioa eta zirrara 
sentitu dut. 

Askorentzat, ordu aldaketaren 
igandea. Beste askorentzat egun triste 
eta laburren hasiera. Niretzat ordea, 
gaur egun berezia da. Hamargarre-
nez, herriko lasterketa maitean parte 
hartzeko aukera izango dut. Pozik 
nago. Egia esan, betidanik gustuko 
izan dut lasterketa hau. Egoera eta 
garai onenetan, zein momentu txar 
eta gogorrenetan ere, bertan izateko 
plazera izan dut. Lasterketa honekin 
hazi naizela esan daiteke. Hazi kiro-
lean, hazi korrikaren munduan eta 
bereziki ikasi dut urteetan zehar ilu-
sioak eta lanak lor dezakeena. 

Urte asko dira, lasterka ibiltzen 
naizela. Modu xumean, apalean. 
Zergatik? Arrazoiak asko dira eta luze 
emango luke azaltzeak baina azpi-
marratzekoa da modu honetan ari-
tzen garenontzat, norberaren herriko 
lasterketak duen karga emozionala. 
Batzuentzat euren lehen lasterketa 
izango da, besteentzat euren marka 
berria ezartzeko leku aproposa. Beste 
batzuek, herritarren aurrean euren 
dohainak erakutsi nahiko dituzten 
lekua eta ziur badirela lagunen artean 
apustu edo norgehiagokarako ere 
aukera aprobetxatzen dutenak. 
Hauena guztiena da lasterketa.

Niretzat, momentu goxoa eta 
polita izaten da. Horrenbeste bizi-
pen, egoera eta hainbat oroitzape-
nen eszenatoki izan diren kaleetan 
lasterka aritzea ederra da oso. Fami-
lia, lagunak, ezagunak, ezezagu-
nak… oihuka entzuteak, 10. parte 
hartzea, lehenengoa balitz bezala 
bizitzea dakar. Jarrai dezagun egun 
hau, askorentzat berezi egiten, guz-
tiona delako eta guztientzat delako. 
Honelako ekintzek, egiten baitute 
herria, herri eta kirolaria kirolari.

LASARTE-ORIA BAI!

Leire
ZORIONAK sorgina, 
eskerrik asko 3 urte 
hauengatik!!! Muxu 
haundi bat aita, ama eta 
Irati.

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

formularioa erabili dezakezue.

Urko
Zorionak Urko, 8 urte, 
muxu bat familia guz-
tiaren partetik, asko 
maite zaitugu. Zorio-
nak!!

Naiara
Zorionak printzesa 
zure lehen urtebete-
tzean!!!! Zure gura-
soak.

Amaiur
Zorionak guapisima, 
asko maite zaitugu. 7 
muxu potolo, Ekain, 
aitatxo eta amatxoren 
partetik.

Katixa
Zorionak maitia, 7 urte 
dagoeneko,  Zure aita 
eta amaren urte one-
nak, maite zaitugu biho-
tzez... Ama, aita eta Aiur

 txintxarri
Erredakzioa:

Nerea Eizagirre, Martin Vicioso, 
Iñigo Gonzalez.

txintxarri@txintxarri.info
Publizitatea: Arantxi Zulaika
publizitatea@ttakun.com                     

Laguntzaileak:
Unai Muñoa, Gorka Lasa,        
Ane Labaka, Mailu Arruti,       

Asier Odriozola, Maider Segurola, 
Gorka Alvarez, Jexux Artetxe,    

Edu Galardi
Informatikoa:
Xabier Amadoz

Lucia
Zorionak bihotza! Bost 
muxu oso oso pottolo! 
Zure gurasoen partetik
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Kultura
Azoka solidarioa 
Okendo plazan
Liburu, musika disko eta DVDz 
jositako azokatxoa jarri zuen 
asteartean Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkarteak Okendo pla-
zan. Bertan bildutako dirua egoera ekonomiko latzean bizi 
diren pertsonengana bideratzen dute. Hilero antolatzen dituzte 
gisa horretako azoka kulturalak Donostialdean, eta azarokoa 
herrian egin zuten asteartean.

Gertaera
Lapurreta supermerkatu batean
Astelehenean, lapurreta izan zen Zumaburu auzoko supermerka-
tu batean. Ustezko egilea, gizonezkoa, bakarrik sartu eta arma 
txuriz mehatxatu ostean, diru guztia eskatu zuen. Ertzaintzak 
jakinarazi duenez, uneotan inbestigazioak irekita jarraitzen du.

amaraun Kluba
Haserrea lantzen
Hiru eta lau urteko umeek ipuin 
kontaketa saioaz gozatzeko auke-
ra izan zuten astelehenean 
Amaraun ludotekan. 

Istorioen bitartez, haserrea landu eta jolas eta eskulanekin 
ikasitakoan sakondu zuten, ondoren. Amaitzeko, etxera erla-
xatuta bueltatu ziren masaje tailerra egin eta gero.

Beste bi saio egingo dituzte urtea amaitu aurretik. Lehenean, 
azaroaren 23an, beldurra izango da gaia. Abenduaren 14ean, 
berriz, maitasuna.

ura-estolderia
Tasa ordaintzeko azken egunak
Lasarte-Oriako Udaleko zergabilketa bulegoak gogorarazten 
du, 2015eko 2. lauhilabeteko ura-estolderiaren tasa boronda-
tezko epean ordaintzeko azken eguna datorren astelehena, 
azaroaren 16a dela.

Helbideratutako erreziboak borondatezko epearen azken 
egunean kargatuko dira. Helbideratu gabeko erreziboen 
ordainketa, Banku eta Aurrezki kutxetan egin daiteke, baita 
www.lasarte-oria.eus  web orrian ere: administrazioa – trami-
teak on line – nire ordainketa on line.

Azken egun honetatik aurrera, ordaindu gabeko erreziboak 
dagokion errekarguarekin, premiamenduzko prozeduraren 
bitartez exijituko direla jakinarazten da. 

Edozein zalantza edo argibide behar izanez gero, jarri 
harremanetan Udaletxeko hirugarren solairuan kokaturiko 
Zergabilketa bulegoarekin edo 943 376187 telefonora deitu.

TxinTxarri

Zubietako gainean berri-
ro ere erraustegi planta 
eraikitzeko asmoa ager-

tu du Foru Aldundiak eta 
GHK eta bi mozio ezberdi-
nengatik hondakinen kudea-
ketaren gaia, azaroko ohiko 
Udalbatzarreko gai nagusia 
izan zen.

Batetik EAJ eta PPk Gipuz-
koako hondakinen kudeake-
taren aldeko mozioa aurkeztu 
zuten.

Mozioaren bidez, bi alder-
diak zabortegien aurka ager-
t u ,  e r r au ske t a  p l an t ak 
teknologikoki aurrerakoia 
izan eta arrastoa gutxiago iza-
tea eskatu, Lasarte-Oriako 
Udalak bertako energia erabi-
li ahal izatea negoziatzea edo 
bilketa helburuak betetzen ez 
dituzten herriei isuna jartzea 
aurreikusten dute.

Proposamena aurrera atera 
zen PSE-EE, EAJ eta PPren 
aldeko bozkekin.

Bestetik Aire Garbia plata-
formaren erraustegiaren aur-
kako mozioa jorratu behar 
zen. Baina PSE-EEk mozio 
alternatiboa eraman zuen 
batzarrera eta hau izan zen 
bozkatu eta PSE-EE, Lasar-
te-Oriak Ahal du eta EH Bil-
duren bozkekin onartu zena.

Era honetara, udalbatza-
rrak Erraustegia Zubietako 
gainetan eraikitzearen aurka 
dagoela adierazten du, Uda-
lak hondakinen kudeaketaren 
plan partzialari alegazioa 
jarriko diola zehazten du eta 
erabaki hau GHK, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiarei eta 
Donostiako Udalari jakinara-
ziko zaiela aipatzen du.

Indarkeria, FEMP eta Sahara
Baina lehenik beste hiru gai 
ere jorratu ziren. 

Alkatetzaren proposame-
nez, Azaroaren 25a emaku-
meenganako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko egunari 
buruzko mozioa aztertu zen.

EUDELen testuan oinarritu-
tako mozioak indarkeria, sexis-
moa eta beste era batzuk alde 
batera utzi eta berdintasunaren 
alde egiteko eskatzen die herri-
tarrei. Gainera, herrian egingo 
diren ekintzetan eta kontzien-
tziazio programetan ere parte 
hartzera deitzen die, hala nola, 
Beldur Barik programan.

Talde sozialistak Lasarte-O-
riako Udala Espainiako Udale-
rri eta Probintzien Federazioan 
txertatzea proposatu zuen.

Bi bozketa egin ziren eta 
bietan PSE-EE eta PPk alde 
egin zuten; EH Bilduk, EAjk 
eta Lasarte-Oriak Ahal Duk 
berriz, aurka.

Alkateak ez zuen bere kali-
tatezko bozka erabili. Lasar-
te-Oriak Ahal Du taldearen 
eskaerari erantzunez, proposa-
mena atzera bota zuen. Izan 
ere, ez baitzeuden batzar kide 
guztiak saioan, EAJko Estitxu 
Alkorta falta zen.

Hau guztiaz gain, Lasar-
te-Oriak Ahal du hautesle tal-
deak  e ska tu t a  Saha ra r 
errefuxiatu kanpamentuek 
jasan dituzten uholdeei buruz-
ko urgentziazko mozioa landu 
zen.

Honetan, kreditu aldaketa-
ren bidez, Euskal Fondoari 
5.000 euro ematea, NBEari 
giza eskubideak betearaztea 
eskatzea eta airean dagoen 
autodeterminazio prozesua 
hastea eta Lasarte-Oria eta 

Oporrak bakean egitasmoko 
haur kopuru gehien duen 
wilayarekin senidetzea propo-
satzen da.

PPren abstentzioa izan 
ezik, beste alderdiek bat egin 
zuten horrekin.

Galdera eta erreguak
Azkenik alderdi eta herrita-
rren erregu eta galderen tartea 
izan ziren.

Horretan PPko zinegotziak 
euskaltegian dagoen galdetegi 
batean Euskal Herria jarri 
beharrean Euskadi jartzea 
eskatu zuen eta bestetik kro-
sean presoen alde agertu 
ziren pankarta eta kartelak 
ikusita, egunean bertan ez 
kentzea salatu zuen modu 
umoretsuan.

Jesus Zaballos alkateak 
galdetegiaren gaia aztertuko 
dutela aipatu zuen eta kartelei 
dagokionez, garbiketa briga-
dak horrelako egoeretan guz-
tia kentzeko agindua duela 
jakitera eman zuen, “gure 
kaleen garbitasuna, besteen 
adierazpen askatasunaren 
gainetik baitago”.

Honetan, Aire Garbia tal-
deak bere atsekabea agertu 
zuen PSE-EEk izandako jarre-
rarekin eta haien balorazioa-
ren berr i  emango zuela 
jakitera eman zuen.

Juan Mari Alkortak eta 
beste herritar batzuk PSE-EEri 
bere jarrera azaltzeko eskatu 
z io ten.  Talde sozia l i s ta 
PIGRUGaren alde, baina 
errauste plantaren kokalekua-
ren aurka dagoela adierazi 
zuen alkateak. “Herritarrak 
kokalekuaren aurka daude eta  
horren aurka egingo dugu”, 
errepikatu behar izan zuen 
behin baino gehiagotan.

Herritarren artean eztabai-
da ere sortu zen, baina alka-
teak hau moztu zuen hau 
beste gune batean egiteko 
aipatu eta udalari erreguak 
eta galderak egiteko txanda 
zela esanaz.

Aire Garbia plataformako kideak batzarrean izan ziren haien mozioa babesteko.

Erraustegiarekin bueltaka

Ohiko Udalbatzarra izan zen asteartean. Errausketa planta-
ren proiektua berrireki behar dela eta, saltsa egon zen are-
toan. EAJ eta PPk honen alde elkarrekin bat egin zuten 
mozioa aurkeztean. PSE-EEk, ordea, horren alde bozka 
egin eta kokalekuaren aurkako mozio alternatiboa eraman 
zuen Batzarrera.

PSE-EE errausketaren alde, baina kokalekuaren aurka

udalbatzarra

Celestino Riverak gauza eta 
tresna asko gordetzen ditu 
Sasoeta auzoan daukan gara-
jean, baina sortu ere bai. Ber-
tan dauka tailertxoa, eta 
material asko landuz artela-
nak egiten ditu.

Egunean 6-7 ordu igaro-
tzen ditu Celestino Riverak 
Sasoeta auzoko tailerrean. 
Mende erdia darama herrian 
bizitzen, eta zenbaezinak dira 
tarte horretan sortu dituen 
eskulanak. Egurrean egindako 
hiru lauburu dira azkenekoak. 
Harro erakutsi ditu horiek 
gaur, prentsaren aurrean.

Ingalaterrara bidaiatuko 
du lauburu horretako batek. 
“Lagun batek egin dit enkar-
gua; Ingalaterran dauka alaba, 
eta hari oparitu nahi dio”, 
azaldu du Riverak. 'Euskadi' 
hitza gehitzeko eskatu dio 
lagunak. Beste bat Salaman-
cako elkarte batetik eskatu 

diote, eta hirugarrena semeari 
oparitu dio zion asteartean, 
bazkalorduan.

Tailerraren egoera ere era-
kutsi zuen Riverak. Egurrezko 
beste lauburu bat prestatzen 
ari da, baita harrizko bat ere. 
Beste mota bateko artelanak 
ere egiten ditu, ordea: “Jen-
deak zabor edukiontzien 
inguruan uzten dituen ispi-
luak hartu eta apaindu egiten 
ditut”, zehaztu zuen Riverak.

Celestino Rivera, garajea sorleku
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Lasarte-Oriako Udalak eta 
Behemendi landa gara-
penerako agentziak anto-

l a t u  d u t e  b a s e r r i k o 
produktuen III. azoka. Bihar 
goizeko hamarretatik eguerdi-
ko ordubietara Okendo pla-
zan egingo dute.

Baserrian ekoiztutako eli-
kagai mordoa eskuratu ahal 
izango da, gure eta inguruko 
herrietatik ekarriak. Besteak 
beste, ahatekiak, txerri heste-
beteak eta modu tradiziona-
lean egindako esnekiak. 
Tolosako babarrunak eta Idia-
zabal gazta ere lortu ahal 
izango dira. Helburua bertako 
produktuen salmenta bultza-
tzea da.

Herriko bi stand
Guztira 12 karpa jarriko 
dituztela azaldu du Behemen-
diko kide Ainhoa Amundarai-
n e k .  H o r i e t a t i k  b i t a n 
Lasarte-Oriako baserrietako 
produktuak izango dira. 

Batean, sasoiko barazkiak, 
intxaurrak eta fruta salduko 
dira; eta, bestean, hazi ekolo-
gikoak eta sustraidun landa-
reak.

Eskualdeko turismoa susta-
tzeko helburua duen stand-a 
ere egongo da. Aurreratu 
dutenez, bertan, Gipuzkoako 
mendi ibilbideak biltzen 
dituen mapa izanen da salgai.

Ekoizle eta erosleen arteko 
zubia
Amundarainek azpimarratu 
du tokian tokiko produktuen 
merkatua asko ahuldu dela, 
batez ere, kontsumo joeretan 
egon diren aldaketengatik. 
Azokaren bitartez, baserriko 
elikagaiak herrira gerturatu 
nahi dituzte. Izan ere, alkate 
Jesus Maria Zaballosek dioe-
nez “ez da erraza kalean 
horiek lortzea”.

Azokak aurreko urtetan 
izan duen arrakasta errepika-
tzea espero dute antolatzai-
leek. Ekimen promozionala 
ere bada. Izan ere, espero 

dute halako ekitaldiak urtean 
behineko ohi tura baino 
gehiago izatea, eta herrietan 
egiten diren azoka txikietara 
ere maizago joatea.

Musika eta jolasak
Gurasoak erosketetan dabil-
tzan bitartean, umeek eduki-
ko dute non ongi pasa. Izan 
ere, jolasgunea jarriko baitu-
te.

Ttirriki Ttarraka musika 
eskolako ikasleek trikitixa eta 
pandero doinuz girotuko dute 
goiza.

Baserriko produktuez gozatzeko aukera
Baserritarren III. azoka egingo da bihar Okendo plazan, 10:00etatik 14:00etara

Udal ordezkariek eta Behemendi landa garapenerako elkarteak astelehenean aurkeztu zuten III. Baserriko Azoka

Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketako final laur-

denak asteburuan amaitu 
ziren Eskoriatzan. Ane Labaka 
herritarra lau punturengatik 
ez da sailkatu hurrengo fase-
rako.

Bertso saio bakoitzeko ira-
bazleez gain, puntuazio 
hobea lortu duten hamahiru 
bertsolarik irabazi dute txarte-
la. Labaka hamabosgarrena 
izanik, atarian geratu da.

Sentsazio gazigozoak
Azaldu duenez, kontent da 
egindako lanarekin. Bai Bea-
sainen eta baita Oreretan ere, 
“gustura” aritu baita bertso-
tan.  Hala ere, aitortu du posi-
ble dela final zortzirenetan 
solteago ibili izana.

Zortea ez da Labakaren 
alde egon Bertso Txapelketan. 
Azpimarratu du saio batzuek, 
oro har, besteek baino pun-
tuazio handiagoa eduki dute-
la. 

Eskoriatzan eta Ormaizte-
gin bost bertsolarik lortu 
dituzte 480 puntu edo gehia-
go. Besteetan, aldiz, hiruk.

Belaunaldi berria, pixkanaka 
aurrera
2011. urteko Txapelketarekin 
alderatuz, gazteek urrats bat 
eman dutela uste du Labakak. 
Izan ere, gehiago izan baitira 
final laurdenetara sailkatu 
direnak.

Dena den, egia da “final 

erdietako galbaheak gehienak 
kanpoan utzi dituela”, eta 
hemezortzi onenen fasea 
gehienbat beteranoek osatzen 
dutela.

Aurrera egiteko hautagaiak 
ziren esperientziadun bertso-
lari batzuk ere ezin izan dute 
fase honetatik pasa.

Balizko irabazlearengatik 
galdetuta, Labakak ez du 
gehiegi pentsatu behar izan 
bere hautagaia nor den aipa-
tzeko. Oso indartsu ikusten 
du Beñat Gaztelumendi. 
Berarekin entrenatzen ibili da 
eta maila horretan kantatuz 
gero, ez dio areriorik ikusten.

Iguaran sailkatuta
Bestalde, Earra! Bertso Eskola-
ko kide Beñat Iguaranek 
aurrera egin du txapelketan, 
Urretxu-Zumarragako saioan 
bigarren izan ostean. Azaroa-
ren 22an kantatu beharko du 
Zarauzko Aritzbatalde kirol-
degian. Aurkari izango ditu 
Unai Gaztelumendi, Alaia 
Martin, Jon Martin, Agin 
Laburu eta Ander Lizarralde.

Asier Azpirozek, berriz, 
ezin izan du aurrera egin, 
beharrezkoak ziren 480 pun-
tuetatik bederatzi eta erdira 
geratu baita.

Soilik zortzi bertsolarik 
abestuko dute abenduaren 
19an Donostiako Illunben 
egingo den final nagusian. 
Beraz, saio borobila egin 
beharko dute final erdietara 
sailkatu diren hemezortzi ber-
tsolariek.

2011ean txapeldun izan 
zen Aitor Sarriegi ez da ber-
tan izango, ez baita aurten 
aurkeztu. Orduan parte hartu 
ez zuen Jon Maiak, berriz, 
Illunben kantatzeko borroka-
tuko du Eibarko Astelenan.

Labaka Beasainen egindako saioan. Bigarren izan zen eta final laurdenetarako sailkatu zen.         Gipuzkoako Bertsozale elkartea

Ane Labaka gutxigatik finalaurrekoetatik kanpo

Lehengo urtean harrera ona izan zuen azokak

Lasarte-Oriako eta inguruko herrietako baserrietan 
ekoiztutako produktuak erosteko aukera izango da III. 
Baserriko Azokan. Dendetan lortzeko zailak diren zenbait 
elikagai eskuratu ahal izango dira. Besteak beste, esne-
kiak, txerrikiak, ahatekiak eta sasoiko barazkiak. Goizean 
zehar, musika eta umeentzako jolasak ere izango dira.
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Musika elektronikoaz 
gozatzeko parada 
izango da bihar Ele-

beltz Topagunean. Lasarte-
Oriako e ta  inguruetako 
zenbait DJ arituko dira berta-
ratutakoentzako doinu dan-
tzagarriak nahasten. 

Gau luzea
Jaialdiak luzerako joko duela 
argi dirudi. Arratsaldeko 
18:00etan emango zaio hasie-
ra eta goizeko zortziak arte 
luzatuko da.

Sei DJ izango dira giroa 
berotzeko ardura bere gain 

hartuko dutenak. Paolo Solo, 
Furonia, Ruben Rubio, Julen 
K, Txoni eta M_Nu. Halaber, 
a r t i s ta  gonbidatu baten 
l a g u n t z a  i z a n g o  d u t e . 
Gehienbat, Deep House eta 
Nu Disco estiloak jorratuko 
dituzte. Hala ere, artista 
bakoitzak bere zigilua utziko 
du sesioetan.

Bos t  eu roko  s a r r e r a 
ordaindu beharko da bertara 
sartzeko. Ondorengo taberne-
tan erosi ahal izango da: 
Elurtza, Siglo XX, Arkupe, 
Usoak, Ilargi eta Jalgi. Chris-
tian Estilistak ileapaindegian 
ere lor daitezke. Antolatzai-
leek jakinarazi dutenez, 

komeni da bertaratuko dire-
nak tiketak lehenbailehen 
eskuratzea. Izan ere, lehen 
egunetan dezente saldu baiti-
ra.

Poteo girotua hasteko
Erdigunetik Elebeltz Topagu-
nerainoko bidea elkarrekin 
egiteko proposamena luzatu 
dute. Okendon 17:00etatik 

aurrera hasiko da poteoa. 
Rezibatukadaren erritmo eta 
musikaren laguntzaz egingo 
dute ibilaldia. Gazte lasarteo-
riatarrez osatutako batukada 
taldeak material birziklatue-
kin egiten du lan.

Kurtso berria Elebeltzen
Indartsu hasi dute udazkena 
E l e b e l t z  To p a g u n e a n . 

Sorkuntza tailerrak eta zine-
ma martxan dira dagoeneko, 
eta kurtsoari hasiera berezia 
eman zioten urriaren 31ko 
Udazken Fest  ja ialdian. 
Bazkaria, karaokea eta kon-
tzertuak egin zituzten.

Asteburu honetan ere,  
musika elektronikoarekin 
dantza egin nahi duen orok 
aukera ederra du esku artean.

Elektronika gaua larunbatean
Elebeltzen egingo dute bihar Lasarte Elektronika Festibala 18:00etatik aurrera

Kotxeras auzoan kokatutako Elebeltz Topagunean egingo dute elektronika jaialdia

Lasarte Elektronika Festibalaren lehen edizioa egingo 
dute bihar Elebeltz Topagunean. Paolo Solo, Furonia, 
Ruben Rubio, Julen K, Txoni, M_Nu eta artista gonbida-
tu bat izango dira musika jartzeko arduradunak. Sarrera 
bost eurokoa izango da eta herriko zenbait tabernetan 
eskura daitezke. Jaiari 17:00etan emango zaio hasiera 
Okendo plazatik aterako den Rezibatukadak girotutako 
poteoarekin. Lehenengo sesioa, aldiz, 18:00etan hasiko 
da. 8:00ak arte luzatuko da jaialdia. Beraz, elektronika 
zaleek badute non ongi pasa asteburu honetan.
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Beltzak errugbi taldeek 
bikain ekin diote den-
boraldi berriari. Hasiera 

horrek ikusleak bakarrik ez, 
entrenatzaile eta hautatzai-
leak ere txunditu ditu, Gipuz-
koakoa bai behintzat. 14 
urtez azpiko ZRT-Beltzak tal-
deko bost herritar deitu ditu 
hautatzaileak hilaren 21ean 
entrenatzeko, Zarauzko Asti 
zelaian. 

50 jokalariko aurredeial-
dia osatu du Gipuzkoak. Ber-
tan egongo dira Unai Pelaez, 
Gabi Gavilan, Jokin Beloki, 
Mikel Ibisate eta Paola Vega 
herritarrak. Horiez gain, 13 
urtez azpiko kategorian Aratz 
Iparragirre ere deitua izan da. 
Andoaindarra da Iparragirre 
eta ZRT-Betzak taldean ari da. 

Beti topera entrenatzen 
dute gaztetxoek, baina asteon 
egindako saioetan nabaritzen 
zitzaien deialdiak eragindako 

ilusio berezi hori. Michelingo 
zelaian aritu ziren astelehe-
nean, entrenatzaile eta gura-
soak begira zituztela. Etenaldi 
txiki bat egin eta argazkirako 
prestatu ziren jokalari guztiak, 
azaroaren 21ean Gipuzkoare-
kin entrenatuko dutenak eta 
ez dutenak. Hori da errugbia-
ren esentzia: taldea dago beti 
norbanakoen gainetik. 

Zazpigarren garaipena
Sailkapeneko beste talde guz-
tien gainetik dago baita ere 
seniorren Ohorezko B maila-
ko Babyauto Zarautz taldea. 
Fran Puertasek zuzendutako 
jokalariek zazpi partidatik 
zazpi irabazi dituzte; lehe-
nengoak dira sailkapenean 33 
punturekin. Ezin hobeto ekin 
diote sasoiari horiek ere.

Valladolideko El Salvador 
taldearen aurka neurtu zituz-
ten indarrak pasa den astebu-

ruan eta 10-45 irabazi zuten. 
David Vega herritarrak hasie-
ratik ekin zion norgehiagoka-
ri, eta bigarren zatian atera 
ziren zelaira Ander eta Xabier 
Rekondo anaiak. Joan den 
asteburuko garaipenarekin, 
28 jardunaldi daramatza segi-
dan Babyauto Zarautzek ligan 
partidurik galdu gabe. 

18 eta 16 urtez azpiko 
ZRT-Beltzak taldeek Zarauzko 
Asti zelaian jokatu zuten aste-
buruan. Bera Bera taldea izan 
zuten aurrean biek.

18 urtez azpikoek 5-25 
galdu zuten, baina norgehia-
goka osoan zehar markagai-
lua orekatzeko borrokan aritu 
ziren 2. zati oso ona eginez.
Borrokatua izan zen baita ere 
16 urtez azpikoen partida. 
Atsedenaldira husnako mar-
gakailuarekin iritsi ziren, eta 
etxekoek lehenengo entsegua 
lortu arren 5-10 galdu zuten. 

Beltzak taldeko bost jokalari, Gipuzkoaren aurredeialdian

Ahaleginari saria  

Lasarte-Oriak ordezkari-
tza izango du Gipuzkoa-
ko selekzioan, 14 urtez 
azpiko kategorian zehaz-
ki. Hautatzaileak Beltzak 
taldeko bost jokalari 
sartu ditu aurredeialdian. 
Azaroaren 21ean entre-
natuko dute lehenengoz 
deituak izan diren 50 
jokalari horiek, Zarauzko 
Asti zelaian. 

E R RU G B I A . - 

14 urtez azpiko ZRT-Beltzak errugbi taldea, asteleheneko lan-saioan. 

L A BU R R A K . - 

Cecilia Kebab Lasarte Ostadar sendo lidertzan

Gipuzkoako 2. mailan jokatzen duen herriko areto-futbol taldeak 
denboraldiko bosgarren garaipena eskuratu zuen Beran, Gure Txo-
koa taldearen kontra. Defentsan primeran aritu ziren Cecilia Ostada-
rrekoak, eta baita Josu Lopez 
atezaina ere, geldiketa bikainak 
eginez. Lehenengo zatiko hama-
bosgarren minutuan hartu zuten 
aurrea herritarrek, Urtzik maisukiro 
jaurtitako falta bati esker. Horren 
ostean jokatu zituzten partidako 
minutu onenak, baina atsedenaldi-
ra iritsi baino lehen 6 falta egin zituztenez aukera garbia izan zuten 
etxekoek berdinketa eskuratzeko, penalti bikoitz baten bitartez. Gure 
Txokoaren ilusioak zapuztu zituen ordea Josuk, jaurtiketa geratu bai-
tzuen. Konfidantza eman zion horrek Cecilia Ostadarri, eta bigarren 
zatian Josek bi gol sartu zituen, garaipena bermatuz horrela.

Nazional Ligako 3. mailako Ostadar Antonio Aroztegiak aldiz, 
galdu egin zuen Goierri KEren aurka, 7-3. Emaitzak baino sentsazio 
hobeak utzi dizkio taldeari larunbatean egindako jokoak, lehenengo 
zatikoak batez ere. Herritarrenak izan ziren aukera garbienak; horie-
tako bat baliatu zuen Ander Pecharromanek 0-1ekoa jartzeko. Kate-
goria horretan garesti ordaintzen dira akatsak, defentsiboak batez ere, 
eta etxeko taldeak horietako bat baliatu zuen banakoa jartzeko mar-
kagailuan. Bigarren zatian 1-2koa sartu zuen Pecharromanek, baina 
beste akats bat egin zuten herritarrek eta 2-2koa eskuratu Goierrik. 
Kolpe latza izan zen hori Ostadar Antoniorentzat, eta konturatzerako 
5-2 ari ziren galtzen. Iñigo Jakaren golari esker aldeak murriztu zituz-
ten, baina kontraerasoan beste bi gol sartu zituzten etxekoek. Azke-
nean, 7-3koa izan zen emaitza; Goierrin geratu ziren hiru puntuak.

Gipuzkoako jubenil mailako Kafe Bar Ostadar taldeak ere ez 
zuen punturik zakuratzerik izan, 2-9 galdu baitzuen Intxaurrondoko 
Inter taldearen kontra. 

Buruntzaldea IKTko igerilariek 24 marka 
pertsonal erdietsi zituzten larunbatean
Herriko kiroldegian ekin zioten Neguko ligari Buruntzaldea 
IKTko infantil, junior eta absolutuek. Denboraldia hasi berria 
dute igerilariek, baina hori ez zen oztopo izan jokatutako pro-
betan marka bikainak erdiesteko. Infantilak 200 estiloetan zen-
tratu ziren gehienbat, eta hamaikatik zortzik lortu zuten euren 
markak hobetzea. Horrez gain, Gipuzkoako Neguko txapelke-
tan aritzeko gutxienekoak erdietsi zituzten denek, eta baita Eus-
kal Herriko Negukora begirakoak ere, nahiz eta argitaratzeke 
dituzten oraindik beharrezko denborak. Azkenik, junior eta 
absolutuek sentsazioak hartzeko baliatu zuten jardunaldia eta 
oraindik forma puntu onenean ez dauden arren, euren probetan 
nagusi izan ziren Iñigo Ibarburu, Itsaso Tolosa eta Mikel Esnal. 

 FUTBOLA
Larunbata 14

Michelin, 12:00etan
Ostadar SKT - Lengokoak KE
Infantil txikiak,
7. jardunaldia.

Zumarraga, Argixao, 12:15ean
Urola KE - Ostadar SKT
Infantilen Ohorezko maila,
7. jardunaldia.

Michelin, 15:30ean
Ostadar SKT - Hernani CD
Emakumeen lurralde maila,
8. jardunaldia. 

Zarautz, Asti, 15:45ean
Zarautz KE - Ostadar SKT
Ohorezko Erregionala,
10. jardunaldia.

Michelin, 17:15ean
Texas Lasartearra - Zarautz KE
Erregionalen I. maila,
9. jardunaldia.

Donostia, Herrera, 19:30ean
Asoleus CF - Ostadar SKT
Erregionalen I. maila,
9. jardunaldia.

Igandea 15
Michelin, 10:30ean

Ostadar SKT - Internacional CD
Jubenilen I. maila,
9. jardunaldia.

Hernani, Zubipe, 10:45ean
Hernani CD - Ostadar SKT
Kadeteen Ohorezko maila,
9. jardunaldia.

Donostia, Martutene, 12:00etan
Amara Berri KE - Ostadar SKT
Kadeteen I. maila,
9. jardunaldia.

Donostia, Berio, 16:30ean
Santo Tomas Lizeoa - Ostadar SKT
Jubenilen Ohorezko maila,
9. jardunaldia.

 SASKIBALOIA
Larunbata 14

Donostia, Chaminade kiroldegia, 9:00etan
Summa Aldapeta - Ostadar SKT
Partizipazioko juniorrak,
7. jardunaldia. 

Ordizia, Majori kiroldegia, 9:15ean
Ordizia - Ostadar SKT
Errendimenduko kadeteak,
8. jardunaldia. 

Donostia, Chaminade kiroldegia, 10:45ean
Summa Aldapeta - Ostadar SKT
Partizipazioko kadeteak,
6. jardunaldia.

Kiroldegia, 16:00etan
Ostadar SKT - Ursa Orio
Errendimenduko juniorrak,
8. jardunaldia.

Oñati, Zubikoa kiroldegia, 16:00etan
Aloña Mendi - Ostadar SKT
Senior probintzialeko 3. maila,
7. jardunaldia. 

 ARETO-FUTBOLA
Herriko areto-futbol txapelketako 
bederatzigarren jardunaldia jokatuko 
dute taldeek. 

Ostirala 13
Michelingo kirol gunea, 19:45ean

Also - Indaux
Michelingo kirol gunea, 20:45ean

Txoko - Kattagorri Insausti

Kiroldegia, 20:55ean
ISU Leihoak - Hirukide ikastetxea
Gipuzkoako I. maila, 
7. jardunaldia.

Larunbata 14
Michelingo kirol gunea, 9:15ean

Urdaneta HK - El Punto
Michelingo kirol gunea, 10:15ean

Izkiña - Reformas Lagunak
Michelingo kirol gunea, 11:15ean

Trumoi - Ilargi
Michelingo kirol gunea, 12:15ean

Txindoki - TSST 

Tolosa, Uzturpe frontoia, 10:00etan
Samaniego Orixe - Lasarte Kafe Bar
Gipuzkoako jubenilen maila, 
5. jardunaldia.

Kiroldegia, 18:00etan
Ostadar - Meatzari Petronor
Nazional ligako 3. maila, 
7. jardunaldia. 

Igandea 15
Kiroldegia, 9:30ean

Cecilia Ostadar - Gamon Aker
Gipuzkoako II. maila, 
7. jardunaldia. 

 IGERIKETA
Larunbata 14

Tolosa, Usabal kiroldegia, 15:30ean
Benjaminak denboraldiko lehenengo 
test jardunaldian ariko dira, eta 
alebinek berriz, ligako bigarren 
jardunaldia jokatuko dute kiroldegi 
horretan, 18:00etatik aurrera. 
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Lasarte-Oria
Rocioko Ermandadea 
20. urteurrena
Semblante andaluz
Ostirala, 20:00etan
Rocioko ermandadearen 20. urteurre-
na dela eta, luntxa eta Amigos del sur 
taldearen emanaldia. 
Igandea, 14:00etatik aurrera
Bazkari herrikoia eta ostean, Semblan-
te Rociero koruaren kontzertua.

Baserritar azoka
OkendO Plaza
Larunbata, 10:00etatik 14:00etara
Lasarte-Oriako eta inguruetako herrie-

tako baserrietan ekoiztutako produk-
tuak erakusgai izango dira, I I I . 
Baserriko azokan. Umeentzako jolasto-
kia ere izango da.

Musika
elebeltz tOPagunea
Larunbata, 18:00etatik aurrera
Lasarte Elektronika Festibala egingo 
da. Ruben Rubio, Furonia, Julen K, 
Txoni, M_nu eta Paolo Soloren saioez 
eta hainbat ezustekoz gozatzeko gaua. 
Aurretik, 17:00etan, Okendotik 'Rezi-
batukada' aterako da herritarrak ani-
m a t z e k o .  S a r r e r a ,  5  e u r o . 
Aurresalmenta, Christian Estilistak, 
Elurtza, Siglo 20, Arkupe, Usoak, Ilargi 
eta Jalgin.

manuel lekuOna
Larunbata, 19:00etan
Zero Settek antolatuta, XII. Akordeoi 
Jaialdia izango da. Honetan herriko 
Zero Sette akordeoi orkestraz gain, Eric 
Bouvelle akordeoi jole famatua, 
Donostiako Musika Eskolako Dantza 
klasikoko taldea eta Mirari Etxeberria 
biolinista izango dira oholtza gainean. 
Sarrera 3 eurokoa izango da helduen-
tzat. 16 urte baino gutxiagokoak doan 
sartuko dira.

Bazkari Multikulturala
michelin kirOl gunea
Igandea, 13:30etik aurrera
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko Burunz-
pe guraso elkarteak Udalaren lagun-

tzaz antolatuta, nazioarteko eta 
eskualdeko bazkari multikulturala 
egingo da. Helburua elkar ezagutzea 
izango da. Honetan parte hartzeko 
609 845 358 telefonoan izena eman 
behar da. Gaur da azken eguna.

Zinea
manuel lekuOna
Igandea, 17:00etan
Haurren zine atalean haurrentzako 
'Asterix, Jaungoikoen egoitza' anima-
ziozko filma eskainiko da. Sarrera 3,80 
euro. Euskaraz

manuel lekuOna
Igandea, 19:30ean
Helduen zine atalean 'Everest' filma 
ikusgai izango da. Sarrera 5,50 euro.

Erakusketa
antOniO mercerO gunea
Azaroaren 2tik 15era
Lan eta Lan antzerki taldearen 18. 
urteurrena ospatzeko atrezzo eta jantzi 
erakusketa izango da.

Hernani
Kantujira 10. urteurrena
Larunbata, 12:00etatik aurrera
Hernaniko Kantujirak bere 10. urterre-
na ospatuko du egitarau bereziarekin. 
12:00etan, plazan bildu eta harrera 
egingo zaie parte-hartzaileei bertsola-
riekin. Gero kantujira izango da eta 
14:30ean bazkari erraldoia. Ostean, 
erromeria izango da. Bazkarian parte 
hartzeko, Popularrean izena eta dirua 
ingresatu behar da. Prezioa, 15 eurota-
koa da.

non zer 7

Agenda

 Gaur, Manuel Lekuona, 19:30ean

Sortze prozesuan 
murgiltzen

Boguslaw Schaeffer egilearen 'Ensayo 
para siete' antzezlan moldatua eskainiko 
du Donostiako Teatro Estudiok. Jolas 
honen bitartez antzerki saio baten sortze 
prozesuan hartuko dute parte ikusleek. 
Aktore taldeak zuzendari gaztearen gida-
ritzapean entsaiatzen dihardu. Antzerkia-
ren baitako antzerkia, aktoreek bere 
lanean eta bizitzan izan ditzaketen egoe-
rei buruzko gogoeta eta guzti. Antzerki 
taldearen 50. urteurrena ospatzen du 
aurten. Danok Kidek sustatuta. Sarrera 
doan. GaztElEraz.

65ean jaiotakoen afaria
1965. urtean jaiotakoek azaroaren 
28an  afaria antolatu dute haien 50 
urteurrena ospatzeko. 'El Jardin' jate-
txean izango da afaria, 21:30ean. 
Menua 40 eurotakoa da eta Laboral 
Kutxako ES54 3035 0036 
150361135575 k/k zenbakian egin 
behar da diru sarrera azaroak 20a 
baino lehen. Informazio gehiago 
eskuratzeko, 653 712 373 Idoia.

63an jaiotakoen afaria
Aurten ere 63an jaiotakoen afaria 
antolatuko da. Azaroaren 21ean, 
21:00etan, Goiegi Jatetxean egingo 
da afaria. Aurrez, Okendo plazan 
geratuko dira 20:00etan pote bat 
hartzeko. 

Menua 36 eurotakoa da eta Laboral 
Kutxako ES13 3035 0036 
150361135634 kontu korronte zen-
bakian egin behar da diru sarrera. 

Informazio gehiago, Agustin 
Markos, 600 799  772 edo J.F. Solano, 
657 770 318.

Zuen oharrak jarri, kexak 
adierazi edo eskutitzak 

argitaratzeko: 
Geltoki kalea, 4  943 366858  

txintxarri@txintxarri.info

Herritarren txokoa
Eskutitza

Azaroak 10 Memoriaren egunean, 
Lasarte-Oriako EHBilduk memoria 
kolektiboa, plurala eta bateratzailea 
sustatzeko hartu dugun konpromisoa 
berresten dugu.

Azken urteetan Askatasunaren par-
kea guneak eta eskultura horrek lortu 
duen inklusibitatearen alde gaude, 
gure herrian bizikidetzan urratsak 
ematearen alde. Azken urteetan, gure 
ustetan bizikidetzako normalizazioan 
gune horrek lortu duen aurrerapauso 
txiki baina garrantzitsuaren alde 
gaude, alderdi guztiek urrats txiki 
baina garrantzitsuak emanez, gune eta 
eskultura horretan biktima guztiak 
gogoratuz. Aurten Alkatetzatik eginda-
ko deialdi eta ekitaldiaren irakurketan 
ere ekitaldiaren helburuak badira:  
biktima guztiak salbuespenik gabe 
oroitzea; egia, justizia eta erreparazio-
rako guztiek duten eskubidea transmi-
titu nahi da; alderdi ezberdinak ados 
gaude biktima guztiekiko gure erreko-
nozimendu, babesa eta elkartasuna 
adieraztearekin. 

Hala ere, eskulturan jarri den pla-
karen testuarekin kritiko gara eta ez 
datorrela bat biktima guztiak oroitzeko 
helburuarekin adierazi nahi dugu. 
Eskulturan plaka jartzearen alde egon-
go ginateke biktima guztiak inklusibo-
ki barnebilduko balitu, baina jarritako 
plakan ez direla biktima guztiak bar-
nebiltzen iritzi dugu. Gure herrian 
oraindik ere errekonozitu gabe dau-
den biktimen memoriari eta familiari 
egiten zaien bazterkeri hau ez da uler-
garria, ezta onargarria ere. Gertatuta-
koaren egia mosaiko handi bat izan 
behar da, egia ezberdinez osatutako 
mosaiko zabal bat. Egia guztiak maila 
berean ikusarazi eta errekonozitu 
behar dira gizartearen aurrean.  

Eskulturako plakan gure ustez egiten 
den biktima batzuen bazterketak, biziki-
detzako normalizazioan atzerapausoa 
suposatzen du. Horrelako ekimenek 
pertsona askori errekonozimendua ema-
teko edozein aukera baztertzen dute eta 
haien helburua ez da gertatutako guztia-
ri buruzko egia osoa bilatzea. 

Hala ere, herri honetako gatazka-
ren konponbiderako prozesu eta bizi-
k i d e t z a n  s i n i s t e n  d u g u l a k o 
Lasarte-Oriako EHBilduren ordezkari-
tza batek ekitaldian parte hartu du eta 
gune eta eskultura horrek biktima guz-
tien inklusibitatea lortzeko eta herri 
honetako bizikidetza eta gatazkaren 
konponbiderako prozesuan aurrera-
pausoak emateko lanean jarraituko 
dugu zintzotasunez, arduraz, umilta-
sunez, propositiboak eta eraikitzaileak 
izanez.
  

Lasarte-Oriako EH Bildu

Memoria kolektibo, plural eta bateratzailea sustatu behar dugu



Sarri esan ohi da adimen 
urritasuna duten pertso-
nak lanerako gaitasunik 

ez dutela, maitagarriak edota 
umeak bezalakoak direla. 
Horrekin hautsi nahi du aur-
tengo Atzegiren kanpainak. 
Azpimarratu nahi dute norba-
nako bakoitzak besteengandik 
bereizten gaituzten ezauga-
rriak ditugula, errepika ezinak 
garela. Askotan, ezjakintasu-
nak, nahi gabe, topikoak 
indartzen ditu eta pertsona 
talde bat estereotipatu egiten 
da. Hori izaten da elkartearen 
urteroko borroka: bisibiliza-
zioa eta ezagutza sustatzea.

2014. urtean sarea selfiez 
josi zuten. Atzegiko kideekin 
argazkiak ateratzera gonbidatu 
zituzten gipuzkoarrak, eta eran-
tzun ona jaso zuten. Hasi eta 
urtebetera, oraindik ere argazki-
ren bat iristen da #ElkarriOn 
traolarekin. Gizartean, lan 
giroan, aisialdian eta egunero-
kotasunaren arlo guztietan adi-
men urritasuna duten pertsonek 
egiten dituzten ekarpenak azpi-
marratzea zen helburua. Izan 
ere, laguntza edota zerbitzuen 
hartzaile gisa soilik irudikatzen 
dituzte sarritan.

Aurten ere, argazkiak izan-
go dira kanpainaren indargu-
nea. Helburua adimen urriko 
pertsonak euren eguneroko 
bizimoduan erretratatzea da. 
Twitter, Facebook eta Insta-
gram bitartez parteka daitezke 
#HorrelakoaDaNireBizitza  
traola erabiliz. Dagoeneko, 
badira batzuk ikusgai haien 
webgunean. Urtebetetzeak, 
ezkontzak, oporraldiak... dene-
tarik ikus genezake sare sozia-
letan bilaketa eginez gero.

Dantza, aerobika, lagunak...
Aitor Carrasco 34 urteko gazte 
lasarteoriatarrak Manuel 
Lekuona kultur etxeko liburu-
tegian egiten du lan. 2013ko 
urrian hasi zen eta, dionez, 
oso gustura dabil. Mota guz-
tietako lanak egiten ditu. Egu-
nero egunkarien bila joaten 
da liburu dendara, eta aurreko 
egunetakoak ordenatu egiten 
ditu. Bazkide fitxen ordenaz 
ere arduratzen da. Halaber, 
umeen aretoko liburuak bere 
tokian ipintzen ditu.

Liburutegian goizean egi-
ten duen lanaz gain, arratsal-

dean Gureak taldeak Orian 
duen tailerrean aritzen da. 
Gehienbat kableei estalkia 
jartzen die. Aitortu duenez 
“liburutegikoa baino gogorra-
goa” egiten zaio, baina biak 
atsegin ditu. Izan ere, desber-
dinak izanik, dituen abilezi 
anitzak praktikan jartzeko 
aukera ematen dio egunero.

Arratsaldeko bostak eta 
erdietan bukatzen du bere 
lana, eta ondoren, Jalgune 
aisialdi taldean “lagun artean 
ederki pasatzen du”. Bertan, 
txangoak, antzerkiak eta bes-
telako ekintzak egiten dituzte. 
Igandetan, lagunekin geratzea 
du gustuko.

Donostiako Easo plazako 
ileapaindegi batean egiten du 
lan Nerea Astarbek. Egin-
behar ugari ditu 22 urteko 
gazteak. Eskuoihalak, manta-
lak eta bestelako materialak 
jaso eta txukuntzeaz ardura-
tzen da. Garbigailua ere hark 
jartzen du. Bestalde, beze-
roen ilea garbitzen irakatsi 
diote. 10:00etan hasi eta 
14:00ak arteko ordutegia du 
eta adierazi digunez, “oso 
pozik” dabil. Bere lankideak 
ere gustura daude Nerearekin. 
Primerako lan giroa dutela eta 
bezeroekin harremana bikai-
na dela aitortu digu.

Astelehen eta asteazken 
arratsaldeetan aerobik egiten 
du. Larunbatetan, aldiz, dan-
tza garaikidearekin gozatu 
egiten du Donostiako Verdini 
taldean. Oso atsegin ditu bai 
bata eta bai bestea, batez ere 
emanaldiren bat daukatenean. 
Denbora librean lagunekin 
paseatzera ateratzen da. 

Asteburuak koadrilan
Bestetik, Atzegik zuzentzen 
duen Txolarte programaren 
eskutik, koadrilan igarotzen 
dituzte asteburuak. Bolondres 
moduan lau gazte lasartear 
aritzen dira: Maider Berraon-
do, Irune Casado, Julene Illa-
rramendi eta Jon Olasagasti. 
Aitortu dutenez, ez dute uste 
“inor laguntzera” joaten dire-
nik ezta “lan boluntariorik” 
egiten dutenik ere. Galtzago-
rri –haien taldea– beste lagun 
talde bat besterik ez da. 
Azken batean, edozein koa-
drilan egiten direnak egiten 
baitituzte. Esaterako, hondar-

tzara eta mendira joan, adis-
kide artean afaldu eta beste 
hainbat ekintza gehiago. 
Donostialdeako gazteekin 
ibiltzen direla diote, besteak 
beste, Maria Tetuan eta Jon 
Roncero lasarteoriatarrekin.

Lanean hasi ahal izateko 
bultzada
Honetaz gain, lan munduan 
integratzeko helburuarekin 
sortu zen Pauso Berriak eki-
mena. Gureak eta Atzegi dira 
proiektuaren kudeatzaileak. 
Inklusio prozesuak hainbat 
fase ditu.

Lehenik, formazioa jaso-
tzen dute, lan ingurura eta lan 
egingo duten sektorera mol-
datzeko oinarrizko abileziak 
lortzeko. Ondoren, enpresan 
edo erakundean praktika ikus-
katuak egiten dituzte. Norma-
lean, hamabi edota hamahiru 
hilabetez. Azken batean, tes-
tuinguru laboralera era nor-
malizatuan egokitzea da 
helburua. Horretarako, kasu 
bakoitzean komeni den kon-
tratazio formula bilatzen dute. 
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Atzegi: estereotipoak gaindituz

Estereotipoak haustea da 2015erako Atzegiren ‘Horrela-
koa Da Nire Bizitza’ kanpainaren helburua. Adimen urri-
tasuna duten pertsonen egunerokotasuna erakutsi nahi 
du, beste edozein herritarrek bezala; betebeharrak eta 
aisialdia normaltasunez uztartzen dituztela azpimarratuz. 
Herrira bideratu ditugu begiradak eta zenbait lasarteoria-
tarrekin hitz egin dugu, euren bizimoduak eta zaletasu-
nak parteka ditzaten.

Adimen urritasuna duten pertsonen bizitza islatzen du kanpaina berriak

Galtzagorri taldea Tossa de Mar-era joan zen oporretan.

Forman mantentzeko eta ongi pasatzeko aerobika egiten dute lasarteoriatar batzuek.

Aitor Carrasco herritarra Udal Liburutegian ari da lanean.


