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TXINTXARRI

Jaiotza politenentzat saria
Abenduaren 31n XXIV. Jaiotzen Lehiaketako sari banaketa egin zuten 
Danok Kideko kideek. Aretoa bete egin zuten honetan parte hartutakoek. 
Kategoria ezberdinetan sariak banatu ziren, eta horretaz gain, parte-
hartzaile denei eman zitzaien oroigarri bat. Jaiotzak ikusgai izan ziren 
aurreko larunbatera arte. Antolatzaileak pozik azaldu ziren lanekin.

TXINTXARRI

Herriko keleetatik etxeetara
Opari mordoa banatzeko asmotan, urtarrilaren 5ean iritsi ziren 
herrira Meltxor, Gaspar eta Baltasar errege magoak. Lasarteoriatarren 
harrera beroa jaso zuten herriko kaleetan barrena. Kabalgata izan 
zen ekitaldi nagusia, baina Atsobakar zaharren egoitzara ere joan 
ziren, eta pajeek gaztetxoen eskutitzak jaso zituzten Okendon ere.

Txintxarri
Jesus Zabal los  a lkateak , 
Ingurumeneko zinegotzi Agustin 
Valdivia eta Artelatz enpresako 
Eduardo Arzakekin astelehenean 
egindako agerraldian, jakinarazi 
zuen aste honetan instalatuko 
zirela herriko bide publikoetan 
57 edukiontzi berri. 

Alkatearen hitzetan, aspaldi 
hartutako konpromisoa bete 
egin du “herritarren parte-
hartzea lortuta, urrats handia 
emango dugu ingurumena 
gehiago errespetatuko duen 
hondakinen kudeaketa bat 
gauzatuko dugu eta”. Horrela 
i z a n d a ,  a n i m a t u  z i t u e n 
herritarrak gaikako bilketan 
parte hartzera.

Azaldu zutenez, edukiontzi 
marroia zabaltzeko txartel 
elektroniko bat beharko da, 
“nahitaezkoa da gaikako bilketa 
ondo egitea kalitatezko konposta 
lortzeko”.

Ekimenak etxebizitzetan 
sortutako biohondakinak gaika 
biltzea lortu nahi du; hala ere, 
parte hartzeko aukera izango 
dute, hala nola: ostalaritzako 
establezimenduek, biohondakinak 
sortzen dituzten komertzioek 
edota elkarte gastronomikoek.

Helburu nagusia Lasarte-
Oriako gaikako bilketa indizeak 
hobetzea dela azpimarratu zuten, 
“zabortegira eraman beharreko 
hondakin kantitatea nabarmenki 
murriztuz”. 

Jasotako biohondakinak 
konpostaje gune batera eramango 
dira konposta lortzeko. Konpost 
hori nekazaritzan edo lorezaintzan 
erabiliko dela aipatu zuten. 
Azaldu zutenez, etxeetan sortzen 
d i r e n  h o n d a k i n e n  % 4 3 
biohondakinak dira.

Txartela jaso
Edukiontzi marroiak zabaltzeko 
beharrezkoa izango da txartela 
edukitzea hortaz, izena eman 
beharko da  kanpainaren 
informazio bulegoan edo  

informazio puntu ibiltarian. 
Txartelaz gain, biohondakinak 
etxean jasotzeko ontzia eta 75 
poltsa konpostagarri emango 
dira informazio liburuxka 
batekin.

Aipatutako ekoizle bereziei, 
40 litroko ontzia eta poltsa 
konpostagarri handiagoak 
emango  z a i zk i e ,  t x a r t e l 
elektronikoaz eta informazioaz 
gain.

Izena emateko orduan, etxe-
jabearen izen-abizenak eta NAN 
zenbakia eskatuko dira. Txartel 
bat emango da etxebizitza 
bakoitzeko izan ere, txartel 
bakoitza etxebizitza batera lotua 
egongo baita.

P o l t s e i  d a g o k i o n e z , 
biodegradagarriak dira, hau da, 
“deskonposatu egiten dira 
k o n p o s t a j e - p r o z e s u a n . 
Iragazgaitzak eta transpiragarriak 
dira usain txarrak saiheste 

aldera. Oso garrantzitsua da ez 
erabiltzea beste ezertarako; ez 
da erabili behar inoiz plastikozko 
poltsarik”.

Informazio bulegoa Antonio 
Mercero gunean urtarrilaren 
16tik 28ra eta 9:00-13:00 ordutegian 
zabalik egongo da. Kanpainaren 
inguruko informazioa jasotzeko 
ere 900 104 342 telefonoa jarri 
da martxan astelehenetik 
ostiralera, 9:00etatik a 14:00etara 
eta 15:00etatik 18:00etarako 
ordutegian.

Informazio puntu ibiltariei 
dagokionez, hau izango da 
egutegia: astelehenean 14:00etatik 
-20:30etara Orian izango da Tenis 
pista aurrean, asteartean ordutegi 
bera egiten Oztarango plazan, 
asteazkenean 9:00etatik -14:00 
e tara  azokan egongo da , 
ostegunean 14:00etatik -20:30etara 
Manuel Lekuonan, ostiralean 
Isla plazan, urtarrilak 21, 
larunbata 9:00etatik -14:00 etara 
Jaizkibel Plazan, urtarrilak 23, 
astelehena 14:00etatik -20:30etara 
Andatza Kalean,asteartean, 
14:00etatik -20:30etara Zabaleta 
plazan, asteazkenean 14:00etatik 
-20:30etara, Atsobakarren  eta 
azkenik, ostegun eta ostiralean 
egun osoz Okendon izango da.

Edukiontzi marroiaren erabilera herrian handia izatea espero dute. L-O UDALA

Edukiontzi marroia 
astelehenetik martxan
Edukiontzia zabaltzeko beharrezkoa izango da aurrez izena ematea eta txartel 
elektronikoa jasotzea. Kanpaina urtarrilaren 16an, astelehenean hasiko da eta 
herritarrek informazioa jaso ahal izango dute Merceron jarriko den gunean. 

ANTONIO MERCERO 
GUNEAN EGONGO DA 
INFORMAZIO 
BULEGOA 

Aterpean dena prest zuten. TXINTXARRI

Ostadar SKT eta Ttakunek antolatuta 
2016 urteari agur esateko jaia egin 
zen. Herritarrek Urtezahar egunean 
Lasarte-Oria eta Buruntza arteko 
ibilbidea eginda, gailurrera iritsi 
eta San Roke baselizaren ondoan 
d a g o e n  a t e r p e a n  i n d a r r a k 
berreskuratu ahal izan zituzten 
a n t o l a t z a i l e e k  p r e s t a t u t a k o 
hamaiketakoari esker. Jai giroan 
gustura aritu ziren.

Giro polita Buruntzan 
urteari amaiera 
emateko
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Azken plazak geratzen dira  
maiatzaren 26tik ekainaren 4ra 
Galizia ezagutzeko bidaira joateko.  
Lugo, A Coruña, Orense eta 
Pontevedra bisitatzeko aukera 
izango da. Antolatzaileek  adierazi 
moduan, egoitzako bazkideek 614 
euro ordaindu beharko dituzte 
eta ez-bazkideek aldiz, 664euro.  
Bakarko prezioa, 245 eurokoa da.

Galiziara bidaia 
antolatu du Biyak Bat 
helduen egoitzak

Egurrezko banku, paperontzi 
eta eskudelak mantentzeko lanak 
esleitu ditu udalak 59.822 euroan.
Astigarragako Talleres JUSA 
enpresa arduratuko da herriko 
banku, paperontzi eta eskudelen 
zura mantentzeko eta tratatzeko 
lanez. 2016an hasitako lanarekin 
amaituko du enpresak herrian 
dauden zurezko altzariak berrituz.

Zurezko herri 
altzariak konponduko 
dira

Urtarrilaren 3an Lasarte-Oriako 
Sarek antolatuta "Euskal 
presoekiko salbuespen legedia 
eta zigor batuketa" gaiaren 
inguruan aritu ziren Iñigo Iruin 
abokatua eta Kepa Rezabal preso 
ohia Manuel Lekuonako hitzaldi 
aretoan.

Jende andana gerturatu zen 
bertara, eta bi protagonistek 
euren testigantzak emateaz gain, 

Iruinek legearen inguruko 
hainbat azalpen ere eskaini 
zituen. Presoen kondenen 
inguruan aritu zen abokatua. 

Horren baitan, Santi Arrozpide 
herritarraren kasuaz mintzatu  
ziren. 69 urteko herritarra 2014ko 
abenduan kalean behar zuela 
adierazi zuten zigor batuketa 
eginda. 27 urte espetxean beteta,  
aske utzi eta hilabetera berriz 
ere atxilotu eta espetxeratu zuten 
bere kondena luzatuz. Hau nola 
egin zuten ere azaldu zuen 
Iruinek.

Mahai ingurua Sarek 
antolatuta Iñigo Iruin 
eta Kepa Rezabalekin

Honen bidez, Lasarte-Oriako 
udalak 3.000 euro emango dizkio 
e lkarteari .  Honen truke , 
erakundeak herriko hainbat 
egitasmotan parte hartzeko 
konpromisoa hartu du.

H a l a  n o l a ,  G i z a r t e 
Zerbitzuetako erabiltzaile diren 
familiei elikagaiak banatzea, 
urtean hirutan. Adinekoak 
omentzeko astean gauzatzen 

diren jardueretan laguntzea. 
Martxoaren 8ko, eta abenduaren 
25eko jardueretan laguntzea. 
Erretiratuen elkartean tentsioa 
hartzeko hitzorduak izango 
ditu hileko 2. eta 4. ostegunetan 
eta gizarte zerbitzu sailak 
garatutako beste hainbat 
p r o g r a m e t a n  l a g u n t z a 
bermatuko dute. 

Pobrezia energetikoko kasuak 
kudeatzea ere izango da Gurutze 
Gorriaren zereginetako bat 
udal ordezkariek jakitera eman 
dutenez.

Udala eta Gurutze 
Gorriaren arteko 
hitzarmena

Maddi Noriega
Harrera beroa egin zioten 
herri tarrek larunbatean, 
zazpigarren urtez, egindako 
presoen eskutitzen errezitaldi 
ekitaldiari.

Aretoko argiak itzalita, 
iluntasunak harrapatu zituen 
bertan bildutakoak, eta kriseiluen 
argiek eman zioten hasiera 
ekitaldiari.

Orduan entzun ziren lehen 
musika doinuak; hiru herritarrek,  
Ken Zazpi musika taldearen 
'Zapalduen olerkia' abestia 
eskaini zuten unean.

Zentroa eta periferia izan da 
aurtengo errezitaldirako Aitzol 
Iriondok proposatutako gaia, 
e t a  h o r r e n  i n g u r u k o 
hausnarketarako tartea izan zen 
larunbateko ekitaldia. Askotariko 
definizioak eman nahi izan 
zizkion preso Lasarte-Oriatarrak 
periferia hitzari, horien artean, 
honakoa; 'bere herritik bortxaz 
deserriratuak izan direnek, 
osatzen dute periferia'.

Ekitaldiari forma ematez gain, 
Aitzolek ziegatik bidalitako 
hitzak ere irakurri zituzten  
errezitaldian parte hartu zuten 
herriko zenbait gaztek.

Javi Gallagak ere bidali zuen 
idatzia larunbateko ekitaldirako, 
e t a  k a r t z e l a k o  p a t i o a n 
aurkitutako kakalardo baten 

irudiaz baliatuta, gutunean 
bidalitako istorioa taularatu 
zuten emanaldiko partaideek.

Ibon Fernandez Iradi presoaren 
hitzak irakurri zituenean bere 
osaba Xabier Iradik gero. Beste 
zenbait iritziren artean, bere 
zigor eteteari ezezkoa eman izana, 
'erabaki politikoa' izan zela 
ad i e raz i  nah i  i zan  zuen 
herritarrak, etxekoei igorritako  
gutunean.

Maite Toyos, Santi Arrozpideren 
emazteak hartu zuen hitza 
segidan. Urte hauetan guztietan 
bere senarra ahaztu ez duten 

lagunentzat esker hitzak izan 
zituen Maitek, eta herritarrei 
mobilizatzen jarraitzeko deia 
ere luzatu zien.

 Pello Eskisabelek ere, ez zuen 
hutsik egin nahi izan hitzorduan, 
eta Uzercheko kartzelatik 
bidalitako  audioan dispertsioaz, 
mintzatu zen, besteak beste.

Rafa Diez Usabiagaren eskutitza 
izan zen ekitaldiko azkena. Naike 
Diez semeak irakurri zuen eta 
irakurritakoaren artean, urte 
honetan datorkion askatasunaz 
mintzatu zen. Dantzaz, musikaz 
girotu zuten errezitaldia.

Hainbat presoen hitzak bildu zituzten larunbateko errezitaldian.TXINTXARRI

Presoen hitz eta idatziak 
periferiatik etxera
Espetxeetatik herrira ekarri zituzten presoen hitzak. 'Harresi guztien gainetik, sarraila 
guztien azpitik lemapean', errezitaldia egin zuten kultur etxean. Ekitaldiaren 
amaieran, hilaren 14an Bilbon egingo den manifestaziora joateko deia egin zuten. 
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Txintxarri
Sozioekonomia batzordeko buru 
Beatriz Juezek bere zinegotzi 
postua utzi egin zuen astearteko 
Udalbatzarrean. Aurrerantzean, 
Gipuzkoako Foru Aldundian 
egingo du lan.

Aitortu zuenez “ez da erabaki 
erraza izan, Udaleko lanari zion 
pasioa dela eta”. Aldi berean, 
“askatasunaren, justiziaren eta 
elkartasunaren” alde aritzeko 
aukera izango duela azaldu zuen.

Gobernukideak, herritarrak 
eta herriko zenbait eragile 
eskertu zituen; baita batzarrera 
gerturatutako familikide eta 
lagunak ere.

Presoen egoera eztabaidagai 
Sarek aurkeztutako mozioak 
ireki zuen Udalbatzarra. Estatuko 
gobernuari eskatzen zion 
Europatik datozen aginduak bete 
eta bere “egoera larriarengatik 
kanpoan behar luketen zazpi 
presoak aska ditzala”. PSE-EEren 
eta PPren ezezkoarekin, mozioa 
ez zen aurrera atera. EH Bilduk 

eta EAJk baiezkoa eman zioten 
eta Lasarte-Oriak Ahal Du 
abstenitu egin zen.

Haren  o rde z ,  PSE -EEk 
aurkeztutako osotasuneko 
emendakina onartu zuten. 
Defendatu zuten presoen 
g e r t u r a t z e a  “ p r o z e s u 
bergizarteratzailearen barnean” 
ulertu behar dela, eta Europako 
Giza Eskubideen Auzitegiaren 
ebazpenak “ahalik eta lasterren 
errespetatzea”.

EH Bilduren eta EAJren ustez 
“ez litzateke kanpo eragile batek  
aurkeztutako mozioa osotasunan 
aldatu behar haiekin kontsultatu 
gabe” .  Hala ere ,  lehenek 
“adostasunerako bidea ireki” 
dezakeela aipatu zuten, nahiz 
eta erantzun irmoagoa eskatu. 

Lasarte-Oriak Ahal Du-k, berriz, 
presoen eskubideen inguruko 
gai guztiak batera jorratzeko 
eskatu zuen.

Sostengu mozioa 
Poliomilitis gaitzak jota, gaur 
egun ondorio berantiarrak 
agertzen dituzten lagunentzat 
babesa adierazi zuten Udal 
taldeek aho batez.

Eusko Jaurlaritzari eskatuko 
diote post-polio sindromea EERR 
katalogoan sar dezan, eta 
E s p a i n i a k o  G o b e r n u a r i 
ezgaitasunaren eragile bezala 
aintzat har dezala.

Halaber, Diru laguntzak emateko 
ordenantza arautzailearen hasierako 
onespena aurrera atera zuten. 2015 
urteko ekitaldiari dagokion 
Aurrekontuaren Kontu Orokorra 
ere onartua izan zen aho batez.

Premiaz, EH Bilduk Mikel 
Zuloaga eta Begoña Huarte 
ekintzaileei elkartasuna eta 
babesa adierazteko mozioa 
aurkeztu zuen. Ahal Duguren 
eta EAJren babesaz onartu zuten.

Ohiko Udalbatzarra egin zuten pasa den asteartean. TXINTXARRI

Beatriz Juez zinegotziak 
kargua utzi du
Astearteko ohiko Udalbatzarrean Beatriz Juez PSE-EEko zinegotziak dimisioa eman 
zuen. Bestalde, Sarek proposatutako "Presoen Eskubideen alde, zigor bikoitzari ez" 
izeneko mozioa ez zuten onartu.

PSE-K SAREREN 
MOZIOARI JARRITAKO 
EMENDAKINA ONARTU 
ZUTEN 

TXINTXARRI

Biziberritzen berrituta 
Aterpeako zenbait bazkidek Udalaren Biziberritzen egitasmoaren bidez, 
hutsak dauden hainbat lokaletako erakusleihoak erabiltzeko baimena 
dute. Horrela, euren komertzioetan dituzten produktuak erakutsi ditzakete 
dendatik hain hurbil ez dauden kaleetan. Aterpeako 10 bazkidek parte 
hartuko dute egitasmoan "herriko komertzioa dinamizatzeko balio du".

Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak, gazteei 
zuzendutako neguko hainbat  
i k a s t a r o a k  a n t o l a t u 
ditu,Gaztelekuan. 

12 eta 30 urte bitarteko 
gazteetzako euskarazko lau 
ikastaro antolatu ditu: gitarra, 
graffiti, Break Dance eta Shuffle, 
eta Dance Hall.

Gitarra ikastaroa, datorren 
hilabetean, otsailaren lehenean 
hasi eta apirilaren 5an amaituko 
da. Arratsaldeko 18:00etatik 
20:00etarako ordutegia izango 
du, asteazkenero. 

Break Dance eta Shuffle 
ikastaroa otsailak 2an hasi eta 
apirilaren 6ra bitarte izango da,  
o r d u t e g i  b e r e a n ,  b a i n a 
ostegunero.

Dance Hallari dagokionean, 
otsailaren 3an hasi eta apirilaren 
7ra arte luzatuko da, ordutegi 
berdinarekin, eta kasu honetan, 
ostiralero izango dira ikastaro 
honetako saioak. 

Graffitien laugarren ikastaroak 
iraupen laburragoa izango du; 
otsailaren 3tik 24ra bitartekoa, 
eta arratsaldeko 18:00etatik 
20:00tara izango da, ostiralero.

Neguko ikastaroen eskaintza 
zabala Gaztelekuan 
Gazteentzako lau ikastaro ezberdin antolatu ditu udalak. 
Izen ematea hilaren 22ra arte luzatuko da, gaztelekuan. 

B e r o k i e n  k o n p o n k e t a , 
Autoestimua, Sabel Dantza, 
Marrazketa eta kolorea, eta Egur 
taila dira aurtengo negurako 
aurkeztu dituzten ikastaroak; 
astelehenetik ostiralera izango 
dira saioak, hauek ere arratsaldez.  
Berokien konponketa asteartero 
eskainiko da, iluntzeko 19:00etatik 
21:00tara, eta otsailetik apirilera. 

Autoestimuari zuzendutakoa, 
ordutegi berdinean, asteazkenero, 
eta hau ere otsailetik apirilera.

Sabel Dantza, ostegunero, 
19:45etan hasi eta 21:15etan 
amaituko da, otsailetik apirilera. 

Marrazketa ere otsailetik 
apirilera eta ostiralero izango 
da, 18:00etatik 20:00tara.

Egur tailak otsailetik azarora 
bitarteko iraupena izango du, 
astelehenero eta 17:30etatik 
20:30tarako ordutegian.

Izen ematea kultur etxean.

Kultur etxean neguko 
bost ikastaro izango 
dira helduentzat
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Aterpeak ohi bezala Gabonetan 
hainbat lote zozketatu ditu.

Hauek izan dira sarituak; Izarra 
Bitxitegian Susana Sevillano, 
Alcarren Benjamin Martinez, 
Lasarte tabernan Juan Maria 
Artola, Viña del Marren Raul Garcia 
Lopez, Donnan Miren Alvarez, 
Arregin Esperanza Iglesias, 
Kattagorrin Maider Alcorta, Arkupe 
tabernan Mari Luz Masa, May 
ileapaindegian Maria Jesus 
Mendibe, Josema ferreterian Jose 
Maria Rodriguez, Buenetxean 
Marian Plaza, Iturbe zapatadendan 
Sandra Pinedo, Yolanda tabernan 

Benito Carrasco, Ormazabal 
loredendan Ana Urruzola, Andatza 
tabernan  Antonio Prado del Rey, 
Alban Mari Cruz Lizaso, Sukoan 
Marisa Martin, Urruzola mertzerian 
Mertxe Mujika, Nogues-en Marian 
Arruabarrena Olmin Marta 
Goyaran, Abreun Ainhoa Egaña, 
Carrefourren Maria Jose Gimenez, 
Santana Informatikan J. Manuel 
Regueira, Orbelan Ana Mari, ISUn 
Marisa Urra, Amalur lokutorioan 
Amaia Zelarain, Lizardi optikan 
Mikel Bermejo, Bideolagunak-en 
Jose Mari Rodriguez eta Mayan 
Carmina Nuñez.

Aterpeako Gabonetako loteek 
badituzte jabeak
Gabonetako kanpainaren baitan hainbat sari banatu 
dituzte herriko komertzio eta tabernek

Maddi Noriega 
Zubieta gainkaldea, borroka eta 
liskar gogor eta ugariren gune 
izan zen Gerra Zibilean; horrela 
adierazten dute Txaldatxur 
mendixkan, pixkanaka agertzen 
ari diren arrastoek. 

Orain egun gutxi, urtea amaitu 
baino lehen, aztarna berriak 
aurkitu eta horien berri eman 
asmoz, agerraldia egin zuen 
Islada Ezkutuak taldeak, astearte 
arratsaldean, Manuel Lekuona 
Kultur Etxeko hitzaldi aretoan.

Joxe  Muguruza ,  I s l ada 
Ezkutuak taldeko kideak hartu 
zuen hitza, eta azken aurkikuntzen 
b e r r i  eman  z i en  b e r t an 
bildutakoei. Muguruzak azaldu 
bezala, Asier Mendizabal taldeko 
kideak eman zion abisua taldeari, 
izan ere, Txaldatxurren ikerketa 
bat egiten ari zela, aztarna 
berriak topatu, eta horien azpian 
gorpuzkiak egon zitezkeela 
susmatu baitzuen Mendizabalek. 

Gauzak horrela, taldeari deia 
egin, eta abenduaren 24ean 
Zubieta gainkaldeko mendixkara  
joan ziren bertan agertu ziren 
azken arrastoen berri izan asmoz.

Orduan aurkitu zituzten 
asteartean kultur etxean  
erakutsitakoak. Kantinplora 
batek piztu zituen susmo eta 
uste guztiak. Hori izan zen 

aurkitu zuten lehen aztarna eta 
horren atzetik etorri ziren 
gainerakoak.

Bilaketa lanetan ari zirela, 
aurkitu zituzten gainerako 
guztiak ere. Astra 300 arma bat, 
horren larruzko estalkia, su-
pizgailu bat, Astra 900/902 
armaren osagarri izan zitezkeen 
jaurtigailuak eta txilibitua izan 
ziren azken aurkikuntzak.

Horien inguruko zenbait 
argibide labur eman zituen Joxe 
Muguruzak, besteak beste, armen 
erabilerarena. Ekitaldi amaieran 
taldeko argazkia atera zuten.

Aranzadirekin elkarlanean
Azken aurkikuntzekin batera, 
horiek guztiak agertu ziren 
l ekuan  gorpuzk iak  egon 
daiztekeela uste dute Islada 
Ezkutuak taldeko kideek, eta 
hori argitu asmoz, Aranzadi 
Elkartearekin batera, ikerketa 
bat hasi asmo dute.

Udalari eta Foru Aldundiari 
arrasto hauen berri eman ostean,  
jaso dute dagoeneko Aranzadiren 
deia, eta hemendik hamabost 
egun barru horiek ikertzen 
hasteko moduan izango direla 
gaineratu zuen taldeko kideak.

Azken aurkikuntzen berri eman zuten astearteko agerraldian. TXINTXARRI

36ko Gerrako arrasto 
gehiago Txaldatxurren
Islada Ezkutuak taldeko kideek astearte arratsaldean deitutako prentsaurrekoan 
azaldu zuten moduan, gerra garaiko aztarna gehiago aurkitu dituzte Zubieta 
gainkaldeko Txaldatxur mendixkan. Horiek eman zituzten ezagutzera agerraldian 

Jesus Zaballos alkateak aurkeztu 
zuen, Lourdes Acevedo parte-hartze 
zinegotziarekin batera, udalak 
martxan jarri duen parte hartze 
prozesua. 

K a r m e n g o  k a p e r a r e n 
zaharberritzea gauzatzeko, herriko 
bidegorri sarea Euskotrenen eta 

Plazaolako  trenbidearen artean 
l o t z e k o ,  U i s t i n  k a l e k o 
berrurbanizaziorako edota espazio 
publiko batean estalpea jartzeko. 
Aukera hauen artean egin beharko 
dute hautua herritarrek edota 
norberak  garrantzitsutzat jotzen 
duen proposamena egin. Dagoeneko 

banatu da eskuorria “etxeko denek 
bozka emateko, formularioa 
udalaren webguneko Kontsultak 
atalean eskura daiteke”. 

1etik 5era puntuatu behar da 
proposamen bakoitza eta honekin 
doan orria bete ondoren, udalaren 
eraikinetan dauden postontzietan 
utzi otsailaren 8a baino lehen.

Boto-kopuru gehien dituen 
proposamena gauzatuko da, 
aurrekontuetan sartuta. Parte-
hartzaileak adin nagusikoak eta 
herrikoak direla egiaztatu ahal 
izateko, izen-deiturak eta NANa 
jarri beharko dira orrian. 

Herritarren partaidetza 2017ko 
aurrekontuetan
Herritarrek 500.000 euroko inbertsioa non egin 
aukeratu dezakete

Parte hartzeari garrantzia ematen zaiola azpimarratu zuen alkateak . TXINTXARRI

Urtarrilaren 16an saio irekia 
egingo da 2017ko aniztasuna 
eta elkarbizitza sustatzeko 
u d a l  p l a n a  o s a t z e k o 
helburuarekin.

Lasar t e -Or iako  Uda lak 
aniztasuna eta elkarbizitza 
sustatzeko lanean dihardu 
a z k e n  u r t e e t a n  h e r r i k o 
hainbat elkarte eta eragileekin 
batera. 

2 0 1 6an  Ani t z en  Sareko 
herr i tar  e ta  e rag i l eek in 
e l k a r l a n e a n  o s a t u t a k o 
plangintza aurrera eraman 
da. Orain, 2017 honetan garatu 

beharrekoa berriz, adostu 
nahi da, hau da, aniztasuna 
eta elkarbizitza sustatzeko 
l a n - i l d o a k  e t a  e k i n t z a k 
zeintzuk izango diren zehaztu 
nahi da.

H o r i  d e l a  e t a ,  2 0 1 7 a n 
aniztasuna eta elkarbizitza 
lantzeko plangintza osatu eta 
zehazteko saiora gonbidatzen 
eta deitzen du Udalak herritar 
oro. 

Bereziki orain arte aritu  
diren herritar eta eragile 
ezberdinei deitzen zaien arren, 
e d o z e i n e k  p a r t e  h a r t u 
dezakeela adierazi nahi izan 
dute udaletik.

Astelehenean, arratsaldeko 
18:30etan izango da bilera 
ireki hau Villa Mirentxuko 
beheko aretoan.

Aniztasuna eta 
elkarbizitza 
sustatzeko udal plana 
osatzeko saioa
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Iñigo Gonzalez
Modu ezin hobean itxi zuen 
aurreko ziklo olinpikoa Maialen 
Chourraut piraguistak (Lasarte-
Oria, 1983). Urrezko domina 
kolkoratu zuen Rio de Janeiron, 
bete zuen ametsa. Igaro dira 
bost hilabete pasatxo ordutik, 
eta, urte berriarekin, erronka 
berriak ditu. 2017ko irailean, 
adibidez, Munduko Txapelketa 
jokatuko da Paun (Frantzia). 

Bere palmares zabalean falta 
zaio urrezko domina eskuratzen 
saiatuko da; irabazita ditu 
zilarrezkoa eta brontzezkoa 
2009an eta 2011n. Dena den, hasi 
berri den urte honetan, Maialenek 
dio tituluak eta garaipenak ez 
direla obsesio beretzat, piraguista 
bezala hobetzen jarraitzea eta 
ongi prestatzea baizik.

Piragua gainean ziklo olinpiko 
berri bati ekin dio Maialenek, 

eta guraso bezala ere beste etapa 
bat ireki ere bai, eskolan hasi 
baita Ane alaba. “Fase berriak 
etortzen doazen heinean ikasten 
joaten gara alor horretan ere”, 
zehazten du. 

Eguberrietako festetan zehar 
ere estu-estu eduki du agenda 
herritarrak. Ospakizun egunak 
familiarekin igaro, entrenatu 
eta hainbat aitortza jaso herrian 
bertan: Lasarte-Oriako Kirol 

Zerbitzuak bere izena darama 
ora in ,  e ta  San  S i lves t re 
lasterketan ohorezko dortsala 
jaso zuen Nely Carla Alberto 
eskubaloi jokalariarekin batera. 
Halere, TxinTxarrirekin hitz 
egiteko tartetxo bat atera du: 
“Herrikoak, beti lehenengo”. 
Lau hilabete pasatxo dira Rioko 
Joko Olinpikoetan urrezko domina 
irabazi zenuenetik. Tarte horretan 
hartu al duzu unerik lasai eseri eta 
lortutakoaz hausnartzeko?  
Rion konpetitu eta gero bi aste 
inguru hartu nituen niretzat: 
familiarekin egoteko, udaraz 
gozatzeko eta Joko Olinpikoetan 
gertatutakoa asimilatzeko baliatu 
nuen denbora. Maletak egin eta 
h e r r i r a  e t o r r i  n i n t z e n , 
deskonektatzera.

Oso garrantzitsuak izan ziren 
egun horiek niretzat. Urte asko 
neramatzan geratu gabe, aurreko 
ziklo olinpikoa gogorra izan zen,  
eta egun batzuez deskonektatu 
egin behar nuela sentitzen nuen. 
Asko gozatu nuen, atseden egun 
horiek oso beharrezkoak zirela 
argi neukan, berriro ere lau 
urtetan ez ditudalako hamabost 
egun edukiko niretzat. Beraz, 
nire buruari esan nion: 'Maialen, 
oporretan zaude eta errespetatu 
egin behar duzu'.
Rioko Jokoak eta geroko bi aste 
horietan asimilatu zenuen lortutakoa? 
Zein ondorio atera dituzu? 
Joko Olinpikoetan urrezko 
domina lortzea sentsazio 
ikaragarria izan zen, konfiantza 
asko eman digu bide honetan 
jarraitzeko. Hori bai, gauza onak 
zein txarrak izan, ez zait gustatzen 
etengabe horiei bueltak ematen 
egotea, bizitzak aurrera jarraitzen 
du eta erronka berriei ekin behar 
diezu; bertutetzat daukat hori. 
Niretzat hartu nituen egun horiek 
oso ondo etorri zitzaizkidan 
atseden hartzeko, baina gero 
berehala hasi nintzen pixkanaka-

pixkanaka errutinara bueltatzen, 
piraguan ibi l tzeko harra 
baineukan ordurako.
Aurrekoa atzean utzi eta ziklo 
olinpiko berri bati ekin diozu. Nola 
ikusten duzu? Tokio 2020ra iristeko 
asmorik duzu? 
Ziklo olinpiko polita da datorrena: 
2017an Munduko Txapelketa 
jokatuko da Paun (Frantzia). 
Asko erakartzen nau txapelketa 
horrek, frantziarrek oso ongi 
antolatzen dituztelako horrelako 
ekintzak eta bertan dezentetan 
entrenatzen dugulako. Handik 
bi urtera, 2019an, Seu d'Urgellen 
egingo da Munduko Txapelketa 
[2018koa Rion izango da]; urtean 
zehar denbora asko pasatzen 
du t  b e r t an  b i z i t z en  e t a 
entrenatzen. Gainera, idealizatuta 
daukat txapelketa hori, 2009an 
Seun bertan jokatutakoan 
eskuratu nuen zilarrezko domina 
hori izan zelako mugarria orduz 
geroztik goi-mailan mantentzeko. 
Eta, jakina, 2019ra iritsita, urte 
preolinpikoa dela kontuan 
hartuta, Tokio 2020 ere hor dago. 
37 urterekin iritsiko nintzateke, 
baina gaur egun motibatzen nau 
erronka horrek ere. Halere, 
nahiago dut pixkanaka joan.
Joko Olinpikoetan eta Europako 
Txapelketetan urrezko dominak 
irabazi dituzu. Mundukoetan zilarra 
eta brontzea ere bai, baina urrea 
ez oraingoz. Aurten eduki dezakezu 
horretarako aukera, Paun. Loa 
kentzen al dizu horrek? Hori al da 
2017rako daukazun helburu 
nagusia?
Ez nago obsesionatuta titulu eta 
garaipenekin, piraguista bezala 
hobe t z en  e t a  p re s t a t z en 
jarraitzearekin baizik. Lehen 
esan dudan bezala, zita politak 
daude ziklo olinpiko honetan, 
baina ez didate loa kentzen.
Entrenatzen eta prestatzen ari zara 
ora in  beraz, jo  eta  ke. A lor 
konkreturen bat hobetzeko lanean 
ari al zara? Zertan, zehazki?
Apurka-apurka topatzen goaz 
bilatzen ari garena. Batez ere 
palada bertikalagoak ematea 
dut helburu, pala aldatu baitut; 
zentimetro eta erdi luzeagoa da 
orain. Momentuz, adaptazioa 
oso ona izaten ari da eta pozik 
gaude horrekin.

Egiten ditugun saio guztiak 
bideoz grabatzen ditugu. Ondoren, 
e txean ,  Xabi  (Maia lenen 
entrenatzailea eta senarra da 
Xabi Etxaniz) eta biok aztertzen 
dugu, ikusteko nola entrenatu 
dudan eta etorkizunera begira 
zertan hobetu dezakedan.

“Piraguista gisa 
hobetzen 
jarraitzea da 
nire helburua”
MAIALEN CHOURRAUT PIRAGUISTA
Iritsi da urte berria Maialen Chourrautentzat, 2017.a, eta baita erronka berriak ere. 
Rio 2016ko urreak hauspotuta, ziklo olinpiko berri bati ekin dio herritarrak. 

“ZITA POLITAK DAUDE 
ZIKLO OLINPIKO BERRI 
HONETAN, 2017KO ETA 
2019KO MUNDIALAK 
BATEZ ERE”

“RIOKO JOKOAK ETA 
GERO 15 ATSEDEN 
EGUN HARTU NITUEN; 
OSO BEHARREZKOAK 
IZAN ZIREN”

Irailetik aurrera pixkanaka entrenamendu errutinara itzuli da Maialen Chourraut; jo eta ke ari da orain. MAIALEN CHOURRAUT
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Orain Ane aipatu duzula, berak ere 
ekin dio fase berri bati aurten: 
eskolara joaten hasi da. Nola 
moldatzen zarete entrenamendu-
saioak horrekin uztartzeko?
Ane goizeko 09:00etan sartzen 
da eskolan, eta 12:30ean irten. 
Horrek aukera ematen dit 
goizetan denbora gehiagoz 
entrenatzeko eta ahal dudan 
gehiena aprobetxatzen saiatzen 
naiz. Arratsaldean ere egiten 
ditugu saioak, eta Ane oheratu 
ostean, 'bilera' moduko batzuk 
egiten ditut Xabirekin batera 
entrenamenduetako bideoak 
ikus teko ,  egun horre tan 
landutakoa aztertu eta zertan 
hobetu dezakedan jakiteko.

Jaio zenetik orain arteko etapa 
mugituegia izan da Anerentzat, 
bidaia eta konpromiso askorekin, 
beti etorri izan baita gurekin 
batera, guk uste izan dugulako 
gurasoekin batera egotea zela 
harentzat aproposena.

Hasieran aipatu ditudan 
atseden egun horiek ere baziren 
familiari eta Aneri eskaintzeko, 
etengabeko erritmo hori lasaitu 
e t a  b e r a r i  e g u n  b a t z u k 
eskaintzeko, bera ere ez baita 
geratu. Gero, iraila hasieran, 
eskolara joateko prestaketarekin 
hasi ginen.

Alor honetan ere,  beste 
guztietan bezala, fase eta 
esperientzia berriak iritsi ahala 
ikasten ari gara.
Abuztuan urrezko domina Rion, 
atseden egun horiek gero, omenaldi 
eta aitortza ugari hilabeteotan... 
Kosta egin al zaizu berriro errutinan 
sartzea?
Pixkanaka-pixkanaka joan gara 
berriro erritmoa hartzen, lehen 
esan bezala, piraguan sartu eta 
entrenatzeko har hori neukalako.

Konpromisoak konpromiso 
eta bidaiak bidai, entrenamendu 
egutegia doitu eta hasi gara 
l a n e a n  b e r r i r o ,  g o g o 
ikaragarriarekin.
Hamabi urterekin murgildu zinen 
p i r a g u i s m o a r e n  m u n d u a n . 
Hemerotekan saltseatzen, topatu 
dut TxinTxarriko kazetari izandako 
Nerea Navarrok hamabost urte 
zenituela egin zizun elkarrizketa 
bat. Honakoa zenioen: “Piraguismoari 
esker naturarekin harremanetan 
egoten naiz eta hori oso polita da. 
Izugarri gustatzen zait”. Ia bi 
hamarkada beranduago, zerk 
bultzatzen du Maialen piraguan 
aritzen jarraitzera, eta har hori 
edukitzen jarraitzera? Zerk egiten 
du piraguismoa erakargarri?
Nire hastapenetan itsaso zabalean 
aritzen nintzen Atletico San 

Sebastian taldean eta ikaragarri 
gustatzen zitzaidan; hor askoz 
ere harreman gehiago daukazu 
naturarekin kanal itxi batean 
baino. Hori aldatu egin da, orain 
kanaletan entrenatzen eta 
k o n p e t i t z e n  d u d a l a k o . 
Naturarekin  ez  daukazu 
hainbeste harreman; nik esaten 
dudan bezala hamsterrak bezala 
ibiltzen gara, beti antzeko toki 
eta paisajeetan. Hori bai, uretan 
irrist egite hori mantentzen da 
kanaletan ere, kontaktu hori 
badago ,  e ta  horrek  asko 
engantxatzen du, benetan.
Beste hainbat gogoeta interesgarri 
ere egiten zenituen elkarrizketa 
horretan. Adibidez, hau: “Kirol 
honetan [piraguismoan] konfidantza 
izatea oso garrantzitsua da. Horrez 
gain, lasai egotea. Bestela, gauzak 
ez dira zuk nahi bezala ateratzen”. 
Oso gogoeta aproposa iruditzen 
zait islatzeko Rioko Jokoetan bizitu 
zenuen egoera, sailkapen faseko 
lehenengo jaitsieraren ostean eta 
bigarrenari ekin aurretik. Hori 
pentsatu al zenuen momentu 
horretan ere?
Lehenengo jaitsieran ate bat 
igaro gabe utzi nuen eta momentu 
batez pentsatu nuen aukerak 
nituela finalera ez sailkatzeko. 
Hori kontuan hartuta, bigarrenari 

nire buruarengan konfiantza 
osoz ekin nion, eta ongi atera 
zen. Finalera sailkatu eta gero 
urrezko domina irabazi nuen 
azkenean.

Une zail horietan saiatzen zara 
zure buruarengan konfiantza 
edukitzen eta jaitsieran zehar 
eman beharreko pausu bakoitza 
argi edukitzen. Sailkapeneko 
lehen jaitsieran behar baino 
bost ehuneko lehenago biratu 
nuen; gai izan behar duzu bira 
hori behar den unean egiteko, 
itxaroteko gaitasun hori eduki, 
ura entzuten joan. Baina gauza 
bat esango dizut: lasaitasun hori 
horrelako proba baten aurretik 

ez da existitzen, ezinezkoa da 
lasai jaistea. Eta, era berean, 
erlaxatuta ez jaiste horrek 
ahalbidetzen dizu jaitsieran zehar 
kontzentratuta egoten uneoro. 
Apur bat kontraesankorra da.
Londres 2012 eta Rio 2016ko 
podiumetako bi argazkietan agertzen 
zara. Duela lau urtekoan, hirugarren 
mailara igota; iazkoan, berriz, 
lehenengora. Podiumean bertan, 
zentimetro eskas batzuetara daude 
maila biak, fisikoki diferentzia ez 
da handia, eskuinerantz edo 
ezkerrerantz urrats pare bat besterik 
ez, baina lau urteren buruan batetik 
bestera igaro izana ez da izan alde 
batera edo bestera pausu pare bat 
ematea bezain erraza, ezta? Lan 
handia dago atzean.
Londresko Joko Olinpikoetan 
lortutako brontzezko domina 
oso garrantzitsua izan zen 
niretzat eta piraguismoarentzat 
ere bai, ur bizietan sekula ez 
baitzen dominarik irabazi ordura 
arte, baina ez ninduen guztiz 
ase. Urrea irabaztetik oso-oso 
ger tu  geratu  nintzen ,  97 
ehunekotara baino ez. Oso-oso 
bizkor nindoan orduan, prest 
ikusten nuen nire burua lehen 
postuetan egoteko; munduko 
ranking-ean bigarren postuan 
iritsi nintzen. Brontzea kolkoratu 
arren penatuta geratu nintzen, 
urrezko domina irabaztetik oso 
gertu geratu nintzelako.

Riora bitarteko ziklo olinpikoa 
gogorra izan da, oso exijentea. 
Eliteko kirolari eta guraso izatea 
uztartzearen aldeko apustua 
egin genuen Xabi eta biok (2013an 
jaio zen Ane alaba). Gauza berri 
ugariri egin behar izan genien 
aurre eta etorri ahala joan ginen 
ikasten. Horrez gain, Rioko 
kanalera egokitzea kosta 
zitzaidan, bidaia dezente egin 
genituen joan den urtean bertan 
entrenatzeko. Munduko Ranking 
horretan bigarren sailkatu gisa 
iritsi nintzen Riora baita ere, 
eta bizkor nindoala sentitu. 
Orduko horretan, ordea, orduan 
bai, urrea irabazi nuen.
Z i r r a r a  h a n d i a  e r a g i n  d u 
jendearengan zuk Rion lortutakoak. 
E s p e r o  z e n u e n  h o r r e l a k o 
erreakziorik? Poztu al  zaitu 
horrek?
Egia esan, ez nuen espero jendea 
horrenbeste hunkitzea nire 
urrezko dominarekin. Bizi egin 
dute, horrek biguntzen dit bihotza 
gehien. Kaletik noanean eta 
norbaitekin hizketan geratzean, 
gogoratzen du non zegoen nik 
Rion urrea irabazi nuen egun 

Omenaldi beroa jaso zuten Maialen Chourrautek berak eta Nely Carla Alberto eskubaloi jokalariak Lasarte-Orian, Rioko Joko Olinpikoetan aritu ondoren. TXINTXARRI

“JENDEAK BIZI EGIN 
DU NIRE URREZKO 
DOMINA. KALETIK 
NOANEAN ETA 
NORBAITEKIN HITZ 
EGITEAN GOGORATZEN 
DU NON ZEGOEN NIK 
URREA IRABAZI NUEN 
EGUN ETA UNE 
ZEHATZEAN; HORI OSO 
POLITA DA”
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eta momentu zehatzean, kontatu 
egiten dit, eta hori oso polita da.
Gizartea zuk egindakoarekin hunkitu 
denik ezin uka. Hilabeteotan jaso 
dituzun omenaldi, sari eta aitortza 
guztiak ikustea besterik ez dago.
Esker hitzak besterik ez ditut 
n i  babes tu  e ta  zor iondu 
nautenentzat, erabateko bultzada 
izan da hori niretzat. Hein batean 
aturdituta ere banago, benetan 
ez nuela halakorik espero, oso 
eskertuta nago.
Udaran omenaldi beroa jaso zenuen 
herrian Nely Carla Alberto eskubaloi 
joka lar iarek in  batera . No la 
gogoratzen duzu abuztuaren 24ko 
egun hori?
Lasarteoriatarrek sekulako 
berotasuna eta babesa eman 
zidaten egun horretan, harrituta 
geratu nintzen. Jasotako guztiak 
hitzik gabe utzi nau, oso polita 
izan zen. Londres 2012ko Jokoen 
ostean egin bezala, Nely Carla 
eta biok errepikatzeko aukera 
izan genuen. 

Duela lau urte, omenaldi 
horretan ezagutu nuen Nely. 
Pertsona zoragarria da eta 
harekin akordatzean irribarre 
bat irteten zait beti. 

[Tx i n T x a r r iren galderak 
erantzun ondotik ere jarraitu 
du herritarrak aitortza eta sariak 
pilatzen: Gipuzkoako Kirol 
Prentsa Elkarteak kirolari 
onenaren saria eman zion 
hirugarrenez, Lasarte-Oriako 
Kirol Zerbitzuak bere izena 
darama eta San Silvestre 
lasterketa herrikoiaren II. 
edizioaren antolatzaileek 
ohorezko dortsala eman zioten, 
baita Nely Carla Alberto 
eskubaloi jokalariari ere. Horrez 
gain, 2016ko kirolari onenaren 
Euskadi Irratia saria irabazi du 
berriki; kirolariek beraiek 
ematen dute sari hori].
Eliteko piraguista izateari noiz utziko 
diozun galdetzeak ez dauka 
zentzurik, urruti dagoela dirudi, 
baina eguna iristen denean zer 
egitea gustatuko litzaizuke? Ikusten 
zara entrenatzaile gisara, esate 
baterako? Zure ibilbidean zehar 
pilatutako ezagutza eta esperientzia 
beste  p i ragu is ta  batzuek in 
partekatzen?
Egiari zor, ez dakit zer egingo 
dudan eliteko piraguismotik 
erretiratzen naizenean, ez dut 
pentsatu ere egin oraindik. Kirol 
ibilbidea bukatu eta gero 
entrenatzaile izatearena? Ez 
dakit ongi moldatuko ote 
nintzatekeen prestatzaile lanetan, 
nire buruarekin oso-oso exijentea 

izan naiz beti eta horrela izaten 
jarraitzen dut, eta uste dut beste 
pertsona batzuk entrenatuko 
banitu ere horrela izango 
nintzatekeela horiekin, oso 
exijentea, eta tolerantzia puntu 
bat faltako litzaidakeela agian 
haiek gidatzeko. 

Dena den, esan dudan bezala, 
ez dut pentsatu oraindik zer 
egingo dudan eliteko kirola utzi 
eta gero. Argi daukadana da ni 
ez naizela entrenatzailea, ni 
piraguista naiz, eta hori izaten 
jarraitu nahi dut, hori besterik 
ez dut buruan, hobetzen jarraitzea.
Nola ikusten du eliteko piraguista 
batek bere kirol diziplina, zein 
ikuspuntutik? Zein egoeratan dago 
gaur egun piraguismoa?
Euskal Herrian piraguismoan 
aritzeko instalazioak falta dira, 
hori begibistakoa da; kanal bat 
behar dugu hemen. Kirol horren 
praktika hemen sustatzeko, gakoa 
da entrenatzeko instalazio egokiak 
edukitzea. Horrez gain, oso 
lizentzia gutxiko kirola da, fitxa 
gutxi daude piraguismoan.Gauza 
oso ona daukagu, ordea: piraguista 
oso prestatuak ditugu, oso onak 

eta talentu handikoak, adin tarte 
guztietan gainera, ez daukagu 
hutsunerik alor horretan. 
Entrenatzaile oso onak ditugu 
baita ere, baina lehen esan dizudan 
bezala, oso fitxa eta instalazio 
gutxi. Hori landu behar da.

Ni neu ere horrela ibili izan 
naiz urte luzez, furgonetan sartu 
eta kilometroak egiten, bata 
bestearen atzetik, baldintza 
egokietan entrenatu ahal izateko. 
Berez entrenatzen pasa beharreko 
ordu horiek ibilgailuan sartuta 
pasatzen genituen. Euskal 
Herrian instalazio apropos batzuk 
egitea oso ona izango litzateke; 
beharrezkoa da. 
Duela gutxi aldatu dugu urtez. Zein 
balantze egiten duzu bukatu berri 
den urteaz, 2016az? Kalifikatzeko 
eskatuko banizu, zein nota emango 
zenioke?
Urte oso biribila izan da 2016a, 
zalantzarik gabe. Ziklo olinpiko 
baten helburu nagusia, azken 
lau urteetan bilatzen aritu garena 
bete genuen Rio de Janeiroko 
Jokoetan, urrezko domina 
irabazita. Zailtasunak zailtasun, 
azkenean  guk planifikatu genuen 

bezala irten zen dena eta oso 
poz ik  gaude  horrega t ik , 
jarraitzeko irrikaz. 

Bukatu berri  den urtea 
kalifikatu beharko banu 9,5 bat 
emango nioke, urtea ez delako 
guztiz biribila izan; Liptovskyn 
(Eslovakia) iazko maiatzean 
jokatutako Europako Txapelketan 
seigarren postua eskuratu 
bainuen; denboraldiko helburua 
ez zen hori, baina sentsazio gazi-
gozoa geratu zitzaidan. Hor geratu 

zen nota biribiltzeko beste 0,5 
hori. Dena den, aipatu dudan 
bezala oso-oso exijentea naiz 
nire buruarekin, etengabe 
hobetzea bilatzen ari naiz, eta 
hamarreko nota ez diot jarriko.
Egin duzu bukatu berri den urtearen 
errepasoa. Orain, berriki hasi 
dugunari buruz galdetu nahi dizut. 
Zer eskatzen dio Maialenek 2017ari?
Osasuna, batez ere. Eta jarraitzea 
topera entrenatzen, indartsu, 
piraguista bezala hobetzen 
jarraitu ahal izateko. Piraguaren 
gainean benetako Maialen 
Chourraut ikusten segitzea; ahalik 
eta gehienetan irudi hori ematen 
jarraitu nahi dut, entrenamendu 
eta konpetizioetan erakusteko 
gero. Uste dut ari naizela hori 
lortzen, Maialen Chourrauten 
bertsio onena urtetik urtera 
gehiagotan erakusten. Horretarako 
entrenatzen dut. Hori eskatuko 
nioke hasi berri dugun urteari.

Era berean, ez nuke aipatu 
gabe utzi nahi lasarteoriatarrek 
ematen didaten babesa eta 
eskuzabaltasuna, esker hitzak 
besterik ez ditut haientzat. Nire 
onena ematen jarraituko dut.

Abenduaren 26an kendu zuen Maialen Chourrautek Udal Kiroldegiko plakaren estalkia, familia eta lagunez inguraturik. TXINTXARRI

“2017ARI ESKATZEN 
DIOT BENETAKO 
MAIALEN 
CHOURRAUT IKUSTEN 
JARRAITZEA 
PIRAGUA GAINEAN. 
USTE DUT ARI 
NAIZELA HORI 
LORTZEN ETA 
URTETIK URTERA 
GEHIAGOTAN 
ERAKUSTEN”
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Garaipen ugari erdietsi ditu Maialen Chourraut piraguistak bere ibilbidean zehar. Azkena, eta 
oihartzun gehien izan duena, urrezko domina Rio 2016ko Joko Olinpikoetan. Hori atzean utzi 
eta ziklo olinpiko berri bati ekin dio aurretik. Zerumugan, Tokio 2020, baina hori iritsi baino 
lehen beste hitzordu deigarri batzuk ere bai: adibidez, 2017an Paun eta 2019an Seu d'Urgellen
jokatuko diren Munduko Txapelketak. Horrelako batean urrezko domina irabaztea da bere palmares
oparoan falta den garaipenetako bat. Halere, piraguista gisa hobetzen jarraitzea du obsesio, ez 
garaipenak eskuratzea.

Sarritan egin izan duen keinua
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 KIROLA

FUTBOLA
KADETEEN 1GO MAILA,

Ostadar SKT - Danena KE
Larunbata. 13:15. Michelin.
Antigua Luberri - Ostadar SKT
Larunbata. 12:45. Puio, Donostia.

KADETEEN OHOREZKO MAILA,
Lengokoak SD - Ostadar SKT
Igandea. 13:30. Cesar Benito, Donostia.

INFANTILEN OHOREZKO MAILA
Euskalduna SD - Ostadar SKT
Larunbata. 10:00. Michelin.

EMAKUMEEN LURRALDE MAILA
Ordizia KE - Ostadar SKT
Larunbata. 18:15. Altamira,  Ordizia.

JUBENILEN 1GO MAILA
Ostadar SKT- Martutene KE
Larunbata. 11:30. Michelin.

JUBENILEN OHOREZKO MAILA
Ostadar SKT - Dunboa Eguzki CD
Larunbata.18:00 .Michelin.

ERREGIONALEN OHOREZKO MAILA
Mutriku FT - Ostadar SKT
Larunbata. 16:00. San Miguel, Mutriku.

ERREGIONALEN 1GO MAILA, KOPA
Euskalduna SD - Texas Lasartearra
Larunbata. 19:30. Ubitarte, Andoain.
Ostadar SKT - Iluari FK
Larunbata. 16:15. Michelin.

ARETO-FUTBOLA
HERRIKO TXAPELKETA

Also - Viña del Mar
Ostirala. 19:45. Kirolgunea.
Kebab Taberna - Reformas Lagunak
Ostirala. 20:45. Kirolgunea.
Urdaneta H.K - Izkiña Taberna
Larunbata. 09:30. Kirolgunea.
Txoko - Ibaros Latino
Larunbata. 10:30. Kirolgunea.
Aita Amari Taberna - Ilargi
Larunbata. 11:30. Kirolgunea.
Indaux - Trumoi
Larunbata. 12:30. Kirolgunea.

Izkiña Taberna - Indaux
Larunbata. Kirolgunea. (Konfirmatu gabe)

GIPUZKOAKO 1GO MAILA
Power Rangers - Cecilia Ostadar
Ostirala. 20:30. Elorsoro kiroldegia, 
Oiartzun.
ISU Leihoak - Jaixki AFT
Ostirala. 20:55. Udal Kiroldegia.

3. NAZIONAL MAILA
Goierri - Ostadar Antonio Aroztegia
Larunbata. 18:00. Aldiri Kiroldegia, Urretxu

GIPUZKOAKO JUBENILEN MAILA
Lasarte Kafe Bar - Anoeta FT
Igandea. 11:15. Kirolgunea.

GIPUZKOAKO JUBENILEN MAILA
Aloña Mendi KE - Kafe Buenetxea
Igandea. 12:00. Zubikoa Kiroldegia, 
Oñati.

SASKIBALOIA
SENIOR GIZONAK, 3. PROBINTZIALA

Mutriku - Ostadar SKT
Larunbata. 16:00 Mutrikuko Kiroldegia.

ERRENDIMENDUKO JUNIOR 
NESKAK, A2 LIGA

Goierri Kirol Aukera - Ostadar SKT
Larunbata. 12:15. Aldiri Kiroldegia, 
Urretxu

PARTIZIPAZIOKO KADETEAK
Summa Aldapeta - Ostadar SKT
Larunbata. 09:00. Chaminade Kiroldegia. 
Donostia

SENIOR EMAKUMEZKOA,              
1. PROBINTZIALA

Antigua Luberri KE - Ostadar SKT
Larunbata. 18:00. Benta Berri Kiroldegia. 
Donostia.

ERRUGBIA

14 URTE AZPIKOEN LIGA 
Gure Etxea Beltzak - At San Sebastian
Larunbata. 10:00. Michelin.

OHOREZKO B MAILA 
Babyauto Zarautz - Kaleido Vigo
Igandea. 12:00. Asti, Zarautz

PILOTA
BINAKAKO PROMOZIO TXAPELKETA

Arteaga II/Erasun - Laso/Iturriaga
Ostirala. 20:30. Hendaiako pilotalekua.

EUSKAL HERRIKO KLUBEN LIGA
Zazpi Iturri - Intza KE
Larunbata. 11:00. Amezketako pilotalekua

TRINKETA 2.MAILAKO FINALA
Aritz Solano - Eñaut Esnaola
Larunbata. 16:15. Gure Ametsa 
pilotalekua, Irura (2. partidua)

TRINKETA 1.MAILAKO FINALA
Mikel Landa - Julen Loitegi
Larunbata. 16:15. Gure Ametsa 
pilotalekua, Irura (3.partidua)

JUDO
ESPAINIAKO KOPA

Haritz Urdangarin eta Fermin Balda 
seniorrak
Larunbata. 09:00etatik aurrera Tortosako 
Remolins Pabilioian.

ASTEBURUKO HITZORDUAK

Martin Vicioso 
Gaur ekingo diote Axier Arteagak 
eta Jon Erasunek Binakako 
P r omoz i o  Txape l k e t a r i . 
Arratsaldeko 20:30ean neurtuko 
dira Unai Lasoren eta Diego 
Iturriagaren aurka.

Profesional mailara jauzi egin 
zuenetik urtebete bete berri du 
Arteaga IIak eta orain arteko maila 
onenean dabil lasarteoriatarra. 

“Gustura nabil azken aldian. 
Emaitza onak lortzeaz gain, fisikoki 
eta motibazio aldetik ondo ikusten 
dut neure burua” azaldu du 
Asegarceko pilotariak.

Bere azken lau partiduak irabazi 
ditu. Pasa den larunbatean 
Beroizekin batera Laso eta Ibai 
Zabala gainditu zituen Iruñeko 
Labrit pilotalekuan, 22 eta 18. 
Bolada onari jarraipena emateko 
asmoz, Hendaian ligaxkako lehen 
puntua saiatzen lortuko da 
Erasunekin batera.

Unai Laso eta Diego Iturriaga 
nafarrak izango dituzte aurrez 
aurre gaurko norgehiagokan. 

Arteagak nabarmendu duenez, 
hasiera batean ez dago besteen 
gainetik bereizi den bikoterik. 
“Nahiko parekatuak eta gogorrak” 
iruditzen zaizkio aurkari guztiak.

Bizkarra aspaldiko ezagun batek 
zainduko dio :  Jon Erasun 

zizurkildarrak. “Profesionaletan 
batera partidu bakarra jokatu 
dugu, baina ondo ezagutzen dugu 
elkar”. Entrenamendu ugari egiten 
dituzte batera, eta afizionatu 
mailan sarritan elkarrekin 
jokatutakoak dira.

Formatu aldaketa 
2016an baino lau pilotari gehiago 
lehiatuko dira aurtengo Binakako 
Promozio Txapelketan, enpresa 
bakoitzak –Aspek eta Asegarcek 
– bikote bana gehitu baitute. 
Arteagaz gain, zenbait pilotari 
gaztek eman du jauzia profesional 
mailara azken urtean, eta horiek 
osatuko dute ,  gehienbat , 
lehiaketako koadroa. Haiekin 
batera, beteranoagoak diren 
beste batzuek ere hartuko dute 
parte; esaterako, gaur aurkari 
izango duen Iturriaga.

Lehenengo faseko ligaxkan bikote 
guztiek euren artean jokatu beharko 
dute. Lau onenek egingo dute aurrera, 
finalerdietako liga osatuz. Apirila 
bitartean luzatuko da aurtengo 
Binakako Promozio Txapelketa.

Lehengo urtean baino partidu 
gehiago jokatu beharko dituzte 
hasierako ligaxkan; zazpi, alegia.  
Sailkapena, hasiera batean, 
“zailagoa” ikusten du Arteagak. 
B i k o t e  g e h i a g o  i z a t e a k 
finalerdietarako bidea estutuko 
duela uste  du herritarrak. Dena 
den, “gogoz eta motibatuta” dago 
f o rma  onean  de l ako ,  e t a 
lehiaketan “aurkari gehiagoren 
aurka bere burua neurtzeko 
aukera” izango duelako.

Urtebete ibilbide profesionalean 
Bukatu berri  den urteko 
urtarrilaren 4an egin zuen debuta 
Arteagak Asegarce enpresarekin 
Tolosako Beotibar pilotalekuan. 
Herritarrak eta Ibai Zabalak ezin 

izan zuten Victorrek eta Imazek 
osatutako bikotea garaitu.

Promozioko Txapelketa txukuna 
egin zuen Imazekin batera, baina 
Gorkaren eta Tolosaren aurka 
galdu zuten finalerdietan.

Banaka ere finaleko atarian 
geratu zen Michelinen, baina 
berriro ere, Gorkak mendean 
hartu zuen. Lau t'erdikoan, 
bestalde, ez zuen bere mailarik 
onena eman, eta ezin izan zuen 
finalaurrekoetara sailkatu. 

“Bi txapelketetan final erdietara 
iritsi arren ez nintzen oso gustura 
aritu”, dio pilotariak. Debuta 
egin eta hilabetera hasi zen 
2016ko Binakako Promozio 
Txapelketa .  “Nahi  baino 
urduriago” aritu zela onartu du.

Aurten, berriz, beste egoera 
batean ekingo dio lehiari. Batetik, 
“lasaiago”. Partiduei hobeto aurre 
egiten lagunduko dio urtebeteko 
esperientziak. Bestetik, azken 
hilabetean “forma fisiko eta kirol 
maila egokian” izateak ematen 
duen “motibazioarekin”.

Gaur hasiko du bere bigarrengo 
txapelketa zikloa. Helburua 
hobetzen jarraitzea da. Urratsez 
urrats, esku pilotaren agertoki 
gorenean aurrera eginez.

Oraingoan Jon Erasunekin batera jokatuko du Promozio Txapelketa TXINTXARRI

Promozio Txapelketa 
hasiko du gaur Arteagak 
Hendaian jokatuko du gaur Arteaga IIak binakako Promozio Txapelketako lehenengo 
jardunaldia. Laso eta Iturriaga izango dituzte aurrez aurre lasarteoriatarrak eta Jon 
Erasunek. 

ZAZPI PARTIDU 
JOKATU OSTEAN, LAU 
ONENAK SAILKATUKO 
DIRA FINALAURREKO 
LIGAXKARA
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Areto-futbol txapelketa
Larunbatean amaitu zen Gabonetako areto-futbol txapelketa, herrian. 
Mitxelingo kirol gunean jokatu ziren partidak. Aurtengoan, bigarren urtez 
antolatu dute txapelketa berezia, eta orotara, bost maila ezberdinetan 
jokatu ziren. Horietan, Garaitezinak, Gure Bidea, Os Quad, A D San Juan 
eta Izkina Taberna izan ziren garaile. Giro onean amaitu zuten txapelketa.

Lasarte-Oriako Kirol Zerbitzuak 
jakinarazi du 2017an ordutegi 
aldaketak egongo direla Maialen 
Chourraut Udal Kiroldegian eta 
Michelingo kirol gunean.

Irailetik ekainera bitarteko 
ordutegietan ez dago aldaketarik, 
baina bai udarakoan. Udal 
Kiroldegiak ordubete lehenago 
irekiko ditu ateak arratsaldean; 
17:00etan beharrean, 16:00etan. 
Bestalde, larunbatetan eta 
jaiegunetan ez du 13:00etan itxiko, 
14:00etan baizik.

Michelingo kirol guneari 
dagokionez, erabiltzaileek 
ordubete gehiagoz luzatu ahalko 
dute euren jarduna; 21:00etan 
itxi beharrean, 22:00ak arte 
egongo da irekita.

Kirol instalazioen 
ordutegi aldaketak 
2017ko egutegian

San S i lves t re  las terke ta 
herrikoiaren antolatzaileek 
jakinarazi dutenez, guztira 644 
pertsonak hartu zuten parte 
abenduaren 31n jokatutako 
proban. Horietatik 100 Ipar 
Martxan aritu ziren (iaz baino 
11 gehiago), eta 43 patinetan. 
Bolondres lanetan, berriz, 90 
herritar, iaz baino 20 gehiago.

Bizkorrenak Alfredo Molto, 
Vanessa Pelaez (lasterkariak 
biak), Agustin Urretabizkaia 
(Ipar Martxa) eta Unai Perea 
(patinak) izan ziren. Beteranoena 
Juani Telleria izan zen (69 urte). 
Mozorro onenen sariak Mikel 
Izagirrek (halterofilia) eta 
'Kirofano operazioa' koadrilak 
irabazi zituzten.

644 parte-hartzaile 
San Silvestre probaren 
bigarren edizioan

Trinko Lasarte-Oriako triatloi 
taldeak bizikleta irteera antolatu 
du igande honetarako. 09:00etan 
aterako dira, Okendo plazatik. 
Taldeak herritarrak animatzen 
ditu irteera horretan parte har 
dezaten. 60-70 kilometroko bidea 
osatuko dute. Bertan behera 
geratuko balitz, sare sozialetan 
jakitera emango lukete. Hurrengo 
irteera hilaren 28an izango da. 

Trinko triatloi taldeak 
bizikleta irteera 
egingo du igandean

Burgosen jokatutako Espainiako 
Judo A Kopan Eneko Eizagirre 
herriko judokak brontzezko 
domina lortu zuen pasa den 
asteburuan. Lasarte-Oriako 
judokak lanpetuta izango  dira 
asteburu honetan eta baita 
datozen asteetan ere. Hilaren 
21ean esaterako,  Espainiako 
Superkopan lehiatuko dira,  
Hondarribian

Eneko Eizagirre 
Espainiako Judo 
Kopan hirugarren

Iñigo Gonzalez 
Ostadar SKTren Kirol Egokitu 
eta Inklusio atala errealitate bat 
da. Michelingo fabrikan egin 
zuten aurkezpen ofiziala. Jurgi 
Olasagasti eta Amaia Cadarso 
d i r a  “ i t s a s on t z i  h o r r en 
kapitainak”, Amaiak berak 
aurkezpenean adierazi zuenez. 
Tripulazioa, ordea, zabalagoa 
da: Ostadar SKT, Michelin 
enpresa, Lasarte-Oriako Udala, 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Kirol 
Egokituko Federazioa, La Caixa 
Fundazioa, IDECO enpresa eta, 
nola ez, egitasmo honen bitartez 
k i r o l a z  g o z a t u k o  d u t e n 
gaztetxoak. Bete da ametsa, 
nabigatzen hasi da itsasontzia.

“Ametsa bete da” 
Hunkituta hitz egin zuen Jurgi 
Olasagastik, egitasmoaren 
arduradunetako batek. “Ametsa 
bete da, eskerrik asko egitasmo 
hau gauzatzen lagundu duzuen 
guztioi”, adierazi zuen.

“ K i r o l  a n i z t a s u n a  e t a 
inklusibitatea uztartu nahi izan 

ditugu: proiektu inklusiboa, 
soziala eta Gipuzkoa mailakoa 
da”, aipatu zuen.

Lasarte-Oria eta Ostadar SKT 
hautatu dituzte proiektua 
martxan jartzeko. “Horrelako 
egitasmo bat ezin da Udalerri 
bakarrera mugatu; Lasarte-Oria 
o s o  ong i  koka tu t a  dago 
estrategikoki; herri oso kirolzalea 
da, gainera. Eta zer hobe Ostadar 
SKTrengana jotzea baino: kirol 
a ta l  ugar i  dauzkate ,  e ta 
mugimendu urritasunagatik 
arduratuta daude”.

Ostadar SKTren izenean Aitor 
Azkonobietak hitz egin zuen. 
Eskerrak eman zizkien Olasagasti 
eta Cadarsori euren egitasmoa 
gauzatzeko Ostadarrengana 
jotzeagatik: “Inklusibitatea 
gizartearen alor guztietan hartu 
behar da kontuan, baita kirolean 
ere. Alor hori dagokigu guri, 
eta uste dugu denon artean 
proiektu polita egin dezakegula”.

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gazteria eta Kirol zuzendari 
Goizane Alvarezek nabarmendu 

zuen “oso aberasgarria” izango 
dela egitasmoa klubarentzat eta 
“asko” ikasiko dutela. Udaleko 
Kirol zinegotzi Txus Alonsok, 
berriz, zehaztu zuen kontuan 
edukiko dutela mugimendu 
urriko pertsonen instalazioen 
araudia herriko kirol instalazioak 
moldatzean.

Azkenik, Michelin enpresako 
zuzendari Felipe Garciak esan 
zuen oso ilusionatuta dagoela 
Michelin egitasmoarekin, eta 
euren babesa edukiko dutela.

Kirol Egokitu eta Inklusio eguna 
Ostadar SKTk aukera eman zien 
herritarrei hainbat kirol 
mugimendu urritasuna duten 
pertsonen baldintzetan egin ahal 
izateko, Okendo plazan, abendu 
bukaeran, saila aurkeztu eta 
egun gutxitara.

Bertaratu ziren herritarrak 
saskibaloian, futbolean, ipar 
martxan, boloetan eta tokan 
aritu ziren. Lasterkari elbarriek 
erabiltzen dituzten ibilgailuak 
ere probatu zituzten.

Michelin fabrikan aurkeztu zuten Ostadar SKTren Kirol Egokitu saila. TXINTXARRI

Atal berri bat du Ostadar 
SKTk: Kirol Egokituarena
Martxan dago Ostadar SKTren Kirol Egokitu saila. Jurgi Olasagasti eta Amaia Cadarso 
dira arduradunak. Egitasmoa aurrera eramateko Lasarte-Oria eta Ostadar SKT 
hautatu dituzte. Michelin enpresaren laguntza ere izango dute, besteak beste.
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Martin Vicioso
Lasarte-Oriako Kirol Elkartean  
gidaritza aldaketa egon da azken 
hilabeteetan. Amaia Andresek 
G i p u z k o a k o  A t l e t i s m o 
Federakuntzako lehendakari 
izendatu zuten irailean, eta 
LOKEren lekukoa Maite Ruedari 
pasa zion.

Lau atal ditu klubak: judoa, 
tenisa, atletismoa eta gimnasia 

erritmikoa. Azken honetako 
koordinatzaile eta entrenatzailea 
izan da urtetan Rueda. 

Jardun ezaguna 
Klubeko lehendakaritzan hiru 
hilabete daramatza, baina bere 
egunerokotasuna ez zaio “batere 
arrotza” suertatzen. 

Beste lan batzuetaz arduratu 
izan da. Besteak beste, LOKEko 

idazkari eta diruzain izandakoa 
da. 

“25 urte baino gehiago eman 
ditut klubean, 1995ean Michelin 
utzi eta LOKE sortu genuenetik”. 
Hortaz, sortuko zaizkien arazo 
eta zalantzak dagoeneko ezagunak 
ditu.

Azaldu duenez, klubaren 
helburu nagusia kirola sustatzea 
da, emakumezkoena batez ere. 

“Nerabezarotik aurrera kirolean 
aritzen diren neska eta mutil 
kopuruaren artean desoreka 
handitzen doa”. Hor kokatu dute 
datozen urtetarako erronka. 
Entrenamenduak ikasketekin 
uztartzearen “zai l tasuna 
ulertzen” du, baina nabarmendu 
du “bien arteko oreka aurkitzen 
laguntzeko ardura” dutela.

Hala ere, “atal bakoitza berean 
ahalik eta lorpen gorenenak 
erdiesten saiatuko da”. LOKEko 
sekzioek autonomia handia dute 
lanean ari tzeko moduari 
dagokionez. Ruedaren zeregina 
“hilabetean behineko bilerak 
koordinatzea” da. Dirulaguntzak 
kudeatu eta sekzio bakoitzari 
sortzen zaizkion beharretaz 
arduratu beharko da; baita 
“hamaika paper sinatzeaz”.

Zuzendaritza aldaketa eman 
ondoren, Xabier Gonzalez izango 
da hemendik aurrera diruzaina 
eta Gorka Aristegi idazkaria. 
Hala ere, LOKE-n urte mordoa 
igaro dituzten Jesus Diaz eta 
Manuel Morales "beti laguntza 
emateko prest" daudela azaldu 
du Maite Ruedak, "nahiz eta 
erretiroa hartu duten.

Kirola herrian
Ruedak adierazi du herriko beste 
klubekin “erlazio berezirik ” ez 
dutela: “Bileretan egoten gara, 
baina hortik aurrera ez dugu 
bestelako harremanik”.

Lasarte-Oriako kirol instalazioei 
buruz beste eragile batzuen 
antzeko iritzia azaleratu du. 
“Talde gehienek leku berean eta 
ordu beretan entrenatu edota 
lehiatu nahi izaten dute”.

Berak zuzenean bizi duen 
kirolaren kasuan, gimnasia 
erritmikoan, “txikienekin 
eskolat ik  ateratzerakoan 
entrenatu nahi izaten dugu, beste 
taldeek bezalaxe”. Alde horretatik, 

ulertzen du gaur egungo egoeran 
tarteak banatu behar izatea.

Gimnastikan %100ean
LOKEko gidaritza hartu zuenetik 
mahai gainean funtzio berriak 
ditu, baina ez du gimnasia 
erritmikoa alde batera utziko.

 Bere betiko kirolarekin 
“100%ean” jarraitzeko asmoa 
d u e l a  n a b a r m e n d u  d u 
koordinatzaile eta entrenatzaileak. 
Urteko lehenengo lehiaketak 
laster hasiko dituzte: “otsailean 
seniorrek lehenengo frogak 
dauzkate, eta hortik aurrera 
nekez geratuko gara”.

Aurten 60 gimnasta baino gehiago 
entrenatuko ditu. Horietatik 30 
lehiatuko dira, zaharrenak. 
“Helburua Gipuzkoa mailako 
txapelketetara sailkatzea da. Ez 
da erraza, txartelak mugatuak 
baitira”. Azken urtetan lortutako 
emaitzekin “oso pozik” dago Rueda. 
“Egia esan, entrenatzeko duten 
denborarekin egiten dutena 
kontuan hartuta, sekulako meritua 
du erdietsi dutena”.

Gaztetxoen kategoriatan izena 
askok ematen dutela azaldu du. 
Aurrerago horietako batzuek 
uztea ez du kezkatzen.

“Gure kirola ederra eta gogorra 
da, eta denbora dela edo beste 
kirolak direla medio, badakit 
denek ez dutela jarraituko”.

Gimnastika bera ezagutzeko 
txikientzako gabonetako kanpusa 
antolatu zuten. “Ez zen nahi 
bezala atera, ez baitziren ume 
asko gerturatu”. Hala ere, datozen 
urtetan jarraitzeko asmoa dute.

Rueda, eskuinean, LOKEko sari banaketan. TXINTXARRI

Maite Rueda LOKEko 
lehendakari berria
Urte askoan gimnasia erritmikoko entrenatzaile eta koordinatzaile izan da Rueda. 
Amaia Andresek eman dio lekukoa, pasa den urteko irailean Gipuzkoako Atletismo 
Federakuntzaren lehendakaritza hartu ostean. 

1995EAN LOKE SORTU 
ZENETIK, KLUBEAN 
ARITU DA LANEAN. 
IRAILEAN HARTU ZUEN 
ZUZENDARITZA

Pasa den larunbatean Mikel 
Landa eta Aritz Solano pilotari 
lasarteoriatarrak Gipuzkoako 
trinketa finaletara sailkatu ziren 
lehenengo eta bigarren mailan, 
hurrenez hurren. Landak Julen 
Loitegi izango du aurkari eta 
Solanok Eñaut Esnaola. Biek 
Irurako Gure Ametsan jokatuko 
dute finala biharko 16:15etatik 
aurrera.

Aritz Solano eta Mikel 
Landa Gipuzkoako 
trinketa finaletan

Federatuaren abonamenduarekin, 
udalerriko kirol-entitate batean 
federatu-lizentzia indarrean 
duten pertsonek, baldin eta 
ent i tateak bere  prakt ika 
espezifikoa udalaren kirol-
espazioan egiten badu, % 30eko 
hobaria izango dute banakako 
abonamenduan.

Baldintzak izango dira izena 
emateko unean federatu-lizentzia 

aurkeztea, “lizentzia indarrean 
egonda”, eta abonamenduaren 
titularrak udalerriko kirol-
entitate batean federatu-lizentzia 
izatea, entitate horrek bere kirol-
praktika espezifikoa aipatutako 
kirol-espazioan egitea, eta espazio 
hori erabiltzeko erreserba Udalak 
baimendua izatea. Erabiltzaile 
arruntek ere egin dezakete. Jesus 
Zaballos alkateak eta Txus Alonso 
kirol zinegotziak azaldu dutenez, 
federatuentzako abonoak Lasarte-
Oriako kirol-kluben aspaldiko 
eskaera bati erantzuten dio.

Abonamendu berria 
eskuragai kirolari 
federatuentzat

Beltzak, saritua eta babeslea. BELTZAK

Ainhoa Pagola, Manu Muñoz 
eta haien alaba Dunixe izan dira 
Beltzak errugbi taldearen 
gabonetako saskiaren irabazleak. 
Otarreko produktuak jaso eta 
gero,  Balerdi harategitik 
(sariaren babeslea) pasa ziren 
produktu freskoak jasotzera. 
Abenduaren 21ean jakin zen 
irabazlea, ONCEren zozketaren 
egun berean.

Beltzak errugbi 
taldeak gabonetako 
saskia banatu du



Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak; hiru bide dituzu:

Internet  
Txintxarri.eus-en 
txintxarri.eus/zorionagurrak eta 
Bidali zure zorion agurra 
formularioa bete.
Urtebetetze egunean bertan 
argitaratuko da webgunean eta 
ostiralean Txintxarri paperean.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali 
txintxarri@txintxarri.eus 
helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, urtebetetze-
eguna eta nahi duzun testua. 
Ez ahaztu irudia atxikitzeaz.
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ZORION AGURRAK

Markel
Zorionak maitia! 
Dagoeneko 4 urte!! 
Zure egunaz gozatu 
dezazula, muxu pila 
asko maite zaituen 
familiaren partetik.

Manex
Zorionak zure 
hirugarren 
urtebetetzean.
Txokolatezko muxuak 
etxekoen partez.

Saioa
Zorionak eta oso ondo 
pasa zure 
urtebetetzean. 
Txokomarrubizko 
muxuak guraso eta 
Ikerren partez!

Maddi
Zorionak lankideen 
partez. Ondo ospatu 
izana espero dugu!!!

Alazne
Zorionak bihotza!! 
Espero ondo pasa 
izana zure 7. 
urtebetetzea printzesa. 
Asko maite zaitugu. 
Milaka muxu Garazi 
eta familiaren partez.

Maider eta Izar
Zuen laugarren urtebetetzean zionaka!! Muxu 
mordo bat. Asko maite zaituztegu.

SAREk bihar Bilboko 
kaleak betetzera 
deitzen du

SARE

Duela urtebete, SARE 
Herritarrak, Bilboko kaleak 
bete zituen mobilizazio 
handi batekin. Ordutik, 
euskal presoen eskubideen 
egoera ez da aldatu. 
Dispertsioak bere horretan 
jarraitzen du. Bataz beste 
63.000km egin behar dituzte 
senideek beraien senidea 
bisitatu ahal izateko.
Larriki gaixo dauden 
presoen kopuruak gora egin 
du.

Baita kondena beteta 
daukaten presoena ere, 
oraindik kartzela jarraitzen 
baidute ez dizkietelako 
zigorren batuketa ezartzen.
Askorentzat, egoera honekin 
beste urte betez jarraitzeak 
ez du zentzurik. Hori da, 
gure eskaera ere. Bilboko 
kaleak, jendez gainezka, 
norabide horretan irudikatu 
nahi ditugu; Aurtengoa urte 
bat gehiago baino, urte bat 
gutxiago izan dadin nahi 
dugulako.
Bihar SALATZEN DUT 
inflexio puntu bat izango da,  
garrasi isil eran. Milaka 
hatz salatzaile elkarrekin 

altxatuta helburu berdin 
batengatik: Giza Eskubideak, 
Konponbidea, Bakea.
Horregatik, SAREtik 
mobilizazio honen garrantzia 
azpimarratu nahi dugu, eta 
15ean, milaka eta milaka 
sarekideok indar hau 
zabaldu eta saretzen jarrai 
dezagun, ideologien gainetik 
osatutako sare indartsuago 
bat eginez, bakoitzak bere 
jaioterrian lanean jarraituz.
Hori da, aurrera egin nahi 
dugunon ahalegin komuna. 
Estatu frantses zein 
Espainiarraren 
immobilismoaren gainetik, 
aurrera egin daitekeela uste 

dugunona; aurrera egin 
behar dela uste dugunona.
Eta helburu honetan, alde 
batera utz ditzagun 
bakoitzaren ideologiak. 
Elkar gaitezen, eta salaketa 
hau sentimendu sozial bat 
bihur dezagun, askotarikoa 
eta anitza, gure jendartea 
bezalakoa.
Hori da, gure ustez 
Urtarrilak 14ko 
manifestazioan irudikatuko 
dena. Pertsona ugari elkartu 
ahal izango dituen 
mobilizazioa. Jendetsua eta 
anitza. Finean, urtarrilaren 
14ean euskal Jendartea 
egongo da ordezkatua 

Bilbon; argi degulako, 
gehiengo zabal batek, 
norabide honetan eragin 
behar dugula. Aurtengoa, 
auzi honek behar duen 
azken bultzada izan dadin.

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena. Gutuna helarazteko bideak: Geltoki kalea 4, 20160 Lasarte-Oria / txintxarri@txintxarri.eus

GUTUNAK

Enaitz
Zorionak potoko 
etxeko guztien 
partez!

Ostirala, 13 ACHA-ORBEA
Larunbata, 14 DE MIGUEL
Igandea, 15 DE MIGUEL
Astelehena, 16 URBISTONDO
Asteartea, 17 GANDARIAS-URIBE
Asteazkena, 18 ORUE
Osteguna, 19 DE MIGUEL

Gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2016ko egutegia 
eskuratzeko, bidali FARMA 215800 zenbakira. 
Gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga, operadorearen 
arabera (www.cofgipuzkoa.com).

GUARDIAKO FARMAZIAK
EGUNEKO FARMAZIAK: 9:00-12:00
ORUE: Jaizkibel plaza 2/ 943 362 652
ACHA-ORBEA: Hipodromo et. 6/ 943 363 549
DE MIGUEL: Kale Nagusia 32/ 943 371 151
LASA: Kale Nagusia 42 atzea/ 943 361 774
GIL: Kale Nagusia 24/ 943 361 529
URBISTONDO: San Frantzisko 1/ 943 366 567
GANDARIAS-URIBE: I. de Loyola 9/ 943 019 521

GAUEKO FARMAZIA: 22:00-9:00
Echeveste Elosegui: Elkano 9, Hernani/ 943 552 087

TELEFONOAK
UDALAREN TELEFONOAK:
ERREGISTROA: 943 371 629
EUSKARAKO ZERBITZUA: 943 376 184
KIROLDEGIA: 943 376 182
MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA: 943 376 181
GIZARTE ZERBITZUAK: 943 376 179
KIUB: 943 361 605
UDAL EUSKALTEGIA: 943 361 621
MUNTTERI AEK: 943 372 863 

LARRIALDIKO TELEFONOAK:
OSASUN ZENTROA: 943 007 960
DYA: 943 464 622
GURUTZE GORRIA: 943 363 953
UDALTZAINAK: 943 362 442
ERTZAINTZA: 943 288 888
SOS DEIAK: 112

Patxi eta Unax
ZORIONAK bientzako, asko maite zaituztegu, musu 
potolok!!!
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AZOKA TXIKIA

MANTTANGORRI HIRIBUSA

1. ETXEBIZITZA

101. SALDU
Etxebizitza salgai Buenos 
Aires aldapan. 4 gela, 
jangela, sukaldea, 2 komun. 
Dena kanpora. 60 metro 
karratuko garaje itxia. 
Terreno propioa ere badu. 
667 232 300 edo 617 085 
803.

Herri batean etxea salgai 
40.000 euro. Informazio 
gehiago eskuratzeko 
de i tu  663  515  265 
zenbakira.

103. ERRENTAN EMAN
Zarautzen apartamentua 
alokatzen da. Garajea 
d a u k a .  L u z e r a k o 
alokairuan pentsatzen da.  
Informazio gehiagorako 
648 614 769.

2. LANA

202. ESKAERA
Emakumea eskaintzen da 
garbiketa lanak, pertsona 
adinduak edo haurrak 
zaintzeko. 643 620 254, 
Yaline.

Emakumea eskaintzen da 
p e r t s o n a  a d i n d u a k 
zaintzeko gauez. 619 803 
199.

203. ESKAINTZA
Urdaira sagardotegian 
T x o t x  g a r a i a n , 
asteburuetan lan egiteko 
pertsona bat behar dute 
sukalderako. Informazio 
gehiago 943 372 691/ 
619 403 691

Pertsona bat behar da 
goizez 3 orduko lana 
egiteko astelehenetik 

larunbatera. Bazkaria eta 
garbiketa lanak egin 
beharko lituzke. Kotxea 
behar da. 646 182 647, 
Antonio.

4. IRAKASKUNTZA

402. EMAN
Euskara edo ingelesa 
i r a k a s t e n  d u t . 
Ekonomikoa. 600 766 068

BABESLEA

ESKELAK JARTZEKO:
Txintxarri erredakzioan
943 37 14 48

 Hileta egunean eskela txintxarri.eus-en + Oroigarria edo Esker ona 
Txintxarri paperean 90€

  Eskela mota guztiak Txintxarri paperean + txintxarri.eus-en: 90 €
 Eskela mota guztiak paperean: 80 €

         **Papererako eskelak osteguna 16:00ak arte jasoko dira

 *BEZ barne 

Txintxarri: doan eta euskaraz Lasarte-Oriako etxe guztietan
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txintx  rri

Florencio Mancisidor García. Urtarrilaren 12an, 83 urte.
Fernando Vazquez Vaquero. Urtarrilaren 10ean, 83 urte.
Iciar Sagardia Lizarralde. Urtarrilaren 8an, 78 urte.
Mª Dolores Aldazabal Altube. Urtarrilaren 7an, 87 urte.
Angel Notario Robles. Urtarrilaren 3an, 73 urte.

HILDAKOAK

Ainara Escribano Acaz. Abenduaren 24an.
Sara Chavansot Vidal. Abenduaren 16an.

JAIOTAKOAK

*Eskola egunetan

Lanegunak
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OSTIRALA 13
ANDOAIN Musika
Su Ta Gar taldearen kontzertua. 
'Maitasunari pasioa' Diska 
berria aurkeztuko du taldeak. 
Kanta xamurragoak, goxoagoak, 
lasaiagoak, intimoagoak... diska 
guztietan agertu diren
kanta lasaien ildoan murgiltzen 
direnak. Su Ta Gar da. Era 
lasaiagoan.Taldearen esentzia eta 
indarra galdu gabe beti ere. Sarrera 
15 euro.
Bastero, 21:30ean.

LARUNBATA 14
LASARTE-ORIA 'Atera gara'
40 eguneko erronkari amaiera 
emateko jaialdia. Oroigarri banaketa, 
erronkaren emaitza, Belarriprestak 
zoriontzeko ekitaldia, 'Atera gara' talde 
argazki erraldoia... eta ezustekoak 
izango dira.
Okendo plaza, 11:30ean.

USURBIL Munduko janariak 
dastatzeko ibilbidea
Munduko janarien ibilbide  
gastronomikoa egin ahal izango 
da herriko tabernek antolatuta. 
Hauetan izango da aukera Aitzaga,
Artzabal, Bordatxo, Guria , Txiriboga 
eta Txirristra.
Herrian zehar, 15:00ak arte.

HERNANI Txotx inaugurazio 
eguna
Sagardo garaiari hasiera emango 
zaio modu ofizialean.
Gudarien plaza, 11:30ean.

HERNANI 2.eskuko azoka
Azokaz gain (10:30tik), Kalez kale 
Kantari eta erromeria izango dira.
Plaza Berri, 12:00etan.

IGANDEA 15
ASTIGARRAGA Haur Antzerkia
'Magia lapurra' haur antzerkiaz gozatu 
ahal izango da. Asier Kidam magoak, 
Alfonso Diez eta Iraitz Lizarraga
antzezleek eta Bittor Agirre piano-
jotzaileak antzerkia, magia eta 
zuzeneko musika uztartu eta magia 
eta sorpresaz betetako antzezlana 

eskainiko dute.
Kultur Etxean, 17:00etan.

ASTELEHENA 16
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango da.
Orian, 14:00etatik.

LASARTE-ORIA Bilera
Anitztasuna eta elkartasuna 
lantzeko garatutako Anitzen Sareko 
bilera irekia. 2017an garatu 
beharreko planaz hitz egingo da.
Villa Mirentxu, 18:30ean.

ASTIGARRAGA Literatur 
solasaldia
Jorge Carrerok zuzenduta, hilabete
honetan Marian Engel idazlearen 
“Oso” liburuaren ingurukoa izango da. 
Kultur etxea, 19:30ean.

ASTEARTEA 17
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango dute honetan 
herritarrek.
Oztaran plaza, 14:00etatik.

LASARTE-ORIA Irakurle txokoa
‘Mundua betetzen zenuten’ 
lana bere idazlearekin, Tere 
Irastortzarekin lantzeko aukera 
izango da. Poema liburuak heriotza 
du helduleku. Ohi bezala Uxue 
Alberdik gidatuko du saioa.
Ttakunenea, 18:30ean.

ASTEAZKENA 18
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango da.
Manuel Lekuona kultur etxea, 
14:00etatik.

LASARTE-ORIA Bilera
2017ko Inauteriak prestatzeko 
bilera. Herriko talde guztiak honetan 
parte hartzera gonbidatuta daude.
Manuel Lekuona kultur etxea, 
18:00etan.

OSTEGUNA 19
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango dute honetan 
herritarrek.
Isla plaza, 14:00etatik.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENA ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

Patxo Teleriak zuzendutako 
komedia honek Peioren 
istorioa kontatzen du. 
Banketxe bateko zuzendaria 
da bera eta delitu 
ekonomikoak direla eta 
atxilotua izateko arriskuan 
aurkitzen da. Delituan 
murgildu zuen nagusiak utzi 
egiten du eta Peiok ihes 
egiten du kartzela sahiestu 
nahian. Horrela izanda, 
iheslari bihurtuko da, 
dokumentaziorik gabe, dirudik 
gabe eta konfiantzazko lagun 
eta familiarik gabe. Peiok 
bere identitatea aldatu egingo 
du eta horrela zoriz, borrokan 
diharduten etxegabetu talde 
batek okupatutako eraikin 
batean bukatzen du. Peiok 
hauen konfiantza 
bereganatzea lortzen du baina 

bere azken helburua, 
laguntasunetik at, hauek 
duten dirua lapurtzea izango 
da. Diru nahikoa lortuta, 
dokumentazio faltsua egin 
nahi du, atzerrira ihes egiteko 
eta bizitza berri bat urrun eta 
lasai hasteko. 

Donostian grabatu eta iaz 
estreinatutako film honetan, 
musikak protagonismo 
berezia hartzen du. Izan ere, 
Ainhoa Arteta, Xabi Solano 
(Esne Beltza), Gose, Francis 
(Doctor Deseo), Natxo de 
Felipe, Oreka TX eta Gatibu 
bezalako abeslari eta taldeen 
doinuek girotzen dute istorioa 
gidoiarekin maisuki uztartuz. 

Zineforum saioan, jatorrizko 
bertsioan emango da 
euskaraz, gaztelerazko 
azpitituluekin.

LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

Igelak 
zineforuma 
(gaztelerazko 
azpitituluak)
Ostirala: 22:00.

Ribbit
Igandea: 17:00.

1898 los últimos 
de Filipinas
Igandea: 19:30.

ANDOAIN

BASTERO

Vuelta a casa de 
mi madre
Larunbata: 19:30, 
22:00.
Igandea: 19:30.
Astelehena: 19:30, 
22:00.

Canta
Larunbata: 17:00.
Igandea: 17:00.

USURBIL

URBIL

Canta!
Ostirala: 15:50, 
18:10.
Larunbata: 15:50, 
17:00,18:10,19:20
Igandea: 15:50, 
17:00, 18:10.

¿Tenía que ser 
él?
Ostirala: 15:45, 
7:45, 20:10, 
22:35, 00:55.
Larunbata: 15:45, 
7:45, 20:10, 
22:35, 00:55.
Igandea: 15:45, 
7:45, 20:10, 
22:35, 00:55.

Assassin's Creed
Ostirala: 22:20, 
00:45.
Larunbata: 00:45.
Igandea: 20:20.

Contratiempo
Ostirala: 15:45, 
18:10, 20:30, 
22:50, 00:55.
Larunbata: 18:10, 
20:30, 22:50, 

00:55.
Igandea: 18:10, 
20:30, 22:50.

La ciudad de las 
estrellas: La La 
Land
Ostirala: 16:00, 
18:45, 20:20, 
22:00, 00:45.
Larunbata: 16:00, 
18:45,20:20, 
22:00,00:45.
Igandea: 16:00, 
18:45, 20:20, 
22:00.

Passengers
Ostirala: 17:00, 
19:35, 22:00.
Larunbata: 17:00, 
19:35, 22:00, 
00:45.
Igandea: 17:00, 
19:35, 22:00.

Rogue Ona: Una 
historia de Star 
Wars
Ostirala: 16:00, 
19:10, 22:00, 
00:45.
Larunbata: 16:00, 
19:10, 22:00, 

00:45.
Igandea: 16:00, 
19:10, 22:00.

Silencio
Ostirala: 16:20, 
19:20.
Larunbata: 22:45.
Igandea: 19:20.

Underworld: 
Guerras de 
Sangre
Ostirala: 15:45, 
18:15, 20:35, 
22:40, 00:45.
Larunbata: 15:45, 
18:15, 20:35, 
22:40, 00:45.
Igandea: 15:45, 
18:15, 20:35, 
22:40.

Villaviciosa de al 
lado
Ostirala: 23:00, 
00:55.
Larunbata: 23:00, 
00:55.
Igandea: 22:55. 

Viana
Larunbata: 15:45. 
Igandea: 15:45.

ZINEMA

LABURPENA

Igelak
Zuz.: Patxo Telleria. Herr.: Espainia.(2016). Aktoreak: Gorka 
Otxoa, Miren Gaztañaga, Mikel Losada, María Cruickshank, 
Gurutze Beitia, Josean Bengoetxea, Iñaki Ricarte, Eneko Arcas, 
Itziar Atienza, Elena Irureta... Iraupena: 98 minutu.

Etxegabetzeen arazoa zinera

LASARTE-ORIA Irakurle Txokoa.
Hileroko hitzorduari jarraiki elkartuko da Irakurle taldea. Honetan ‘Mundua 
betetzen zenuten’ lana Tere Irastortzarekin lantzeko aukera izango da. Uxue 
Alberdik gidatuko du saio irekia.
Asteartea 17, Ttakunenea, 18:30ean.



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.


