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Iñigo Gonzalez Sarobe
Otsaileko ohiko udalbatzarra 
egin du korporazioak, eta, besteak 
beste, elkartasuna adierazi dio 
Mendebaldeko Saharari; Saharar 
E r r e p u b l i k a  A r a b i a r 
D e m o k r a t i k o a r e n  4 5 . 
urteurrenean, otsailaren 27an, 
larunbata, herrialde horretako 
bandera jarriko dute udaletxean. 

Urnieta bideko Zubillaga 
baserriaren arazoak –horri buruz 
eztabaidatu dute, gehienbat–, 
Landaberri eta Garaikoetxea 
ikastetxeetako zenbait kontu, 
Zubietako erraustegia, URA 
agentziak udalari bidalitako 
jakinarazpenak, udalaren web-
orria eguneratu beharra, kultura-
ekitaldiak antolatzerakoan jarrera 
aktiboagoa izatea eta aurrez 
ekimenak proposatzea... Galdera 
eta erreguetan gai ugari jarri 
dituzte mahai gainean EH Bildu, 
EAJ-PNV eta ELOP Elkarrekin 
Lasarte-Oria Puede alderdiek.

EAJ-PNVko bozeramaile Jon 
Antxordokik azaldu duenez, 
Zubillaga baserriak "kalte 

nabarmenak"  j a san  d i tu 
Zataraineko etxebizitzak eraikitzen 
ari direnetik. "40 tonako kamioiak 
igarotzen dira handik; errepide 
hori hamabost jasateko egina 
dago. Badakigu Gipuzkoako Foru 
Aldundiarena dela azpiegitura 
hori, baina, gure iritziz, udalak 
herritarren interesak zaindu behar 
ditu". Udal Gobernuari leporatu 
dio alegazioak eta idatziak (2019ko 
azaroan eta 2020ko apirilean) egin 
izana kamioien joan-etorri horiek 
ez geratzeko, "egoera benetan 
nolakoa den egiaztatu gabe".

Egoera baloratzeko eskaera 
Alderdi jeltzaleak udalari eskatu 
dio, besteak beste, bidal ditzala 
teknikari batzuk baserrira 
kalteak baloratzera, eta hitz egin 
dezala jabeekin. Erregu horiekin 
bat egin du EH Bilduk, eta 
honakoa gehitu: "Badakigu 
informe batzuk daudela non 
esaten den, neurri handiagoan 
edo txikiagoan,  errepide 
horretako kamioien joan-etorriek 
kaltetu egin dutela Zubillaga 

baserria". Zubillagako jabeak 
zenbait kexa erregistratu ditu.

Udal Gobernuaren bertsioa 
Agustin Valdivia alkateak eta 
Lourdes Acevedo zinegotziak 
eman dute. Valdiviak adierazi 
duenez, udalak bilerak egin ditu 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
ordezkariekin, eta "behar baino 
gehiago" busti da afera horretan. 
"Gu informatu gaituztenean, esan 
izan digute ez dagoela frogatzerik 
kamioien joan-etorriek eragin ote 
duen baserriaren zartatzea edo 
ez; errepideak, adibidez, ez du 
kalterik jasan". Arestian esan 
bezala, udalak alegazio eta idatzi 
bana aurkeztu izan ditu, Zataraingo 
obrek jarrai dezaten eta kamioiak 
hara joaten jarrai dezaten. 2019ko 
azaroan Lourdes Acevedo zen 
alkateorde. "Zubillagaren jabeei 
barkamena eskatu behar badiet, 
eskatuko diet, arazorik ez daukat", 
adierazi du. "Ni ez naiz ez abokatua, 
ez arkitektua ere; txostenak 
teknikariek egiten dituzte; gero, 
sinatu egiten ditugu guk; dena 
den, informazioa eskatuko dut". 

Otsailaren 11n egin zuen korporazioak otsaileko ohiko udalbatzarra, ostegunarekin. LASARTE-ORIAKO UDALA

Udalbatzarraren mamia, 
galdera eta erreguetan
Urnieta bidean dagoen Zubillaga baserriko arazoak, URA agentziak bidalitako jakinarazpenak, 
udalaren web-orria eguneratu beharra, herriko kultura-ekitaldiak eta ospakizunak...
Gai-zerrendakoaz baino, galdera eta erreguen txandan plazaratutakoaz jardun da korporazioa

TXINTXARRI

Haurren minbizia
Otsailaren 15a Haurren Minbiziaren Nazioarteko Eguna da. Gaitz hori eta 
horren bueltan sortu dena ikusarazte aldera, ekintzak egin dituzte han eta 
hemen. Lasarte-Orian, besteak beste, gaixotasuna irudikatzen duen urre 
koloreko xingola zeraman afixa jarri zuten udaletxeko balkoitik zintzilik, 
Aspanogi Haur Minbizidunen Gurasoen Elkartearen deiarekin bat eginez.

TXINTXARRI

35. urteurrena gogoratzeko
Bide luze baten ostean, 1986ko otsailean lasarteoriatarren aspaldidaniko 
nahia bete zen, herri independentea izatea. Egun garrantzitsu hori 
gogoratu eta herriaren urteurrena sinbolikoki ospatzeko asmoz, otsailaren 
15ean, astelehenarekin, Lasarte-Oriako bandera udaletxe zaharreko 
balkoian jarri zuen udalak. 

Ordainketa malgua sistemaren 
bitartez, bi epetan ordaindu 
ahalko dituzte lasarteoriatarrek 
TMIZ Trakzio Mekanikoko 
Ibilgailuen gaineko Zerga, OHZ 
Ondasun Higiezinen gaineko 
Zerga e ta  zaborren tasa . 
"Ordainagiria bitan banatzen 
du, eta pagatu beharreko 
kopurua erdibanatu; herritarrei 
ez  zaie  errekargurik edo 

interesik kobratuko", jakinarazi 
du Lasarte-Oriako Udalak.

Udaleko Zergabilketa sailak 
kudeatzen du Ordainketa malgua. 
Sistema horri buruzko informazio 
gehiago nahi duten herritarrek 
dei dezakete 943 37 61 87 telefono 
zenbakira, edo bilketa@lasarte-
oria.eus helbide elektronikora 
mezu bat idatzi. Tasa horien 
ordainketa bi zatitan banatu ahal 
izateko, eskatzaileek aldez 
aurretik helbideratuta izan behar 
d i t u z t e  o r d a i n a g i r i a k , 
borondatezko epean. 

Tasak eta zergak 
ordaintzea malguagoa 
izaten laguntzeko

Ostalaritza aurrera! plataformak 
protesta-ekitaldi bat prestatu du 
larunbat honetarako, otsailak 
20: auto-karabana, aldarriak 
beste behin errepidera eramateko. 
Lasarte-Oriatik atera, eta 
Donostiaraino joango dira: 
h e lmuga ,  I n t xaur rondo . 
Antolatzaileek jakitera eman 
dutenez, Hipodromoan jarri dute 
hitzordua, 16:30ean. Herriko 

Ostalariek errepidera 
eramango dituzte 
protestak larunbatean
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Ostalaritza aurrera! plataformak 
protesta-ekitaldi bat prestatu 
du larunbat honetarako, otsailak 
20: auto-karabana, aldarriak 
b e s t e  b e h i n  e r r e p i d e r a 
eramateko. Lasarte-Oriatik atera, 
eta Donostiaraino joango dira: 
he lmuga ,  In txaurrondo . 
Antolatzaileek jakitera eman 
dutenez, Hipodromoan jarri 
dute hitzordua, 16:30ean. Herriko 

tabernariak ekimen horretan 
parte hartzera animatu dituzte.

Lehengo astetik, tabernek eta 
jatetxeek irekitzeko baimena 
dute, nahiz eta eremu gorrian 
egon. Hori bai, abendutik 
indarrean dauden baldintzak 
bete behar dituzte: ordutegi 
mugatua, aforo murriztua 
barruan zein terrazan... Lan 
egin ahal izateaz harago doaz 
sektorearen protestak: agintariei 
"soluzioak" hartzeko eskatu 
diete, "berehala", eta diru 
laguntzak emateko. 

Ostalariek errepidera 
eramango dituzte 
protestak larunbatean

Txintxarri
L a s a r t e - O r i a k o  U d a l a k 
jakinarazi du San Frantzisko 
eta Arranbide kaleko eskailera 
mekanikoak itxita egongo direla 
bihar, otsailak 19, irristadak 
eta erorikoak saihesteko 
tratamendu ez-labaingarria 
emango dietelako eskailerei. 
Ohar baten bidez eman du 
horren berri.

Jakinarazi dutenez aste 
honetan zehar, herriko beste 
eskailera mekaniko batzuetan 
ere egin dituzte tratamendu 
ez-labaingarri lanak, baina ez 

da beharrezkoa izan horiek 
ixtea.

Eskailera mekanikoak eta 
i goga i luak  man ten t z eko 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
bitartez egindako kontratuaren 
bidez, Orona enpresa arduratuko 
da lan horiek egiteaz, eta, guztira 
9.822,78 euroko kostua izango 
dute.

Lasar t e -Or iako  Uda lak 
barkamena eskatu du lan horiek 
egin bitartean eskailerak 
erabilgarri ez egoteak herritarrei 
s o r  d i e z a z k i e k e e n  
eragozpenengatik.

San Frantzisko eta Arranbideko 
eskailera mekanikoak itxita
Irristadak eta labaintzeak eragozteko lanak egingo 
dituztela jakinarazi du udalak, ohar baten bidez
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Txintxarri
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Sailaren Don’t be Dummy, Zuk 
ez duzu ordezkorik izeneko ekitaldi 
ibiltariak trafiko-istripuak 
saihesteko helburuarekin sortu 
da, eta Euskadiko ikastetxe ez 
unibertsitarioetako gazteei 
zuzenduta dago; 15 eta 20 urte 
bitarteko gazteek parte hartzen 
dute horietan.

Datorren astean, Lasarte-Oriako 
gazteek izango dute kanpaina 
hori ezagutzeko aukera. Oriarte 
Institutuko ikasleek bide-heziketa 
programa ezagutzeko parte 
hartzeko aukera izango dute. 
11:05ean hasiko dute saioa 
lehenengo batxilergoko 103 ikaslek 
streaming bidezko saio bat jasoko 
dute. 

Testigantza ezberdinen berri 
izango dute ikasleek. Besteak 
beste, ertzain, suhiltzaile, 
larrialdietan lan egiten duen 
medikua eta trafiko istripuen 
biktimen bizipenak ikusi eta 
entzungo dituztela jakinarazi dute 

antolatzaileek: "Lehenengo 
pertsonan kontatutako testigantza 
horien bitartez, gazteen barnea 
mugitzea lortzen da; bizipen horiek 
oso hunkigarriak izaten dira eta 
gazteengan inpaktu handia sortzen 
dute".

Ekitaldia ibiltaria da, herriz-
herri egiteko pentsatua, antzoki 
edo zine aretoen berezitasunak 
berregiten dituen leku jakin 
batzuetan gauzatzen da: "Helburua 
arreta eta hausnarketa bidera 
ditzakeen giroa sortzea da".

106 saio 
Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako 
46 udalerritan egon da programa, 
eta, dagoeneko, 106 saio burutu 
dituzte; 143 ikastetxek partu hartu 
dute horietan. Guztira 24.300 
ikusletik gora eduki ditu Don't 
be Dummy kanpainak, eta 83 
lekukok eman dute, horietan, 
euren testigantzen berri.

Dummy, 3Dn sortutako avatar 
elkarreragile bat da, kanpainaren 
gidaria eta errepideari lotutako 

p r o f e s i ona l en  zu z eneko 
lekukotzak trafiko-istripuetako 
biktimak eta beren senitartekoen 
testigantzak eta ikus-entzunezko 
lanak uztartzen ditu.

Zergatik Don't be Dummy?
Gazteria trafiko-istripuak izateko 
arriskua areagotzen duten faktore 
multzo baten jabe dela azaldu 
dute antolatzaileek: "Alde batetik 
gazte psikologiari lotutako 
faktoreak daude, besteak beste, 
exhibizionismoa, norberaren 
g a i t a s u n e n  n e u r r i z 
kanpokotasuna, auto-baieztapena, 
arriskuaren topaketa, talde 
presioaren eragina eta beste 
alde batetik aurreneko urteetako 
gidatze esperientzia eza". 

Kanpainaren berri edo saioa 
kontratatu nahi dutenentzat 
kontakturako info@dontbedummy.
eus helbidea edo  944 668 610 
telefono zenbakia jarri dituzte 
eskuragarri. Kanpainaren 
laburpen bideoa ere prestatu 
dute: youtu.be/BM3NpQNapq4.

Trafiko istripuen gainean  
kontzientzia hartzeko 
'Don't be Dummy, Zuk ez duzu ordezkorik' kanpainaren berri izango dute, datorren 
astean, Oriarte Institutuko batxilergoko ikasleek. Trafiko-istripuak saihesteko 
helburuarekin sortu dute kanpaina, eta gazteek kontzientzia hartzea nahi dute

Txintxarri
Hondakin industrialak Zubietako 
erraustegira eramango dituztela 
baieztatu du Arantxa Tapia 
E u s k o  J a u r l a r i t z a k o 
Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegituretako sailburuak, 
Euskadi Irratian egin dioten 
elkarrizketa batean.

Ingurumen baimen bateratua 
moldatzeko eskaera egin dio 
GHK Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsorzioak Eusko Jaurlaritzari. 
Moldaketa horren bitartez, 
hondakin industrialak Zubietako 
erraustegira bidali ahal izatea 

da helburua, eta, onetsi egin 
dute eskaera hori. Tapiak azaldu 
du GHKren eskaerak baldintzak 
betetzen dituela, eta aldaketa 
edo moldaketa horiek "ez-
funtsezkoak" direlako onartu 
dutela eskaera, nahiz eta, hasiera 
batean,  erraustegia hiri -
hondakinak kudeatzeko soilik 
aurreikusi zuten.

S a i l b u r u a k  a z a l d u  d u 
erraustegira iritsiko diren 
hondakin industrialak ez 
dituztela erraustuko, baizik eta 
tratamendu plantan balorizatu. 
Birziklatu ezin diren industria 

hondakinak elektrizitatea 
sortzeko erabiliko direla esan 
du, nahiz eta onartu duen 
hondakin industrial horiekin 
energia elektrikoa sortzeko 
prozesua errausketaren bidezkoa 
izango dela.

Zubietako erraustegia. GURASOS

Industria-hondakinak eramango 
dituzte Zubietako erraustegira
Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzioaren Ingurumen baimen 
bateratua moldatzeko eskaera onetsi du Eusko Jaurlaritzak

Txintxarri
Kartel-lehiaketan parte hartu 
ahalko dute 12 eta 17 urte 
bitarteko herritarrek. "Parte-
hartzaile bakoitzak nahi adina 
proposamen aurkez ditzake", 
jakinarazi du udalak. Hori bai, 
lan guztiek honako lelo hau 
erabili beharko dute: Martxoak 
8  de  Marzo ,  Emakumeen 
Naz ioar t eko  Eguna ,  D ía 
Internacional de las Mujeres. 

Afixa lantzeko teknika "erabat 
librea" dela zehaztu du udalak: 
"Formatu fisikoan edo digitalean 
aurkeztu ahalko dira lanak; 

egileek titulua jarri beharko 
diete". Lehiaketara aurkeztutako 
k a r t e l  g u z t i a k  S e x u e n 
Elkarbizitzarako Emakumeen 
Zentroan jarriko dira ikusgai, 
martxoaren 1etik 9ra, bi egunak 
barne.

Epaimahai bat arduratuko da 
afixa irabazlea aukeratzeaz. 
Irabazleak 120 euroko saria 
jasoko du, 90ekoa bigarrenak 
eta 60koa hirugarrenak. Amaia 
Mazkiaran gazteak irabazi zuen 
lehiaketa iaz; hark egindako 
lanak iragarriko du aurtengo 
Martxoaren 8a.

Datorren urteko Martxoak 8a 
iragartzeko kartel lehiaketa
Lanak bidaltzeko azken eguna otsailaren 26a izango  
da, ostirala, eta hiru sari banatuko dituzte
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Txintxarri
Gaztaroa, independentzia, 
literatura, argazkilaritza... Gai 
asko jorratzen ditu Gemma 
Urraka lasarteoriatarrak Las 
vidas secretas izeneko eleberrian; 
idazleak argitaratu duen lehen 
liburua izan da hori. Alor horiez 
guztiez hitz egiten du, baina 
helburu nagusia da irakurleek 
euren nortasunean murgiltzea, 
arbasoen bizitza-sekretuen 
haritik tiraka.

Urraka Lasarte-Orian eta 
Donostian hazi eta hezi da, baina 
eleberriaren istorioa Parisen 

(Frantzia) kokatu du, haurra 
zenean uda bat baino gehiago 
igaro zuelako hiri horretan. 
Medikuntza ikasten ari den 
gazte bat da kontakizunaren 
protagonista, Cora izenekoa: 
a r ga zk i  mi s t e r i o t su  ba t 
aurkituko du, eta horren atzean 
ezkutatzen dena argitara 
ateratzen saiatuko da. 

Sevillako Niña Loba argitaletxea 
arduratu da Las vidas secretas 
a r g i t a r a t z e a z .  U r r a k a k 
zinemagintzan lan egiten du, eta 
kutsu pertsonala eman dio lanari; 
munduko hainbat azoka eta 

bildumatan topatutako argazkiak 
sartu ditu liburuan, 30 guztira. 
Errealitatea (argazkiek) eta fikzioa 
(liburuan kontatzen den istorioak) 
uztartu ditu herritarrak Las vidas 
secretas eleberrian.

Proiektu gehiago eskuartean 
Aipatutako hori izan da Urrakak 
argitaratu duen lehen lana, baina 
egitasmo gehiago ditu eskuartean 
h e r r i t a r r ak .  N iña  Loba 
argi ta le txear i  emandako 
elkarrizketa batean aipatzen 
duenez, eleberri labur bat amaitu 
berri du: jorratzen ditu natura, 
idazkuntza eta maitasuna.

Las vidas secretas publikatu 
izanak "gauza asko" erakutsi 
dizkiola aipatu du Urrakak 
elkarrizketa horretan: "Ikasi 
dut, batez ere, idazketa-prozesua 
amaitu ostean datorren guztiari 
aurre egiten".

Norberak bere nortasunean 
arakatzeko gonbidapena
Gemma Urraka lasarteoriatarrak 'Las vidas secretas' 
eleberria argitaratu berri du, haren ibilbideko lehenengoa

'¡Ave, osos!' antzezlanaren sekuentzietako bat. TXINTXARRI

Ezusteko egoera bizi  
duen bikote baten istorioa
'¡Ave, osos!' antzezlana oholtzaratu du El mono 
habitado taldeak Manuel Lekuona Kultur Etxean

Txintxarri
Ezusteko egoera bizi duen bikote 
baten istorioa ekarri du El mono 
habitado taldeak Manuel Lekuona 
kultur etxera. Izan ere, Jainkoak 
bere umea hazteko hautatu 
baititu ¡Ave, osos! antzezlaneko 
protagonistak.

Chema eta Jose Mari bikotea 
etxea margotzen ari direla leihotik 
uso bat sartu zaie sukaldera. Hura 
ateratzen saiatu da Chema, baina 
beldurtuta jo du Jose Marirengana: 
Txoriak hitz egin dio, bere 
ahotsarekin, gainera. Entzuten 
duena ezin sinetsita, Jose Mari 
sartu da sukaldera; baina berehala 
irten da korrika, berak ere entzun 
baititu usoaren hitzak, bere 
aho t sarek in ,  o ra ingoan . 
Ahaleginak ahalegin, ezin dute 

etxetik bota animalia, beraz, 
bizilagunari bere katua eskatuko 
diote, baina hura zauritzea besterik 
ez dute lortuko. Egoera okertzeko, 
hegaztiak bere zereginaren berri 
emango die: Jainkoak aukeratu 
ditu itzuliko den bere umearen 
aitak izan daitezen. 

Abiapuntuak berak argi uzten 
du taula gainekoa komedia 
besterik ezin dela izan. Horri 
gehitu behar zaio, pertsonaiek 
ere zenbait berezitasun dituztela 
eta ageriko ezberdintasunak 
Biblian agertzen direnekin 
alderatuta. Horri guztiari uso 
mezularia eta bizilagun berezi 
bat gehituta, nahikoa elementu 
dira irria eta barrea eragiteko; 
eta halakorik ez da falta izan 
emanaldian. 

Txintxarri
La Flamenka ostatuan sartu da 
bidaiari gazte eta eder bat eguraldia 
noiz baretuko zain, sekulakoa 
baita ekaitza. Taberna txiki hori 
arrantzale herrixka bateko 
portuaren alboan dago, eta adineko 
emakume bat da jabea. Denboralea 
baretu artean, tabernaria hasten 
da gaztea zenean bizitako 
abenturak kontatzen sartu berri 
den bezeroari. Ez dira edonolakoak 
emakumeak bizitakoak, pirata 
izan baitzen, eta itsaso zabala 
zeharkatu bai tzuen bere 
itsasontziarekin. Erregearen flotak 
begiz jo, eta mundua amaitzen 
den tokiraino jarraitu zuen, pirata 
gazte hori atzemateko asmoz.  

Hori guztia eta balentria askoz 
gehiago jaso ditu Pablo Barrio 
herritarrak El Sitio del Fin del 
Mundo l iburuan.  Berriki 
argitaratu du lana, Txertoa 
arg i ta le txearekin  –bes te 
lasarteoriatar bat da arduraduna, 
Martin Anso–. Piratei buruzko 
istorioen hainbat elementu jaso 

ditu alegia literario horretan, 
hala nola abordaiak, borrokak, 
akzioa... Beste batzuk, ordea, 
b e r r i t z a i l e a g o a k  d i r a : 
kontakizunaren protagonista 
emakumezkoa izatea, esate 
baterako. Horrez gain, genero 

ugari uztartu ditu eleberria 
idaz terakoan:  narrat iba , 
antzerkia eta poesia. Ia 200 orriko 
liburua osatu du.

Dagoeneko aurkeztu dio liburua 
prentsari, telematikoki, baina 
aurreratu du prestatzen ari dela 
hitzordu gehiago. Prentsaurreko 
horre tan  aza ldu  duenez , 
protagonistak "umore eta punk 
kutsuarekin" kontatzen ditu 
gaztetan bizitakoak. "Eleberriak 
gore ukitu bat ere badaukala 
esango nuke, eta komikiaren 
tonura hurbiltzen dela". 

Liburuaren atzealdean jasoko 
dituzte irakurleek El Sitio del 
Fin del Mundo-ri buruzko lehen 
zertzeladak: "Alegia libertarioa 
da, umorez josia: idazleak ez du 
pirata gaizkiletzat hartzen, 
boteretsuek ezarritako arauen 
aurrean errebelatzen den 
norbaiten gisara baizik". Azala 
Gorka Aranburuk diseinatu du.   
Lan ugari argitaratu ditu orain 
arte Barriok; azken hau erdaraz 
idatzi duen aurrenekoa da.

Pablo Barrio idazlea. TXINTXARRI

Munduaren amaierara 
iritsi arteko abenturak
'El Sitio del Fin del Mundo' eleberria argitaratu berri du Pablo Barrio herritarrak, Txertoa 
argitaletxearekin. Emakume pirata bat da protagonista: gaztaroan bizi izan zituen balentriak 
kontatzen ditu, umoretik. Narratiba, antzerkia eta poesia uztartu ditu idazleak liburuan

TXINTXARRI

Azkena, otsailaren 22an
CIMASUB itsaspeko zinema zikloko azken emanaldiaz datorren asteko 
astelehenean gozatu ahalko dute herritarrek, kultur etxean. Leihatilan har 
daitezke gonbidapenak. Bestalde, 1. solairuan jarritako argazki-erakusketak 
zabalik jarraituko du otsailaren 26ra arte, ostirala, 17:00etatik 20:50era.
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Txintxarri
Urtarrilaren 22tik otsailaren 16ra. 
Lasarte-Oriak 25 egun igaro ditu 
eremu gorrian, batez beste, 500 
kasu baino gehiago izan baititu 
100.000 biztanleko. Adierazle horri 
intzidentzia-tasa metatua deitzen 
diote, eta, zifra kalkulatzeko, herri 
bakoitzean azken hamalau 
egunetan diagnostikatutako 
kasuak erabiltzen dituzte. Tasa 

500ekoa baino altuagoa bada, 
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 
gorri kolorea ematen die datuei. 
Lasarte-Oriakoek itxura hori izan 
dute azkenaldian. Aste honetan, 
ordea aldatu egin da hori: 
zenbakiak ez dira gorriak orain, 
laranjak baizik –300 eta 499 kasuen 
artekoa delako batez bestekoa 
orain; zehazki, 414,81ekoa, 
asteazkeneko datuen arabera–. 

Ikusteke dago zer nolako bilakaera 
izango duen kutsatzeen kurbak 
hemendik aurrera, baina otsaileko 
aurreneko egunetatik hilabete 
erdialderako eboluzioa ona izan 
da, egunez egun diagnostikatutako 
kasuek behera egin baitute: azken 
zazpi egunetan hamazazpi atzeman 
dituzte, otsailaren 4tik 10era arte 
baino 45 gutxiago –tarte horretan 
62 detektatu zituzten–.

Lasarte-Oria atera da gune 
gorritik, egia da, baina intzidentzia-
tasa metatua 500etik gertu dago 
oraindik. Kasuek apaltzera egin 
badute ere, baliteke oldarraldiren 
bat egotea berriro, eta berriz ere 
atzera egitea. Datuak, hala ere, 
hobetzen ari dira: otsailaren 17an 
ez zuten positibo bakar bat ere 
atzeman herrian –txintxarri-k 
kontsultatu ahal izan dituen 
azkenak izan dira, edizioa itxi 
aurretik–; iazko abenduaren 24tik 
ez zen halakorik gertatzen.

1.240 kutsatze Lasarte-Orian 
Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Saila iazko martxoaren 18an 
hasi zen txosten epidemiologikoak 
egiten. Horiek guztiak kontsultatu 
ditu txintxarri-k, eta, datu horien 
arabera, Lasarte-Orian 1.240 
pertsona kutsatu ditu COVID-
19ak azken 11 hilabete hauetan. 
Herrian 18.825 biztanle bizi 

direnez, biztanleen %6,6k hartu 
dute birusa, ehunetik sei 
pasatxok, beti ere, Osasun Sailak 
egunero ematen dituen datuen 
arabera, lehen esan bezala.

2020ko azaroa izan da, orain 
arte, intzidentzia gehieneko 
hilabetea Lasarte-Orian: 275 
kutsatze erregistratu zituzten 
orduan. Iazko urrian eta aurtengo 
urtarrilean ere 200 kasu edo 
gehiago detektatu dituzte: 218 eta 
215, hurrenez hurren. Abuztutik 
aurrera hasi ziren gero eta positibo 
gehiago atzematen; uztailera arte 
56 kasuren berri eman zuen Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak.

Otsail hasieran kasu gehiago atzeman dira abenduan eta urtarrilean baino; hala ere, egunak igaro ahala, kurba apaltzen ari dela garbi ikusten da. TXINTXARRI/EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILA

Eremu gorritik  
atera da Lasarte-Oria
Otsailaren 16an atera da muturreko arrisku egoeratik Lasarte-Oria, gune gorrian  
25 egun igaro eta gero. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren datuen arabera, 2020ko  
martxotik 1.240 herritar kutsatu ditu COVID-19ak, ehun biztanletik sei pasatxo (%6,6)

HAMAZAZPI POSITIBO 
DIAGNOSTIKATU 
DITUZTE HERRIAN 
OTSAILAREN  
11TIK 17RA

Lasarte-Oriako Udalak ohar bidez eskatu 
die herritarrei indarrean dauden osasun-
neurri guztiak betetzeko, eta "arduraz" 
jokatzeko. "Kezkatuta gaude, ikusten 
dugulako zenbait lasarteoriatarren 
jokabideak ez direla gizalegezkoak; 
gainontzeko biztanleen osasuna arriskuan 
jartzen ari dira horrela jokatuta".

Udalaren aburuz, herritar batzuk 
"erlaxatzen" ari dira, eta ez dituzte 
osasun-neurriak betetzen. "Oso 
arriskutsua da horrela jokatzea; kutsatzeen 

laugarren olatu batera eraman gaitzake 
neurriak ez errespetatzeak". 

Oharrean zenbait adibide zerrendatu ditu 
udalak. Esate baterako, kaleak eta plazak: 
"Udaltzaingoak eta Ertzaintzak jakinarazten 
digutenez, herritar guztiak ez dira 
indarrean dagoen araudia betetzen ari. 
Negua badoa, eta eguraldi hobea egin 
ahala, lau pertsonakoak baino gehiagokoak 
diren multzo gero eta gehiago ikusten dira, 
arratsaldeetan eta asteburuetan batez 
ere". Horrekin batera, herritarrek botila-

festak egiten jarraitzen dutela esan du 
udalak, edo kalean edaten. Gogoratu du 
"debekatuta" dagoela hori. 

Ostalaritzaren gainean ere hitz egin du 
udalak oharrean. "Sektore horretan lan 
egiten duten tabernari askok ahalegin 
handia egiten dute egoerara egokitzeko, 
baina ez guztiek. Utzikeriagatik edo nahita 
egiten dutelako, zenbait ez dira neurriak 
errespetatzen ari: baimendutakoak baino 
mahai gehiago jartzen dituzte, lau pertsona 
baino gehiago elkartzen dira, maskarak ez 
dira behar bezala erabiltzen...". Agustin 
Valdivia alkatea berriki elkartu da 

Ostalaritza Lasarte-Oria elkartearekin, 
"kezka eta ezinegona" adierazteko.

Informazio eguneratua web-orrian
Koronabirusak eragindako egoerarekin 
zerikusia duten albiste hau eta beste 
hainbat –egunez egun berritzen ditugun 
datu epidemiologikoei buruzko albisteak, 
adibidez– kontsulta ditzakezue www.
txintxarri.eus atari digitalean. Honako hau 
da kanal berezi horretara zuzenean joateko 
esteka: https://txintxarri.eus/bereziak/
koronabirusa-lasarte-orian. Iazko martxoan 
sortu genuen atal hori.

Osasun-neurriak betetzeko eskatu du udalak
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Maitane Aldanondo
Inauterietako alaitasunaren eta 
kolorearen zati bat ekarri du 
Martinbertsok Manuel Lekuona 
kultur etxera. Aurtengoak desfile 
eta kale ospakizunik gabeko 
inauteriak badira ere, kultur 
etxea salbuespena izan da 
arratsaldeko tarte batez. Izan 
ere, Irrien Lagunak taldeko 
Martinbertsok bere kanta, kontu 
eta dantzekin lortu baitu jai 
giroa piztea. 

Ttakun KEko Amaraun Klubak 
antolatutako saioa zozketa batekin 
hasi dute. Zortea alde izan duten 
txikietako batzuek posterra eta 
opari goxo bat eskuratu dituzte. 
Irabazi ez dutenek atsekaberako 
tarte gutxi izan dute, Martinbertso 
agertokira atera eta poza 
berreskuratzen lagundu baitie. 
Pertsonaia herriz herri ibiltzen 
da kontu kontari. Berak bakarrik 
abestu eta dantza egin beharrean, 

haietan parte hartzera gonbidatu 
ditu ikus-entzuleak. Nahiz eta 
eserita egin duten, abilezia 
badutela argi utzi dute.

Magiaz ere gozatu dute 
Gazte Klubak antolatuta, hogei 
bat lagunek Tor magoaren 
Amarru ikuskizunaz gozatu 
dute larunbat arratsaldean. 
Umorea eta magia uztartu dituen 
saioan karta joko, zapi eta ezagun 
diren beste trikimailu batzuekin 
harritu ditu gaztetxoak. 

Eszenografia eta elementu 
gutxirekin gauza asko egiteko 
gai dela erakutsi die Tor magoak 
Sasoeta-Zumaburuko gimnasioan 
bildu direnei. Zoruan eserita 
adi jarraitu dute emanaldia 
ikusleek, magoak egiten zuen 
guztia aztertuz, trikimailua zein 
zen asmatu nahian.

Ikuskizun parte-hartzailea da 
eta serio hartu dute batzuek: 

galderak, iruzkinak, kexak... 
denetarik entzun ditu Tor 
magoak bere erakustaldiko truko 
bakoitza prestatzen ari zen 
bitartean. Hori bai, umore onez 
hartu ditu denak, baita emanaldia 
amaituta zegoela ere bota 
dizkiotenak. Gainera, batzuk 
burutzen ere lagundu diote, 
kartak aukeratu edo hitz 
magikoak errepikatuta. 

Lehen saiakeran huts egin du 
hainbatetan, baina ahalegindu 
eta guztietan lortu du nahi zuena 
(edo ezusteko beste zerbait): 
Zapiak kolorez aldatu ditu, 
mahaiak hegan egitea lortu du 
eta ikusleek puskatutako karta 
erre ondoren, laranja batetik 
atera du. Horrekin eskatu gabe 
txalo egin diote nola egin duen 
jakin nahi zuten gaztetxoek. 
Azpijokoren bat igar badaiteke 
ere, bere gaitasunean sinistea 
hobe.

Martinbertsorekin batera abestu eta dantzatu dute (eserita) etxeko txikienek, asteburuan. TXINTXARRI

Abesti, dantza, 
irri eta magia
Lasarte-Oriako txiki eta gaztetxoek, Martinbertsoren eta Tor magoaren saioez 
gozatzeko aukera izan dute; asteburu bikaina igaro dute, abestuz, dantzatuz eta 
magia trikimailuekin. Inauteriak ospatzeko ekintza ederrak izan dira asteburukoak

Giro ederrean igaro dute larunbata Martinbertsorekin. TXINTXARRI

Ikuskizun koloretsu eta alaiarekin girotu du Martinbertsok kultur etxea. TXINTXARRI

Tor magoak Amarru ikuskizuna eskaini die herriko gazteei. TXINTXARRI

Zenbait trikimailu eginda harritu ditu Sasoetako gimnasioan bildutakoak. TXINTXARRI
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Maitane Aldanondo
Izan Iñurri proiektua minbizia 
zuzenean edo zeharka jasan duten 
pertsonei laguntzeko asmoz sortu 
zuten Julene Illarramendik eta 
Miren Cuerdok, Ione Zabalak 
lagunduta –berriki, Aroa Lopez 
batu da taldera–. Jardunean jabetu 
dira gaitzari lotutako zenbait gairi 
buruz ez dela hitz egiten, tabu 
bilakatzen direla: titia edo ilea 
galtzea, dolua, heriotza... Horregatik, 
haiei buruz mintzatzea erraztuko 
zuen materiala sortzea eskatu zioten 
Intza Alkaini eta Janire Arroyori.

Baiezkoa jaso zuten erantzun, 
biek elkarrekin lan egiteko gogoa 
zutelako eta proposamena egiteko 
moduagatik. "Beraiek gaia 
planteatu ziguten, galerari buruz 
hausnartzea nahi zutela, baina 
ez ziguten mezua planteatu", 
gogora tu  zuen  A lka inek 
aurkezpenean. Bertsolariek 
moduan, gaia jarrita, nahi bezala 

sortu dute; eta hori "kristoren 
oparia" da Arroyoren esanetan.

Gai "sakon eta ireki" horretatik 
liburu ilustratu bat atera dute. 
Argi zuten ez zutela hezitzailea 
edo terapeutikoa egin nahi; 
haurrei "gozagarri" izango zitzaien 
kontakizun bat eskaini, baizik; 
mezuan beharrean, istorioan 
arreta jarrita. Horregatik, zaila 
egiten zaie zein adinetarako den 
zehaztea. Edonork irakurtzeko 
modukoa dela diote, galerarekin 
izandako harremanaren arabera 
bakoitzak era bateko edo besteko 
irakurketa egingo baitu. "Irekia 
da", proposamena bezala.

Amona eta biloba baten arteko 
istorioak josten du galera motei 
buruzko katalogo modukoa. 
Irudiek eta hitzek "elkarrizketa 
bat" eduki behar zutenez, prozesu 
osoa elkarrekin egin dute biek. 
Lanaren abiapuntu, galera sentitu 
duten uneak hartu zituzten. 
"Denok galdu dugu momenturen 
batean. Izan partxiseko partida 
bat, gauza material bat, afektiboa... 
Denok sentitu dugu, baina zentzu 
negatiboa ematen zaio. Galtzea 
txarra da", azaldu du Alkainek. 
Buelta eman nahi izan zioten 
horri, sentipen negatiboak 
ekarrita ere, alde positibo bat 
ere baduela erakutsi. 

Partekatzea, lagungarri
Cuerdok egileei eskerrak eman 
eta emaitza balioetsi zuen. "Ez 
da gai erraza, eta uste dut sortu 
dutela material bat aukera ematen 
diena familiei, lagunei, jende 

askori... hitz egiten ez den gai 
hauetan hitz egiteko". 

Aurkezpena amaituta, praktikan 
jarri zuten egindako proposamena. 
Minbiziari lotuta izandako 
bizipenaren berri eman zuten 
Julene Illarramendik eta Ixabel 
Uzkudunek grabatutako mezuen 
bidez. Lehenak amak pairatutakoa 
eta haren galera nola bizi izan 
zuen azaldu zuen. 10 urte zituela 
diagnostikatu zioten lehen aldiz 
gaitza amari. "Oso argi erakutsi 
zigun hasieratik gaixotasuna". 
Amaren baikortasuna gogoan 
du, nahiz eta prozesu luzea eta 
amaiera onik gabea izan zen. 
Horri guztiari buruz hitz egiteko 
beharretik sortu zuen Izan Iñurri 
egitasmoa, sare bat sortzeko. 
"Niretzat terapia handiena hitz 
egitea da, nire esperientzia 
kontatzea". Bigarrenak, berriz, 

bere azalean pairatu zuen gaitza. 
Sendatzeko prozesua eta semeei 
kontatzea nola izan zen argitu 
zuen. Haiei esatea "oso gogorra" 
izan bazen ere, uneoro egia esatea 
erabaki zuen. 

Hain justu hori da Lide Treku 
haur eta nerabe psikologoaren 
arabera galerari eta heriotzari 
heltzeko modua: gezurrik gabe.  
Haurraren heldutasunaren 
arabera egokitu behar dira 
mezuak, nagusiki, "oso sinpleak, 
garbiak eta konfusio gutxi sortzen 
dutenak" izan behar dira. 
Gertatutakoaren azalpen bat 
ematea aholkatu zuen eta agur 
esateko erritoen garrantzia 
nabarmendu. Moldatu egin behar 
dira eta ez dute erlijioari lotuak 
izan behar, baizik eta "fisikoki 
zerbait egitea trantsizio hori 
irudikatzen duena eta laguntzen 
d iona  b i z i r ik  dagoenar i 
esperientzia hori integratzen". 
Adibidez, haurrak eskulan edo 
marrazki bat egin dezake 
pertsona horren oroitzapenez, 
eta bertan utzi denbora batez, 
"bizitzan presente egon dadin 
bere hutsunea".

Janire Arroyo eta Intza Alkain –erdian– izan iñurriko kideetako birekin, Miren Cuerdo eta Aroa Lopezekin. TXINTXARRI

Tabuez hitz 
egiteko oinarria

MINBIZIARI BURUZKO 
TESTIGANTZAK ETA 
HAURREKIN HERIOTZA 
LANTZEKO AHOLKUAK 
EMAN ZITUZTEN 

AMONA ETA ILOBA 
BATEN ARTEKO 
ISTORIOAK JOSTEN DU 
GALERA MOTEN 
KATALOGO MODUKOA

Bizitzako galerei buruz hitz egitea laguntzeko 'Hori ez galdu sekula' liburua osatu dute 
Intza Alkainek eta Janire Arroyok, Izan Iñurriren enkarguz. Larunbatean aurkeztu dute 
Ttakunenean eta minbiziaz nahiz heriotzaz ere hitz egiteko baliatu dute aukera

Marrazkien eta hitzen "elkarrizketan" sortu dute liburu ilustratua. TXINTXARRI

Hogei bat lagun bildu ziren larunbatean Ttakunenean egindako aurkezpenean. TXINTXARRI
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Ederki astindu dituzte gorputzak Sasoetan. TXINTXARRI

Taldez talde aurreko egunetan entseatutako dantzaldien erakustaldia egin dute Sasoetako ikasleek. TXINTXARRI Mozorro koloretsuan soinean aritu dira agertokian ikasleak. TXINTXARRI

Landaberrin talentua badago lehiaketa egin dute inauteri festa ospatzeko. TXINTXARRI Afrikako soinu eta dantzen erakustaldia egin dute Landaberriko anfiteatroan. TXINTXARRI

Ezohiko inauteriak 
mozorrotu dituzte
Giro ederrean igaro dituzte inauteriak
Koronabirusak inauteriak beste era batera ospatzera behartu ditu ikastetxeak aurten. Eguraldi txarra tarteko, gimnasioan elkartu dira 
Sasoetako ikasleak eta taldez talde aurreko egunetan entseatutako koreografiak dantzatu dituzte. Festatxoa amaitzeko, kalejira egin 
dute gazte eta helduek, elkarrekin. Buruari eragin, eta Landaberrin talentua dago lehiaketa egin dute zentro horretako ikasle eta 
irakasleek. LH 5. eta 6. mailako ikasleek parte hartu dute txapelketa horretan, gimnasioan. Bien bitartean, LH 3. eta 4. mailakoek 
anfiteatroan ospatu dituzte Inauteriak. Larunbatean ere izan zen kalera mozorroak jantzita atera zenik ere. txintxarri-ko kazetariaren 
kamarak harrapatu zituen, besteak beste, Pippi Langstrumpak eta mozorrotutako herritar gaztetxoak ere. Astelehen eta asteartean, 
berriz, Ttakun KEk eta udalak antolatuta, superheroien eta indio eta bakeroen tailerretan parte hartu dute etxeko txikienek. 
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Erakustaldi alaiak egin dituzte Landaberriko ikasleek ere. TXINTXARRI Lasarte-Oriako Pippi Langstrumpak jolasean. TXINTXARRI Herriko bi haur superheorien tailerrean parte hartzen. TXINTXARRI

Guraso eta haurrak, superheroien asteleheneko tailerrean parte hartzen, Ttakunenean. TXINTXARRI Martinbertso ikustera joandako zenbait haur, kultur etxe kanpoan. TXINTXARRI

Astearte arratsaldean, 'Indioak eta bakeroak' tailerrean zaldi bat egin dute txikiek. TXINTXARRI Galtzerdiak, hariak eta beste zenbait material erabili dituzte zalditxoa egiteko. TXINTXARRI
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Txintxarri
Ostadar Atletismoko kideek 
lehiaketaz betetako asteburua 
izan dute. 23 urtez azpiko 
Espainiako Txapelketa, Euskadiko 
jaurtiketa luzeen txapelketa eta 
marken kontrol proba izan dituzte. 
Bi lehenetan urrezko domina 
bana eskuratu dituzte.

Naroa Furundarenak bi 
probatan parte hartu zuen 

Valentzian antolatu zen 23 urtez 
azpiko txapelketan: jauzi 
hirukoitza eta luzera-jauzian. 
Bietan bere onena eman zuen 
eta jauzi hirukoitzean lortu zuen 
emaitzarik onena, urrezko 
domina. 

Nahiz eta Ostadar Atletismo 
saileko kidea Espainiako 
rankingean laugarren izan, lehen 
jauzitik, 12,33 metro, jarri zen 

sailkapeneko buru. Bigarren 
saiakeran lortu zuen gerora 
domina emango zion marka, 12,63 
m. eta horri esker, bere marka 
pertsonala bost zentimetrotan 
ondu zuen Furundarenak.

Valencia Club Atletismoko 
Maria Gonzalezek bakarrik jarri 
zuen kinkan Furundarenaren 
lidergoa 12,59 metroko marka 
eginez. Horrek ere bigarren 

txandan lortu zuen marka eta 
hurrengo saiakeretan gertu ibili 
zen arren, ezin izan zuen 12,60 
metroetatik igaro, ezta gainerako 
arerioak ere.

Luzera - jauz ian ,  berr iz , 
laugarren izan zen bere marka 
onenetik gertu, 5,71 m.

Lehiaketa honetan zehar, 
Furundarenak domina lortzeko 
esperantza izan zuen. Pixkanaka 
jauziak hobetzen joan zen 
herritarra (5,51 m., 5,61 m. eta 
5,71 m.) eta hirugarren jauzi 
horretako markari esker, 
hirugarren postuan jarri zen.

Tamalez, Playas de Castellon 
taldeko Claudia Contek aurre 
hartu eta domina eskuetatik 
kendu zion bosgarren txandan. 
Furundarena marka hobetzen 
saiatu zen, baina ezinezkoa izan 
zen, baliogabezko jauziak eginez. 

Oscar Goikoetxea Ostadar 
atletismoko prestatzaileak 
adierazi digunez, pozarren daude 
Naroa Furundarenak egindako 
lanarekin. "Espero genuena baino 
lan hobea egin du.  Jauzi 
hirukoitzean urrezko domina 
eskuratu du, rankingeko postuak 
hobetu ditu eta luzera-jauzian 
bere markatik gertu ibili da".

Disko-jaurtiketan ere urrea
Asteburuko beste berri ona 
Euskadiko jaurtiketa luzeen 
txapelketan sortu zen, Iruñean. 

Maider Rekondok eta Oihana 
Igarrizek parte hartu zuten proban 
eta Rekondok disko-jaurtiketako 
proba irabazi zuen, 41,70 metroko 
jaurtiketa egin ostean. 

Probako lehen jaurtiketatik 
lehia interesgarria ikusi ahal 
izan zen Ostadar Atletismoko 
kide Rekondoren, Grupoempleo 
Pamplonako Angela Ferreiraren 
eta Atletisco San Sebastian taldeko 
Andrea Martinezen artean. 

Hirurak lehen postuetan gora 
eta behera ibili ziren Rekondok 
41,70 metroko marka egin artean.
Arerioak marka hori gainditu 
ezinik, Rekondok urrezko domina 
eskuratu zuen. 

Oihtana Igarrizek ere proba 
berean parte hartu zuen eta 
laugaren postuan amaitu zuen 
bere marka pertsonala onduz, 
32,94 metro.

Kontrol proba berria
Bestalde, Donostian, marken 
kontrol proba berria izan zuten 
eta aipatzekoak dira 60 m. proban 
Alex Alkain (7"80), Unax Riezu 
(8"03) eta Enara Gonzalez (8"30) 
Ostadar Atletismo taldeko kideek 
egindako markak.

Zumeatarrak taldeko Aimar 
Sukunza eta Unai G. Somovilla 
herritarrek ere parte hartu zuten 
jardunaldian. Biak 1.500 metroko 
proban izan ziren lehian. 
Sukunzak 4:41:28 marka egin 
zuen; Somovillak, berriz, 4:49:21.

Espainiako txapelketa
Aurreko asteburuko balentriaren 
ostean, Naroa Furundarena 
herritarra maila absolutuko pista 
estaliko Espainiako txapelketan 
lehiatuko da asteburu honetan, 
Madrilen. Proba bakarrerako 
sailkapena lortu du herritarrak, 
jauzi hirukoitzerako, eta, berriro 
ere, Espainiako onenen artean 
lehiatuko da.

Ostadar Atletismo saileko 
kideek Maider Rekondo ere 
txapelketa horretako pisu 
jaurtiketa proban egotea espero 
zuten arren, Rekondo ezin izan 
da sailkatu 15 zentimetrorengatik. 
Atletismo saileko arduradunek 
gogoratu duten modura, proba 
horretan zortzi onenek bakarrik 
parte hartuko dute, eta gutxigatik 
kanpoan geratu da Rekondo.

Ostadar Atletismoko Naroa Furundarena, jauzi hirukoitzeko probako podiumeko maila gorenean. RFEA

Furundarena eta Rekondo, 
podiumaren gorenean
Ostadar Atletismo saileko Naroa Furundarena eta Maider Rekondo 23 urtez azpiko 
Espainiako txapeldun eta Euskadiko txapeldun dira hurrenez hurren. Furundarenak 
jauzi hirukoitzean lortu du balentria; Rekondok, berriz, disko-jaurtiketa proban

Txintxarri
Euskal Ligako seven txapelketako 
hirugarren topaketa egin zen 
Gernikako Urbieta zelaian, 
larunbatean.  Paola  Vega 
herritarra kide duen Hernani 
Errugbi Klubak Ordizia RT izan 
zuen aurrez aurre ,  bai ta 

denboraldi honetan estreinakoz 
jokatzen zen Gernika RT taldea 
ere. 

Vega ez zen Urbieta zelaian 
egon zen herritar bakarra izan, 
Jon Ibisate ere bertan izan  
baitzen partidetako batzuetan 
epaile lanak eginez.

Hiruko honetan taldeek bina 
partida jokatu zituzten aurkarien 
aurka. Lehen partida multzoan 
Hernanik bi garaipen erdietsi zituen: 
Hernani CRE 33–10 Ordizia RT eta 
Gernika RT 12–20 Hernani CRE.

Hirugarren partidan ozta-ozta 
galdu zuen Ordiziaren aurka, 
22-24, eta azkenekoan, berriz, 
zazpina berdin zuen Gernikarekin.

Emaitza horiekin aurreko 
jardunalditik aurrerapenak izan 
dituela erakutsi zuen Hernaniko 
taldeak. Orduan, esate baterako, 
Ordiziak 19-28 irabazi baitzion 
Hernaniko taldeari.

Bestalde, Ohorezko B mailako 
Gesalaga Okelan Zarautz taldeak 
hamaikagarren jardunaldiari 
egingo dio aurre, Asti zelaian. 
Valtesca Universitario Bilbao 
rugby taldea izango du aurkari.

Otsailaren 6an, Pasek Belenos 
taldearen aurka lortutako 
garaipenak, 18-10, taldearen azken 
bederatzi partidetako joera moztu 
zuen eta horri eutsi nahi dio taldeak. 
Orduan, Zarautzek talde gaztea 
aurkeztu zuen, J. Beloki eta B. 
Arroyo herritarrak horien artean, 
eta egoerak eskatzen zuen maila 
emateko gai direla erakutsi zuten.

Hernaniko seven taldea, 
topaketaz topaketa jokoa ontzen
Paola Vega herritarra kide duen Hernani taldeak  
Ordizia eta Gernika garaitu ditu hirugarren topaketan

Paola Vega herritarra, lehian. GOTZON ZUZAETA
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Txintxarri
Bidasoa XXI taldeko kide diren 
Ainhoa eta Leire Martin ahizpak 
Alejandro Lopez sarian lehiatu 
ziren, otsailaren 13an eta 14an, 
Bartzelonan eta biak lehenen 
artean egon ziren hainbat probetan.

Ainhoa 100 m. eta 200 m. 
tximeleta probetan bigarren izan 
zen; 400 m. lau estiloko proba 
hirugarren amaitu zuen eta 100 
m. bular proban laugarren izan 
zen. Aipatzekoak dira lau estiloko 
eta 200 m. tximeletan lortutako 

denborak, 4:50,59 eta 2:19,97 
hurrenez hurren.

Leire berriz, bigarren izan zen 
200 m. bizkar proban eta 
laugarren 200 m. bular proban. 

Zudaire, Euskadirekin
Buruntzaldea IKTko Nahia 
Zudairek Euskadiko Selekzioaren 
deia jaso du, eta Bartzelonan 
antolatu den 6th International 
Trophy Adapted Swimming-Gran 
Premi Diputació de Barcelona 
proban lehiatuko da asteburu 
honetan.

Zudairek hiru probatan parte 
hartuko du: 400 m. eta 200 m. 
libreetan eta 100 m. tximeletan. 
"Aurreko urtean egin bezala, 
ahalik eta postu onenetan egoten 
saiatuko da", Borja Apeztegia 
B u r u n t z a l d e a  I K T k o 
prestatzailearen hitzetan.

Bestalde, Buruntzaldea IKTko 
absolutu eta junior mailako 
igerilariek Euskadiko Federazioak 
antolatutako hirugarren kontrol 
txapelketa izango dute, larunbat 
arratsaldean, Ordiziako Majori 
kiroldegian.

Ainhoa eta Leire Martin, ederki 
Alejandro Lopez sarian
Nahia Zudaire Euskadiko selekzioarekin lehiatuko da 
'Diputació de Barcelona' nazioarteko sari nagusian

Txintxarri
Bi asteko atsedena ongi etorri 
zaio Nazional mailako Añorga 
KKE taldeari. Partida zaila zuen 
larunbatean, Rezola zelaian. 
Denboraldi honetan partidarik 
galdu ez duen Real Sociedad B 
taldearen aurka jokatu behar 
zuen Javi Solchaga herritarrak 
zuzentzen duen taldeak. Aurrekari 
modura lehen itzuliko partida 
zuten. Orduan Realak 4-1 irabazi 
zuen; oraingoan, ordea, egoera 
aldatu da. Añorgak ederki egin 
zion aurre talde txuri-urdinari 
eta 3-0 irabazi zuen.

Izaskun San Aniceto eta Ainara 
del Olmo herritarrek, Añorgako 
kide guztiekin batera, indartsu 
hasi zuten partida. Reala ez zen 
atzean geratu. Bi taldeek 
markagailuan aurreratu nahi 
zuten. 

Bi taldeek aukera garbiak izan 
arren, 34. minutuan, Añorgak 
puskatu zuen husnako berdinketa. 
Alboko sake baten ostean, baloia 
Sara Lombarderoren oinetara 
iritsi, eta, areaz kanpoko jaurtiketa 
eginez, Realeko defentsa eta 
atezaina gainditu zituen.

41. minutuan, bigarren gola egin 
zuen Añorgako taldeak. Izaskun 
San Aniceto herritarrak Malen 
Urangaren pasea jaso zuen area 
barruan, eta atezainaren aurrean, 
bakarrik, ez zuen hutsik egin. 

Atsedenaldia baino lehen ere beste 
aukera garbia izan zuen aurrelariak, 
baina oraingoan baloia ez zen 
sarean sartu.

Bigarren zatian, Reala gogoz 
atera zen tartea murriztera. 
Añorgak, berriz, partida erabakitzat 
eman nahi zuen hirugarren gola 
eginez. 

Talde txuri-urdinak eraso ugari 
egin zituen eta presio handia jaso 
zuten Añorgako defentsek. Ainara 
del Olmok min hartu zuen 
ezkerreko hankan, eta 65. minutuan 
zelaia utzi zuen lasarteoriatarrak. 

Ez zen bakarra izan, berarekin 
batera Izaskun San Aniceto ere 
aldatu baitzuen Solchagak.

Bi taldeak arerioaren areara 
iristen saiatu ziren baina jokoa 
zelai erdian kateatua zirudien. 77. 
minutuan, Añorgak bidea egin 
zuen eta korner batean, Aiora 
Echeburuak buruz egin zuen 
hirugarrena.

Hirugarren gol horrek partida 
lasaituko zuela zirudien arren, bi 
taldeek ez zuten atsedenik hartu 
eta arerioaren ate aurrera iritsi 
ziren behin baino gehiagotan. 

Defentsek edo atezainek, ordea, 
aukerak zapuztu zituzten. Eta 
azken txistua jotzearekin batera, 
Añorgako jokalariak pozarren 
ziren egindako partidarekin. Hiru 
puntuak irabazteaz gain, aurten 
R e a l  S o c i e d a d  B k  z u e n 
menderaezintasuna gainditu 
baitzuen.

Lehen fasea amaitzear
Irabazitako puntuei esker, Añorga 
KKEk bigarren postuan jarraitzen 
du 22 punturekin eta Reala eta 
bere arteko tartea murriztu du.

Hala ere, Añorgak ezin du 
atseden hartu. Nazional B mailako 
multzoko fasea amaitzeko hiru 
jardunaldi geratzen dira,  eta 
San Ignacio eta Bizkerre talde 
bizkaitarrak gertu ditu, 21 eta 
20 punturekin, hurrenez hurren.

Aste honetan atsedena izango 
du Javi Solchagak zuzentzen 
duen taldeak. Otsailaren 28ko 
jardunaldian, ordea, taldeko 
bigarren izateko bidean beste 
partida garrantzitsu bat jokatu 
beharko du Añorgak:  San Ignacio 
izango du aurrez aurre. 

Izaskun San Anizeto Real Sociedad Bko defentsarekin borrokan. CONCHI SANCHEZ FRAIL

Añorga KKEk liderrari 
gogor aurre egin dio
Añorga KKEk taldeko buruan den Real Sociedad B nagusitasun osoz garaitu du, 3-0. 
Izaskun San Aniceto herritarrak bigarren gola egin du. Hiru puntuei esker, 
liderrarekiko tartea murriztu du, eta sailkapeneko bigarren postuan dago

Gipuzkoako Futbol Federazioak 
martxoaren 14an lehiaketei berriro 
ekiteko aukera aztertzen ari dela 
jakitera eman du. 

Federazioa zonakako talde 
txikien eta lagunarteko taldeen 
a r t e k o  t x a p e l k e t a  b a t e n 
bideragarritasuna aztertzen ari 
da. Hori izen-emate librekoa eta 
igoerarik edo jaitsierarik gabekoa 
izango litzateke gizonezkoen 
E r r e g i o n a l  G o r e n g o  e t a 
emakumezkoen  Er reg iona l 
Ohorezko mailetan izan ezik.

Bi maila horietan igoerekin lehiatu 
ahal izatea aztertzen ari da Federazioa, "baldin eta datek denbora 
luzez lehiatzeko aukera ematen badute". GFFk argitaratutako oharrean 
azaltzen denez, erabaki hori hartu dute goragoko kategorietan mailetan 
geratzen diren lekuak betetzeko asmoarekin.

Federazioak formatu lehiaketa formatu hori seguruagoa dela uste 
du, lehia-burbuila independenteak sortu eta eremu desberdinetako 
taldeen artean elkar eragiteko arriskua txikituko litzatekeelako. 
Gainera, bizi dugun eragoeran lehiatu nahi ez duten klubentzat izena 
emateko askatasuna ahalbidetzen duela ere nabarmentzen du, "balio 
negatiborik gabe".

Data hori iritsi eta lehiaketei berriz ekiterik ez balego, denboraldia 
behin betiko bertan behera utziko litzatekeela ere ohartarazi dute.

Hala ere, lehiaren hasiera ez da ziurra. Erabaki hori ezohiko batzar 
nagusi baten esku baitago. Bertan, klubei aldez aurretik eremukako 
bileretan aurkeztuko dizkieten aukerak eztabaidatuko lirateke.

Ostadar SKTren partida bat. TXINTXARRI

Lehiaketa berri bati, atea irekitzen

Zudaire, uretara jauzi egiten. BURUNTZALDEA IKT
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ZORION AGURRAK

KOMIKIA

Jon Pello
Zorionak p x t x t o!
Zezarzek esan d igu 
3.0an sarrera ona izan 
duzula eta s inesten 
diogu... Ez dakiena da, 
hamaiketakorik gabe utzi 
dituzula lankideak...hau 
marka! 

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak

Osteguneko 16:00ak arte jasotako 
zorion agurrak. 

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 irudiaz.

OSTIRALA, 19 GIL
LARUNBATA, 20 GANDARIAS-URIBE
IGANDEA, 21 GANDARIAS-URIBE
ASTELEHENA, 22       ACHA-ORBEA
ASTEARTEA, 23         URBISTONDO
AZTEAZKENA, 24  GANDARIAS-URIBE
OSTEGUNA, 25        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
A. Etxebarria, 'Cuevas': Andrea kalea 48, Hernani. 943 55 17 93

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

SUDOKUA

Itoiz taldeari buruzko material bila
Itoizi buruzko luzemetraia bat prestatzen ari da Doxa 
Producciones ekoiztetxea. Ikus-entzunezko hori osatze 
aldera, musika talde horrekin lotura duen material bila 
ari dira: kontzertuetako argazkiak, artikukuak, bideoak, 
grabazioak... Lasarteoriatarren batek horrelakorik izango 
balu, harremanetan jar liteke ekoiztetxearekin, archivo@
doxaproducciones.com helbide elektronikora idatzita.

Doxa Produccioneseko kideek zehaztu dutenez, material 
hori profesionalek edo afizionatuek egina izan liteke, 
kalitate handiagokoa edo txikiagokoa

Odol ateratzeak
Lasarte-Oriako odol emaileek otsailaren 23an dute 
hileroko hitzordua. Antonio Mercero aretoan, arratsaldeko 
17:30etik 20:30era odol ateratzeak egingo dituzte.

Odola eman nahi duten herritarrek aurrez izena 
eman behar dute 943 317 091 telefonora deituz.

Elkarteko kideek emaile ez diren herritarrak gonbidatu 
nahi dituzte odola ematera, odola beharrezkoa baita.

OHARRA

Raul
Zorionak guapeton, 50 
urte!! Ba gure partetik 
bonboizko 1.000 muxu 
eta besarkada, maite 
zaitugu. Amaiur, Ekain 
eta Arantxi.

Rafael Fernandez Navarro.  Otsailaren 18an.
Jose Ignacio Goienetxea Iradi. Otsailaren 15ean.
Coro Quintanilla Ochoa. Otsailaren 14an.

HILDAKOAK

EGURALDIA LASARTE-ORIAN

Sofia Fuentes Lopez. Otsailaren 13an.

JAIOTAKOAK
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MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

ARGAZKI LEHIAKETA
LANA

ESKAINTZA
Biyak Bat adinekoen 
egoitzak bi langile behar 
ditu: podologo bat eta 
g i z o n e z k o e n  i l e -
apaintzaile bat. Gainera, 
taberna kudeatzeko 
langi leak ere  behar 
dituzte. Interesatuak 
egoitzara hurbildu behar 
dira astearteetan eta 
ostegunetan 10:30etik 
12:30era.

ESKARIA
Haurrak zaindu, etxeko 
l anak  eg in ,  o rduka 
pertsona adinduak zaindu 
e d o  t a b e r n e t a k o 
garbiketa lanak egiteko 
pertsona eskaintzen da. 
Harremanetarako 
zenbakia, 676 18 84 11.

Pertsona eskaintzen da 
umeak zaindu, etxeko 
garbiketak, leihoak garbitu, 
arropa lisatu, orduka 
adindun pertsonak zaindu 
edo eurekin pasieran 
ibiltzeko. Harremanetarako 
zenbakia, 666 09 67 61.

Pertsona eskaintzen da 
etxeko garbiketa lanak 
egin, leihoak garbitu, 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 
paseatzeko edo umeak 
zaintzeko. Orduka edo 
externa. Harremanetarako 
zenbakia, 619 35 58 19.

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 
modura, asteburuetan 
edo ospitaleko zaintza 
egiteko. Lanean hasteko 
prest.. Harremanetarako 
zenbakia, 663 48 84 38.

Pertsona eskaintzen da 
pertsona helduak zaindu 
edo garbiketa lanak 
egiteko. Externa, orduka, 
gauetan edo ospitaletan 
gauak egiteko prest. 634 
27 81 98.

Haurrak zainduko nituzke, 
ikastolara sartu bitartean. 
Harremanetarako 
zenbakia, 630 68 27 16.

SALEROSKETA
SALDU
Bigarren eskuko Silver 
Cross Surf kapazu + 
paseo aulkia + Maxicosia.  
Arina, erosoa eta erraz 
e r a b i l t z e k o a .  O s o 
konpaktua. Paseo poltsa  
opari. Dena 250 euro.  
646 824 466. 

IKASTAROAK

ESKARIA
K lase  pa r t i ku la r rak 
emateko prest  nago 
Lehen Hezkuntzan eta 
D B H k o  i k a s l e e i . 
Harremanetarako 
zenbakia, 688 64 53 46.

AZOKA TXIKIA

NABARMENDU 
ZURE EDUKIA

TAMAINA 
BERRIA

Modulo txikia. 
12 €  

 ( BEZ barne) 
publizitatea@

ttakun.eus

TAMAINA BERRIA
Modulo handia. 20 € ( BEZ barne) 

publizitatea@ttakun.eus
 646.824466

Iragarki 
nabarmenduak 
soilik kobratuko 

dira soilik
Avenida Tabernak mimo handiz 
egindako patata-tortilla ederra 
eraman dute etxera Oihane de 
Castro eta Anna Pawloska 
herritarrek. txintxarri aldizkariak 
urtarrilean Filomena argazki 
l eh iake ta  an to la tu  zuen , 
herritarrek elurretan ateratako 
irudi ederrak jaso eta erakusteko 
asmoz. De Castrok bidalitako 
argazkiak lortu dituenez bozka 
gehien, sari ederra irabazi du, 
txakaz (karramarro-makiltxoak 
mahonesarekin nahastuta) 
barrubetetako patata-tortilla 
eder bat, hain justu. On egin 
izana espero dugu, Oihane eta 
Anna! Zorionak! Filomena lehiaketako irabazleak saria jasotzen. TXINTXARRI

'Filomena' argazki lehiaketaren sari-banaketa
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LARUNBATA 20
LASARTE-ORIA Erakusketa
CIMASUB 2020 jaialdiko argazki 
lehiaketako argazki irabazleen 
erakusketa ikusgai jarriko da. 
Otsailaren 26an itxiko ditu ateak. 
Danok Kide elkarteak Real Sociedad 
taldeko urazpiko jardueren sailaren 
laguntzaz antolatutako ekimena.
Manuel Lekuona, 17:00etatik 20:50era.  

LASARTE-ORIA Mobilizazioa
Ostalaritza aurrera! mugimenduak 
deituta kotxekarabana egingo 
da Hipodromotik Donostiako 
Intxaurrondo auzora. Lan baldintza 
eta laguntza duinak aldarrikatuko 
dituzte. Lasarte-Oriako ostalariei dei 
egiten zaie bertan parte hartzera.
Hipodromoa, 16:30ean.

LASARTE-ORIA Antzerkia
Etxeko txiken gozamenerako Glu 
Glu antzerki taldeak Botadun katua 
antzezlana eskainiko du. Sarrera, 
3,80 euro.
Manuel Lekuona, 17:00etan.

ASTELEHENA 22
LASARTE-ORIA CIMASUB
XIII. Itsaspeko Zinema Zikloaren 
azken saio eskainiko da: 

• Leeward (Coté Sous le 
Vent). Van den Broeck 
Olivier.

• Luz. Victor Sanchez 
Sayago.

• Save the oceans. Katja 
Kieslich.

• El coralígeno mediterráneo. 
Juan Sempere-Valverde.

• Argazki lehiaketako 
diaporama.

• I love the sea. Juan Raya 
Rodríguez.

• Un mar de plásticos. 
Enrique Talledo Ruiz.

• Bost Gorrian / Cinco en 
el Rojo. Fernando Menor 
Vives.

• Franja Litoral. Antonio 
Ballesteros Marcos.

• One Ocean, One Love. 
Hendrik S. Schmitt.

• Un respiro para el planeta. 
Jose Carlos Rando Lara.

• Covid blues 19. Leandro 
Blanco Ramírez.

• Jorge J. Candani 
omenaldia. The Return 
- 2019 urteko bideosub 
Munduko txapelketako 
irabazlea.

• La evolución de las 
especies. Rafael Fernández 
Caballero.

Gonbidapena behar da. Pertsonako 
bi banatuko dira.
Manuel Lekuona, 19:00etan.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

ZINEMA

Ema filma ikusteko aukera bikoitza 
izango da aste honetan, Okendo 
Zinema taldearen zineforumean 
eta helduen zinema atalean. 

Pablo Larrain zuzendariaren 
zortzigarren filma nazioarteko 
hainbat zinema-jaialditan ikusteko 
aukera izan zen 2019 urtean, hala 
nola, Donostiako 67. Edizioan 
Perlak atalean. Gainera, Veneziako 
zinema-jaialdiko atal ofizialean 
lehiatu zen.

Arteari, desioari eta familia 
modernoari  buruzko drama 
subertsiboa da Larrainek fim 
horretan aurkezten duena.

Ema dantza garaikideko talde 
bateko kide da, eta Gaston 
koreografoa da bere bikotea. Polo 
semetzat hartu zuten, baina gertakari 
dramatiko baten ostean, haurra 
adopzioan ematea erabakitzen dute. 
Horregatik, bien arteko harremanak 
gorabehera bat du. Emak bere burua 
askatzeko reggaeton musikaz 
betetako odisea abiatuko du 
Valparaisoko kaleetan zehar. 
Horretarako, bere lagunen babesa 
izango du. Ezkutuko plan bat du 
gainera, galdu duena berreskuratzea 
eta berdin dio nork pairatuko dituen 
bere ekintzen ondorioak. 

Galera eta berreskuratzeko borroka

LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

Ema
Ostirala: 19:00.
Igandea: 19:00.

LABURPENA

Ema
Zuzendaria: Pablo Larrain. Gidoia: Guillermo Calderon, Alejandro 
Moreno eta Pablo Larrain. Argazkia: Sergio Armstrong. Musika: Nicolas 
Jaar. Herr.: Txile (2019). Antzezleak: Mariana Di Girolamo, Gael Garcia 
Bernal, Santiago Cabrera, Giannina Fruttero, Catalina Saavedra, Eduardo 
Paxeco, Mariana Loyola, Paola Giannini. Iraupena: 107 minutu.

LASARTE-ORIA Antzerkia
Glu Glu antzerki taldeak Botadun katua Charles Perrauten ipuin klasikoaren 
moldaketa egin du. Kantu eta dantzaz betetako antzezlan komikoa da antzerki 
taldeak eskainiko duena. Amona batek errota zaharreko trasteak banatuko 
ditu iloben artean herentzia gisa eta proba modura: umetako bakoitzak 
gazteluko ateak irekitzea lortu beharko du jaso duen elementuaz baliatuta. 
Abrakuk, iloba gazteenak, jasotako bota zaharrei esker ezagutuko du katua, 
Botadun Katua. Elkarrekin ipuin zaharrak eta tradizioak jasoko dituzte horiek 
ateak irekiko dituzten esperantzaz.
Manuel Lekuona kultur etxea, larunbata 20, 17:00etan.
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