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Txintxarri
Urtarrilaren 20a, astelehena. 
San Sebastian eguna. Donostiara 
joan eta danborradaz gozatzeko 
baliatu dute eguna zenbaitek; 
herriko pentsionistek, ordea, 
asteleheneroko hitzorduari eutsi 
diote, eta euren aldarriak kalera 
eraman dituzte beste behin. 

Pasa den astean egin bezala, 
Lasarte-Oriako Pentsionista eta 
Erretiratuen Koordinakundeko 
kideek nabarmendu dute 
"itxaropentsu" daudela, Espainiar 
estatuan sortu den koalizioko 
gobernuak euren eskaerak aintzat 
hartuko dituelakoan. "Pentsioak 
%0,9 igotzea adostu du ministro-
kontseilu berriak, KPIa 2020an 
zehar portzentaje hori baino 
gehiago igoz gero, berrikusteko 
klausula bat ezarriz", azaldu 
dute. "Neurri horren atzetik 
beste asko etortzea espero dugu", 
gehitu dute.

Euren aldarrikapen nagusiak 
zeintzuk diren azaldu dute: 1.080 
euroko gutxieneko pentsioak 
lortzea; KPIa bezainbeste igotzea 
pentsioak urtero, gutxienez; 
generoen arteko arrakala 
desagertzea; eta Pentsio Sistema 
Publikoaren bideragarritasuna 
ziurtatuko duen finantzazio 
politika bat diseinatzea, besteak 
beste. "Borrokan jarraituko dugu, 
gure eskaera garrantzitsuenak 

lortu arte; batasuna ezinbestekoa 
da gure helburuak lortzeko".

Greba orokorra hizpide 
Elkartzen diren bakoitzean 
mikrofonoa herritarren eskura 
jartzen dute koordinakundeko 
kideek. Joxe Manuel Aranburu 
eta Xabier Orozek hartu dute 
hitz egiteko txanda. Urtarrilaren 
30erako deituta dagoen greba 
orokorreko ekintzekin bat egitera 
animatu dituzte lasarteoriatarrak. 
"Ezin dugu greba egin, baina 
parte har dezakegu ekintzetan".  

Pentsionisten koordinakundeak 
adierazi zuen lehenengo astean 

ez zuela aldeko edo aurkako 
jarrerarik hartuko; herritarren 
esku utzi du greban parte hartu 
edo ez erabakitzeko aukera. Horri 
lotuta, prentsaurreko bat egingo 
du gaur, ostiralez, Euskadiko 
Pentsionisten Mugimenduak, 
Bilbon, Bolunta egoitzan, 11:30ean. 
Herriko koordinakundeko zenbait 
kidek bat egin dute deialdiarekin. 
TxinTxarri-ri helarazitako mezuan, 
honakoa diote: "Pentsionisten 
sek tore  konkre tu  ba tek , 
mugimendu osoaren izenean, 
greba deitu izanak, arriskuan jar 
dezake kolektibo osoaren 
aldarrikapenen biziraupena".

Lasarte-Oriako pentsionistak kalera atera dira aste honetan ere. TXINTXARRI

Astelehenero bezala, 
aldarrikapenak kalera
Ehun bat pertsona elkartu dira Okendo plazan, pentsio duinen aldeko protesta 
ekitaldian. "Itxaropentsu" daude, baina ez konforme: "Borrokan jarraituko dugu, gure 
aldarrikapen nagusiak betetzen direla ikusi arte", adierazi dute koordinakundeko kideek

Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak jakinarazi 
du adjudikatu dituela Zabaletako 
eta Kale Nagusiko igogailuen 
proiektuak idazteko lanak. 
I-Ingenia ingeniaritza enpresak 
landuko ditu txosten horiek, eta, 

beranduenez, lau hilabeteko 
epean entregatu. 54.036 euro 
bideratu ditu udalak horretara.

Bi igogailuen inguruko zenbait 
xehetasun eman ditu udalak. 
Esate baterako, 2018an onartutako 
Irisgarritasun Planaren parte 

direla. Oriarte institutuko 
Larrekoetxe eraikin atzealdetik 
Zabaleta auzorainoko bidea 
egingo du lehen igogailuak. 
Bigarrena, berriz, Kale Nagusitik 
Goikale eta Oztaranen goialdera 
iristeko eraikiko dute. 

Bigarren igogailu horren 
eraikuntzak "fase bat baino 
gehiago" izatea aurreikusten du 
udalak. Goikale eta Oztaranera 
joango da aurrena. "Zataraingo 
sarbidea konpondu beharko da 
hori eta gero", nabarmendu 
udalak ohar bidez.

Igogailuen proiektuak  
idazteko lanak, adjudikatuta
Zabaletan eta Kale Nagusian egingo dituzte; lau hilabete 
ditu I-Ingenia enpresak exekuzio proiektuak prestatzeko

Martxan da aurtengo sagardo 
denboraldia. Urtarrilaren 15ean 
ireki dute txotx denboraldia, 
Astigarragako Sagardoetxea 
Sagardoaren Museoan. Izaro 
Andres abeslaria arduratu da 
2020. urteko denboraldia martxan 
jartzeaz.

Sagardo "orekatua eta fruta 
freskoaren usaina duena" dastatu 
ahal izango da sagardotegietan. 

Horrekin batera, aurreko 
urteetakoa baino "kolore 
alaiagoa, usaimen garbia eta 
karboniko maila ona" izango 
du edariak. 2019ko uztarekin, 
guztira hamabi milioi litro 
sagardo ekoitzi dira Euskal 
Herrian, eta horietatik 8,5 milioi, 
bertako sagarrarekin, Euskal 
Herrikoarekin. 

Lasarte-Oriako Otegi eta 
Astiazaran sagargotegietan 
denboraldiaz gozatu ahalko da 
urtarriletik hasi eta apirila-
maiatzera arte.

Txotx denboraldia 
irekita, sagardo 
denboraldia martxan

Gipuzkoako batzarkide Esti Elduaien gonbidatu zuen Lasarte-Oriako EH Bilduk. TXINTXARRI

Egungo testuinguru politikoa 
eta etorkizuna hizpide
Herri batzarra egin du Lasarte-Oriako EH Bilduk, Antonio 
Merceron; Estitxu Elduaien batzarkidea gonbidatu dute

Txintxarri
Hainbat gai jarri ditu mahai 
gainean Lasarte-Oriako EH Bilduk 
asteon, herritarrekin batera 
hausnartzeko: egungo testuinguru 
politikoa; zein toki betetzen duen 
EH Bilduk bertan; Espainiar 
estatuarekiko harreman; eta 
EAEko hauteskundeak, besteak 
beste. Gipuzkoako batzarkide 
Esti Elduaien gonbidatu dute 
saiora;  EH Bilduk batzar 
nagusietan duen ordezkarietako 
bat da azpeitiarra. Kazetari gisa 
aritu zen urte luzez, eta zinegotzi 
sartu zen gero, Azpeitiako 
Udalean, aurreko legealdian.

Astearte arratsaldeko saioaren 
dinamika honakoa izan zen: 
arestian aipatutako gaiez luze 
eta zabal aritu zen Elduaien, EH 
Bildu alderdiak egindako 
irakurketak transmitituz, baina, 
tartean, Antonio Mercero aretora 
joan ziren herritarren iritziak 
e ta  ekarpenak entzunez . 

Moderatzaile lanak Leire Elizegi 
herritarrak egin zituen.

Egungo testuinguru politikoa 
errepasatuz ekin zioten batzarrari. 
Espainiar estatuan eratu berri 
den koalizio gobernuari buruz, 
adierazi zuen aldaketa batzuk 
egiteko promesa egin dutela, baina 
horiek ez direla egiturazkoak 
izango. "Gobernu hori zelofana 
kentzen hasten denean, ikusiko 
da Espainiako establishmentaren 
alde egingo dutela; Euskal Herri 
burujabe eta demokratiko baten 
alde egiteko beharra agerian 
geratuko da".

Horri lotuta, Elduaienek adierazi 
zuen "hautsi" egin behar dela 
"ezkerreko nazio subiranistek" 
Espainiar estatuarekiko duten 
menpekotasun harremana. "Fase 
autonomista behingoz gainditu 
beharrean gaude; hurrengo 
hitzordu elektoralak eta gure 
oinarriaren lana helburu horren 
zerbitzura jartzera goaz".
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MIKEL YARZA ARTOLA

Agintearen ardura

Hiru urte eta erdirako hartu du aginte makila, lasarteoriatar 
bakar batek ere kargu horretarako bozkatu ez zuen arren. Ez 
da nolanahiko ardura, egun batetik bestera herriko alkate 
bilakatzea. Ustelkeriak zipriztindutako alderdia berritzera etorri 
zen figura gaztearen ondorengo izateak ere badu garrantzia.

Erronkak erronka, konpromisoa adierazi du Agustin Valdiviak 
Txintxarri aldizkariari eskainitako lehen elkarrizketan. Herriko 
eragile eta elkarteekin gertukoa izateko nahia, baita parte 
hartzea sustatzekoa ere. Zilegi da konpromiso horiek adieraztea, 
beste kontu bat hitzak ekintza bilakatzea. Interes alderdikoetatik 
harago, herritarrentzat baliagarri diren erabakiak hartzea. 
Zentzu horretan, udalaren jarduna barrenetik eraberritzeko 
beharra azpimarratu du alkateak. Eta berri ona litzateke hori, 
instituzioaren eta herritarren arteko komunikazioa hobetuko 
balu. Sarri korapilo burokratikoan harrapatuta geratu ohi diren 
bizilagunen jarduna erraztuko balu.

Hirigintza alorretik dator Valdivia, eta argi utzi du azpiegiturak 
izango dituela lehentasun legealdi honetan. Baina azpiegitura 
ororen oinarrian pertsonak daude, askotariko asmo eta proiektuen 
alde lanean dabiltzan norbanakoak eta kolektiboak. Eurei 
jaramon egin eta benetako lankidetza sustatzea behar luke 
alkatearen ardura ariketarik funtsezkoenak. Adi-adi izango 
dituen herritarrek merezi duten oinarrizko keinua. Leuna izan 
bedi, arduraren pisua.

NEURE KABUZ

Txintxarri
T i n d u f e k o  e r r e f u x i a t u 
kanpalekuetako (Al jeria) 
baldintzak oso gogorrak dira han 
bizi diren milaka eta milaka 
sahararrentzat, urte osoan zehar. 
Are gehiago udan. Hori dela eta, 
Oporrak Bakean egitasmoa sortu 
zuen Fronte Polisarioaren 
Euskadiko Ordezkaritzak; aukera 
ematen die kanpaleku horietan 
bizi diren zortzi eta hamabi urte 
b i tar teko  haurre i  udako 
oporraldia pasatzera etortzeko. 
Hainbat elkarte, eragile, udal eta 
familiak parte hartzen dute 
programa horretan. 

Lasarte-Oriako Udalak adierazi 
du zortzi familia lasarteoriatar  
behar dituela, haur horiek hartu 
eta uztaila eta abuztua elkarrekin 
pasatzeko. Interesa duten familiek 
gizarte zerbitzuekin jarri behar 
dute harremanetan. 650 488 108 
telefonora deitu dezakete, edo, 
bestela, gizartez@lasarte-oria.org 
helbide elektronikora idatzi.

Hainbat helburu ditu Oporrak 
Bakean egitasmoak: Tindufeko 
kanpalekuetan bizi diren haurrei 
aukera ematea euren egoera latz 
horretatik pare bat hilabetez 
ateratzea; euren osasun egoera 
zein den ikusteko azterketa 
mediku orokorrak egitea; eta 
haur horiek indarberritzea, 
zeregin horretarako beharrezkoak 

diren baliabide guztiak euren 
eskura jarriz. 

Erreferendumaren zain 
Tindufen bizi diren sahararrek 
40 urte baino gehiago daramatzate 
han. Euren sorterritik ihes egin 
behar izan zuten, Mendebaldeko 
Saharatik, 1975. urtean, Marokoko 
eta Mauritaniako armaden eraso 
eta legez kanpoko okupazioaren 
ondoren. Argeliara joan ziren 
milaka pertsona, eta bertan 
bizitzen hasi, ahal zuten bezala.

Fronte Polisarioa, Mendebaldeko 
Sahararen nazio askapenerako 
mugimendua, 1973an sortu zen. 
Handik hiru urtera, SEAD Saharar 
E r r e p u b l i k a  A r a b i a r 

Demokratikoa. Urte ugari eman 
zituzten gerran Mauritania eta 
Marokorekin. 1979an eta 1991n 
sinatu zituzten su-etenak bi 
herrialde inbaditzaileekin, 
hurrenez hurren. Hori baino 
lehen, 1987an, Marokok 2.700 
kilometroko horma bat eraikitzeko 
lanak bukatu zituen Mendebaldeko 
Saharan, lurralde okupatuak 
besteengandik bereizi eta 
errefuxiatuen itzulera saihesteko. 
Marokorekin su-etena sinatu eta 
gutxira, autodeterminazio 
erreferendum bat antolatzeko 
urratsak egiten hasi zen NBE, 
baina oraindik ez dute euren 
etorkizunari buruz erabakitzeko 
aukerarik izan.

Zortzi familia lasarteoriatar behar ditu 'Oporrak Bakean' proiektuak. TXINTXARRI

'Oporrak Bakean' 
egitasmoa, martxan
Lasarte-Oriako Udalak 'Oporrak Bakean' proiektu solidarioan parte hartzeko deia egin 
du: zortzi familia behar ditu, udan oporrak pasatzera Lasarte-Oriara etortzen  
diren haur sahararrak hartzeko; gizarte zerbitzuekin jarri behar dute harremanetan

Hiri-hondakinak biltzeko zabor-
ontziei buruzko herri-kontsulta 
egitea erabaki du Lasarte-
Oriako Udalak. Berme guztiak 
izateko, ordea, Espainiako 
Ministroen Kontseiluak onetsi 
behar du, baina hori baino 
lehen, udalbatzarrak galdera 
eta galdeketaren baldintzak 
zehazten dituen eskaera onartu 
behar  du .  Adminis traz io 
P u b l i k o e n  P r o z e d u r a 
Administratibo Komunaren 

39/2015 Legearen arabera, 
baldintzak lantzeko beharrezkoa 
d a  l e h e n i k  h e r r i t a r r e n 
proposamenak jasotzea.

Horregatik, ekarpenak edo 
proposamenak egin nahi dituzten 
herritarrek Udaleko Erregistroan 
idatzi bat aurkeztu beharko dute. 
Herritarren Parte-hartzearen 
atalean egin ahal izango da, edo 
partehartzea@lasarte-oria.eus 
helbideera mezu bat bidalita ere 
egin daitezke iradokizunak. 

Urtarrilaren 30a, datorren 
o s t e g u n a ,  i z a n g o  d a 
lasarteoriatarren iritziak 
jasotzeko azken eguna.

Herri kontsulta, hiri 
hondakinen galdeketa 
egin aurretik



Urte berriko lehen plaza dantza 
saioa egingo dute igandean, 
Okendo plazan. Bi orduko saioa 
izango da; 12:00etan hasi eta 
14:00etan amaituko da.  Eguraldi 
hotzar i  aurre  hartu ,  e ta 
gorputzak berotzeko aitzakia 
ederra izango da ,  beraz , 
asteburuan.

Lasarteoriatarrei eta inguruko 
herritarrek parte hartu ahal 
izango dute ekintza irekian, eta 
antolatzaileek dei egin dute 
dantzara animatu daitezen.

Astean bi egunetan egin ohi 
dituzte entseguak; astearte eta 
asteazkenetan (hasiberrientzat), 
eta horietara joateko aukera 
ere zabaldu dute. Sasoeta   
ikastetxeko gimnasioan egiten 
dira dantza saioak, 20:00etatik 
21:30era.  

Muxikoak 
dantzatzeko aukera, 
igandean Okendon
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Maddi Zaldua
Nork ez dio sekula gertukoren 
bati kafetxo bat hartzeko 
proposamenik egin? Otorduen 
ostean ere, gehienetan ez du hutsik 
egiten edariak. Batzuek hutsa eta 
beste batzuek esnearekin –edo 
beste hainbat osagairekin– 
konbinatu ohi dute. Bakoitzak 
bere gustuen arabera prestatu 
ohi du, baina, kasu gehientsuenetan, 
"prestaketak behar adina arretarik 
jarri gabe" zerbitzatu ohi dira 
kafeak. Horrela azaldu du Leire 
Berasategi (Lasarte-Oria, 1983) 
EiTBko Txoriene saioan. M.
Berasategi  kafe  dendako 
hirugarren generazioa da, eta 
telebista saioan aritu da senide-
negozioaz hizketan. Kafea ere 
egin du bi plater ezberdin 
prestatzeko. Datorren ostiralean 
ikusi ahal izango dute ikus-
entzuleek, eguerdiko 15:00etan. 

Berasategik telebistan bizitako 
esperientziaren berri emateko 
bildu da TxinTxarri aldizkariarekin, 
eta azaldu du "uste baino hobeto" 
moldatu dela kamara aurrean: 
"Bezperako egunetan, zertxobait 
urduri nengoen, baina behin 
grabaketa hasita, eta Zigor  
Iturrietaren – saioaren aurkezlea-– 
laguntzarekin, oso ondo moldatu 
gara".

Bi plater kozinatu dituzte; 
brokoli, azalore, porru eta 

otarrainxka entsalada epela kafe 
ozpin olioarekin eta kafe krema 
txantilliarekin. Bietan erabili 
dute kafea, eta hori prestatzeko  
bere jakinduria eta esperientzia 
erabili ditu Berasategik; kafea 
behar bezala egitea "ezinbestekoa" 
baita kafe "onaz" gozatzeko. 

Kalitatezko produktuez gain, 
kafe-makina bakoitzaren erabilera 
zehatz bat egin behar dela 
azpimarratu du. "Kafearen erre 
zaporea ekiditeko, garbitasuna 
mantentzea oso garrantzitsua da". 
Telebista saioan, kafetera italiar 
batean egin du edaria Berasategik, 
eta horren erabilera egokia egiteko 
aholkuak eman dizkio aldizkariari. 
Ura, kafeteran jarri aurretik 92 

gradutara berotzea gomendatu 
du Berasategik, eta horrekin 
batera, kafea ez zapaltzea: 
"behatzarekin soberan dagoena 
kendu eta listo bestela urak 
erresistentzia handia gainditu 
beharko du igotzeko, eta horrek 
kafea erretzea eragin dezake". 
Horrez gain, jarraitu beharreko 
azken pauso bat ere gehitu du;  
tapa irekita uztea. "Horrela, kafea 
igotzen den momentuan bertan 
konturatuko gara, eta horrekin 
ere, kafea erretzea ekidingo dugu". 

Datorren urtean 60 urte beteko 
ditu senide-negozioak, eta ziur, 
orain arte bezala, bezeroen 
beharrak gertutasunez asetzen 
jarraituko dutela.

Txoriene saioan izan da Leire Berasategi lasarteoriatarra. LEIRE BERASATEGI

Leire Berasategiren 
kafea, EiTBko Txorienen
LEIRE BERASATEGI M. BERASATEGI KAFEAK
Bi errezeta osatzeko kafea egin du, eta edaria modu egokian prestatzeko hainbat aholku 
eman dizkio TXINTXARRI-ri. Datorren ostiralean emango dute telebistan, 15:00etan

Iragan urteko bertso afari literarioko artxiboko irudi bat. TXINTXARRI

Bertsoa eta literatura uztartuko 
dituzte otsailaren 8an Xirimirin
Irakurle Txokoak antolatutako bertso afari literarioaz 
gozatzeko aukera izango dute lasarteoriatarrek

Txintxarri
Bertso doinuekin eta literatur 
hitzekin emango diote hasiera 
Irakurle Txokoko lagunek 
otsailari, hilaren 8rako, larunbatez, 
bertso afari literarioa antolatu 
baitute. Seigarren edizioa izango 
da aurtengoa.

Ane  Labaka  ber t so l a r i 
lasarteoriatarra arituko da  
mikrofonoaren aurrean, eta 
berarekin batera baita Maialen 

Lujanbio eta Uxue Alberdi ere. 
Iñigo Astiz arduratuko da gaiak 
jartzeaz, eta literatur pasarteak 
txertatzeaz.

Bertso eta literatura saioarekin 
batera, afaria ere izango da. 
Elkartean sukaldatu eta bertan 
otordu goxoaz gozatzeko aukera 
izango dute bertaratzen direnek. 

100 sarrera jarri dituzte salgai,  
baina antolatzaileek jakinarazi 
dutenez, dagoeneko saldu dira. 



ALBISTEA     5TXINTXARRI ALDIZKARIA  2020-01-24  OSTIRALA

Txintxarri
Buruntzaldeako herri arteko 
garraio zerbitzuaren esleipenaren 
berri izan du Lasarte-Oriako 
EAJ udal taldeak, eta, lizitazio 
berriarekin, lasarteoriatarrak 
"lasai" egon daitezkeela jakitera 
eman du Jon Antxordoki 
alderdiko bozeramaileak. 

Antxordokik azaldu duenez 
"Tolosa-Donostia linea, Andoain 
eta Lasarte-Oriatik igarotzen 
dena, egunean 162 zerbitzu 
izatetik 173 zerbitzu izatera 
pasako da; Lasarte-Oriatik 
Donostiara doan lineak 46 zerbitzu 
berri izango ditu eta, batez ere, 
asteburuetan ospitaleetara 
joateko autobus zuzena izango 
dugu, 46 zerbitzurekin."

Gogor egin du esleipen berriak 
murrizketak ekarriko zituela 
adierazi zuten alderdi, plataforma 
eta gizarte eragileen aurka. "Ez 
z e n  e g i a  L a s a r t e - O r i a n 
autobusetan murrizketak izango 
genituela argitaratu zena. Guztiz 
kontrakoa da. Badakigu inork 
ez dituela zuzenduko autobus 
gutxiago aurreikusten zituzten 
adierazpenak, baina denborak 
arrazoia kendu die". 

Buruntzaldeako herri arteko 
g a r r a i o  z e r b i t z u a r e n 
aurreproiektua 2017an aurkeztu 
zen. Kezka handia sortu zuen, 
eta hainbat mobilizazio egin ziren 
2018an horren aurka murrizketak 
izango zirelako: Ospitaleetako 
linea %46 Lasarte-Oriatik 

Donostiara, %25; Amarara, %25; 
Andoainera, %25; Hernanira, 
%46; eta Tolosara, %50. 

Mugikortasun Udal plana
Bide batez, urriko udalbatzarrean 
Gobernu taldeak Mugikortasun 
Udal Plan bat egiteko konpromisoa 
hartu zuela gogorarazi du. EAJk 
plan hori abiatzeko unea dela 
uste du, "garraio publikoa 
sustatzen jarraitu behar baitugu, 
daukagun bidegorri sarea, eta 
nola ez, gure mozioan proposatzen 
genuen oinezkoen eta bizikleten 
lehentasuna, Tajamarretik Ola 
Kalera doan 30 gunea probarekin 
batera". Horregatik, alkate berri 
Agustin Valdiviari plana martxan 
jartzea galdegin dio.

"Lurraldebus zerbitzuan, 
murrizketarik ez"
Lasarte-Oriako EAJk Buruntzaldeako herri arteko garraio zerbitzuaren esleipen 
berriak izango dituen aldaketen berri eman du. Mugikortasun Udal Plana legealdi 
honetan martxan jartzeko eskaera ere egin dio Agustin Valdivia alkate berriari

TXINTXARRI

Zahartzaroa eta bere gogoetak
Palmira eta Genaro bikotearen istorioaren berri izan zuten larubatean 
Espacio disponible antzerkira hurbildu ziren herritarrek. Jubilatutako 
bikoteak bere semearen bisita espero du. Alvarok Bruselan lankidetza 
alorreko kargu bat du eta beraiekin bizitzera eraman nahi ditu gurasoak. 
Hala uste du behintzat Genarok eta bezperako gauen lo egin ezinik horren 
inguruko solasaldia izango du emaztearekin. Kontua, ordea, Belgikan egiten 
duen hotza baino sakonagokoa da. Zahar izateak egungo gizartean zer esan 
nahi duen hausnartuko dute biek, umoreari tarte eginda.
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Txintxarri
"Egun bizi dugun eredu ekonomiko 
eta soziala sostengaezina da; bai 
eremu produktiboan, baita 
erreproduktiboan ere". Gisa 
horretara ekin diote agerraldi 
publikoari Lasarte-Oriako greba 
batzordeko kideek. Urtarrilaren 
30eko –osteguna – greba orokorra 
testuinguruan jarri dute, Euskal 
He r r i ko  Kar t a  So z i a l ak 
prestatutako Aldarrikapen 
Taularen berri eman, kolektibo 
bakoitzeko kideek atxikitzeko 
dituzten arrazoiak esplikatu eta 
grebaren egunean herrian egingo 
diren mobilizazioak iragarri.

Herriko greba batzordeko 
sindikatu eta eragileen ustez, 
"estrukturala" da prekarietatea 
lan munduan, eta "gorantz" doa: 

langabezia, soldata arrakala, eros-
aha lmenaren  ga l e ra  e t a 
azpikontratazioa aipatu dituzte, 
besteak beste. Gauza bera gertatu 
da  pen t s i o  pub l ikoek in . 
"Murrizketak egin dira etengabe". 
Zehaztu dute prekarietatea "lan 
eremu formaletik harago" doala: 
"Bizitza sostengatzeko egitura 
kolektibo eta publikoak" pairatzen 
a r i  d i r a  e g o e r a  h o r i . 
"Aberastasunaren banaketa gero 
eta bidegabeagoa da; horrek, 
gainera, izugarrizko genero 
inpaktua dakar berarekin, 
prekarizazioaren aurretik 
existitzen ziren desberdintasun 
eta zapalkuntzak areagotuz".

L a s a r t e - O r i a k o  g r e b a 
batzordeko kideen aburuz, 
"beharrezkoa" da "zaintza nahiz 

bizitza erdigunean" jarriko dituen 
"sistema berri bat" eratzea; "eredu 
sozioekonomiko alternatibo bat", 
azken urteetako "aktibazio 
sozialak" hauspotuta. Datorren 
asteko os teguneko greba 
"sistemaren aldaketa erradikala 
bultatzeko eta ofentsibara 
pasatzeko mobilizazio erraldoia" 
izan daitekeela uste dute.

Aldarrikapen Taula 
Euskal Herriko Eskubideen Karta 
Sozialeko sindikatu eta eragileek 
deitu dute grebara, pentsionistak 
bi urtez egiten ari diren eskaerak 
abiapuntutzat hartuz. "Modu 
zabalago batean planto egin nahi 
dugu, pentsio, lan baldintza eta 
bizitza duinaren aldeko borrokan",  
Aldarrikapen Taula bat ere 

prestatu dute. Eskaera horietatik 
zenbait aipatu ditu herriko greba 
batzordeak:  1 .080  euroko 
gutxieneko pentsioak, zuzeneko 
zein azpikontratatutako lanetan 
1.200 euroko soldata minimoa eta 
35 orduko lan-astea; eta generoen 
arteko soldata arrakala deuseztea, 
beste batzuen artean.

Maialen Aranburu (ELA 
sindikatua), Olatz Arozena (LAB 
sindikatua, Oihane Etxezarreta 
(gazteen kolektiboa), Saioa Gomez 
(mugimendu feminista) eta Joxe 
Manuel Aranburu (pentsionista) 
izan dira mahaian eseri direnak. 
Sindikatuetako bi kideek azaldu 
dute greba orokorraren deialdia 
nondik datorren eta zein ekintza 
egingo diren herrian; beste hiruek, 
aldiz, greba egiteko dauzkaten 
arrazoien berri eman dute. Hainbat 
herritar gerturatu dira ekitaldira, 
eta deialdiarekin bat egin.

Lasarte-Oriako greba batzordeak prentsaurrekoa eskaini du asteon. Herritar ugari gerturatu dira Antonio Mercero aretora. TXINTXARRI

"Sistema berri bat" 
ehuntzeko, grebara
Astebete baino gutxiago falta da urtarrilaren 30eko greba orokorrerako. Lanuztea 
deitu duten sindikatu eta eragile sozialek batzordeak sortu dituzte herriz herri; 
Lasarte-Orian ere bai. Agerraldia egin dute, herritarrak parte hartzera animatuz

TxinTxarri-ren 
erabakia U30eko 
grebari begira

Euskal Herriko Eskubideen 
Karta Soziala osatzen duten 
sindikatu eta eragileek greba 
orokorrera deitu dute datorren 
asteko ostegunean, urtarrilak 
30. Pentsionistek bi urtez 
etengabe aldarrikatzen ari 
direnak oinarritzat hartuz, "jauzi 
bat" egitea erabaki dute, "lan 
baldintza, pentsio eta bizitza 
duinaren aldeko borrokan". 
TxinTxarri-ko lantaldeko kideek 
greba egitea erabaki dute, 
besteak beste, lan munduko 
hainbat eta hainbat sektoretan 
gertatu bezala, prekarietatea 
ere oso presente dagoelako 
komunikabideetan. 

Hori guztia esanda, irakurle, 
esku artean daukazun aldizkari 
hau egiten dugun langileok argi 
daukagu herritar guztiek 
informaziorako eskubidea 
daukatela, eta, hori bermatze 
aldera, urtarrilaren 30ean herrian 
antolatu diren ekintzen jarraipena 
egingo du TxinTxarri-k, eta 
aldizkaria inprimatzera bidali, 
ostegunero bezala, herritarrek 
ostiralean irakur dezaten 
azkenaldian Lasarte-Orian 
gertatu dena, eta greba orokorrak 
emandakoaren berri izan dezaten. 
Aldizkariko langileok, beraz, 
lanuztea egun bat lehenago egitea 
erabaki dugu; alegia, urtarrilaren 
29an, asteazkenez, egun osoz. 
Webgunea ez dugu eguneratuko 
egun horretan, eta urtarrilaren 
31n zuen etxeetan jasoko duzuen 
aldizkarian islatuko ditugu greba 
egin izanaren ondorioak. 
Gertutasunez eta euskaraz 
informatzen jarraitu nahi 
dugulako, baina ahalik eta 
baldintza duinenetan.

Oihane Etxezarreta gazteen kolektiboko kidea 
da. "Emakumea, 19 urteko gaztea eta bollera: 
etorkizun beltza, baina borrokarako grina, eta 
etorkizuna kontatzekoa". Gizarte Langintza ari 
da ikasten, baina zaintza lan batzuk ere egin 
izan ditu, "emakume gazteoi egokitzen 
zaizkigun horietakoak". Inguruko lagunak lan 
prekarioak egiten dabiltzala dio: "Badirudi lan 
ordu asko eta soldata baxuak, langabezia, 
behin-behinekotasuna...direla gazteon patua".

Saioa Gomez irakaslea da herrian, eta 
Lasarte-Moria mugimendu feministako kidea. 

"Irakasle, langile eta feminista gisa borrokatu 
behar ditut sistema heteropatriarkal arrazista 
eta kapitalista; bizitza eta zaintzak erdigunean 
jarriko dituen sistema berri bat eraiki behar 
dugu". Lan munduan, aipatu ditu soldata eta 
pentsio arrakalak, jazarpenak, pobrezia, 
langabezia tasa altuagoak... "Eta, eremu 
horretatik kanpo, zaintza lanak gure gain; greba 
egunean ere, nork ahalbidetuko du gizon guzti 
horiek goizean goiz piketeetan egon ahal izatea, 
adibidez? Nork zainduko ditu bere seme-alabak 
espazio publikoa okupatu bitartean?".

Joxe Manuel Aranburu pentsionista da. 
"Bizitza osoa" darama lanean. "Ongi izerditu 
eta gero, niri zegokidan pentsioan murrizketak 
pairatzen ari naiz". Etorkizuna "are beltzagoa" 
ikusten du, borrokatu ezean. "Nirea baino 
egoera ilunagoak ikusten ditut. Emakume gazte 
zein pentsiodunena: lehenengoek ez dituzte 
jasoko pentsioak horrela jarraituz gero; 
bigarrenek, Anak bezala, 500 euro baino 
gutxiagoko pentsioarekin eta DBE murriztu 
batekin osatzen du hileroko diru-sarrera".

Hainbat kolektiboko kideek bat egin dute 
U30eko grebarekin. Lasarte-Moriako kideek 
bilera informatiboa eta argazki masiboa egin 

zituzten iragan larunbatean. Errausketaren 
Aurkako Mugimenduak asteon iragarri du bat 
egingo duela lanuztearekin. Pentsionisten 
herriko koordinakundeak, berriz, ez du aldeko 
zein aurkako jarrerarik hartu; herritarren esku 
utzi du greba orokorrarekin bat egin edo ez.

Greba egiteko arrazoiak eta atxikimenduak

Goizean
• 07:30ean, Hipodromotik, 

kotxe karabana bat irtengo 
da lantegietara.

• 08:30ean, kalebira, herriko 
komertzioetan zehar.

• 09:30ean, Urbilera joateko 
hitzordua, eskualdekoa.

• 11:00etan, Donostiako 
manifestaziora joateko deia, 
trenez edo bizikletaz. 
12:30ean hasiko da,  
Artzain Onetik.

• Bazkaria Elizatze plazan, 
janaria norberak eramanda.

Arratsaldean
• 18:00etan, manifestazioa, 

Okendo plazatik.

U30: ekintzak 
Lasarte-Orian
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Isla plazakoa izan zen ostiraleko lehenengo danborrada. Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko                                      ikasle eta irakasleak aritu ziren han, guraso eta senideen aurrean. TXINTXARRI

Lainoek euriari eutsi ziotenez, ikastetxeko patioan eskaini zuten emanaldia Sasoeta LHko ikasleek. TXINTXARRI

'Klaserik klase', 
danborra joaz...
Danborradak ikastetxeetan
Azken asteetan gogoz entseatu ostean, danborradak ospatu dituzte herriko ikastetxeetan, San Sebastian eguna 
baino apur bat lehenago; urtarrilaren 17an eraman zituzten soinean sukaldari jantziak zentroetako ikasle eta 
irakasleek. Donostiako Martxa doinuaren letra apur bat moldatuta, esan daiteke klaserik klase, danborra joaz...aritu 
zirela aurrena, eta kalean gero. Sasoeta-Zumaburuko gaztetxoak izan ziren lehenak; arratsaldeko hiruak pasatxo 
ekin zioten emanaldiari, Isla plazan, guraso eta senideen aurrean. 

Lainoek euri-tantei eutsi zietenez, arratsaldeko aurreneko orduetan behintzat, Sasoeta LHko kideak ikastetxeko patioan 
aritu ziren. Garaikoetxea-Landaberrikoak ere bai, patioan, baina estalitako zatian, badaezpada ere. Hasten azkenak 
Landaberri LHkoak izan ziren. Izan zuen sorpresarik euren emanaldiak: lankideek antolatuta, omenaldi hunkigarria jaso 
zuen Josu Garmendia irakasleak danborradan bertan; gaur jubilatuko da, 44 urtez bertan lan egin eta gero.

Goian, Garaikoetxeako zuzendari gazteak; behean, Sasoeta LHko danbor-jole batzuk. TXINTXARRI

Garaikoetxea-Landaberriko ikasleek primeran pasa zuten danborrak astintzen. TXINTXARRI
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Isla plazakoa izan zen ostiraleko lehenengo danborrada. Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko                                      ikasle eta irakasleak aritu ziren han, guraso eta senideen aurrean. TXINTXARRI

Ez zen inor gehiago kabitzen Landaberri LH ikastetxeko anfiteatroan. TXINTXARRI

Josu Garmendia irakasleak omenaldi hunkigarria eta ezustekoa jaso zuen ostiralean; gaur jubilatu da, 44 urte eta gero. TXINTXARRISasoeta-Zumaburuko txikiak, danborradaz gozatzen. TXINTXARRI
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FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONALA

Ostadar SKT - Tolosa CF
Larunbata. 17:15. Michelin kirol gunean.
ERREGIONALEN GORENGOA

Oiartzun KE- Ostadar SKT
Larunbata. 15:30. Karla Lekuona, Oiartzunen.
JUBENILEN 1. MAILA, IGOERA

Martutene KE B - Ostadar SKT A
Igandea. 17:30. Martutene, Donostian.
JUBENILEN 1. MAILA, KOPA

Ostadar SKT B - SANSE B
Larunbata. 15:30. Michelin kirol gunean.
KADETEEN OHOREZKO MAILA

SANSE - Ostadar SKT
Larunbata. 10:15. Felix Marin, Donostian.
KADETEEN 1. MAILA, KOPA

Ostadar SKT B - Usurbil FT
Larunbata. 12:30. Michelin kirol gunean.
Idiazabal KE - Ostadar SKT A
Larunbata. 16:00. Arizkorreta, Idiazabalen.

INFANTIL TXIKIA, SAILKATZE FASEA
Vasconia CD - Ostadar SKT
Larunbata. 11:15. Puio, Donostian.
INFANTILEN 1. MAILA

Ostadar SKT A - Internacional CD
Larunbata. 10:30. Michelin kirol gunean.

Udarregi Usurbil FT B - Ostadar SKT B
Larunbata. 10:30. Harane, Usurbilen.
ARETO FUTBOLA
SENIOR 1. MAILA

Eguzki Aldaz H.K. - Mondrate CD
Igandea. 11:15. Maialen Chourraut kir.
Eguzki Garoa taberna - Teep Samaniego 
Orixe Tolosaldea
Ostirala. 20:50. Maialen Chourraut kir.
SENIOR 2. MAILA

TECNUN - Eguzki ISU Leihoak
Larunbata. 18:45. TECNUN, Donostian.
JUBENILAK

Mondrate CD - Eguzki 2KN
Igandea. 12:00. Musakola, Arrasaten.
Erain - Eguzki Balerdi Harategia 
Larunbata. 12:00. TECNUN, Donostian.
HERRIKO TXAPELKETA

Garoa Taberna - Insausti
Larunbata. 15:15. Michelin kirol gunean.
Bar Buenetxea - Asador Irigoien
Larunbata. 16:15. Michelin kirol gunean.
Bar Goiko - Viña Del Mar
Larunbata. 17:15. Michelin kirol gunean.
Avenida FT - Patricio Coctel Bar
Larunbata. 18:15. Michelin kirol gunean.
SASKIBALOIA
SENIOR PROBINTZIALA, 1. MAILA

Ostadar SKT - Añorga Saskibaloia
Larunbata. 18:00. Maialen Chourraut kir.

SENIOR PROBINTZIALA, 3. MAILA
Alde Zaharra B - Ostadar SKT
Igandea. 12:00. Benta Berri kir., Donostian.
JUNIOR ERRENDIMENDU

Ostadar SKT - Atlec. Sn Sn Anie
Larunbata. 16:00. Maialen Chourraut kir.
JUNIOR PARTAIDETZA

Atlec. Sn Sn Garazi - Ostadar SKT
Larunbata. 12:30. Aiete kir., Donostian.

EUSKAL LIGA, KADETE,  
LAUKO FINALA

Ostadar SKT - San Viator C
Larunbata. 17:00. Rekalde kir., Bilbon.
Finala
Igandea. 12:00. Rekalde kir., Bilbon.
KADETE PARTAIDETZA

Ostadar SKT - TAKE Txindoki
Igandea. 09:30. Maialen Chourraut kir.
INFANTIL HANDI PARTAIDETZA

Ostadar SKT - TAKE Uzturre
Larunbata. 11:15. Maialen Chourraut kir.
PILOTA
PROFESIONALA, PROMOZIOA, 
BINAKAKOA

Arteaga II eta Urretabizkaia II - 
Peña II eta Aranguren
Larunbata. 18:00. Aztitxo, Aginagan.

BINAKAKOA, SENIOR 1. MAILA
Intza - Gazteleku 2
Ostirala. 20:05. Michelin kirol gunean.

BINAKAKOA, KADETE 3. MAILA
Intza - Izurun 2
Larunbata. 16:00. Michelin kirol gunean.
(bigarren partida)

1. MAILAKO INFANTILA
Intza - Zestoa 2
Larunbata. 16:00. Michelin kirol gunean.
(lehen partida)

2. MAILAKO INFANTILA
Zumaia 2 - Intza
Larunbata. 11:15. Aitzuri, Zumaian.
ERRUGBIA
EUSKAL LIGA

Babyauto Zarautz/ Beltzak - BRT 
Menditarrak RT
Larunbata. 16:00. Asti, Zarautzen.
18 URTEZ AZPIKOAK

Babyauto Zarautz/Beltzak- Elorrio / 
Gernika RT
Larunbata. 11:00. Asti, Zarautzen.
16 URTEZ AZPIKOAK

Universitario Bilbao B - Mutriku/ 
Zarautz/Beltzak
Larunbata. 11:15. El Fango, Bilbon.

BOLEIBOLA
SENIOR MAILA

Goierri - Ostadar SKT
Larunbata. 12:30. Aldiri, Urretxun.
IGERIKETA
ESPAINIAKO TXAPELKETA

Buruntzaldea IKTko Nahia Zudaire 
Gazteen mailako Espainiako AXA 
txapelketan lehiatuko da Euskadiko 
selekzioarekin.
Larunbata eta igandea. Valdemoro, Madrilen.
LASTERKETA
IDIAZABALGO KROSA

Lasarte-Oriako korrikalariak XL. 
Idiazabalgo Herri krosean lehiatuko dira.
Igandea. 12:00. Idiazabalen.
MENDIA
ETXERA TRAIL

16 kilometrotako lasterketan parte 
hartuko dute hainbat herritarrek.
Igandea. 10:30. Gernika-Lumo, Bizkaian.
BTT
IRISASI BTT

Lasarte-Oriako txirrindulariek Irisasi 
BTT "Hotzak akabatzen" 2020 proban 
parte hartuko dute.
Igandea. 09:00. Usurbilen.

ASTEBURUKO HITZORDUAK

Nerea Eizagirre
Txikitatik hasi zen Naroa 
Furundarena (Lasarte-Oria, 2001) 
atletismoan. Korrika egitea 
gustuko zuen eta Eskola Kiroleko 
aukeren artean ikusi zuenean, 
ez zuen dudarik izan. Ama ere 
atleta izandakoa da eta horrek, 
eragin duela aitortu du. 

Duela hiru urte, "ezustekoz", 
Espainiako txapelketako 
sailkapena lortu zuen, eta, 
geroztik, urtero lehiatu da maila 
horretan. Gipuzkoako zein 
Euskadiko Txapelketetan hainbat 
domina eskuratu ditu. Egun, 
Gasteizen ikasten du. Bertako 
talde batekin entrenatzen du 
astean bitan, baita bakarka ere. 
Hona bueltzatzen denean, 
entrenatzeko aukera badu eta 
lehiaketarik ez badago, ez du 
bitan pentsatzen eta Michelingo 
kirol guneko atletismo modulora 
doa lan egitera. Emaitzak horren 
erakusle dira. Hilabete hasieran 
Euskadiko pentatloi txapela 
jantzi zuen. Ez da denboraldi 

honetako garaikur bakarra 
izango, ziur.
Denboraldia ongi hasi duzu. 
Euskadiko pentatloi txapeldun izan 
zara. Espero al zenuen?
Parte-hartzaileen zerrenda 
argitaratu zutenean, dena ongi 

bazihoan, txapela lortu ahal 
nuela ikusi nuen. Maila ez zen 
oso altua. 

Baina bost proba dira eta erraza 
da edozeinetan hanka sartzea. 
Banekien denetan txukun ibiliz 
gero, lortuko nuela.

Gainera, Espainiako txapelketarako 
gutxienekoa lortu zenuen luzera 
jauziko proban, 5,39 m.
Bai, horrela da. Denboraldiko 
helburuetako bat lortu dugu eta 
lasaiago nago orain.
Urtarrilaren 11n, 5,58ko saltoa egin 
zenuen proba librean iazko pista 
estaliko marka (5,50 m.) hobetuz…
Bai, horrela da. Ez nuen espero 
bigarren lehiaketan marka hori 
egitea, baina oso pozik nago.
Sei metroak nola ikusten dituzu?
Hori oraingoz oso urruti dago. 
Jauzi hirukoitzean hobetzea 
luzera jauzian baino errazagoa 
da. Azkenean hiru jauzi dituzu, 
ez duzu guztia bakarrera jokatzen. 
Eta markekin jarraituz, iaz udako 
Espainiako txapelketan jauzi 
hirukoitzean, lortu zenuen 12 m. 
langa gainditzea (12,13 m.), baina 
haizearengatik ez zen baliozkoa 
izan. Asteburuan 12,03 m. egin 
dituzu; hori zen denboraldiko beste 
helburuetako bat?
Bai, horrela da. Ea zer gertatzen 
den. Udan lortu nuen, baina zuk 
esan bezala ez zen baliogarria 
izan haizearengatik. Pista 
estalian ez dago arazo hori.
Luzera jauzi eta jauzi hirukoitza  
zure probak direla esan daiteke...
Txikitan proba guztiak egiten 
genituen eta federatzerako 
garaian, hobeto ibiltzen nintzen 
eta gehien gustuko nituen probak 
horiek zirela ikusi nuen. 
Horregatik, joan naiz horietan 

gehiago zentratzen, baina 
Euskadiko proba konbinatuen 
txapelketan ikusi den bezala, 
denetarik egiten dut… 

Baina bat aukeratu beharko 
banu, jauzi hirukoitza aukeratuko 
nuke. Luzera jauzia, ez dut ia 
entrenatzen. Luzera jauzia 
hirukoitzeko lehen jauzia bezala 
da edo antzekoa eta nire 
entrenamendu guztia jauzi 
hirukoitzera dago zuzendua. 
Abiadura probak ere egiten dituzu 
sarri…
Bai, abiadura oso garrantzitsua 
baita luzera jauzirako. Horregatik, 
ongi badatorkit, abiadurako 
probetan ere lehiatzen naiz. Zein 
egoeran nagoen eta zein markatan 
nagoen jakiteko ere balio du.
Hurrengo hilabetean, txapelketa 
ugari izango dituzu. Zein da helburua 
pista estalian?
Euskadiko proba kobinatuetako 
t x a p e l k e t a  h a u  i z a n  d a 
denboraldiari hasiera eman 
diona. Pixkanaka joango gara 
ikusten zer gertatzen den 
txapelketa eta proba libreetan..

Disfrutatzea da nire helburu 
nagusia. Gero, pistako Espainiako 
20  ur tea  azp iko  mai lako 
txapelketan ahalik eta posturik 
onena lortzea eta ahal bada 
Espainiako absolutura joatea. 
Eta aire librean?
Aire libre denboraldian, ikusiko 
da. Espainiako txapelketa San 
Pedro jaietan izango da gainera…

Naroa Furundarena entrenamendu batean jauzia egiten. TXINTXARRI

"Atletismoaz disfrutatzea 
da nire helburu nagusia"
NAROA FURUNDARENA EUSKADIKO PENTATLOI TXAPELDUNA
Ostadar SKTko atletak 20 urtez azpiko Espainiako txapelketarako gutxienekoa lortu 
du luzera jauzian. Besteak beste, absolutu mailako txapelketan egotea du helburu

Irakurri elkarrizketa osoa txintxarri.eus webgunean
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OSTADAR INKLUSIOA

Ostadar Inklusioa, Eslalomean
Emaitza bikainak lortzen jarraitzen dute Ostadar Inklusioko kirolariek. Bergaran 
aritu ziren hainbat, iragan larunbatean, Euskadiko Eslalom Txapelketan: Malen 
Urkiri, Gorka Uzkudun, Xuban Santin, Ane Asensio eta Ander Goenagak. Hainbat 
proba jokatu zituzten; erlojupekoa izan zen horietako bat. 

Kanporaketan proban ere primeran jardun ziren Ostadar SKTko ordezkariak: 
Ander Goenaga izan zen onena, eta Ane Asensio bigarrena. Txapelketako 
txapeldunen txapelduna, berriz, Gorka Uzkudun zarauztarra izan zen; Ostadar 
SKTko inklusio sailan aritzen da bera ere. 

NAFARROAKO SASKBALOI FEDERAZIOA

Navarro Euskadiko Txapelketan
Judith Navarro lasarteoriatarrak Oliten jokatutako junior mailako Euskadiko 
saskibaloi txapelketan parte hartu zuen, urtarrilaren 4an. Arabaren aurka 
jokatu zuten lehen partidua, eta irabaztea lortuta, finala Bizkaiaren aurka 
jolastea egokitu zitzaien. Horien aurka ezin izan zuten garaipena erdietsi, 
Euskadiko txapeldunorde amaitu dute lehiaketa. Finalean, Navarro 
herritarra izan zen saskiratzaile nagusia, hamabost puntu egin zituen. 

Iñigo Gonzalez Sarobe
Ez da jardunaldirik oparoena 
izan Eguzki Areto Futbola klubeko 
talde federatuentzat, baina dena 
ez da beltz kolorekoa: Gipuzkoako 
1. mailan lehian ari den Eguzki 
Aldaz Hortz Klinikak lidertzan 
jarraitzen du, 30 punturekin. 
Maialen Chourraut kiroldegian 
neurtu zituen indarrak Egintza 
K E r e k i n ,  l a u g a r r e n 
sailkatuarekin. Bana berdindu 
zuten, partida oso orekatu batean. 
Unai Ituartek sartu zuen 1-0ekoa, 
baina etxeko taldeak ezin izan 
zion abantaila horri eutsi, eta 
banakoa sartzea lortu zuten 
villabonatarrek. Emaitza horren 
ondorioz ,  es tutu egin da 
sailkapenaren goialdea, irabazi 
egin baitute Oiartzun KEk eta 
Lauburu Berazubik, bigarren 
eta hirugarren sailkatuek, hain 
zuzen –29 eta 28 puntu dituzte, 
hurrenez hurren–.

Gainontzeko talde federatuetatik,  
jubenil mailako Eguzki Balerdi 
Harategiak soilik lortu du 
punturen bat urratzea. Lehen 
taldeak egin bezala, banako 
emaitza erdietsi zuen, etxetik 
kanpo, Zarautzen aurkako 
neurketan. Asteburukoarekin, 
zortzi puntu bildu ditu orain 
arte. Kategoria horretako beste 
taldeak, Eguzki 2KNek, 2-6 galdu 
zuen Erainen kontra,  eta 

bosgarren postuan jarraitzen du, 
24 punturekin. Gipuzkoako 2. 
mailan, ISU Leihoakek ezin izan 
zuen emaitza onik ekarri 
Errenteriatik: 3-2 galdu zuen 
Ostiko Sindikatoren aurka. Senior 
mailako Garoa Tabernarentzat 
ere, porrota: 0-4 Eskoriatzaren 
aurka, kiroldegian.

Herriko txapelketa, martxan 
Bederatzi talde ari dira lehian 
aurtengo herriko areto-futbol 
txapelketan: Trumoi, Goiko, 
Avenida, Patricio, Garoa, Viña 
del Mar, Asador Irigoien, 

Buenetxea eta Insausti. Lau 
jardunaldi jokatu dituzte 
honezkero, Michelingo kirol 
gunean. Buenetxea, Patricio eta 
Insausti berdinduta daude, 
zazpina punturekin.

Azken jardunaldiko emaitzak: 
Viña del Mar 1-9 Buenetxea; 
Patricio 5-2 Trumoi; Insausti 4-1 
Avenida; eta Asador Irigoien 5-4 
Garoa Taberna. Bar Goikok 
atseden hartu zuen. Bosgarren 
jardunaldiko partidak larunbat 
honetan jokatuko dituzte, hilak 
25, 15:15etik aurrera. Trumoik 
atseden hartuko du.

Denboraldi aparta egiten ari da Eguzki Aldaz Hortz Klinika. TXEMA VALLES

Lider jarraitzen du Eguzki 
Aldazek, 1. mailan
Gipuzkoako 1. mailako lehen postua mantendu du Eguzki Aldaz Hortz Klinikak, azken 
neurketan Egintza KEren aurka bana berdinduta ere. Ez da jardunaldi onena izan 
gainontzeko talde federatuentzat: Eguzki Balerdi Harategiak soilik lortu du puntuatzea
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Txintxarri
Urtarrilaren 18a, larunbata, lan 
a s k o k o  e g u n a  i z a n  z e n 
Buruntzaldea IKTko lagunentzat, 
distantzia luzeko Euskal Herriko 
Txapelketa jokatu baitzen etxean, 
Maialen Chourraut kiroldegiko 
igerilekuan. Txapelketa aurrera 
eramateko gogor lan egin zuten 
igeriketa taldeko kideek, eta, 
uretan ere, horrela islatu zen. 
Nora Imaz infantil mailako 
txapeldunordea izan zen eta, 
Nerea Santos, laugarren, absolutu 
eta junior mailan. 

Infantil mailako igerilariek 
2.000 metroko proba egin zuten. 
Bigarren saioan parte hartu 
zuen Imazek. "Gogotsu eta gogor 
ekin zion probari, erritmo onean 
igeri eginez eta probaren iraupen 
osoan zehar erritmoari ondo 
eutsiz", adierazi du Buruntzaldea 
IKTko prestatzai le  Borja 
Apeztegiak. Lan honi esker, 25 
minutu, lau segundo eta 94 
ehunekotan geratu zuen kronoa 
bere marka 24 segundo onduz. 

1.500 metroko denbora ere hobetu  
zuen: hamabost segundo.

Nerea Irazu ere izan zen infantil 
mailako lehian. Tamalez, 
lehiaketa uztea erabaki zuen, 
proba hasi eta bitan gelditu behar 
izan ostean. 

Nerea Santosek, berriz, 3.000 
metroko proban parte hartu 

zuen. 38 minutu, 35 segundo eta 
54 ehuneko behar izan zituen 
distantzia egiteko eta, denbora 
horri esker, laugarren postua 
eskuratu zuen. Lehen aldia zen 
lehiaketa batean distantzia honi 
aurre egiten ziona. "2.000 
metrokoak eginda zituen aurrez, 
baina 3.000 metrokoa egiten zuen 

lehen aldia zuen eta benetan 
proba ona egitea lortu zuen. 
Horren erakusle da 2.000 metroko 
pasean ia bere marka hobetu 
izana". 

Benjamin eta alebinak
Maialen Chourraut kiroldegiko 
igerilekutik Tolosako Usabal 
k i r o l d e g i r a  e g i n  z u t e n 
Buruntzaldea IKTko kideek. 
Bertan benjaminen Test/Ligaren 
bigarren jardunaldia eta alebinen 
ligako laugarren jardunaldia 
j oka tu  ba i t z en  l a runba t 
arratsaldean.

Benjamin mailan, Buruntzaldea 
IKTko 27 igerilarik parte hartu 
zuten. Bizkar eta bular probei 
aurre egin behar izan zieten 
gaztetxoek, baita estilo libreko 
errelebo-lasterketa mistori ere. 
Guztiek "txukun" egin zuten 
igerian eta B mailako igerilari 
ugari lehen postuetan izan zen.

Alebinen kasuan, hamalau 
haur izan ziren lehian eta 200 
m. lau estilo eta 100 m. bizkar 
probetan parte hartu zuten. Pozik 
agertu da Apeztegia egindako 
lanarekin: "Guztiek hobekuntzak 
egitea lortu zuten".

Errelebo-lasterketa ere izan 
zen maila honetan. Taldeko 
neskek parte hartu zuten soilik 
eta laugarren eta bosgarren izan 
ziren Buruntzaldea IKTko 
taldeak.

Gipuzkoako Kluben kopa
Ez dira horiek bi aste hauetan 
izan dituzten lehiaketa bakarrak 

izan. Urtarrilaren 11n eta 12an,  
Gipuzkoako Kluben Kopako A 
mailan lehiatu ziren Buruntzaldea 
IKTko kideak .  "Guretzat 
txapelketa zirraragarriena da". 

Taldeak ez zuen garaikurrik 
lortu. Sailkapen orokorrean 
seigarren izan zen herriko taldea; 
neskek zazpigarren amaitu zuten 
eta mutilek, zortzigarren. Hala 
ere, "maila bikaina" eman zuten 
igerilariek, eta horren erakusle 
lortutako emaitzak dira. Nora 
Imazek 400 m. libre probako 
Neguko zein Udako Espainiako 
In f an t i l  Txape lke ta rako 
gutxieneko marka egin zuen; 
Euskal Herriko txapelketarako 
txartela eskuratu zuen Eneko 
Elizasuk 400 m. eta 1.500 m. 
probetan; Aimar Sukunzak, 
berriz, Gipuzkoako Neguko 
txapelketako 400 m. probako 
marka egin zuen eta guztira 47 
marka pertsonal ondu zituzten 
igerilariek.

AXA saria
Asteburu honetan, Buruntzaldea 
IKTko igerilari gehienek atseden 
hartzeko aukera izango dute, 
Nahia Zudairek izan ezik. Gazteen 
mailako Igeriketa Egokituko 
Espainiako AXA Txapelketan 
l eh ia tuko  da  Euskad iko 
selekzioarekin, Madrilen.

Zudairek lau probatan parte 
hartuko du: 400 m. eta 100 m. 
libreak, 100 m. tximeleta eta 200 
m. lau estiloak. Oraindik 
zehazteke dago errelebo -
lasterketan ere izango den.

Nora Imaz distantzia luzeko Euskal Herriko txapelketako podiumean. BURUNTZALDEA IKT

Nora Imaz, Euskadiko 
txapeldunorde berria
Distantzia Luzeko Euskal Herriko Txapelketa jokatu da Maialen Chourraut kiroldegiko 
igerilekuan. Espainiako, Euskal Herriko eta Gipuzkoako txapelketetarako gutxieneko markak 
metatzen doa taldea. Asteburu honetan, Zudairek Espainiako AXA Txapelketan lehiatuko da

Txintxarri
Realeko futbol eta hockey 
jokalariek aitortza jaso zuten 
astelehen eguerdian, Donostiako 
udaletxean, San Sebastian 
egunean: Urrezko Danborra. 
Donos t i arrek  b i  t a ldeen 
denboraldi apartak saritu dituzte: 
Erreginaren Kopa irabazi eta 
Europako Kopan txapeldunorde 
izan ziren iaz, hurrenez hurren. 
Nahikari Garcia futbolariak eta 
Nereba Berzulegi  hockey 
jokalariak jaso zuten Urrezko 
Danborra, Donostiako alkate 
Eneko Goiak emanda. Ekitaldian 

izan zen baita ere Jokin Aperribay 
Realeko presidentea.

I r a i a  I p a r r a g i r r e 
lasarteoriatarra da futbol taldeko 
jokalarietako bat. Bost denboraldi 
daramatza Zubietan. Erreginaren 
Kopako finalean hasieratik aritu 
zen, ezker hegaleko defentsa 
lanak eginez. Aurten minutu 
asko ari da jokatzen txuri-urdinen 
defentsa-lerroan.

Superkopan, Levanteren aurka
Joan den astean jakin zuten 
Realeko jokalariek norekin 
neurtuko dituzten indarrak 

Espainiako Superkopako 
finalerdietan: Levanteren aurka 
jokatuko dute txuri-urdinek 
otsailaren 5ean, asteazkenarekin, 
Salamancan (Gaztela eta Leon). 
Bartzelonak eta Atletico Madrilek 
jokatuko dute beste kanporaketa, 
egun bat beranduago. Final handia, 

berriz, otsailaren 9an jokatuko 
dute sailkatzen direnek, igandez.

Joan den asteburuan jokatu 
zuten elkarren aurka Levantek 
eta Realak, Valentzian (Valentziako 
Erkidegoa). Etxeko taldea nagusitu 
zen, 3-0. 90 minutuak jokatu zituen 
Iraia Iparragirrek.

Donostiarren aitortza futbol  
eta hockey jokalariei
Realek Levanteren aurka jokatuko du Superkopako 
finalerdia. Aste honetan, Ligan, Levantek 3-0 irabazi dio 

Realeko futbol eta hockey taldeek jaso dute aurtengo Urrezko Danborra. REAL SOCIEDAD

Lasarte-Oriako Padelo Kirol 
Klubeko Liga martxan da 
Maialen Chourraut kiroldegiko 
padel pistan. Padel zaletu ugari 
dago herrian eta horren erakusle 
da Padelo kirol taldeak antolatzen 
duen lehiaketa.  2019-2020 
denboraldikoa seigarren edizio 
dugu eta aurreko urteen antzera, 
40 bikotek eman dute izena: 1. 
mailan eta 2. mailan 11 bikote 
daude  e ta  3 .  mai lan  e ta 
e m a k u m e z k o e n  m a i l a n , 
bederatzina. Azaroan hasi zuten 
lehiak eta mailaren arabera, 
apirila edo maiatzean jakingo 
da zeintzuk igaroko diren play 
off edo igoera faseetara. Ekainean,  
aldiz, lau bikotek jasoko dute 
aurtengo ligako garaikurra.

Padelo Liga, padelak 
Lasarte-Orian duen 
harreraren isla
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ZORION AGURRAK

Ostirala, 24  GIL
Larunbata, 25  GANDARIAS-URIBE
Igandea, 26  GANDARIAS-URIBE
Astelehena, 27  ACHA-ORBEA
Asteartea, 28  URBISTONDO
Asteazkena, 29  GANDARIAS-URIBE
Osteguna, 30  DE 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
DE 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
Urrutia-Martin: Etxeberri auzoa 1 8Florida auzoa), Hernani/ 943 55 77 38

Martxoaren 8rako kartel lehiaketa
Udaleko Gizarte Zerbitzuak martxoaren 8rako kartel 
lehiaketako oinarriak jakitera eman ditu. Lehiaketa 
12 eta 17 urte arteko gazteei zuzendua dago. Nahia 
adina proposamen aurkeztu ahalko dira, beti ere, 
jatorrizkoak badira eta beste lehiaketaren batean saritua 
ez bada izan. Kartelaren edo bere irudien jabetza 
intelektuala ere egilearena izan behar du. Lanak 
"Martxoak 8 de Marzo, Emakumeen Nazioarteko eguna, 
Día Internacional de las Mujeres" goiburua izan behar 
du eta 50x70 zm-ko tamaina.

Formatu digitalean, zein fisikoan aurkeztu ahalko 
dira proposamenak otsailaren 1etik 24ra. 

Formatu digitaleko artxiboak jpg eta 300 ppko bereizmena 
izan behar du. emakumezentroa@lasarte-oria.eus helbidera 
bidali behar da. Artxiboaren izena lanaren izentzat 
hartuko da. Egilearen datu pertsonalak eta harremanetako 
datuak dituen mezu bat ere bidali behar da.

Euskarri fisikoan aurkeztu nahi duenak Emakumeen 
Zentrora eraman behar du lana zentroko irekiera 
orduetan. Kartelaren izena atzean egon behar du idatzia. 
Horrekin batera egilearen datu pertsonalak eta 
harremanetako datuak dituen gutun-azala ere atxiki 
behar da.

Proposamen guztiak Emakumeen zentroan egongo 
dira ikusgai otsailaren 24tik martxoaren 4ra. Kartel 
irabazle epaimahai batek erabakiko du eta herritarrek 
euren iritzia eman ahalko dute 2. eta 3. sariak aukeratzeko.
Irabazleak 120 euroko saria jasoko du, bigarren postua 
eskuratzen duen kartelak 90 euro eta hirugarrenak, 
aldiz, 60 euro.

Algarvera eta Kadizera bidaia
Biyak Bat erretiratuen elkarteak bidaia antolatu du 
Algarvera (Portugal) eta Cadizera maiatzaren 28tik 
ekainaren 5era. 

Bidaiak 700 bat euroko kostua du bazkideentzat eta 
bazkide ez direnek 775 euro ordaindu beharko dituzte   
gutxi gorabehera. 

Bidaian interesatuak dauden herritarrek Biyak Bat 
elkarteko bulegotik pasa behar dute 10:00etatik 12:30era. 
Plaza erretserba egiteko 250 euro ordaindu behar dira.

OHARRAK

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: 607 625 233

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

Vidala Prieto Prieto. Urtarrilaren 10ean.

HILDAKOAK

EGURALDIA LASARTE-ORIAN

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; bi bide 
dituzu Txintxarriren bidez zoriontzeko:

Osteguneko 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.

Irati
Zorionak bihotza!!! Oso 
o n d o  p a s a  z u r e 
urtebetzean guapa. 12 
milioi muxu erraldoi zure 
familiaren partetik.

Mara Garcia Cuevas. Urtarrilaren 15ean.

JAIOTAKOAK

SUDOKUA

Beñat
Urteaskuan, kazetari!!! 
O n d o  o s p a t u  i z a n 
dezulakuan, besarkada 
haundi bat! Ttakuneko 
lankide ohien partetik.

Aroa eta Izar
Zorionak Txinita eta Izartxibiri! Ondo ondo pasa zuen 
egunean, eta ea noiz elkartzen garen afaritxo bat 
egiteko. Muxu muxu pila! Ilargiraino eta bueltan maite 
zaituztegu!!



DIRUZ LAGUNDUTAKO ARGITALPENA:

TXINTXARRIk ez du bere gain hartzen kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

Argitaratzailea 
Ttakun Kultur Elkartea
Geltoki kalea 4 (behea)
20160 LASARTE-ORIA
G-20407557

Administraria
Nerea Garziarena.

Erredakzioa 
Nerea Eizagirre, Iñigo Gonzalez, 
Maddi Zaldua eta  
Maitane Aldanondo.

Publizitatea 
Irati Zatarain.

Laguntzaileak
Gorka Lasa, Asier Odriozola, 
Gorka Alvarez, Jexux Artetxe,
Maider Galardi, Mikel Yarza, 
Nerea Segura, Lierni Rekondo eta 
Aizpea Amas.

Banatzaileak
Ioar Gainza, Egoitz Epelde,  
Erlantz Ezeiza, Iñigo Garcia eta 
Jose Lanchas. 

Informatika zerbitzuak
IZT Informatika.

PUBLIZITATEA 
Geltoki kalea 4 (behea)
Tel.: 943 37 14 48 (106)
WhatsApp: 646 82 44 66
publizitatea@ttakun.eus

EGOITZA NAGUSIA 
Ttakun Kultur Elkartea
Geltoki kalea 4
Tel.: 943 37 14 48 (104)
WhatsApp: 688 68 35 10
txintxarri@txintxarri.eus

Inprimategia
Zeroa Multimedia, S.A.

Lege Gordailua: SS-513/94
ISSN: 1134-0053
Tirada: 8.000 ale

www.txintxarri.eus BABESLEA

14      ZERBITZUAK OSTIRALA  2020-01-24  TXINTXARRI ALDIZKARIA

txintx  rri

MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

ESKELAK JARTZEKO

Txintxarri: doan eta euskaraz 
Lasarte-Oriako etxe guztietan 943 37 14 48

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

 TEL: 943 37 14 48
edo txintxarri erredakzioan

AZOKA TXIKIA
LANA

ESKAINTZA
Ume bat zaintzeko pertsona 
euskaldun bat behar dut. 
Astean bi egunetan, 
16:45et ik 19:15era. 
Harremanetarako zenbakia, 
699 232 501.

ESKARIA
Edozein lan egiteko prest 
nago: adineko pertsonak 
zaindu, baserrietan lan 
egin, portalak garbitu, 
e.a. Berehala hasteko 
prest. Harremanetarako 
zenbakia, 604 341 893.

Per tsona ser ioa eta 
arduratsua eskaintzen da 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 
zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. Interna edo 
externa bezala. Lanean 
h a s t e k o  p r e s t . 
Harremanetarako 
zenbakia, 663 488 438.

Pertsona eskaintzen da 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 
za i n t zeko .  O rduka , 
j a i e g u n e t a n ,  z e i n 
asteburuetan. Ospitalean 

gauak ere egiteko prest. 
Harremanetarako 
zenbakia, 606 661 048.

BESTELAKO

EMAN
Txakur txiki gazte bat, bi 
urtekoa, dohainik emango 
nuke. Txertoak jarrita 
ditu. Harremanetarako 
zenbakia, 687 355 095.

SALGAI
Silver Cross Surf kapazu 
+  p a s e o  a u l k i a  + 
Maxicosi.  Arina, erosoa 
eta erraz erabiltzekoa. 
Oso konpaktua. Paseo 
poltsa  opari. Dena 400 
euro.  646 824 466.   

 
NABARMENDU ZURE EDUKIA

TAMAINA 
BERRIA

Modulo txikia.

TAMAINA BERRIA
Modulo handia.

Iragarki nabarmenduak soilik 
kobratuko dira, azoka txikiko 
iragarkiak doan izango dira



ZERBITZUAK      15TXINTXARRI ALDIZKARIA  2020-01-24  OSTIRALA

OSTIRALA 24
LASARTE-ORIA Erakusketa
Jokin Goenaga musikariaren lanen 
erakusketa ikusteko azken eguna. QR 
k o d e e n  b i t a r t e z  h e r r i t a r r a k 
konposatutako doinuak entzun ahalko 
dira. Smartphone-a eta aurikularrak 
beharrezkoak dira.
Mercero gunea, gaur ostirala, 
18:00etatik 20:00etara.

LASARTE-ORIA Erakusketa
Zorione Mendezen Marrak erakusketa 
ikusgai izango da otsailaren 11era 
arte. Aurpegien eta gorputzen grabatu 
eta marrazkiez osatuta dago erakusketa. 
Marrak dira nagusi irudietan.
Siglo20, egun osoan zehar.

LARUNBATA 25
ANDOAIN Ikuskizuna
Pirritx, Porrotx eta Marimotots herriko 
pailazoen Bizi dantza ikuskizunaz 
gozatzeko aukera izango dute etxeko 
txikiek. Euskal dantzen tradizioa oinarri, 
dan t zak  euska l  ku l t u ran  e ta 
norbanakoengan duen eragina islatzen 
du ikuskizun berriak. Oraingoan, fabula 
baliatu dute eta animalia bilakatu dira 
hiru pailazoak: Porrotx, oilarra, Pirritx, 
astoa, eta Marimotots, katua. Kolorez, 
animaliez eta musikaz betetako 

ikuskizuna eskainiko dute. Sarrera, 4 
euro.
Bastero kulturgunea, 16:00etan.

ANDOAIN Ekitaldia
Larramendi eguna antolatu dute 
Andoaingo hainbat elkarte, ikastetxe 
eta eragilek. Ezina egina leloaren giza 
irudi erraldoia osatu eta argi emango 
diote telefono mugikorrei esker. 450 
bat lagun inguru bildu nahi dituzte 
giza irudian.
Goiko plaza, 18:00etan.

IGANDEA 26
URNIETA Ikuskizuna
Izeba Tekla ikuskizuna eskainiko du 
Xabier Lizasok. Haurrak eta musika 
dira protagonista. Haurrek musika eta 
pianoa modu ludiko eta dibertigarrian 
deskubrituko dituzte; jolasaren bidez 
musika deskubritzera iritsiko dira. Hori 
bai, kantatzen amaituko dute, eta kantuz 
etxera joango dira. Sarrera, 3 euro.
Sarobe gunea, 18:00etan.

ASTEAZKENA 29
LASARTE-ORIA Ipuin kontaketa
Amaraun Klubeko HH3 eta HH4 mailako 
haurrei zuzendutako ipuin kontaketa 
saio berezia izango da. Ipuineko gaia 
lantzeko bertsoak, abestiak edo 
eskulanak egingo dituzte haurrek. 

Izena ematea Ttakun Kultur Elkartean, 
aisia@ttakun.eus helbidean edo 695 
785 392 whatsapp zenbakian.
Osasun zentroko 2. solairuan, 
17:45etik 18:45era.

OSTEGUNA 30
LASARTE-ORIA Greba eguna
Euskal Herriko Karta Sozialak deitu 
duen greba dela-eta, hainbat mobilizazio 
egingo dira:

07:30ean, Kotxe karabana, 
Hipodromoko aparkalekua.
08:30ean, Kale-bira.
09:30ean, Urbilen egingo den 
eskualdeko kedadara joateko 
hitzordua.
11:00etan, Donostiako 
manifestaziora bizikletan edo 
trenez joateko hitzordua. 
Donostiako manifestazioaren 
ondoren, bazkaria, Elizatze 
plaza.
18:00etan, Manifestazioa, 
Okendo plaza.

Lasarte-Oria, egun osoa.

DONOSTIA Greba eguna
Euskal Herriko Karta Sozialak deitu 
duen greba dela-eta, manifestazioa 
egingo da hiriburuan. 11:45ean, 
Amaratik, Avenida de Madrid kaletik 
zutabe bat aterako da.
Donostia, 12:30ean.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

 

ZINEMA
LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA
Bayala
Igandea: 17:00.
Legado en los 
huesos
Igandea: 19:30.

USURBIL

URBIL
Las aventuras 
del Doctor 
Dolittle
Ostirala: 15:45, 
16:50, 18:00, 
19:10, 20:20, 
21:30, 23:50.
Larunbata: 15:45, 
16:50, 18:00, 
19:10, 20:20, 
21:30, 23:50.
Igandea: 11:00 (3D), 
12:00, 13:15, 
15:45, 16:50, 
18:00, 19:10, 
20:20, 21:30.
Te quiero, 
imbécil
Ostirala: 
15:45, 20:25, 
22:50, 00:50.

Larunbata: 
15:45, 20:25, 
22:50, 00:50.
Igandea: 
15:45, 20:25

Aguas Oscuras
Ostirala: 17:40, 
22:30, 01:00.
Larunbata: 17:40, 
22:30, 01:00.
Igandea: 11:15, 
17:40, 22:30.

Cerca del 
horizonte
Ostirala: 
15:45, 18:05.
Larunbata: 
15:45, 18:05.
Igandea: 
11:30, 16:05.

Jojo Rabbit
Ostirala: 
20:15, 22:25.
Larunbata: 
20:15, 22:25.
Igandea: 20:15.

Bad Boys for Life
Ostirala: 
16:15, 18:50, 
21:25, 00:00.
Larunbata: 
16:15, 18:50, 
21:25, 00:00.

Igandea: 16:15, 
18:50, 21:25.

Malasaña 32
Ostirala: 
18:20, 20:35, 
22:35, 00:50.
Larunbata: 
18:20, 20:35, 
22:35, 00:50.
Igandea: 18:20, 
20:35, 22:35.

1917
Ostirala: 
16:00, 18:30, 
21:00, 23:30.
Larunbata: 
16:00, 18:30, 
21:00, 23:30.
Igandea:
12:15, 16:00, 
18:30, 21:00. 

Star Wars: 
Episodio IX -  
El Ascenso de 
Skywalker
Ostirala: 21:10.
Larunbata: 21:10.
Igandea: 21:10.

Jumanji: 
Siguiente nivel
Ostirala: 
15:55, 18:35.

Larunbata: 
15:55, 18:35.
Igandea: 
12:30, 18:25.

Espías con 
disfraz
Ostirala: 15:50.
Larunbata: 15:50.
Igandea: 11:00, 
13:15, 15:50.

Richard Jewell
Ostirala: 00:05.
Larunbata: 00:05.

Joker
Ostirala: 00:45.
Larunbata: 00:45.

Frozen II
Igandea: 
11:15, 13:30.

Goya sariak 2020
Intemperie
Igandea: 15:45.

Mientras dure la 
guerra
Igandea: 20:05.

Dolor y gloria
Igandea: 20:15.

La trinchera 
infinita
Igandea: 22:30.

Helduen zinema atalean, Legado 
en los huesos thrillerra eskainiko 
dute igandean.

Dolores Redondo donostiar 
idazlearen Baztango Trilogiako 
izen bereko bigarren eleberrian 
oinarritua dago filma. Bilduma 
honetako lehen filmaren antzera, 
El guardián invisible, Fernando 
Gonzalez Molina nafar zuzendaria 
eta eta Luiso Berdejo gidoilaria 
izan dira Redondoren istorioa 
zinemara eraman dutenak.

Film horren zati handi bat Euskal 
Herrian filmatu dute, Baztango 
bailaran, batez ere. Grabaketa luzea 
izan zen, Trilogiako bigarren eta 

hirugarren atalean batera  lan egin 
baitzuten.Sitgeseko Zinema jaialdian 
estreinekoz ikusi ahal izan zen lana 
azaroan eta aste batzuk beranduago 
iritsi zen zinematara.

Lehen filmaren jarraipena da 
Legado en los huesos filma. Amaia 
Salazar inspektoreak bere buruaz 
beste egin duen akusatu baten 
kasua ikertu behar du; oraingoan, 
Tartalo hitza da pista bakarra.

Salazar ama izan berri da eta 
amatasunaren eta lanaren arteko 
dualtasunari egin beharko dio 
aurre. Horrez gain, bere amak eta 
iraganeko gertakeriek ere eragina 
izango dute bere lanean.

Legado en los huesos
Zuzendaria: Fernando Gonzalez Molina. Gidoilaria: Luiso Berdejo. Musika: 
Fernando Velazquez. Argazkia: Xavi Gimenez. Herr.: Espainia (2019). 
Antzezleak: Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Elvira Minguez, Imanol Arias, 
Pedro Casablanc, Carlos Librado, Itziar Aizpuru, Colin McFarlane, Susi 
Sanchez, Miquel Fernandez, Francesc Orella. Iraupena: 119 minutu.

Iraganari eta orainari aurre egiten

LABURPENA

LASARTE-ORIA Dantza
Lasarte-Oriako herritarrek plaza dantza saioaz gozatu ahalko dute. Irailetik ekainera hileko laugarren igandean biltzen 
da plaza dantza taldea Okendo plazan, beti ere, hilabete horretan ekintza berezirik ez badago. Otsailean, esate baterako, 
ez da saiorik izango, Euskal Inauterietan parte hartuko dute-eta. Muxiko eta plaza dantzetako pausoak ikasi nahi dituzten 
herritarrentzako hitzordu aproposa da hilerokoa.
Okendo plaza, 12:00etatik 14:00etara.
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