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Adrian Garcia 
11 egun ez dira asko, baina 
nahikoak hizkuntza ohiturak 
goitik behera astintzeko. 
Azaroren 23tik abenduaren 
3ra arte Euskaraldia egingo 
dute Euskal  Herrian,  eta 
Lasarte-Oria ez da salbuespena 
izango. Izan puntu! izena 
hartuko du herrian euskaraz 
jarduteko  ar ike ta  soz ia l 
masiboak. Baina ekimena ez 
da berria lasarteoriatarrentzat. 
Izan ere,  orain bi urteko 
Euskararen 9. Maratoia ardatz 
hartu dute, eta belarriprest-ez 
eta ahobizi-z josiko dute Euskal 
He r r i a .  4 0 0  h e r r i  b a ino 
gehiagotara zabalduko da 
L a s a r t e - O r i a n  e g i n i k o 
esperimentua. "Harro egoteko 
moduan gaude", nabarmendu 
dute Jon Antxordoki udaleko 

Euskara Batzordeko buruak 
e t a  Tomas  Arr i zaba laga 
Ttakuneko lehendakariak. Izen 
e m a t e a k  i r e k i  d i t u z t e 
dagoeneko. Bideo bat ere 
prestatu dute iragartzeko; 
txintxarri.eus atarian dago 
ikusgai. 

Bideoak eta ezusteak 
Ahalik eta herritar gehienek 
par t e  har t zea  nah i  du te 
ekimenaren bultzatzaileek. 
E s t i t x u  G a r m e n d i a 
Hamaikakoteko kideak adierazi 
duenez, ekintza ugari prestatzen 
ari dira. Web orria martxan 
du t e  (www. l a sa r t e - o r i a .
euskaraldia.eus), eta baita sare 
s o z i a l a k  e r e  ( T w i t t e r  
@EusMaratoia;  Facebook  
@EusMaratoia eta Instagram 
euskaraldia lasarteoria). Laster 

abesti, bideo eta bestelakoak 
zabalduko dituzte horietan. 
"Sorpresak ere izango dira", 
ohartarazi du Garmendiak. 
Bestalde, #izanpuntu traola 
erabili eta Euskaraldia sare 
sozialetan zabaltzera gonbidatu 
ditu herritarrak. 

Euskararen 9. Maratoiarekin 
antzekotasun asko izango ditu 
Euskara ld iak ,  ba t e z  e r e 
belarriprest-ak eta ahobizi-ak 
izango direlako protagonista. 
Baina ekimena Euskal Herri 
osoan egingo denez, "gauza 

batzuk hobetuko eta erraztuko 
dira", Garmendiaren hitzetan. 
"Komunikabide handietan asko 
aza lduko  da ,  e ta  horrek 
e r r a z a g o  e g i n g o  d u 
herr i tarrengana  i r i s t ea . 
Aurrekoan jende askok txapa 
La s a r t e -O r i an  b aka r r i k 
e r a b i l t z e n  z u e n ,  b a i n a 
oraingoan Euskal Herri osoan 
eraman ahal izango dugu, 
herritik kanpo ere oso zabaldua 
izango delako". 

Ttakun dinamizatzaile 
Ttakun Kultur Elkartea arduratu 
da Euskaraldia dinamizatzeaz. 
Naiara Mujika arduradunak 
azaldu ditu izena emateko nondik 
norakoak. Digitalki egin daiteke, 
baina horrez gain, izen emate 
orriak bete eta horiek uzteko 

aukera ere egongo da hemezortzi 
komertziotan. Hauexek dira 
gune horiek: Adats ileapaindegia, 
Berasategi kafeak, Carretero 
liburudenda, Eztiphoto argazki-
denda, Jalgi, Josema burdindegia, 
Labe-Goxo okindegia, Larrañaga 
harategia, De Miguel farmazia, 
Maite Erkizia ileapaindegia, 
M a y a  l e n t z e r i a ,  O r b e l a 
b e l a r d e n d a ,  O r m a z a b a l 
loradenda, Orue farmazia, 
Pikabea aseguruak, Urbistondo 
farmazia, Zabaletako Auzoko-
denda, Baserritarrentzako 
a lba i tar ia .  Horrez  ga in , 
Landaberri, Sasoeta, Oriarte 
ikastetxeetan, eta EPA, Muntteri-
AEK eta udal euskaltegian, 
T t a k u n e n  b u l e g o a n  e t a 
udaletxean ere izena eman 
daiteke. 

Herriko komertzioak, ikastetxeetako eta euskaltegietako ordezkariak, Hamaikakotea eta udaleko eta Ttakuneko arduradunak, asteazkenean, Euskaraldiaren aurkezpenean. TXINTXARRI

Atzerako kontua 
martxan da

LASARTE-ORIAN EZ 
EZIK, EUSKAL 
HERRIKO BESTE 400 
HERRITAN ERE EGINGO 
DUTE EUSKARALDIA

Euskaraldian parte hartzeko izen emateak ireki dituzte. Herritarrak deitu dituzte 
'belarriprest' eta 'ahobizi' izatera azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean. Euskararen 
9. Maratoia ardatz hartu, eta Euskal Herri osora zabaldu da Lasarte-Oriako ekimena Euskaraldiko boluntarioak, Arrizabalaga eta Antxordokirekin. TXINTXARRI
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Txintxarri
Gazteek ozen aldarrikatu dute 
erraustegirik ez dutela nahi. 
Ernai antolakundeak deituta, 
Utzi bizitzak kutsatzeari. 
Erraustegia gelditzera goaz! 
lelopean manifestazioa egin dute 
ostegunean, Lasarte-Oriatik 
abiatuta. Goizeko 10:30erako 
zeukaten hitzordua jarrita, eta 
plaza gazteez bete da. Egunotan 
nazioarteko Erraustegien Foroa 
egin dute Bilbon, eta hori bide 
hartuta antolatu dute mobilizazioa.  
Antolakundearentzat "ulertzezina" 
d a  b e s t e  h e r r i a l d e e t a n 
erraustegiak baztertzen ari diren 
bi tar tean Gipuzkoan bat 
eraikitzea.

Zubietakoa, esaterako, erdia 
baino gehiago eraiki dute jada; 
%60 hain zuzen,  hainbat 
hedabidek zabaldu dutenez.  
2019. urteko urrian martxan 
jartzea espero dute, baina lau 
hilabeteko probaldia izango du 
lehenago.

Herriaren hitza alde batera 
utzi eta interes pribatuen aldeko 

apustua egin izana leporatu 
diote EAJri: "Proiektu txikitzaile 
hauek babesten dituztenek ongi 
dakite gizartearen kalterako 
direla" .  Erraustegiarekin 
h e r r i t a r r ak  " h e r i o t z e r a 
kondenatuak" daudela ere 
ohartarazi dute: "Hilkortasun 
tasa %13 eta minbizi kasuak 
%3,5 igoko dira inguruko 
eremuetan".

Horrez gain, erraustegia "era 
guztietako ezkutukeriaz eta 
legez kanpoko  trikimailuekin" 
eg in  dute la  sa la tu  dute : 
"Lizitazioak auzitegien epaiei 
itxaron gabe egin dituzte, eta 
informazioa etengabe ezkutatzen 
ibili dira".

Eskaera
"Alferrikako azpiegitura kutsakor 
eta garestiak" eraikitzeari uzteko 
eskaerarekin batera, beste 
bizimodu baten aldeko apustua 
egin du Ernaik: "Bizitzak kutsatu 
nahi dituztenen aurrean, gu 
guztion bizitza erdigunean 
jartzera goaz". 

Euskal Herrian bizi nahi 
dutelako, erraustegia geldituko 
dutela hitzeman dute: "Zuen 
inperioa hankaz gora jartzeko 
lehen pieza botako dugu". 

Bestalde, igandean martxa 
egingo du Gipuzkoa Zutik 
plataformak erraustegiko 
eremura.  Bazkalosterako jarri 
dute hitzordua, baina hori baino 
lehen, aurreko erraustegi 
proiektua geratu zutenei 
omenaldi bat egingo diete. 

Hor izango dira ere Iraultza 
Txikien Akanpadakoak, gaurtik 
igandera bitartean. Kanpinak, 
lo zakuak eta musika tresnak 
eramateko deia luzatu dute. 
Egitarau zabala osatu dute: 
hitzaldiak, kontzertuak, tailerrak 
eta baita protestak ere. 

Okendo plazatik abiatuta egin dute manifestazioa. Erraustegirako bidea hasten den punturaino iritsi dira. TXINTXARRI

Erraustegiaren aurkako 
ekintzak areagotu dira
Zubietako "proiektu txikitzailea" geldiaraztea aldarrikatu du Ernai gazte antolakundeak. 
Okendo plazan hasi eta manifestazioa egin dute erraustegiko lanetara. Gipuzkoa Zutik 
plataformak, berriz, martxara deitu du iganderako, erraustegia eraikiko duten lekura

LANEK AURRERA EGIN 
AHALA PROTESTAK 
INDARTU EGIN DIRA: 
AKANPADA, MARTXA 
ETA MANIFESTAFIOA

AIZPEA AMAS

Tartalo

Begiak zabal-zabalik zituztela ibili ziren umeak joan den asteburuko 
Xacobeo azokan. Buztinari forma nola ematen zaion edo hegaztiak 
keinu batekin eskura nola joaten diren ikusi ahal izan zuten, 
ortzadarraren koloreko goxoki, lepoko, gerriko eta jantzi artean. 
Keinu bera marraztu zitzaien aurpegian, Okendon, txotxongiloek 
kontatzen zituzten ipuin mitologikoekin ere. Horietako bat, 
Tartalorena. 

Ez dakit gogoan izango duzuen begi-bakarraren istorioa. Bi ume 
eramaten zituen bere kobazulora haiek jateko asmoarekin, eta 
handik alde ez egiteko eraztun magiko bat jartzen zien hemen 
nago, hemen nago esaten zuena. Azkenean, istorioak amaiera 
zoriontsua dauka, eta umeek Tartalorengandik ihes egitea lortzen 
dute, eta azken honek, itsututa, ibaian bukatzen du itota. Hala ere, 
Okendon kontatzen zuten bertsioan Tartalo ona bihurtu dela eta 
Euskal Herriko mendiak zaintzen dituela esaten zuten, eta umeei 
gauza bera egiteko dei egiten zieten. 

Tartalo, bere egiteko berriarekin, nahikoa lanpetuta ibiliko da 
geurean. Bestela, Zubietako gainetara begiratu besterik ez dago: 
mendiak zulatuta, zelai eta zuhaitz berdeak hormigoi grisez zanpatuta 
eta lehen animalien bazkaleku zena, orain, hondeamakinena bihurtua. 
Eta hori dena, besteak beste, gure eta gure ondorengoen osasunarentzat 
ondorio larriak ekar ditzakeen errauste planta eraikitzeko.

Asteburu honetan hori guztia geldiarazteko zita garrantzitsuak 
ditugu geurean. Bete ditzagun kaleak duela astebete bezain beste, 
eta eman diezaiogun bultzada Tartalori, premia badu eta. 

NEURE KABUZ

Udalak kulturako eta hezkuntzako 
d iru  laguntzen eskaerak 
aurkezteko epea ireki du. Hamar 
egunetakoa da, eta urriaren 1an 
amaituko da.

Interes orokorreko jarduerak 
garatzen dituzten elkarteek eta 
izaera juridikorik gabeko 
erakundeek eskatu ahal izango 
dituzte kulturako diru laguntzak.  
Eskola-orduz kanpoko eta 
gurasoen formaziorako interes 

orokorreko jarduerak garatzen 
dituzten Lasarte-Oriako gurasoen 
elkarteak izango dira hezkuntzako 
laguntzen onuradunak.

Aurkeztutako elkarte guztien 
artean banatuko du udalak 
diru kopuru osoa (9.300 euro), 
baina ezinbesteko baldintza 
batzuk bete beharko dituzte 
a u r k e z t u  a h a l  i z a t e k o . 
Proiektuek ere puntuazioaren 
arabera jasoko dute zenbateko 
bat edo beste.  Informazio 
gehiago nahi duenak udalaren 
web orrialdean bisitatu ahal 
izango du. 

Kulturako eta 
Hezkuntzako diru 
laguntzen eskaerak



OSTIRALA  2018-09-21  TXINTXARRI ALDIZKARIA4      ALBISTEA

Adrian Garcia 
T e k n o l o g i a  b e r r i e k  e t a 
merkataritza gune handien 
hedapenak erosteko ohiturak 
aldatu ditu, eta dendari txiki 
asko utzi ditu kinka larrian. 
Ondor ioa  e z  du te  so i l ik 
merkatariek sufritu, herri txiki 
asko geratu baitira hutsik, 
bizitzarik gabe. Toki askotan 
ikusi da joera hori, baina Lasarte-
Oriako egoera kezkagarria da 
batez ere. Epe ertainera begira 
are saltoki handi gehiago eraikiko 
dituzte inguruan. Haatik, Aterpea 
merkatarien elkarteak ez du 
e t s i ,  e t a  h e r r i t a r r a k 
kontzientziatzeko kanpaina hasi 
du. Herrian kontsumitzeko 
garrantziaz ohartaraziko dute 
erakusleihoetan jarritako afixen 
bidez. 

Komertzioari bizitza emanez 
zeure herriari ematen diozu. 
Herrigintzan zurekin, erosi 
Lasarte-Orian. Lasarte-Oriako 
komertzioa, konfiantzazkoa. 
Lasarte-Orian bizi, Lasarte-Orian 
erosi. Komertzio txikietan 

erosteak pertsona handia egiten 
zaitu. Mezu horiek jarriko dituzte 
dendetan, irailaren 24tik 30era. 

Lasarte-Oriako herritarren 
sentsibilizazioan lagundu dute 
udalak eta Eusko Jaurlaritzako 
Turismo, Merktararitza eta 
Kontsumo departamenduak. 
Aterpeako 30 bat kide azaldu 
dira aurkezpenera, baita Jesus 
Zaballos alkatea ere. 

"Kanpaina honen helburua da 
ostalaritza eta zerbitzuen 
sektoreko denda txikiek bizirik 
jarraitzea", esan du Ramon 
O r m a z a b a l  A t e r p e a k o 
presidenteak. "Okindegia, 
kafetegia, arraindegia, harategia... 
Ba al dakite herritarrek zer 
dagoen zerrenda horren atzean? 
Herriko familiak. Egunero 

borroka egitera altxazen dira, 
dendako ateak irekitzeko". 

18.000 biztanle inguru ditu 
Lasarte-Oriak,  eta horiei 
zerbitzuak eskaintzeko 500 bat 
negozio daude. Aterpeako 
presidenteak emandako datuen 
arabera, 1.200 pertsonari lana 
ematen diote enpresa txiki 
horiek. "%70-75ekoa da udalerrian 
duten eragin ekonomikoa". 

Datu ekonomikoetatik harago, 
Ormazabalek herri ereduaz 
hitz egin du. Izan ere, askotan 
esan izan du dendarik gabeko 
herria hilda dagoela. "Guk ez 
dugu nahi soilik lo egiteko herri 
bat. Bizirik nahi dugu gure 
herria. Ez dugu nahi eskuko 
telefonoen emoticono-ekin 
agurtzen den gizartea. Harreman 
pertsonalak nahi di tugu, 
kafeekin, kopekin eta herriko 
plazetan. Koloreetako kaleak 
eta erakusleiho biziak nahi 
d i t u g u " .  H a i n  j u s t u , 
lasarteoriatarrei dei egin die 
herriko dendetan kontsumitzera, 
eredu horri eusteko. 

Aterpeako kideak, kanpainaren aurkezpenean, Jesus Zaballos alkatearekin. TXINTXARRI

Herrian kontsumitzeko 
deia egin du Aterpeak
Sentsibilizazio kanpaina hasiko dute herriko dendek. Lasarte-Orian kontsumitzearen 
onuraz ohartarazteko afixak jarriko dituzte erakusleihotan. Onura ekonomikoaz gain, 
herri eredua ere aipatu du Aterpeako Ormazabalek: "Bizirkik nahi dugu herria"

SAREKO EROSKETEK 
ETA SALTOKI HANDIEK 
MEHATXATZEN 
DITUZTE HERRIKO 
DENDARIAK 

H u r r e n g o  u r t e k o  u d a l 
hauteskundeei begira, ADLOP 
Ahal Du Lasarte-Oria Podemos 
alderdiak batzar irekia egingo 
du. Ostegunean, hilaren 27an, 
izango da, 19:00etan, kultur etxeko 
hitzaldi aretoan. 

ADLOPek  he laraz i t ako 
oharraren arabera, edozein 
herritarrek parte hartu dezake. 

"2019ko udal hauteskundeetarako 
hautagaitza baten sorrera 
eztabaidatuko dugu. Herritar 
guztiei dei egiten diegu bertaratu 
daitezen", azaldu du oharrean 
David Ares zinegotziak. 

2015ean aurkeztu zen taldea 
lehen aldiz, eta hiru zinegotzi 
dauzkate egun. "Aukera hori 
aprobetxatu beharra dugu 
hurrengo hauteskundeak 
i rabaz t eko .  Ga i  a sko tan 
erabakigarriak izan gara legealdi 
honetan". 

Podemosek batzar 
irekia egingo du 
datorren astean 

TXINTXARRI

Pintxoa eta musika ezkontzen
Pintxo-pote musikatua egin zuten joan den larunbatean herriko hainbat 
tabernatan. Herriko giro paregabea aprobetxatu zuen Aterpea merkatarien 
eta ostalarien elkarteak. Izan ere, Donostiako Festibalaz gainera, Xacobeo 
azoka ere egin zuten larunbatean eta igandean. 

Txintxarri
Hogeita zortzi narraziok osatu 
dute Harkaitz Cano idazle 
lasarteoriatarraren azken lana. 
Mecanografiak izena eman dio,   
eta hogei urtean zenbait liburu 
eta narraziotan idatzitakoak 
aukeratuta osatu dute lana. Irati 
Jimenez idazleak aukeratu ditu 
ipuinak.

Mikroipuinak, fantastikoak, 
errealistak, metaliterarioak, 
u m o r e t s u a k ,  g o r d i n a k , 
surrealistak eta satirikoak dira 
aukeratutako pasarteak. Helburu 
argia du: irakurlearen plazera 
bilatzea. Harkaitz Cano. TXINTXARRI

Harkaitz Canoren 'Mecanografiak' 
antologia liburua kalean da
Irati Jimenez idazleak aukeratutako narraziorik onenak batuta 
osatu du azken lana. Irakurlearen plazera du helburu
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Txintxarri
Irailaren 21erako ekitaldiak 
antolatu ditu udalak, Manuel 
Lekuona kultur etxean, gauez 
kulturari espazio bat emateko. 
Aurtengoari Gautxoriari , 
berrikuntza bat gehitu diote 
antolatzaileek: Okendo plazan 
ere izango dira ekitaldiak; beraz, 
kultur etxetik herriko plazara 
zabalduko dira ekintzak.

Yogurinha Borova eta Maria 
Urzelai  aurkezle  lanetan 
arituko dira, eta herritarrak 
Manuel Lekuonara erakartzeko 
lanak egingo dituzte, kalean 
bertan.

Iaz bezala aurten ere Patricio 
Pubek eskainiko du taberna 
zerbitzua gau horretan, kultur 
etxeko kafetegian. 20:30ean 
kafetegia irekitzearekin batera, 

Oso Fan taldearen emanaldia 
izango da, Okendon. 

Horren ostean,   Alazne 
Etxeberriaren bakarrizketak 
izango dira 21:45ean, kultur 
etxeko kafetegian. ETBko Vaya 
Semanitan umore programan 
ar i t z eaga t ik  da  e zaguna 
Etxeberria. 

23:00etan Solo Fabioloren 
ikuskizunak jarraituko du 

auditoriumean. Eta 00:30ean, 
b e r r i z ,  As i e r  Hormazak 
bakarrizketa eskainiko du, 
kafetegian.

Eddie Mar DJaren musika 
emanaldiak itxiko du aurtengo 
Gautxoria, kultur etxean. 
01:30ean hasiko da eta 03:00ak 
bitarte iraungo du.

Aurtengo egitasmora gazteak 
erakarri nahi ditu udalak. Iaz 

eskaintzak zertxobait behartuta, 
ikus-entzule heldua bildu zen 
ekintzetan. Aurten, berriz, bezero 
gazteagoak erakartzeko moduko 
eskaintza osatu dute.

Gonbidapenak eskuragai
Solo Fabioloren ikuskizunerako 
gonbidapenak jarriko ditu udalak 
herritarrentzat. Kultur etxean 
eskuratu ahalko dira.

Juantxi Ugarte, Maite Iglesias eta Xabier Goitia egitasmoaren aurkezpenean. TXINTXARRI

Ikus-entzule gaztegoari 
zuzendutako 'Gautxoria'
Umorea eta musika ardatz hartu ditu udalak aurtengo egitaraua prestatzeko. 
Bakarrizketak ere izango dira. Manuel Lekuona kultur etxean eta Okendo plazan 
izango dira emanaldiak, eta kafetegia ere zabalduko da gau horretarako

Stretching Global Aktiboa (ikasturtekoa)
• Urriaren 9tik ekainaren 18ra. Asteartero 19:45etik 21:15era. 

Erroldatuek 66,26 euro eta erroldatu gabeek 110,44 euro.

Emozio heziketa
• Urriaren 10etik ekainaren 19ra. Asteazkenero 19:00etatik 

21:00etara. Erroldatuek 176,70 euro, erroldatu gabeek 294,50 euro.

Joskintza 
• Urriaren 11tik ekainaren 20ra. Ostegunero 18:30etik 

20:30era. Erroldatuek 176,70 euro eta erroldatu gabeek 294,50 euro.

Belly Dance
• Urriaren 11tik ekainaren 20ra. Ostegunero 19:45etik 

21:15era. Erroldatuek 66,26 euro eta erroldatu gabeek 10,44 euro.

Narratiba gaztelaniaz (gaztelaniaz)
• Urriaren 8tik abenduaren 17ra. Astelehenero 18:00etatik 

20:00etara. Erroldatuek 41,80 euro eta erroldatu gabeek 69,67 euro.

Makrame
• Urriaren 8tik abenduaren 17ra. Astelehenero 19:00etatik 

21:00etara. Erroldatuek 62,70euro eta erroldatu gabeek 104,50 euro.

Automakillajea
• Urriaren 9tik abenduaren 18ra. Astertero 17:30etik 19:30era. 

Erroldatuek 62,70euro eta erroldatu gabeek 104,50 euro.

Zeinu hizkuntza
• Urriaren 10etik abenduaren 19ra. Asteazkenero 18:00etatik 

20:00etara. Erroldatuek 62,70euro eta erroldatu gabeek 104,50 euro.

Sukaldaritza tradizionala (euskaraz)
• Azaroaren 8, 15, 22 eta 29an. 19:00etatik 21:00era, Danok 

Kide elkartean. Erroldatuek 37, 75euro eta erroldatu gabeek 54,58 
euro.

Udazkeneko ikastaroak

Txintxarri
Bigarren eskuko bizikletak 
erosteko aukera ederra izan dute 
lasarteoriatarrek ostegun 
honetan. Arratsaldeko lehen 
ekintzari hasiera eman, eta 
salmenta bat edo beste egiteko 

aukerarik ere izan dute. 60 bat 
bizikleta jarri dira salgai aurten. 
Antolatzaileek aipatu dutenez, 
iazko kopuruarekin alderatuta 
bikoitza da.

Kaskoak jantzita bizikleta 
martxa egin dute gero, herriko 

txoko askotan barrena. Okendotik 
abiatu dira eta leku bera izan 
dute helmuga. 

Ipar Martxako kideek ere 
ibilaldia eginez aprobetxatu dute 
mugikortasun eguna.

Okendora gerturatu diren 
haurrentzako eta gazteentzako 
izan dira ere nahikoa jolas.  
Segwayan, aisialdiko jolasetan 
eta herri kiroletan parte hartzeko 
aukera izan dute.

Gaur, aldiz, Manttangorri 
hiribusa doan erabili ahal izango 
dute bezeroek. 

Mugikortasun ekintzekin igaro 
dute lasarteoriatarrek osteguna
Goiza ikastetxeetan igaro eta gero, kalera irten dira 
arratsaldean, Mugikortasun Eguna ospatzeko 

Herritar ugari hurbildu da bigarren eskuko bizikleten azokara. TXINTXARRI
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Antolatzaileek emandako datuen arabera, 14.000 pertsona hurbildu dira Donostia Festibalera asteburuan; iaz 8.000 pasatxok gozatu zuten jaialdiaz. TXINTXARRI

Nathy Peluso artista argentinarrak jarraitzaile asko ditu Euskal Herrian. Ezkerreko argazkian ikusten denez, gazteak dira horietako asko. TXINTXARRI

Kase.O rap abeslari zaragozarrak txiki utzi zuen Keler eszenatokia ostiral gauean. TXINTXARRI

Riot Propagandak protesta doinuak ekarri zituen hipodromora. TXINTXARRI

Iazko arantzatxoa 
atera dute
14.000 zale hipodromoan
Hipodromoko belarra zapaltzen duten zaldiek baino jauzi handiagoa eman du aurten Donostia Festibalak. Iaz baino 
6.000 pertsona gehiagoren bihotzek egin dute taupada musikaren erritmora aurtengo edizioan; 14.120k guztira. 
Espainian ospetsu diren Kase.O, Riot Propaganda, C. Tangana edota La M.O.D.A. taldeek jarraitzaile asko dituzte 
Euskal Herrian ere, asteburuan ikusi denez. Dena den, euskaraz abesten duen talde bat izan da kartel buru: Berri 
Txarrak. Keler eszenatokia txiki utzi zuen talde nafarrak larunbatean. 

Erabat arrakastatsua izan da aurtengo Donostia Festibala: artistek adin guztietako jendea erakarri dute. 
Pussy Riot errusiarrena izan da ustekabeko bakarra: kideetako bat ospitalean dago, eta taldeak erabaki zuen 
larunbat gauean eskaini behar zuen kontzertua bertan behera uztea.
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Antolatzaileek emandako datuen arabera, 14.000 pertsona hurbildu dira Donostia Festibalera asteburuan; iaz 8.000 pasatxok gozatu zuten jaialdiaz. TXINTXARRI

Ohi bezala, Berri Txarrak taldeak dena eman zuen eszenatoki gainean. TXINTXARRINathy Peluso artista argentinarrak jarraitzaile asko ditu Euskal Herrian. Ezkerreko argazkian ikusten denez, gazteak dira horietako asko. TXINTXARRI

Burgosetik etorritako La M.O.D.A. zazpikoteak Keler eszenatokian jo zuen azkenean, Pussy Rioten hutsunea betez. TXINTXARRI



8    ARGAZKI GALERIA OSTIRALA  2018-09-21  TXINTXARRI ALDIZKARIA

Herritarrek gustura bisitatu zituzten Xacobeo azokako postuak. Jendez lepo egon da Kale Nagusia, arratsaldeetan batez ere. TXINTXARRI

Hegazti harraparien ikuskizunak ikusmin handia sortu zuen, etxeko txikienengan batez ere. Eskuinean, Acibreira musika taldeko gaita-jotzaileetako bat, irribarretsu. TXINTXARRI

Azokaren antolatzaileak eta udal gobernuko hainbat ordezkarik inauguratu zuten azoka larunbat goizean. TXINTXARRI

Lume de Biqueira gaita talde madrildarrak ikuskizun ederra eskaini zuen Okendo plazan. TXINTXARRI

Erdi Aroko giroa 
XXI. mendean 
Xacobeo azoka, jendez lepo
Denboraren makinan sartu zen Lasarte-Oria asteburuan: XXI. mendetik Erdi Arora. Xacobeo azokaren hirugarren 
edizioak Kale Nagusia eta Okendo plaza hartu ditu. Herritarrek bapo jan eta edan zuten eta garai historiko horretan 
oinarritutako ikuskizunez gozatu: eskrima eskola, su-jaurtitzaileak, gaita-jotzaileak edota hegazti harraparien 
ikuskizuna, besteak beste. Eguraldi paregabea lagun, giro polita sortu zen erdigunean. Larunbat arratsaldean bildu 
zen jende gehien; postuetatik ezin zen ibili ere egin ia. 

Santiago de Compostelara (Galizia) doan iparraldeko Done Jakue bidea herritik igarotzen dela gogorarazteko 
antolatzen dute azoka. Urtetik urtera gero eta jende gehiagok ezagutzen du Erdi Aroa irailean.
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Herritarrek gustura bisitatu zituzten Xacobeo azokako postuak. Jendez lepo egon da Kale Nagusia, arratsaldeetan batez ere. TXINTXARRI

Su-ikuskizunak eskaini zituzten ostiral eta larunbat gauetan, Askatasunaren parkean. TXINTXARRIHegazti harraparien ikuskizunak ikusmin handia sortu zuen, etxeko txikienengan batez ere. Eskuinean, Acibreira musika taldeko gaita-jotzaileetako bat, irribarretsu. TXINTXARRI

Momentuan egindako erroskila goxoak arrakasta handia izan dute aurten. TXINTXARRI
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 KIROLA

FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONALA

Goierri Gorri - Ostadar SKT
Larunbata. 18:00. Altamira, Ordizian.

ERREGIONAL PREFERENTEA
Tolosa - Ostadar SKT
Larunbata. 15:30. Usabal, Tolosan.

ERREGIONALEN 1. MAILA
Ostadar SKT - Danena
Larunbata. 17:00. Michelinen.

JUBENILEN OHOREZKO MAILA
Ostadar SKT - Bergara
Larunbata. 12:00. Michelinen.

JUBENIL 1. MAILA
Euskalduna - Ostadar SKT
Larunbata. 19:30. Ubitarte, Andoainen.

KADETEEN OHOREZKO MAILA
Vasconia - Ostadar SKT
Igandea. 11:00. Puio, Donostian.

KADETE 1. MAILA
Ostadar A SKT - Astigarragako Mundarro
Larunbata. 15:00. Michelinen.
Tolosa - Ostadar B SKT
Larunbata. 09:00. Usabal, Tolosan.

1. MAILA
Logroño - Real Sociedad
Igandea. 12:30. Las Gaunas, Logroñon.

2. MAILA
Athletic Club - Muller FCN
Igandea. 11:30. Lezaman.
Añorga - Eibar
Igandea. 17:45. Rezola, Añorgan.

2. B MAILA
Fuenlabrada - Coruxo
Igandea. 12:00. Fernando Torres est., Madrilen.

ARETO-FUTBOLA
SENIORRAK, KOPA

Markax CD - Antiguoko KE
Larunbata. 16:00. Oiardo kir., Usurbilen.

SASKIBALOIA
JUNIOR ERRENDIMENDUA

Ostadar SKT - Bera Bera
Larunbata. 16:00. Kiroldegian.

KADETE ERRENDIMENDUA
Alkideba Ointxe - Ostadar SKT
Larunbata. 15:15. Musakola kir., Arrasaten.

PILOTA
PROFESIONALA, ESKUZ BINAKAKOA 

Retegi Bi eta Untoria - Arteaga II eta Ruiz 
Igandea. 17:00. Adarraga, Logroñon.

GIPUZKOAKO TXAPELKETA, 1. MAILA 
Mundarro - Intza 
Ostirala. 19:00. Astigarragan.

GIPUZKOAKO TXAPELKETA, 2. MAILA 
Zumaia - Intza
Larunbata. 10:30. Aitzuri, Zumaian.

LASTERKETA
BERROBIRA HERRI KROSA

Herriko lasterkari batzuk Berrobira 
herri krosean parte hartuko dute.
Larunbata. 17:00. Berrobin.

ZILARRAREN ITSASARGIRA IGOERA
Hainbat herritarrek Zilarraren 
itsasargira igoera proban parte 
hartuko dute.
Larunbata. 17:30. Pasaia San Pedron.

MENDI LASTERKETA
UHARTE ARAKIL-BERIAIN KM. 
BERTIKALA

Herriko lasterkari batzuk Uharte 
Arakil - Beriarin X. Kilomtero 
bertikala proban lehiatuko dute.
Igandea. 10:00. Uharte-Arakil, 
Nafarroan.

BEÑAT BENANTXIO IBILALDIA
Hainbat herritarrek Beñat Benantxio 
ibilaldi martxan parte hartuko dute.
Larunbata. 07:30. Aizarnan.

BTT
VI. MARTXA PALMERAKUAK

Herriko txirrindulari batzuk VI. 
Martxa Palmerakuak proban izango 
dira lasterka.
Igandea. 09:00. Bergaran.

ERRUGBIA
OHOREZKO MAILA

Hernani CRE - Complutense Cisneros
Larunbata. 17:00. Landare, Hernanin.

OHOREZKO B MAILA
AVIA Eibar - Babyauto Zarautz
Larunbata. 16:00. Asti, Zarautzen.

EUSKAL LIGA, LAGUNARTEKOA
Hernani//Txingudi - Atletico San 
Sebastian
Larunbata. 11:00. Aiete, Donostian.

IGERIKETA
IGERIKETA GALA

Buruntzaldea IKTko hainbat igerilari 
sarituko dituzte 17/18 denboraldiko 
Igeriketa Galan.
Larunbata. 11:00.Ordizian.

IPAR MARTXA
Ostadar Ipar martxa taldeak 
Arrazola-Besaide bidea egingo du.
Larunbata. Atxondo.

ASTEBURUKO HITZORDUAK

Iñigo Gonzalez Sarobe
Iaz baino komeria gehiago izan 
ditu argazkilariak enkoadrea 
ongi egiteko. Talde gehiago ez 
ditu atera Ostadar SKTren 
saskibaloi sailak, baina "indartu" 
egin ditu guztiak, Endika Marrahi 
arduradunaren arabera. "Jokalari 
gutxi zituzten zenbait taldek; 
aurten, hamar baino gehiago 
ar i  d i ra  bako i t zean ,  e ta 
entrenatzaile berriak ere ekarri 
ditugu". Joan den asteburuan 
aurkeztu dute saila, eta sasoi 
hasierako argazki ofiziala atera.

Konpetitzen hasiak dira batzuk: 
errendimenduko junior eta 
kadete taldeek asteburuan 
debutatu zuten. Nagusienek 39-
47 irabazi zuten Erroibide Irunen 
aurka; ahal zuten guztia egin 
zuten gazteek, baina ezin izan 
zuten Askatuak mendean hartu 
eta 28-57 galdu zuten.

Talde guztiek finkatu dituzte 
kirol helburuak, baina sailaren 
arduradunen asmo nagusia da 
saskibaloian jokatu gura duten 

herritarrek nahi duten adinera 
arte aritzea: "Senior mailako 
taldea erreferente bilakatu 
nahi dugu; aipatzekoa da 
emakumeen taldeak maila 
altuan jokatuko duela aurten", 
esan du Marrahik.

Ligan lehiatzen hasteko prest 
Gipuzkoako 1go mailan lehiatuko 
dute emakumezko seniorrek. 
Lagunartekoa jokatu zuen 
Beasaingo Arri BKLren aurka, 
larunbatean. Nazional mailako 
bigarren kategorian lehiatuko 
dira goierritarrak aurten, urdin-
beltzak baino kategoria bat 
gorago. Larunbatean ez zuen 
inork esango hori horrela denik, 
Ostadarrek aise hartu zuelako 

mendean Arri BKL: 78-39. Liga 
beste kontu bat izango da, baina 
taldeak erakutsitako maila 
aintzat hartzekoa da.

"Beharbada jokalariak faltako 
zitzaizkien; lehenengo laurdenean 
egin genuen ihes markagailuan, 
25-3ko partziala sartuta", dio 
Ander Otaegi entrenatzaileak. 
Hirugarren urtez eseriko da 
aulkian; berak hartuko du ardura 
guztia aurten, laguntzailerik ez 
baitu izango. "Itxura ona" du 
taldeak haren ustez: "Aurreko 
urteetako blokea mantendu, 
maila askoko jubenil batzuk igo 
eta bi fitxaketa on egin ditugu: 
helburua Lauko Finalean sartzea 
da, aurreko bi denboraldietan 
bezala". Laura Gutierrez (Atletico 
San Sebastian) eta Alicia Jimenez 
(Easo) batu dira taldera.

Taldea prestatzen ari da sasoi 
berrirako, nahiz eta oraindik ez 
dakien zehazki noiz ekingo dion 
ligari. "Irailaren 30ean edo 
urriaren 8an hasiko gara; 
oraindik ez dakigu liga bakarra 

edo bi izango ditugun gure 
kategorian".

Bistan da lan bikaina egiten 
dutela saskibaloi alorreko 
prestatzaileek. Senior probintziala 
entrenatzeaz gain, Otaegik kadete  

mailako nesken Gipuzkoako 
selekzioa ere gidatuko du, etxeko 
beste bi entrenatzaileren 
laguntzarekin: Endika Marrahi 
eta Xabier Altuna. Azaroan 
txapelketa edukiko dute.

Gero eta jendetsuagoa da Ostadar Saskibaloiaren talde argazkia. OSTADAR SASKIBALOIA

Aurpegi berriak  
eta ilusio berrituak 
Talde kopurua ez du handitu Ostadar Saskibaloiak, baina "indartu" egin ditu; guztiek 
dauzkate hamar jokalari edo gehiago. Asteburuan elkartu dira denak eta denboraldi 
hasierako argazki ofiziala atera dute. Lehiaketa ofiziala hastear daude talde ia guztiak

ERRENDIMENDUKO 
JUNIORREK EDERKI 
HASI DUTE LIGA: 39-47 
IRABAZI DIOTE 
ERROIBIDE IRUNI

Senior probintzialak aise garaitu zuen Beasaingo Arri BKL larunbatean. TXINTXARRI
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Adrian Garcia 
Hastear da areto futboleko 
denboraldia ofizialki. Zaletasun  
handia du kirol horrek Lasarte-
Orian, talde eta zale ugari 
baitaude. Baina tamalez, ikasturte 
honetan ez da talderik egongo 
Espainiako ligan. Haatik, izango 
dira herriko jokalariak, hain 
zuzen Hirugarren Mailan: Iñigo 
Jaka eta Ander Pecharroman 
Antiguoko Futsalen arituko dira. 
Denboraldi-aurrea egin dute, 
eta hainbat lagunarteko jokatu. 
Talde berrian tokia egitea da 
haien helburua, sistema berrira 
p i x k a n a k a  m o l d a t z e a . 
"Esperientzia berri bat da, 
erronka polit bat". 

H irugarren  mai la  ong i 
ezagutzen dute biek. Azken 
urteetan kategoria horretan 
jokatu dute Antonio Aroztegia 
Eguzki taldearekin. Aurten, 
ordea,  taldea desegin da. 
" G e h i e n b a t  j o k a l a r i e n 
konpromiso garbi baten falta 
zegoen. Beterano batzuk utzi 
egin behar zuten, eta gazteek ez 

zuten konprometitu nahi izan", 
dio Jakak. Izan ere, Hirugarren 
Maila kategoria gogorra da, 
bidaia asko egin behar baitituzte 
jokalariek. Azken bi urtean 
kostata eutsi diote mailari. "Maila 
horretan behar da zerbait 
gehiago. Lanetik atera eta 
entrenatzera joan, eta zortzi 
pertsona bakarrik topatzea 
etsigarria da. Zerbait berria 
probatu nahi nuen", azaldu du 
Pecharromanek. 

"Aldaketa handia"
Denboraldian bete-betean sartuta 
daude bi jokalariak. "Aldaketa 
handia da: entrenatzailea, 
jokatzeko sistema, exijentzia... 
Besta maila batean gaude". 
A n t i g u o k o r e n  s i s t e m a 

dinamikoagoa da. "Une oro 
posizioak aldatzen doaz. Hemen 
estatikoago jokatzen genuen". 

Pecharromanek ere nabaritu 
du aldaketa. "Lagunartekoak 
Bigarren Mailako taldeen aurka 
jokatu ditugu. Niri gustatzen 
zait exijentzia maila altu hori". 
Talde berrian Lasarte-Oriako 
aurrelariak ez du goleatzaile 
sena galdu: hiru gol sartu ditu 
denboraldi-aurrean. Antiguoko 
areto futbolaren helburua da 
sailkapeneko goiko zatian egotea, 
eta aukerak badituzte, Bigarren 
Mailara igotzea.

Badakite orain zailagoa 
izango dutela minutu asko 
jokatzea. "Taldea egina dute, 
eta soilik hiru gara berriak, 
gu biok eta beste bat. Orain 
i r a b a z i  b e h a r k o  d i r a 
mintutuak", dio Jakak. 

Asteburu honetan izango dute  
lehenengo suzko proba. Kopan 
jokatuko dute Makax CD 25 Urte 
ta ldearen  aurka .  L igako 
estreinua, berriz, Gasteizen 
izango dute, hurrengo asteburuan. 

Ander Pecharroman eta Iñigo Jaka, entrenamendu baten ostean. ANTIGUOKO FUTSAL

Antiguokora, "erronka 
berri baten bila"
Iñigo Jakak eta Ander Pecharromanek Hirugarren Mailan lehiatuko dute aurten ere, 
baina Antiguoko taldean, Eguzkik ez du taldea aterako eta. Talde berrira egokitzeko 
prozesuan daude. Entrenatzailea, taldekideak eta jokatzeko sistema berria dute

ASTEBURU HONETAN 
DUTE DENBORALDIKO 
LEHEN PARTIDA 
OFIZIALA, 
GIPUZKOAKO KOPAN

Txintxarri
Liga amaieran komeriak ez 
pasatzeko garrantzitsua izaten 
da puntuak ez alferrik galtzea. 
Horixe ondo dakite Jon Pello 
Artetxek eta Mikel Elolak. 
Lesioak tarteko, iaz larri ibili 
ziren, baina denboraldi honetan 
ez dute horrelako estuasunik 
izan nahi. 22-12 garaitu zuten 
Hernaniko bikotea joan den 
ostiralean, Michelingo frontoian. 
6 - 2  g a l t z e n  j o a n  a r r e n , 
urduritasunak baztertu eta haien 
jokoa egitea lortu zuten. 
Lagungarri  izan zi tzaien 
Hernaniko atzelari titularrak 
ez jokatzea. 

Haritz Urkiak eta Aritz Solanok 
ere ongi hasi zuten Bigarren 
Mailako ibilbidea. Azkoitiaren 
aurka 22-21 irabazi zuten, etxean.  
Partida oso borrokatua izan zen, 
baina azkenean lortu zuten 
markagailua iraultzea. 20-13 
galtzen joan ziren. 

Dena den, Intzako pilotariek 
oraindik badute hobetzeko 
tartea,  uda hasieratik ez 
baitzuten elkarrekin jokatu. 
Zortzi taldeko multzoetan 
jokatzen dute biek. Zazpi 
partidaren ostean, urria amaieran 
bukatuko dute Ezker Hormako 
liga. 

Jon Pello Artetxe. TXINTXARRI

Bi garaipenekin hasi du Ezker 
Hormako liga Intza elkarteak
Lehenengo eta bigarren mailako bikoteek ligako lehen 
partida irabazi dute. Mailari eustea dute biek helburu
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Txintxarri
Gauzak gaizki hasten direnean 
zaila izaten da buelta ematea. 
Horixe bera gertatu zitzaion 
Intza Fernandez herritarraren 
Hondarribia traineruari. Eusko 
T r e n  l i g a n  j a r r a i t z e k o 
kanporaketa jokatu zuen 
asteburuan Donostiarraken 
aurka. Bi jardunaldietan jokatu 
zuten, Bizkaian; larunbatean 
B e r m e o n ,  e t a  i g a n d e a n 
Portugaleten. Hasiera batean, 
hamar segundorekin zigortu 
zuten Hondarribiko ontzia, 
e s ta txa  l ehenago  aska tu 
zutelakoan. Esan zuten epaileek 
zigorra bertan behera utziko 
zutela, baina azkenean ez zen 
hala izan, eta Donostiako taldea 
nagu s i t u  z en .  I g andean 
Portugaleten hondarribitarrek 
ezin izan zioten kanporaketari 
buelta eman; lan gogorra egin 
arren, bi estropadak irabazi eta 
17 segundoko aldearekin mailaz 
igo zen Donostiarrak. 

"Larunbatean ez ginen ondo 
aritu, eta hamar segunduko 
zigorra jarri ziguten". Hasiera 
batean esan zieten zigor hori 
kendu egingo zietela. Edonola 
ere, zigorrik gabe ere zaila zuten 
kanporaketari buelta ematea, 
Fernandezen esanetan. "Baina 
igandean gogo askorekin joan 
g i n e n ,  z i g o r r a  k e n d u 

z i gu t e l akoan .  Azkenean 
megafonotik esan zuten ez zela 
horrela, eta kolpe handia hartu 
genuen". Estropada egin zuten 
jak inda  oso  za i la  zu te la 
Donostiarrak kanporatzea. "Ez 
da aitzakia, estropada txarra 
egin genuen edonola ere". 

Gorabeheratsua izan du 
denboraldia Fernandezek. Izan 
ere, lehen urtea du Hondarribiako 
taldean; aurpegi berri askorekin 
aurkeztu da trainerua aurten. 
" O s o  o n d o  h a s i  g e n u e n 
denboraldia. Lortu genuen Eusko 
Tren ligan sartzea, baina 

gainbeheran sartu gara gero, 
beste taldeek gora egin duten 
bitartean. Oso nekatuta bukatu 
dugu". 

ETE ligan hurrengo denboraldia 
Orain atseden hartzeko ordua 
iritsi zaio Lasarte-Oriako 
arraunlariari. Urria bukaeran  
hasiko du hurrengo denboraldia. 
Hondarribiako traineruan 
jarraituko du. "Hurrengo urtean 
saiatu behar gara l igako 
banderak irabazten, eta berriro 
aukera izatea Eusko Tren ligan 
sartzeko". 

Hondarribia trainerua. HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA

ETE ligan arituko da Intza  
Fernandezen Hondarribia 
Donostiarrak traineruaren aurka galdu du jaitsierako kanporaketa, eta ETE ligan 
arituko da Lasarte-Oriako arraunlaria. Denboraldia oso ondo hasi arren, gainbeheran 
sartu da taldea gero, eta ezin izan dio mailari eutsi. "Oso nekatuta bukatu dugu"

Txintxarri
Mikel Kortajarenak, Pablo Mugak 
eta Iñaki Racamondek parte 
hartuko dute asteburu honetan 
Jaizkibelgo igoeran. Kortajarenak 
aurreko denboraldian egin zuen 
debuta, Aiako igoeran. Beste 
biek, ordea, badute eskarmentua 
automobilismoan. Racamondek 
hemezortzi urte baino gehiago  
daramatza lehiatzen,  e ta 
garaikurrez betea du etxea. 

Larunbatean autoak ikuskatuko 
dituzte Errenterian, Touring 
etorbidean. Proba igandean 
jokatuko dute. Beroketekin hasiko 
dira 08:30ean. Ondoren jokatuko 

dituzte lehenengo eta bigarren 
txandak. Jaizkibelgo bidea itxita 
egongo da igoerak iraun bitartean. 

Mikel Kortajarena. TXINTXARRI

Hiru herritarrek parte hartuko 
dute Jaizkibelgo igoeran
Asteburuan Lezon jokatuko dute automobilismo proba 
Kortajarena, Muga eta Racamonde herritarrek

Iñigo Gonzalez Sarobe
Babesle berria kamisetetan (Arin 
Express enpresa) eta denboraldiko 
aurreneko hiru puntuak zorroan. 
Rotetari 2-0 irabazita, ezin hobeto 
ekin dio ligari Erregional 
Preferente mailako taldeak. 

Donostiarrak baino gehiago izan 
ziren urdin-beltzak, hasi eta 
buka. Dena den, bigarren zatira 
arte ez  zuten desorekatu 
markagailua. Hasi eta berehala, 
Eneko Garcia jokalari fitxatu 
berriak sartu zuen 1-0ekoa. 

Abantaila sendo defendatu 
zuten gero, eta kontraerasoan 
bizkor atera. Bukatzeko bost bat 
minutu faltan sartu zuen Ivan 
Ruiz kapitainak lasaitasunaren 
gola. Tolosaren aurka ariko da 
Ostadar SKT asteburuan.

Arin Express, babesle berria
Ostadar SKTren futbol alorrak 
bi urtetarako hitzarmena sinatu 
du Arin Express  garraio 
enpresarekin; 11 talde babestuko 
ditu. Protagonistak pozik daude 
akordioarekin.

Ostadar SKT, sendo atzean  
eta eraginkor aurrean
Denboraldiko aurreneko hiru puntuak bildu ditu 
Erregional Preferenteak; 2-0 irabazi dio Rotetari

Arin Express enpresa da Ostadar SKTren futbol taldeen babesle berria. OSTADAR SKT

Txintxarri
Denboraldi osoan maila onean 
aritzeko gaitasuna du Raul Gomez 
M a r g a l l o k .  O r a i n g o a n 
Porrontxoetako lasterketan, 
Egian, eman du erakustaldia. 
Gainera, ez da bakarrik egon 
pod iumean .  Dav i l  G i l ek 
lagunduko bigarren koskan. 
Horrez gain, Oscar Jimenez eta 
Iñaki Izagirre lehen hogeiren 
a r t e a n  s a i l k a t u  d i r a , 
h a m a h i r u g a r r e n  e t a 
hamazazpigarren, hurrenez 
hurren. Gomez eta Gil, Egian. JAVIER ZATARAIN

Beste garaipen bat lortu du 
Gomez Margallok Egian
Porrontxoetako kroseko podiumera bi lasarteoriatar igo 
dira: David Gil bigarren sailkatu da, Gomezen atzetik
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ZORION AGURRAK

Hegazti harrapariz osatutako 
zoo txikia

EGUZKI

Aurten bigarren urtez, Lasarte-Orian 
hegazti harrapariz osatutako zoo 
txiki bat ikusi ahal izan dugu, 
Donejakue Bideko III. Azokaren 
aitzakian. Txanpon batzuen truke, 
haurrek hontz handi bati edo mozolo 
bati “maite-maite” egin ahal izan 
diete gurasoek argazkiak ateratzen 
zituzten bitartean. Putre kaputxadun 
afrikarrari, berriz, gutxiago hurbildu 
zaizkio, bistan baita jainkoek 
edertasuna banatu zutenean, ez 
zutela denen artean neurri berean 
banatu.

Kontua da hegazti zoragarri hauek 
(hogei bat) asteburu santu guztia 
pasatu dutela Udaletxe aurrean, 
hanka burdinazko eraztun bati lotuta, 
egunean hamar bat orduz, eguneko 
zein gaueko harrapariak izan. Tratu 

txarra ote? Sentsibilitate minimoa 
izanda, ezin duda handirik izan 
galdera honi erantzutean.

Iaz, minizoo hau salatu genuenean, 
erantzun ziguten bazituztela baimen 
guztiak. Jakina! Baimenik ez izatea 
baino ez genuen falta! Alabaina, 
Animaliak Babesteko eta Edukitzeko 
Udal Araudiak honako hau dio:

13 artikulua.- Debekuak
1.- Erabat debekatuta dago:
a) Animaliei tratu txarra ematea, 

edo arrazoirik gabe sufrimendua, 
mina edo larritasuna eragin 
liezaieketen edozein jarduerapean 
jartzea. 

Feria honen antolatzailea, azken 
batean, Udala bera da. Eta baldin 
eta Udala bada Araudiaren aurrean 
ezikusiarena egiten duen lehena, 
hori paper bustia baino ez da eta 
moral bikoitzaren adibide garbia: 
gauza bat aldarrikatu bai, baina oso 
bestelakoa egiten dut.

GUTUNAK

SUDOKUA

Nahia eta Miren
7 muxu potolo aitatxo eta amatxoren partetik!

Pili
Zorionak! Make up saioa 
p r e s t a t z e n  h a s i 
parrandarako! Txintxoa 
i z a n !  T t a k u n e k o 
lankideak.

Ostirala, 21  GIL
Larunbata, 22  ORUE
Igandea, 23  ORUE
Astelehena, 24  ACHA-ORBEA
Asteartea, 25  GANDARIAS-URIBE
Asteazkena, 26  URBISTONDO
Osteguna, 27  ORUE

Gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2017ko 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 36 26 52
ACHA-ORBEA: Hipodromo et. 6/ 943 36 35 49
DE MIGUEL: Kale Nagusia 32/ 943 37 11 51
LASA: Kale Nagusia 42 atzea/ 943 36 17 74
GIL: Kale Nagusia 24/ 943 36 15 29
URBISTONDO: San Frantzisko 1/ 943 36 65 67
GANDARIAS-URIBE: I. de Loyola 9/ 943 01 95 21

GAUEKO FARMAZIA: 22:00-9:00
Castilla-Larburu:  Urbieta kalea 7, Hernani/ 943 55 29 41

Marcelo Lazaro Lavado. Irailaren 15an.
Agueda Sacristan Gomez. Irailaren 14an.

HILDAKOAK

Ibai Zendoia Garcia. Irailaren 15an.
Jon Garcia Ubegun. Irailaren 13an.
Eneko Telleria Amonarriz. Irailaren 12an.

JAIOTAKOAK

TELEFONOAK
UDALAREN TELEFONOAK:
ERREGISTROA: 943 371 629

EUSKARAKO ZERBITZUA: 943 376 184

KIROLDEGIA: 943 376 182

MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA: 9

43 376 181

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: 943 538 840

SOS DEIAK: 112

 

Urte askotarako!
Zoriondu lagunak eta senitartekoak; bi bide dituzu 
TxinTxarri-ren bidez zoriontzeko:

Asteazkeneko 16:00ak arte jasotako 
zorion agurrak bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean 

argitaratuko ditugu.

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.

Erketzen urteurren bazkaria
Erketz EDT urriaren 21ean bere 50. urteurreneko 
bazkaria antolatu du, Michelin kirol guneko 
pilotalekuan. 

Bazkari gozoa dastatzeko txartelak salgai 
daude Patricio tabernan, Mendi-Rock tabernan 
eta Ormazabal lora-dendan. Haurren bazkariko 
txartelak, 15 euro balio ditu; helduenak berriz,  
35 euro. Urriaren 5era arte izango dira eskuragarri.

Biyak Baten txangoa
Biyak-Bat erretiratuen elkarteak irailaren 26an 
Fríasera, Burgosera irteera antolatu du.

Astelehenetik ostiralera goizeko 10:30etik 
12:30era dago izena emateko aukera elkarteko 
bulegoan. Bazkideek 35 euro ordaindu behar 
dituzte; bazkide ez direnek, berriz, 45 euro.

Adineko pertsonen omenaldiko 
bazkaria
Adineko pertsonen omenaldi astearen barruan, 
urriaren 7an, igandea, bazkaria antolatu dute 
Michelinen. 

500 pertsonentzako lekua dago. Irailaren 5ean, 

asteazkenean, irekiko da txartelak eskuratzeko 
epea eta irailaren 25ean amaituko da. Biyak Bat 
elkarteko bulegoan goizez 10:30etik 12:30era 
egingo da banaketa eta 8 euro balio dituzte. 
Antolatzaileek eskudirutan ordaindu behar dela 
gogorarazten dute.

Kiroldegiko neguko ordutegia
Herriko kirol instalazioetan neguko ordutegia 
indarrean dago irailaren 1etik. 

Kiroldegia astelehenetik ostiralera 7:00etatik 
22:30era egongo da irekia. Larunbatetan, 9:00etan 
irekiko ditu ateak eta 20:00etan itxi eta igandetan 
berriz, goizez soilik erabili ahalko da 9:00etatik 
13:00etara. 

Kirol Guneko erabilera ordutegia astelehenetik 
ostiralera 15:30etik 22:30era da. Larunbatetan 
goiz eta arratsaldez, 9:00etatik 20:00etara eta 
igandetan goizez 9:00etatik 13:00etara.

OHARRAK
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MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

AZOKA TXIKIA
ETXEBIZITZA

ALOKAIRUAN EMAN
Loidibarren parkinean, 
BMn, 17 metro karratuko 
garajea alokatzen du. 
Telefonoa: 648 200 811

L o g e l a  b a k a r r e k o 
apartamentua alokatzen 
da Iñigo de Loiolan (Eroski 
ondoan) .  Laugarren 
solairuan da eta igogailua 
badago. Urria hasieratik 
a u r r e r a  i z a n g o  d a 
alokatzeko aukera. 616 
164 823.

LANA

ESKAINTZA
Kamarero eta Sukaldari 
Laguntzailea behar dira 
Aratz Erretegian. Bidali 
zuen kurrikuluma info@
restaurantearatz.com -ea.

ESKARIA
P e r t s o n a  z a h a r r a k 
zaintzeko eskaintzen naiz. 
Externa bezala, orduka, 
gauetan ospitaleetan, 
asteburuetan... Telefonoa: 
943 40 40 15/ 606 66 10 48.

SALEROSKETAK

Mobile home bat salgai. 4/6 
pertsonentzat. 8x3,5 m. 
Harremanetarako 
telefonoa: 686 245 146.

Kotxe berria saltzen da, 
Mikrokrar marka, karnetik 
gabea. Interesatuek deitu 
608 417 794 edo 670 236 
356 telefonoetara.

HEZKUNTZA
Klase partikularrak eman 
edota haurrak zainduko 
nituzke. 609 259 102

Eskolak ematen dira 
etxean; latina, eskolarako 
l agun tza ,  i nge lesa . 
Ekonomikoa. Telefonoa: 
600 77 60 68

ESKELAK JARTZEKO:  943 37 14 48
edo txintxarri erredakzioa

 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 Txintxarri paperean: 80€  

Txintxarri aldizkaria: doan eta euskaraz 
Lasarte-Oriako etxe guztietan
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OSTIRALA 21
LASARTE-ORIA Mugikortasun astea
Mugikortasun astea dela eta, Muittu 
Manttangorri herri autobusa doakoa 
izango da.
Lasarte-Oria, egun osoa.

LASARTE-ORIA II. Gautxoria
Umorea eta musika izango dira 
nagusi II. Gautxorian:
20:30ean, Oso Fan taldearen 
kontzertua, Okendo plaza
21:45ean, Alazne Etxeberriaren 
bakarrizketa, Manuel Lekuonako 
kafetegian.
23:00etan, Solo Fabiolo ikuskizuna, 
Manuel Lekuonako auditorioa.
00:30ean, Asier Hormazaren bakarrizketa, 
Manuel Lekuonako kafetegian.
01:30ean, Eddie Mae DJa, Manuel 
Lekuonako kafetegian.
Okendo plaza eta Manuel Lekuona 
kultur etxea, 20:30etik aurrera.

ZUBIETA Akanpada
Iraultza txikien akanpada ekimena egingo 
da. Herri mugimendua, herri boterea, 
bizitza burujabetza... gai ezberdinen 
eztabaida eta gogoeta gune izango da 
mahai inguru eta tailerren bidez.
Zubieta, 16:00etatik aurrera.

USURBIL Santueneako jaiak
Santueneako auzotarrek jaiak 
antolatu dituzte:
17:00etan, txupinazoa txosna aurrean 
eta txokolatada.
Ondoren, globo gerra.
18:30ean, buruhandiak eta elektro 
papo elektro txaranga.
19:00etan, sardina jana.

21:00etan, herri afaria. Txartelak salgai, 
Santueneko Zaharren Egoitzan, Ibai 
Ondon eta Aitzaga tabernan.
23:30ean, kontzertuak: Hartz, 
Gaitzerdi eta Dj-Ignacio del Fuego.
Santuenea, 17:00etatik aurrera.

HERNANI Urteurrena
Berriak, Hernaniko Merkatari eta 
Ostalarien Elkarteak 25. urteurrena 
ospatzeko ekitaldiak antolatu ditu.
Hernani, egun osoa.

LARUNBATA 22
ZUBIETA Akanpada
Iraultza txikien akanpada ekimenean 
tailerrak eta mahai inguruak izango dira.
Zubieta, egun osoa.

USURBIL Santueneako jaiak
Santueneako auzotarrek jaiak 
antolatu dituzte:
10:30ean, Umeen jolasak eta 
pintura lehiaketa.
13:00etan, Buruhandiak.
14:00etan, Haur bazkaria. Norberak 
bere bazkaria eraman, eta edariak 
eta postrea bertan banatuko dira.
16:00etan, Mus txapelketa eta 
haurrentzako puzgarriak.
17:30ean, Txokolatada Zaharren 
Egoitzaren eskutik.
19:00etan, Buruhandiak.
21:00etan, Musikarien afaria.
00:00ean, Dj UZI CUZY.
Santuenea, egun osoa.

IGANDEA 23
ZUBIETA Akanpada
Iraultza txikien akanpada ekimena egingo 

da. Arratsaldean, errausketaren aurkako 
martxarekin bat egingo dute.
Zubieta, egun osoa.

ZUBIETA Mendi martxa
Erraustegia eta makro-kartzela egin nahi 
duten eremura mendi martxa egingo da.
Zubieta, 16:00etan.

USURBIL Sagastiak loretan
Bertso ibilaldia egingo Usurbil eta Zubieta 
inguruetan. Sagastiak ezagutuko dituzte 
Oihana Iguaran eta Andoni Egaña 
bertsolarien eskutik. Ondoren, mokadua 
Iruin Sagardotegian. 6. Sagastiak loretan 
ekimenaren ekintza.
Zubietako hiprodromoan, 11:00etan.

USURBIL Santueneako jaiak
Santueneako auzotarrek jaiak 
antolatu dituzte:
11:00etan, toka txapelketa.
12:00etan, Hamaiketakoa txosnan.
14:00etan, herri bazkaria. Txartelak 
salgai, Ibai Ondon, Zaharren Egoitzan 
eta Usurbilgo Zaharren Egoitzan.
17:00etan, Ttipika dantza gidatuak.
Ondoren, buruhandiak.
19:30ean, Piper dastaketa.
21:00etan, Festen amaierako traka.
Santuenea, egun osoa.

URNIETA Margo lehiaketa
XII. Margo lehiaketa antolatu du 
Urnietako udalak: 
09:00etatik 10:00etan, izen-ematea 
Lekaio Kultur Etxean egin behar da. 
Parte-hartzea doakoa da.
16:00etatik 16:30era, egindako lanak 
entregatu Lekaio Kultur Etxean.
19:00etan, sari banaketa
Zubieta, 16:00etan.

ASTEARTEA 25
USURBIL Sagastiak loretan
Usurbil eta Sagardoaren historiari 
buruzko hitzaldia Xabier Alberdi 
historialariaren eskutik. 6. Sagastiak 
loretan ekimenaren ekintza.
Sutegiko auditorioa, 19:30ean.

ASTEAZKENA 26
USURBIL Sagastiak loretan
Jakoba Errekondo eta Gabriel Durrutyren 
eskutik sagar dastatzea egingo da. 
Sagardotarako sagarren ezaugarriak 
ezagutu ahal izango ditugu, euskal sagar 
barietateen nondik norakoak azalduz. 6. 
Sagastiak loretan ekimenaren ekintza.
Sutegi aretoa, 19:30ean.

OSTEGUNA 27
LASARTE-ORIA Batzar irekia
Ahal du Lasarte-Oria Podemos 
alderdiak batzar irekia egingo 
du. 2019ko hauteskundeetarako 
hautagaitza erabakiko da.
Manuel Lekuonako hitzaldi aretoa, 
19:00etan.

USURBIL Sagastiak loretan
Dani Lasa, sukaldari ikertzailearen 
eskutik, Sagarrari sukaldea 
dario. Zuztarretik hazietaraino, 
sagarrak makina bat aukera 
eskaini diezaizkiguke sukaldean. 
6. Sagastiak loretan ekimenaren 
ekintza.
Aitzaga elkartea, 19:30ean.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENA ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

ZUBIETA Mendi martxa. Zubietako erraustegiaren eta makro-kartzelaren 
proiektuak geratzeko mobilizazioa egingo da Gipuzkoa Zutik ekimenak 
deituta. Aurten ere, buzo txuriak jantzi eta Eskuzaitzetara mendi martxa 
egingo da. Gipuzkoako herritarrei partehartzeko deia egin die ekimenak.
Zubieta, igandea 23, 16:00etatik aurrera.

LASARTE-ORIA II. Gautxoria. 
Kontzertua, bakarrizketak, umorezkoa 
saioa eta DJa izango dira Lasarte-Oriako 
II. Gautxorian. Yogurinha Borova eta 
Maria Urzelai gidari izango dira Manuel 
Lekuona esna mantenduko duen jai 
honetan. Manuel Lekuonako sarrera 
doakoa da, baina gonbidapena behar da. 
Gonbidapenak emanaldirako jaso ahal 
izango dira leihatilan. Lau gonbidapen 
gehienez pertsona bakoitzeko.
Okendo plaza eta Manuel Lekuona 
kultur etxea, gaur ostirala, 
20:30etik aurrera.

 

USURBIL

URBIL
Predator
Ostirala: 16:00, 
18:00, 20:20, 
22:40, 00:55.
Larunbata: 16:00, 
18:00, 20:20, 
22:40, 00:55.
Igandea: 
16:00, 18:00, 
20:20, 22:40.
Johnny English: 
De nuevo en 
acción
Ostirala: 16:00, 
18:05, 20:10, 
22:15, 00:20.
Larunbata: 16:00, 
18:05, 20:10, 
22:15, 00:20.
Igandea: 
16:00, 18:05, 
20:10, 22:15.

Todos lo saben
Ostirala: 
16:10, 19:00, 
21:45, 00:35.
Larunbata: 
16:10, 19:00, 
21:45, 00:35.
Igandea: 16:10, 
19:00, 21:45.
Alpha
Ostirala: 18:30, 
22:40, 00:50.
Larunbata: 18:30, 
22:40, 00:50.
Igandea:
18:30, 22:40.
Book Club
Ostirala:
20:30, 22:45.
Larunbata:
20:30, 22:45.
Igandea:
20:30, 22:45.
Yucatán
Ostirala: 
19:00, 21:45.

Larunbata: 
19:00, 21:45.
Igandea: 
19:00, 21:45.
La monja
Ostirala: 15:50, 
18:25, 20:35, 
22:45, 01:00.
Larunbata: 15:50, 
18:25, 20:35, 
22:45, 01:00.
Igandea: 
15:50, 18:25, 
20:35, 22:45.
Megalodón
Ostirala: 
16:30, 22:40.
Larunbata: 
16:30, 22:40.
Igandea: 
16:30, 21:30.
Teen Titans GO 
La Película
Ostirala: 
15:45, 20:40.

Larunbata: 
15:45, 20:40.
Igandea: 15:45.
Los Increíbles 2
Ostirala: 
15:00, 17:50.
Larunbata: 
15:00, 17:50.
Igandea: 
15:00, 17:50.
Mamá y Papá
Ostirala:
20:40, 01:00.
Larunbata: 
20:40, 01:00.
Igandea: 20:40.
Los futbolísimos
Ostirala: 
15:45, 18:15.
Larunbata: 
15:45, 18:15.
Igandea: 
17:00.
I love dogs
Ostirala: 00:35.
Larunbata: 00:35.

ZINEMA

NOAUA ALDIZKARIA
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BITXIKERIAK

Nerea Eizagirre
Ezustekoak eta kasualitateek 
bizitza onerako edo txarrerako 
aldatu dezakete. Nahiz eta gaztea 
izan, Ione Zabala (Lasarte-Oria, 
1995) herritarrari onerako aldatu 
diote bizimodua. Zinemaldiko 
Zinemira atalean lehiatuko den 
Baúles dokumentalean egin du 
lan, eta horrek bere etorkizuna 
erabakitzen lagundu dio.
Nola eduki zenuen dokumentalaren  
berri?
Juan Miguel Gutierrez zuzendaria 
etorri zen nere bila. Duela hiru 
urte Lasarte-Oriako mural 
lehiaketa irabazi nuen. Egun 
batean etxera iritsi eta amak 
pertsona bat nire bila zebilela 
aipatu zidan. 

Deitu eta hitz egiteko geratu 
ginen. Juan Miguelek esan zidan 
zinemagilea zela, eta Baúles 
pelikularen proiektua azaldu 
zidan. Niregana etorri zenean 
proiektua hasi berria zen. Istorioa 
azaldu zidan, nondik nora zihoan. 
Espainian hasten zela, Leongo 
herrixka batean, eta istorioa 
gero Mexikora mugitzen zela. 

Nire lana asko gustatu zitzaiola 
esan eta dokumentalaren 
kartelarentzat zerbait sortzeko 
eskatu zidan, pelikularen irudi 

modura. Kartelean eta diskoaren 
azalean doan irudia da. Bereziki 
egindako koadro bat. Eta hasieran 
nire lana hori zen.
Baina sortze lanean ere lan egin 
duzu?
K o n t u a  d a ,  h a u  g u z t i a 
gertatutakoan, ni Mexikotik 
etorri berria nintzela, bertan 
ikasten egon bainintzen. Eta 

haiek oraindik bidaia egiteko 
zuten. Horregatik, pixkat lagundu 
nien. Horrela, nahigabe prozesuan 
gehiago sartzeko aukera izan 
nuen. 

Honela, Espainia eta Mexiko 
arteko alderaketa egin dut, 
kulturala batez ere. Niregana 
etorri zenean, Espainiako zatia 
grabatua zuen. Irudi horiek ikusi 

eta landu genituen, Mexikon 
zein irudi grabatu ahal zituzten 
zehazteko. Juan Miguelekin 
zuzenean egin dut lan horretan.

Adibidez, hilobiak agertzen 
dira. Loise hutsik zegoen herria 
da, eta bertan urtegia egin zuten. 
Grabatzera joan zirenean, urtegia 
lehorra zegoen. Hilobiak ikusten 
ziren eta urak mugituta batzuetan 
hezurrak ere ikusgai zeuden. 
Familiek horiek ezkutatzeko 
harriak jarri zituzten gainean. 
Mexikotik etorri berri nintzenez, 
nire lehen alderaketa hori izan 
zen. Paradoxa modukoa zen 
gainera; hemen hezurrak tapatzen 
ibiltzen dira, eta Mexikon guztiz 
kontrakoa egiten dute, hildakoak 
gurtu egiten dituzte. Honela, 
hango panteoiak eta hildakoei 
egiten dieten gurtza hori grabatu 
behar zutela aipatu nien, haiek 
ez dutelako hildakoa ezkutatzen.
Nolako esperientzia izan da?
Nire lehen esperientzia izan da 
zinemaren munduan, eta oso polita 
izan da. Ezusteko handia izan da; 
guztia nahi gabe gertatu da. 

Juan Miguelen lan prozesua 
ere ikustea ikaragarria izan da. 
Hasi zenean ez zekien nora 
iritsiko zen, baina aurrera 
jarraitu eta momentuan arazoak  
sortzen joan diren heinean  
gauzak aldatu ditu.

Istorioa grabatzen joan den 
heinean sortu du Juan Miguelek. 
Elkarrizketetan oinarritua dago, 
is torio erreala da,  baina 
istorioaren haria sortzen joan 
da.
Zerk harritu zaitu gehien?
Dokumentalaren bitartez zer 
lortzen den ikusteak harritu 
nau. Hilda dagoen pertsona baten 
erretratua egiten da, nahiz eta 
ez den fisikoki filmean agertzen. 

Dokumentalean agertzen diren 
pertsonak hari buruz hitz egiten 
dute, eta batzuk ikuspegi bat 
dute. Besteek, guztiz ezberdina. 
Horrek irudi bat eraikitzea dakar, 
nahiz eta ez ikusi. Kuriosoa da 
hori.
Espero al zenuten Zinemaldian 
egotea?
Pelikularen erdia egina zegoenean 
jakin nuen Zinemaldian parte 
hartzeko aurkeztuko zela. Juan 
Miguelek hainbat lan aurkeztu 
ditu bertan, eta honekin ere 
ideia hori zuen. Gainera, 
Mexikoko Guadalajarako 
zinemaldira ere bidali da. Hemen 
ongi atera da eta Zinemira sailean 
egongo da .  Ea  Mexikoko 
zinemaldiarekin zer gertatzen 
den.

Gainera, bukatu berri dago. 
Sortze prozesua ez da oso luzea 
izan. Urte bat-edo behar izan 
dute guztia egiteko. Niretzat oso 
azkarra izan da guztia. Juan 
Miguelek eta bere familiak 
ekoizpen etxea dute, Zazpi t’erdi, 
eta horrek erabakiak hartzeko 
orduan gauzak asko errazten 
ditu. Askatasun asko ematen 
du. 
Zineman jarraitzeko asmorik al 
duzu?
Bai. Arte Ederrak gradua ikasi 
dut eta nondik jo erabaki behar 
nuen aurten. Nahigabe hau 
probatu dut. Beti izan dut 
probatzeko gogo hori. Orain, 
gogoko dudala konturatu naiz. 
Beraz, masterra bide horretatik 
egitea pentsatu dut, zuzendaritza 
artistiko edo… sorkuntza 
lanarekin zer ikusia duen zerbait. 
Orain ikusi dut ikasitakoak 
baduela lanketa horrekin lotura 
bat. Lan egiteko prozesua ere 
gustuko izan dut.

Ione Zabala eta Baúles dokumentalarentzat egindako lana. TXINTXARRI/I. ZABALA

"Lan prozesua ikustea 
ikaragarria izan da"
IONE ZABALA ARTE EDERRETAN GRADUATU BERRIA
Lasarte-Oriako gazteak Donostiako Zinemaldian estreinekoz ikusiko den 'Báules' 
dokumentaleko iruditegia sortu du. Sortze prozesuan ere parte hartzeko aukera izan du.


